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Tóm tắt 

Hút đường thở nhân tạo là một thành phần quan 

trọng của quản lý đường thở và là kỹ năng cốt lõi 

cho các bác sĩ lâm sàng đảm bảo sự thông thoáng 

đường thở. Hút đường thở nhân tạo là một thủ 

thuật phổ biến được thực hiện hàng ngày trên 

toàn thế giới. Do đó, bắt buộc các bác sĩ lâm sàng 

phải làm quen với các phương pháp hiệu lực và 

hiệu quả nhất để thực hiện thủ thuật. Chúng tôi 

đã tiến hành một cuộc đánh giá có hệ thống để hỗ 

trợ việc phát triển các khuyến cáo dựa trên bằng 

chứng liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân có 

đường thở nhân tạo. Từ đánh giá có hệ thống của 

mình, chúng tôi đã phát triển các hướng dẫn và 

khuyến cáo giải quyết các câu hỏi liên quan đến 

chỉ định, biến chứng, thời gian, thời gian và 

phương pháp hút đường thở nhân tạo. Bằng cách 

sử dụng phiên bản sửa đổi của Phương pháp 

thích hợp RAND/UCLA, các khuyến cáo sau về 

hút đàm đã được phát triển cho bệnh nhân sơ 

sinh, trẻ em và người lớn có đường thở nhân tạo: 

(1) âm thanh hơi thở, nhìn thấy dịch tiết trong 

đường thở nhân tạo và hình răng cưa trên dạng 

sóng của máy thở là các chỉ số để hút đàm ở bệnh 

nhân trẻ em và người lớn, và sự gia tăng cấp tính 

của sức cản đường thở có thể là chỉ số để hút 

đàm ở trẻ sơ sinh; (2) chỉ khi cần thiết, thay vì 

theo lịch trình, việc hút đàm là đủ cho bệnh nhân 

sơ sinh và trẻ em; (3) có thể sử dụng cả hai hệ 

thống hút đàm kín và mở để hút dịch tiết ra khỏi 

đường thở nhân tạo của bệnh nhân người lớn 

một cách an toàn và hiệu quả; (4) nên thực hiện 

quá trình tăng oxygen hóa trước khi hút ở bệnh 

nhân trẻ em và người lớn; (5) thường nên tránh 

sử dụng dung dịch nước muối sinh lý trong quá 

trình hút; (6) trong quá trình hút mở, nên sử 

dụng kỹ thuật vô trùng; (7) ống hút chỉ nên làm 

bít tắc <70% lòng ống nội khí quản ở trẻ sơ sinh 

và <50% ở bệnh nhi và người lớn, và áp lực hút 

phải được giữ dưới –120 mm Hg ở bệnh nhân sơ 

sinh và trẻ em và –200 mm Hg ở người lớn. 

người bệnh; (8) hút nên được áp dụng trong thời 

gian tối đa là 15 giây cho mỗi quy trình hút; (9) 

chỉ nên sử dụng phương pháp hút sâu khi hút 

nông không hiệu quả; (10) nội soi phế quản định 

kỳ để loại bỏ dịch tiết không được khuyến khích; 

và (11) các dụng cụ dùng để làm sạch ống nội khí 

quản có thể được sử dụng khi sức cản đường thở 

tăng lên do tích tụ dịch tiết. 

Giới thiệu 

Quản lý dịch tiết là rất quan trọng để trao đổi khí 

hiệu quả, đặc biệt ở bệnh nhân có đường thở 

nhân tạo. Đội ngũ chăm sóc sức khỏe chịu trách 

nhiệm đảm bảo loại bỏ dịch tiết an toàn và hiệu 

quả ở những bệnh nhân có đường thở nhân tạo. 

Hút đường thở nhân tạo là một thủ thuật phổ 

biến được thực hiện hàng ngày trong quá trình 

chăm sóc liên tục trên toàn thế giới. Quy trình 

này bao gồm việc chuẩn bị bệnh nhân, áp dụng 

phương pháp hút qua ống hút đưa vào đường 

thở nhân tạo và chăm sóc sau thủ thuật.1 Mặc dù 

thường được coi là an toàn, việc áp dụng hút 

đường thở nhân tạo qua ống nội khí quản (ETT) 
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hoặc ống mở khí quản không phải là không có 

biến chứng tiềm ẩn. Các tác dụng ngoại ý thoáng 

qua như tụt độ bão hòa oxy, chảy máu, thay đổi 

huyết động và thay đổi nhịp tim đã được báo 

cáo.2-4 Thực hành hút đường thở kém có thể dẫn 

đến hậu quả lâu dài hơn, chẳng hạn như tổn 

thương niêm mạc đường thở5 và nhiễm trùng 

mắc phải tại bệnh viện.3 

Một hướng dẫn thực hành lâm sàng trước 

đây (CPG, clinical practice guideline) được xuất 

bản bởi Hiệp hội Chăm sóc Hô hấp Hoa Kỳ (AARC, 

American Association for Respiratory Care) vào 

năm 2010 tập trung vào quy trình này.1 Hướng 

dẫn thực hành lâm sàng AARC năm 2010 đưa ra 

10 khuyến cáo về hút đàm an toàn cho bệnh 

nhân thở máy và đường thở nhân tạo đã được 

thông báo bởi một đánh giá tài liệu chi tiết. Các 

phương pháp hút đường thở nhân tạo đã thay 

đổi theo thời gian và các bằng chứng khoa học 

thúc đẩy các thực hành lâm sàng hiện nay đã 

phát triển. Do đó, chúng tôi đã tiến hành đánh giá 

một cách có hệ thống các tài liệu để cập nhật, khi 

thích hợp, các khuyến cáo về cách thông đường 

thở nhân tạo hiệu quả. CPG được phát triển từ 

đánh giá có hệ thống này tập trung vào các câu 

hỏi sau liên quan đến hút đường thở nhân tạo 

cho bệnh nhân sơ sinh, trẻ em và người lớn: 

1. Các chỉ định và biến chứng của hút khí quản 

thủ thuật ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn là 

gì? 

2. Hút đường thở nhân tạo nên được thực hiện 

theo lịch trình hay chỉ khi cần thiết? 

3. Nên thực hiện hút đường thở nhân tạo bằng 

hệ thống kín hay mở? 

4. Bệnh nhân có nên được tiền oxygen hóa 

(preoxygenated) trước và/hoặc tăng oxygen 

hóa (hyperoxygenated) trước khi hút không? 

5. Có nên rửa bằng dung dịch nước muối sinh lý 

trong quá trình hút đường thở nhân tạo 

không? 

6. Hút mở một đường thở nhân tạo nên được 

xem là một thủ thuật sạch hay là một thủ 

thuật vô trùng? 

7. Kích thước của ống hút và bác sĩ lâm sàng 

nên sử dụng áp lực chân không nào để hút 

đường thở nhân tạo? 

8. Giới hạn nào nên được áp dụng cho thời gian 

của một đợt hút đàm? 

9. Kỹ thuật hút nông có được ưu tiên hơn kỹ 

thuật hút sâu không? 

10. Khi nào nên nội soi phế quản thay cho kỹ 

thuật hút mở hay hút kín? 

11. Khi nào nên sử dụng dụng cụ nạo ống thêm 

vào ngoài ống hút? 

Thành phần Ủy ban 

Ban lãnh đạo AARC đã lựa chọn một ủy ban dựa 

trên kinh nghiệm đã biết của họ liên quan đến 

chủ đề, mối quan tâm của họ khi tham gia vào dự 

án và cam kết của họ đối với các chi tiết của quy 

trình. Ủy ban đã gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên, 

tại đây họ được giới thiệu về quá trình phát triển 

CPG. Vào thời điểm đó, ủy ban đã chọn một chủ 

tọa và viết bản thảo đầu tiên về các câu hỏi PICO 

(bệnh nhân, can thiệp, so sánh, kết quả). Các cuộc 

họp tiếp theo diễn ra khi cần thiết bằng cuộc gọi 

hội thảo. Thông tin liên lạc qua e-mail thường 

xuyên xảy ra giữa các thành viên ủy ban và nhân 

viên AARC. Các thành viên ủy ban không nhận 

được thù lao cho sự hợp tác của họ trong quá 

trình này, mặc dù chi phí của họ cho cuộc họp 

trực tiếp đã được AARC đài thọ. 

Chiến lược tìm kiếm 

Một cuộc tìm kiếm tài liệu đã được thực hiện 

bằng cách sử dụng PubMed, CINAHL qua 
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EBSCOhost, và cơ sở dữ liệu Scopus.com về các 

nghiên cứu hút đường thở nhân tạo ở trẻ sơ sinh, 

trẻ em và người lớn. Các chiến lược tìm kiếm đã 

sử dụng kết hợp các từ vựng được kiểm soát (tức 

là Tiêu đề Chủ đề Y tế và Tiêu đề CINAHL) và các 

biến thể từ khóa liên quan đến các chỉ định hút 

đường thở nhân tạo, các biến chứng, kỹ thuật và 

kết quả. Các tìm kiếm chỉ giới hạn trong các 

nghiên cứu tiếng Anh về dân số loài người. Các 

tìm kiếm cũng được thiết kế để lọc ra các trích 

dẫn được lập chỉ mục dưới dạng bình luận, bài xã 

luận, phỏng vấn, tin tức hoặc đánh giá. Không có 

giới hạn ngày nào được áp dụng cho các tìm 

kiếm. Chiến lược tìm kiếm hoàn chỉnh được thực 

thi trong mỗi cơ sở dữ liệu có sẵn trong chương 

trình bổ trợ trực tuyến (xem các tài liệu bổ sung 

tại http://www.rcjournal.com). Các trích dẫn 

trùng lặp đã được xác định và loại bỏ bằng cách 

sử dụng phần mềm quản lý trích dẫn EndNote X7 

(Clarivate Analytics, Philadelphia, Pennsylvania). 

Lựa chọn nghiên cứu 

Ít nhất hai người đánh giá (TCB, JBS, SLS) đã 

đánh giá độc lập tính đủ điều kiện nghiên cứu 

trong phần mềm đánh giá hệ thống Covidence 

(Melbourne, Úc). Tiêu chí thu nhận được sử dụng 

để đánh giá tính đủ điều kiện là: (1) đường thở 

nhân tạo (bao gồm cả mở thanh quản và ống T 

khí quản); (2) thiết bị cạo ống; (3) dân số sơ sinh, 

trẻ em và người lớn; và (4) ngôn ngữ tiếng Anh. 

Tiêu chí loại trừ được sử dụng là: (1) hút đường 

thở tự nhiên, (2) nghiên cứu trường hợp, (3) 

nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, (4) không 

nghiên cứu thực nghiệm (ví dụ: bài báo về lý 

thuyết hoặc quan điểm), (5) không phải nghiên 

cứu ngôn ngữ tiếng Anh, và (6) nghiên cứu động 

vật. 

Phát triển các khuyến cáo 

Người ta thừa nhận rằng một quy trình là cần 

thiết để kết hợp các bằng chứng tốt nhất hiện có 

với kinh nghiệm tập thể của các thành viên ủy 

ban. Để đạt được điều này, một sửa đổi của 

phương pháp phù hợp RAND/UCLA đã được sử 

dụng.6 Tài liệu được thu gọn thành các bảng bằng 

chứng theo câu hỏi PICO (Bảng bổ sung 1 [xem 

tài liệu bổ sung tại http://rc.rcjournal.com]) . Các 

thành viên ban hội thẩm cá nhân được giao 

nhiệm vụ viết đánh giá có hệ thống về chủ đề, 

soạn thảo một hoặc nhiều khuyến cáo và đề xuất 

mức độ bằng chứng hỗ trợ cho khuyến cáo như 

sau: 

A. Bằng chứng khoa học thuyết phục dựa trên các 

thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đủ mức độ 

nghiêm ngặt. 

B. Bằng chứng khoa học yếu hơn dựa trên mức 

độ bằng chứng thấp hơn, chẳng hạn như nghiên 

cứu thuần tập, nghiên cứu hồi cứu, nghiên cứu 

bệnh chứng và nghiên cứu cắt ngang. 

C. Dựa vào kinh nghiệm của tập thể hội đồng. 

Các thành viên của ủy ban đã xem xét bản 

thảo đầu tiên về các bảng bằng chứng, các đánh 

giá có hệ thống, các khuyến cáo và mức độ bằng 

chứng. Mỗi thành viên ủy ban đánh giá từng 

khuyến cáo bằng cách sử dụng thang điểm Likert 

từ 1 đến 9, với 1 nghĩa là tác hại mong đợi lớn 

hơn nhiều lợi ích mong đợi và 9 nghĩa là lợi ích 

mong đợi nhiều hơn tác hại dự kiến. Các xếp 

hạng đã được trả lại cho chủ tịch ủy ban. Các xếp 

hạng đầu tiên được thực hiện mà không có sự 

tương tác giữa các thành viên trong ủy ban. Một 

cuộc gọi hội nghị đã được triệu tập, trong thời 

gian đó các xếp hạng của ủy ban cá nhân đã được 

thảo luận. Đặc biệt chú ý đến bất kỳ điểm số 

ngoại lệ nào và sự biện minh. Các khuyến cáo và 
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mức độ môi trường đã được sửa đổi với ý kiến 

đóng góp của các thành viên ủy ban. Sau khi thảo 

luận về từng câu hỏi của PICO, các thành viên ủy 

ban lại đánh giá từng khuyến cáo. Điểm số cuối 

cùng và phạm vi điểm của các thành viên ủy ban 

được báo cáo. Đồng ý mạnh yêu cầu tất cả các 

thành viên ủy ban xếp hạng đề xuất ≥ 7, đồng ý 

yếu có nghĩa là một hoặc nhiều thành viên ủy ban 

xếp hạng đề xuất <7, nhưng số phiếu trung bình 

ít nhất là 7. Đối với đề xuất có đồng ý yếu, tỷ lệ 

của các thành viên ủy ban đánh giá ≥ 7 đã được 

tính toán và báo cáo sau mỗi khuyến cáo yếu. 

Quy trình quy trình mà ban hội thẩm đã sử dụng 

để đánh giá mức độ phù hợp và chất lượng của 

nhiệt độ được chọn thông qua quá trình tìm kiếm 

được minh họa trong Hình 1. Các bản thảo của 

báo cáo đã được phân phối cho các thành viên ủy 

ban trong nhiều lần lặp lại. Khi tất cả các thành 

viên ủy ban đều hài lòng, tài liệu đã được chuẩn 

bị để xuất bản. Báo cáo đã được đánh giá ngang 

hàng trước khi xuất bản lần cuối. 

Đánh giá và Khuyến cáo 

Các chiến lược tìm kiếm đã lấy ra tổng cộng 

1.667 bài báo. Sau khi loại bỏ trùng lặp, 1.134 bài 

báo vẫn được sàng lọc, trong đó 831 bài bị loại ở 

cấp độ tiêu đề và tóm tắt. Trong số 303 bài báo 

còn lại, 219 bài bị loại sau khi xem xét toàn văn 

dựa trên các tiêu chí bao gồm và loại trừ (Hình 

2). Trừ khi có quy định khác, các khuyến cáo áp 

dụng cho quần thể bệnh nhân sơ sinh, trẻ em và 

người lớn. 

Chỉ định và các biến chứng của hút đường thở 

nhân tạo 

Dịch tiết trong khí quản bị ứ lại thường gặp ở 

những bệnh nhân có đường thở nhân tạo. Điều 

quan trọng là người chăm sóc phải nhận biết khi 

nào thì chỉ định việc hút đàm cũng như các biến 

chứng và nguy hiểm có thể xảy ra. Tổng quan tài 

liệu đã thu được 27 nghiên cứu có liên quan.2,4,7-

31 

Các chỉ định. Năm nghiên cứu7-11 tập trung vào 

các chỉ định hút ETT. Một nghiên cứu trên quần 

thể trẻ sơ sinh cho thấy sự gia tăng có ý nghĩa 

thống kê về sức cản đường thở (Raw) (P <0,01) và 

do đó, khuyến cáo theo dõi Raw để xác định nhu 

cầu hút đàm.7 Một nghiên cứu ở bệnh nhân nhi 

cho thấy hút ETT ở những đối tượng có ran phổi 

được ghi nhận trong phòng mổ và đơn vị chăm 

sóc sau khi gây mê dẫn đến SpO2 được cải thiện, 

không có sự thay đổi về áp lực đường thở, CO2 

cuối thì thở ra và huyết áp so với những đối 

tượng không được hút.8 

Ở dân số người lớn, Guglielminotti và 

cộng sự9 nhận thấy rằng hình răng cưa trên dạng 

sóng lưu lượng của máy thở, dịch tiết có thể nhìn 

thấy trong ETT và ran phổi nghe thấy khi dùng 

ống nghe là những dấu hiệu tốt cho thấy nhu cầu 

hút dịch (P <0,001). Kết quả từ Sole và cộng sự10 

đã chứng thực các chỉ số này, ngoại trừ dịch tiết 

có thể nhìn thấy được (P = .5). Thể tích dịch tiết 

(≥ 0,5 mL) thu được trong quá trình hút có liên 

quan đến một số chỉ số được liệt kê trước đó 

nhưng không có ý nghĩa thống kê (P = .17), mặc 

dù có sự cải thiện đáng kể trong tất cả các chỉ số 

sau khi hút (P < .001). Lucchini và cộng sự11 đã 

phát hiện ra rằng việc sử dụng máy dò âm thanh 

chất tiết đóng vai trò là dấu hiệu tốt hơn về chất 

tiết trong đường thở và nhu cầu hút đường thở 

nhân tạo so với các chỉ số trong các nghiên cứu 

trước đó và dẫn đến các tác dụng phụ do hút dịch 

ít hơn đáng kể (P <0,001) . 

Các biến chứng. 22 nghiên cứu2,4,12-31 tập trung 

vào các biến chứng liên quan đến hút đường thở 

nhân tạo. Ở nhóm bệnh nhân người lớn, Beuret 

và cộng sự12 đã chỉ ra rằng khả năng bịt kín 
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đường thở của bóng chèn ETT không bị ảnh 

hưởng đáng kể bởi việc hút dịch (P = .06). Ở các 

đối tượng sơ sinh, Durand và cộng sự13 đã chỉ ra 

rằng hút ETT ảnh hưởng đáng kể đến nhịp tim, 

áp lực động mạch trung bình, áp lực nội sọ (ICP) 

và áp lực tưới máu não (P <0,05). Trong một 

nghiên cứu của Fanconi và cộng sự,14 ICP thấp 

hơn đáng kể (P <0,001) khi dùng thuốc chẹn 

thần kinh cơ trước khi hút đàm. Tất cả các phản 

ứng sinh lý khác không bị ảnh hưởng đáng kể bởi 

việc hút đàm. Simbruner và cộng sự15 đã báo cáo 

rằng PO2 qua da và nhịp tim đã giảm đáng kể, và 

áp lực động mạch trung bình tăng lên đáng kể 

trong khi hút (P <0,05) nhưng không tăng ở 1, 2 

và 5 phút sau đó. Kaiser và cộng sự16 đã ghi nhận 

sự gia tăng kéo dài vận tốc dòng máu não sau khi 

hút, điều này có thể đáng lo ngại vì thông số này 

có liên quan đến chấn thương não ở trẻ sơ sinh 

nhẹ cân. Tingay và cộng sự17 đã phát hiện ra 

rằng, ở trẻ sơ sinh được thông khí dao động tần 

số cao, hút đường thở nhân tạo có liên quan đến 

việc giảm đáng kể thể tích phổi (P <0,001). Tuy 

nhiên, họ đã lưu ý rằng thể tích phổi phục hồi 

trong vòng 60 giây về gần mức cơ bản (P> 

0,05).17 

Ở nhóm bệnh nhi, Morrow và cộng sự18 

nhận thấy rằng những thay đổi về độ giãn nở của 

phổi, thể tích khí lưu thông thở ra, tần số thở và 

thông khí phút là khác biệt đáng kể so với trước 

khi hút đường thở nhân tạo (P <0,05). Scoble và 

cộng sự19 đã phát hiện ra rằng việc tái sử dụng 

ống hút trong 24 giờ không ảnh hưởng đến tỷ lệ 

mắc bệnh viêm phổi so với khi sử dụng ống 

thông mới với mỗi lần hút đường thở nhân tạo 

(P> 0,05). Boothroyd và cộng sự20 nhận thấy 

rằng việc sử dụng ống hút đúng kích cỡ và áp lực 

chân không được kiểm soát dẫn đến tỷ lệ xẹp 

thùy trên bên phải thấp hơn đáng kể so với thực 

hành tiêu chuẩn (P <0,05). Fisher và cộng sự21 

nhận thấy rằng sự gia tăng ICP ở trẻ em bị chấn 

thương sọ não là do kích thích khí quản từ hút 

đường thở nhân tạo hơn là tăng PCO2 do ngừng 

thở khi tách đối tượng ra khỏi máy thở trước khi 

hút (P <0,05). 

Ở người lớn, Jongerden và cộng sự22 nhận 

thấy nhịp tim và áp lực động mạch trung bình 

tăng đáng kể (P <0,01) nhưng không tăng SpO2 

sau khi hút đường thở nhân tạo bằng cách sử 

dụng cả kỹ thuật kín và mở. Maggiore và cộng 

sự2 nhận thấy rằng các tác dụng phụ do hút 

đường thở nhân tạo đã giảm đáng kể sau khi 

thực hiện các hướng dẫn thực hành (P <0,05) 

nhưng không có sự khác biệt về thời gian nằm 

ICU (LOS) hoặc số ngày thở máy. Ba nghiên cứu 

cho thấy sự khác biệt đáng kể so với ban đầu về 

ICP, áp lực tưới máu não và áp lực động mạch 

trung bình sau khi hút khí quản (P <0,05).23-25 

Clark và cộng sự26 nhận thấy rằng độ bão hòa 

oxy được đo trên mẫu máu tĩnh mạch hỗn hợp, 

SvO2 thấp hơn đáng kể ở thời điểm 1 và 2 phút 

sau khi hút khí quản bằng cả kỹ thuật hút mở và 

đóng với tiền oxygen hóa 100% (P <0,001) 

nhưng đã trở về giá trị ban đầu trong vòng 3 

phút. Bourgault và cộng sự27 nhận thấy rằng hút 

đường thở nhân tạo bằng cả kỹ thuật mở và kín 

không ảnh hưởng đến sự biến thiên nhịp tim và 

huyết áp tâm thu khi được tiền oxygen hóa bằng 

100% oxy trong ít nhất 1 phút. 

Một nghiên cứu được thực hiện bởi 

Guglielminotti và cộng sự28 cho thấy rằng hút 

đường thở nhân tạo gây ra sự gia tăng đáng kể 

Raw (P <0,01) và PEEP nội tại (P <0,05). Một 

nghiên cứu của Van de Leur và cộng sự29 đã phát 

hiện ra rằng hút đường thở nhân tạo khi rửa 

bằng dung dịch nước muối so với hút xâm lấn tối 

thiểu mà không rửa bằng dung dịch nước muối 

làm tăng đáng kể độ bão hòa oxy (P = .001), rối 
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loạn nhịp tim (P = .002), máu tâm thu áp lực (P = 

.003), máu trong dịch tiết đường hô hấp (P = 

.001), và hồi ức của đối tượng khi hút đàm (P = 

.001). Trong một nghiên cứu riêng biệt, Van de 

Leur và cộng sự30 đã tìm thấy những tác dụng 

ngoại ý tương tự, ngoài hồi ức của đối tượng, 

nhưng không tìm thấy sự khác biệt đáng kể (P> 

0,05) về thời gian đặt nội khí quản, tỷ lệ tử vong, 

ICU LOS hoặc nhiễm trùng khi sử dụng phương 

pháp xâm lấn so với kỹ thuật hút đường thở 

nhân tạo xâm lấn tối thiểu. Seymour và cộng sự4 

báo cáo rằng thông khí phút, áp lực động mạch 

trung bình, nhịp tim và chỉ số thở nông nhanh 

đều tăng đáng kể sau khi hút ETT (P <0,05). Thời 

gian phục hồi dao động từ 1 đến 7 phút. Walsh và 

cộng sự31 đã tìm thấy những thay đổi sau đây sau 

khi hút ETT mở bằng tăng bơm phồng phổi 

(hyperinflation) với 100% oxy được thực hiện: 

SvO2 giảm đáng kể (P <0,05), lượng oxy hấp thụ 

tăng lên đáng kể (P <0,05), nhưng SaO2 và cung 

lượng tim không khác biệt có ý nghĩa (P> 0,05). 

Dựa trên các bằng chứng hiện có, âm 

thanh hơi thở, dịch tiết có thể nhìn thấy trong 

đường thở nhân tạo, và hình răng cưa trên dạng 

sóng lưu lượng của máy thở là những dấu hiệu 

tốt nhất cho thấy nhu cầu hút đường thở nhân 

tạo ở người lớn và trẻ em (mức bằng chứng B, tất 

cả các thành viên ủy ban đánh giá điểm phù hợp 

là 8). Sự gia tăng cấp tính của Raw có thể là một 

dấu hiệu cho thấy sự cần thiết phải hút đường 

thở nhân tạo ở trẻ sơ sinh (mức bằng chứng B, 

điểm thích hợp trung bình 7, khoảng 7–8). Các 

phản ứng sinh lý đối với việc hút đường thở nhân 

tạo như tăng nhịp tim, áp lực động mạch trung 

bình, ICP, rối loạn nhịp tim và tụt độ bão hòa oxy 

là một trong những biến chứng tiềm ẩn ở tất cả 

các quần thể bệnh nhân. Giảm đáng kể thể tích 

phổi được ghi nhận sau hút cũng như giảm tốc độ 

dòng máu não ở trẻ sơ sinh. Các chiến lược giảm 

thiểu như an thần đầy đủ, tiền oxygen hóa trước 

và chỉ hút khi được chỉ định có thể làm giảm tỷ lệ 

mắc và mức độ nghiêm trọng của các biến chứng 

này (mức bằng chứng B; điểm mức độ phù hợp 

trung bình 7,6, khoảng 7-9). 

Hút đường thở nhân tạo thường quy so với 

khi cần thiết  

Tần suất thực hiện hút đường thở nhân tạo vẫn 

còn nhiều tranh cãi. Tổng quan tài liệu đã đưa ra 

2 nghiên cứu32,33 liên quan đến tần suất hút: mỗi 

nghiên cứu trên quần thể bệnh nhân sơ sinh và 

trẻ em. Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối 

chứng với 180 trẻ sơ sinh nhẹ cân được ngẫu 

nhiên hút dịch đường thở nhân tạo cứ sau 4 giờ 

hoặc 8 giờ một lần, cộng thêm khi cần thiết, 

Cordero và cộng sự32 không tìm thấy sự khác biệt 

về số ngày thở máy, LOS tại bệnh viện, nhiễm 

trùng máu, viêm phổi do thở máy (VAP) , hoặc 

các sự kiện bất lợi giữa các nhóm. Trong một thử 

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 90 bệnh nhi 

được chọn ngẫu nhiên để hút đường thở nhân 

tạo cứ sau 2 giờ hoặc chỉ khi cần thiết, Lema-

Zuluaga và cộng sự33 cho thấy không có sự khác 

biệt về VAP, số ngày thở máy, ICU LOS, hoặc tỷ lệ 

tử vong giữa 2 nhóm. Không có nghiên cứu nào 

được tìm thấy giải quyết tần suất hút ở quần thể 

bệnh nhân người lớn. Dựa trên các bằng chứng 

được trình bày trong các nghiên cứu này, việc 

hút đàm khi cần thiết cũng hiệu quả như việc hút 

đàm thường quy và không làm tăng tỷ lệ mắc 

bệnh hoặc tử vong ở quần thể trẻ sơ sinh và trẻ 

em. Bằng chứng hiện tại ủng hộ khuyến cáo 

trước đây được nâng cao trong AARC CPG1 năm 

2010 để chỉ thực hiện hút đường thở nhân tạo 

khi cần thiết (mức bằng chứng B, tất cả các thành 

viên ủy ban đều đánh giá điểm phù hợp là 8). 



07/02/2022 [AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning] 

 

7 Dịch bởi: BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1 

 

Hút đường thở nhân tạo hệ thống mở so với 

hệ thống kín  

Kể từ khi phát triển các thiết bị hệ thống hút kín 

vào đầu những năm 1990, các nhà nghiên cứu đã 

tìm cách so sánh kết quả lâm sàng với kết quả 

của hệ thống hút mở truyền thống. Tổng quan hệ 

thống này bao gồm 28 nghiên cứu22,27,34-59 tập 

trung vào các kết quả lâm sàng liên quan so sánh 

hệ thống hút kín với hệ thống hút mở. Phần lớn 

các nghiên cứu22,27,36,39-46,48,49,51,52 bao gồm các 

kết cục sinh lý và sự phát triển của các bệnh 

nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện. Hai nghiên 

cứu34,35 so sánh hệ thống hút kín với hệ thống 

hút mở tập trung vào xử trí chất tiết. Witmer và 

cộng sự34 đã nghiên cứu đối tượng người lớn 

được đặt nội khí quản. Họ so sánh lượng chất tiết 

được lấy ra trong quá trình hút đường thở nhân 

tạo và nhận thấy rằng chất tiết được lấy ra qua 

hệ thống hút kín (trung bình 1,7 g) và lượng chất 

tiết ra qua hệ thống hút mở (trung bình 1,9 g) (P 

= .88) không khác biệt về mặt thống kê.34 Lasocki 

và cộng sự35 đã nghiên cứu ảnh hưởng của hệ 

thống hút kín và hệ thống hút mở đối với việc 

loại bỏ dịch tiết ở 9 đối tượng người lớn được 

đặt nội khí quản. Họ phát hiện ra rằng khối lượng 

hút trung bình lớn hơn với hệ thống hút mở 

(trung bình 3,2 g) so với hệ thống hút kín (trung 

bình 0,6 g) (P = .03).35 Kích thước mẫu nhỏ của 

nghiên cứu sau này làm dấy lên lo ngại về tính 

tổng quát của phát hiện này. 

Một số nghiên cứu22,27,36,39-46,48,49,51,52 đã 

đánh giá những thay đổi trong các thông số sinh 

lý ứng với hệ thống hút kín và hệ thống hút hở. 

Các nghiên cứu thu nhận đối tượng người lớn tập 

trung vào các thông số như nhịp tim, tần số thở, 

SpO2, đau, kích động, rối loạn nhịp tim và 

ICP.22,27,36-42 Hầu hết các nghiên cứu này không 

tìm thấy sự khác biệt đáng kể về kết quả giữa hệ 

thống hút kín hoặc hệ thống hút hở, mặc dù một 

số nghiên cứu35,43,44 đã cho thấy một số khác biệt 

nhỏ. Johnson và cộng sự43 lưu ý rằng hệ thống 

hút kín có ít rối loạn về mặt vật lý (nhịp tim, 

huyết áp, SpO2, rối loạn nhịp tim) hơn so với hệ 

thống hút mở. Lasocki và cộng sự35 lưu ý rằng 

quá trình oxygen hóa và thông khí được duy trì 

tốt hơn với hệ thống hút kín. Ug˘ras¸ và Aksoy44 

nhận thấy rằng hệ thống hút kín có tác động ít 

hơn đến ICP trong và sau sự kiện hút và ít ảnh 

hưởng đến áp lực động mạch trung bình trong sự 

kiện hút hơn so với hệ thống hút hở. 

Một số nghiên cứu nhi khoa và sơ sinh 

cũng tập trung vào các thông số sinh lý.45-52 

Những thay đổi sau khi hút bằng hệ thống hút 

kín hoặc hệ thống hút hở tương tự như những 

thay đổi được tìm thấy trong các nghiên cứu ở 

người lớn và có thể là thoáng qua. Evans và cộng 

sự48 đã tìm thấy tỷ lệ rối loạn sinh lý (nhịp tim, 

SpO2, áp lực động mạch trung bình) thấp hơn với 

hệ thống hút kín so với hệ thống hút mở. Kalyn 

và cộng sự49 lưu ý rằng hệ thống hút kín có ít bất 

ổn sinh lý hơn so với hệ thống hút hở. 

Hầu hết các nghiên cứu định hướng kết 

quả so sánh mở với hút kín đều tập trung vào tỷ 

lệ vi khuẩn xâm nhập và các biến cố liên quan 

đến VAP/thở máy (VAE). Phần lớn các nghiên 

cứu này là ở các đối tượng người lớn, mặc dù 

một số nghiên cứu bao gồm các đối tượng sơ 

sinh và trẻ em.37,42,50,53-59 Cordero và cộng sự53 

đã so sánh tỷ lệ nhiễm trùng với việc sử dụng hệ 

thống hút kín và hệ thống hút mở ở sơ sinh. Họ 

phát hiện ra rằng sự khác biệt về tỷ lệ thông 

đường thở và viêm phổi bệnh viện không khác 

biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 phương pháp.53 

Morrow và cộng sự50 đã thực hiện một nghiên 

cứu kéo dài 8 tháng so sánh các kết quả khác 

nhau của hệ thống hút kín so với hệ thống hút 

mở ở đối tượng trẻ em được đặt nội khí quản và 
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thở máy trong thời gian > 24 giờ. Tỷ lệ VAP 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 

phương pháp (P = .6).50 

Hầu như tất cả các nghiên cứu tập trung 

vào người lớn được đặt nội khí quản37,42,53-59 

không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

về tỷ lệ biến cố liên quan đến VAP/thở máy, tỷ lệ 

nhiễm khuẩn, tỷ lệ lây truyền hoặc tỷ lệ nhiễm 

trùng mắc phải bệnh viện. Một nghiên cứu56 đã 

tìm thấy sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm khuẩn giữa 

hệ thống hút kín (67%) và hệ thống hút mở 

(39%) (P <0,02) nhưng điều đó không dẫn đến 

việc gia tăng số ca nhiễm trùng. Một nghiên cứu 

đã xem xét tỷ lệ chất nhầy kết dính giữa 2 

phương pháp hút. Akerman và cộng sự37 nhận 

thấy có nhiều trường hợp tắc ETT hơn với hệ 

thống hút kín nhưng không ở mức có ý nghĩa 

thống kê. 

Trong số 28 nghiên cứu được bao gồm 

cho câu hỏi nghiên cứu này, 5 nghiên cứu về tác 

động của hệ thống hút kín và hệ thống hút mở 

đối với các kết quả liên quan đến tỷ lệ tử vong, 

bệnh lý và ICU LOS, và thời gian thở 

máy.37,42,50,55,58 Bốn trong số các nghiên cứu bao 

gồm các đối tượng người lớn được đặt nội khí 

quản.37,42,55,58 Không có nghiên cứu nào cho thấy 

sự khác biệt thống kê giữa hệ thống hút kín và hệ 

thống hút hở về tỷ lệ tử vong, LOS bệnh viện, ICU 

LOS, hoặc thời gian thở máy. Morrow và cộng 

sự,50 như đã thảo luận trước đây, đã tìm thấy kết 

quả tương tự: không có sự khác biệt đáng kể về 

tỷ lệ tử vong, LOS tại bệnh viện, ICU LOS, hoặc 

thời gian thở máy. 

Dựa trên số lượng và chất lượng của bằng 

chứng được bao gồm, hệ thống hút kín hoặc hệ 

thống hút hở có thể được sử dụng một cách an 

toàn và hiệu quả để loại bỏ chất tiết từ bệnh 

nhân người lớn có đường thở nhân tạo. Mặc dù 

sự khác biệt về kết quả giữa hệ thống hút kín và 

hệ thống hút mở ở bệnh nhi và trẻ sơ sinh là rất 

ít, nhưng sử dụng hệ thống hút kín với nhóm đối 

tượng này là hợp lý. Bác sĩ lâm sàng được 

khuyến khích sử dụng các biện pháp kiểm soát 

nhiễm trùng thích hợp và các biện pháp phòng 

ngừa an toàn để tránh các phản ứng bất lợi 

không cần thiết, chẳng hạn như thay đổi thể chất 

và tổn thương niêm mạc đường thở (mức bằng 

chứng B, điểm thích hợp trung bình 8,3, khoảng 

7-9). 

Quá trình tiền oxygen hóa và quá trình tăng 

oxygen hóa trước khi hút đường thở nhân 

tạo 

Hút đường thở nhân tạo có thể làm giảm oxygen 

hóa quan trọng trên lâm sàng ở một số bệnh 

nhân. Đánh giá các tài liệu hiện có về quá trình 

tăng oxygen hóa khi hút đàm đã mang lại 6 

nghiên cứu39,60-64 với 3 trong số này được xuất 

bản vào những năm 1990.60-62 Trong một thử 

nghiệm chéo ngẫu nhiên với 25 đối tượng trẻ em 

được thở máy, Kerem và cộng sự60 đã phát hiện 

ra rằng quá trình tiền oxygen hóa với oxy 100% 

ngăn ngừa được tình trạng giảm oxy máu trong 

khi hút, trong khi tăng bơm phồng phổi bằng 

cách sử dụng FIO2 ban đầu thì không. Lookinland 

và Appel61 thu được kết quả tương tự ở dân số 

người lớn. Preusser và cộng sự62 đã thực hiện 

một thử nghiệm bắt chéo ngẫu nhiên với 10 đối 

tượng người lớn thở máy bằng cách sử dụng 1 

trong 2 thể tích phổi ở FIO2 1.0 với máy thở hoặc 

bóp bóng bằng tay. Không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về PaO2, áp lực động mạch trung 

bình, hoặc cung lượng tim giữa bất kỳ sự kết hợp 

nào trong 4 phương pháp phối hợp, nhưng áp lực 

đỉnh đường thở lớn hơn đáng kể (P <0,001) với 

bóp bóng bằng tay. de Freitas Vianna và cộng 

sự63 đã thực hiện một nghiên cứu chéo dự đoán 

trên 68 đối tượng người lớn được cung cấp oxy 



07/02/2022 [AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning] 

 

9 Dịch bởi: BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1 

 

trước bằng FIO2 100% và FIO2 20% trên mức cơ 

bản. Không tìm thấy sự khác biệt về SpO2, nhịp 

tim, áp lực động mạch trung bình, hoặc tần số 

thở trước hoặc sau khi hút đàm. Một thử nghiệm 

bắt chéo tiền cứu trên 30 đối tượng người lớn do 

Demir và Dramali64 tiến hành cho thấy SpO và 

PaO2 giảm đáng kể nhưng không giảm nhịp tim 

hoặc áp lực động mạch trung bình, sau khi hút 

đường thở nhân tạo không có quá trình tiền 

oxygen hóa so với quá trình tiền oxygen hóa 

bằng oxy 100%. 

Mặc dù các bằng chứng ủng hộ quá trình 

tiền oxygen hóa, có vẻ như không cần oxy 100% 

cho tất cả các bệnh nhân. AARC CPG1 năm 2010 

khuyến cáo sử dụng oxy 100% để tiền oxygen 

hóa cho bệnh nhân người lớn và trẻ em trước khi 

hút đàm bằng cách điều chỉnh oxy theo cách thủ 

công hoặc bằng cách sử dụng chương trình tiền 

oxygen hóa theo chương trình trên máy thở. 

Thông khí thủ công để cung cấp quá trình tiền 

oxygen hóa đã không được khuyến khích. Hiện 

có bằng chứng cho thấy những khuyến cáo này là 

phù hợp, mặc dù quá trình xử lý tiền oxygen hóa 

với FIO2 20% trên mức cơ bản, thay vì tăng lên 

FIO2 100%, có thể đủ ở bệnh nhân người lớn và 

trẻ em. Không có bằng chứng liên quan đến quá 

trình oxygen hóa tiền oxygen hóa ở trẻ sơ sinh 

(mức bằng chứng B, tất cả các thành viên ủy ban 

đều đánh giá điểm phù hợp là 9). 

Rửa dung dịch nước nước muối sinh lý đối 

với hút đường thở nhân tạo 

Đã có nghiên cứu đáng kể về ảnh hưởng của việc 

sử dụng dung dịch nước muối sinh lý trong quá 

trình hút đường thở nhân tạo. Lợi ích lý thuyết 

của việc sử dụng dung dịch nước nước muối sinh 

lý là làm lỏng dịch tiết và tăng thể tích dịch tiết ra 

trong quá trình hút.1 Một tổng quan tài liệu đã 

đưa ra 8 nghiên cứu tập trung vào tác động của 

việc sử dụng dung dịch nước nước muối sinh lý 

trong quá trình hút đường thở nhân tạo đối với 

quá trình oxygen hóa.65 -72 Kết quả của 7 trong số 

những nghiên cứu này cho thấy dung dịch nước 

muối sinh lý có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá 

trình oxygen hóa. Những nghiên cứu này tuy nhỏ, 

nhưng chỉ ra rằng các trị số như PaO2, SpO2 và 

SvO2 có thể bị ảnh hưởng không thuận lợi khi hút 

đường thở nhân tạo,65,67,69-72 ngay cả khi các 

thông số sinh lý khác như nhịp tim và huyết áp 

không bị ảnh hưởng.66 Sử dụng dung dịch nước 

muối sinh lý trong khi hút đường thở nhân tạo 

cũng đã được chứng minh là làm tăng khó thở ở 

bệnh nhân ≥ 60 tuổi.73 

McKinley và cộng sự74 đã thực hiện một 

thử nghiệm ngẫu nhiên để đánh giá số giờ đặt nội 

khí quản và thở máy xâm nhập ở bệnh nhi. Họ 

phát hiện ra rằng việc sử dụng dung dịch không 

phải nước muối có hiệu quả như sử dụng dung 

dịch nước muối ½ saline hoặc saline.74 Trong 

một nghiên cứu quan sát tiền cứu, Owen và cộng 

sự71 đã ghi nhận nhiều tác dụng phụ hơn ở các 

đối tượng trẻ em được sử dụng dung dịch nước 

muối sinh lý trong khi hút đàm. Một thử nghiệm 

lâm sàng ngẫu nhiên của Caruso và cộng sự75 đã 

ghi nhận sự giảm VAP đã được chứng minh về 

mặt vi sinh khi sử dụng dung dịch nước muối 

sinh lý trong quá trình hút đường thở nhân tạo. 

Mặc dù phát hiện này rất thú vị, nhưng nó vẫn 

chưa được chứng thực trong một nghiên cứu 

khác cho đến thời điểm này. 

AARC CPG1 năm 2010 đã khuyến cáo 

không nên sử dụng thường xuyên dung dịch 

nước muối sinh lý. Kể từ hướng dẫn đó, không có 

bằng chứng mới nào tác động một cách thuyết 

phục đến khuyến cáo đó. Việc nhỏ dung dịch 

nước muối sinh lý, nếu đã từng được thực hiện, 

nên được thực hiện một cách thận trọng và có 
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xem xét khả năng xảy ra các tác dụng phụ, chẳng 

hạn như giảm độ bão hòa oxy, ho nhiều, co thắt 

phế quản, nhịp tim nhanh, khó thở, tăng ICP, và 

sự phát triển của màng sinh học diệt khuẩn ở bên 

trong đường thở nhân tạo. Dựa trên các bằng 

chứng hiện có, có vẻ như việc sử dụng dung dịch 

nước muối thường quy là không cần thiết trong 

quá trình hút đường thở nhân tạo (mức bằng 

chứng B, điểm thích hợp trung bình 9, khoảng 8-

9). 

Quy trình hút đường thở nhân tạo sạch so với 

vô trùng 

Như đã thảo luận trước đây, cả quy trình của hệ 

thống hút mở và hệ thống hút kín đều có thể 

được sử dụng một cách an toàn và hiệu quả để 

loại bỏ chất tiết ra khỏi đường thở nhân tạo. Khi 

thực hiện thủ thuật hút đường thở nhân tạo mở, 

bác sĩ lâm sàng phải duy trì một môi trường bảo 

vệ cả bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng khỏi các tác 

nhân gây bệnh. Tuy nhiên, các câu hỏi nảy sinh 

liên quan đến việc liệu quy trình nên là một quy 

trình sạch, một quy trình không bị nhiễm bẩn 

trực quan hay một quy trình vô trùng, một quy 

trình không có vi khuẩn hoặc vi sinh vật. Một số 

bác sĩ cho rằng vô trùng của bác sĩ là không thích 

hợp vì ống hút mở sẽ đi qua một trường không 

vô trùng, và các lần đưa ống thông tiếp theo sẽ 

không vô trùng.76 

Tổng quan có hệ thống về tài liệu này 

không tìm thấy nghiên cứu nào tập trung vào kết 

quả của bệnh nhân khi so sánh giữa quy trình hút 

mở sạch và vô trùng. CPG1 trước đây đã đánh giá 

câu hỏi nghiên cứu này. Hướng dẫn của Trung 

tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 2003 về 

Phòng ngừa Viêm phổi Liên quan đến Chăm sóc 

Sức khỏe77 đã công nhận rằng việc hút khí quản 

làm tăng cơ hội lây nhiễm chéo và nguy cơ lây 

nhiễm chéo có thể được giảm thiểu bằng cách sử 

dụng kỹ thuật vô trùng. Tuy nhiên, ủy ban đã 

không thể đưa ra khuyến cáo sử dụng kỹ thuật vô 

trùng thay vì sạch khi thực hiện hút nội khí quản. 

AARC CPG1 năm 2010 cũng không thể đưa ra 

khuyến cáo, mặc dù nó đã tuyên bố rằng bác sĩ 

lâm sàng được khuyến khích sử dụng kỹ thuật vô 

trùng trong suốt quy trình hút đàm. 

Có một khoảng trống trong tài liệu về sự 

khác biệt kết quả có liên quan về mặt lâm sàng 

giữa kỹ thuật vô trùng và sạch để hút đường thở 

nhân tạo. Tuy nhiên, việc khuyến cáo tiến hành 

nghiên cứu sâu hơn để giải quyết lỗ hổng này là 

có khả năng phi đạo đức vì khả năng gây hại với 

môi trường kém vô trùng là một khả năng khác 

biệt. Do đó, dựa trên kinh nghiệm của ủy ban, bác 

sĩ nên sử dụng quy trình vô trùng, khi có thể, đối 

với các trường hợp hút mở để bảo vệ bệnh nhân 

khỏi khả năng lây nhiễm chéo (mức bằng chứng 

C, tất cả các thành viên ủy ban đánh giá điểm phù 

hợp ở 7). Tối thiểu, ngoài việc thực hiện vệ sinh 

tay khi ra vào phòng hoặc khu vực của bệnh 

nhân, bác sĩ lâm sàng nên thực hiện vệ sinh tay 

ngay lập tức trước khi thực hiện hút mở để giảm 

thiểu nguy cơ đưa bất kỳ mầm bệnh mới nào vào 

đường thở nhân tạo. 

Kích thước ống hút và áp lực chân không áp 

dụng 

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả 

của các kích cỡ ống hút khác nhau và áp lực chân 

không được áp dụng rất ít. Trong một nghiên cứu 

đo lường lặp lại bên trong đối tượng, Javadi và 

cộng sự78 đã đánh giá tác động của các kích cỡ 

khác nhau của ống hút đối với các kết quả khác 

nhau như nhịp tim, huyết áp, SpO2, lượng chất 

tiết và cơn đau ở đối tượng người lớn. Trong 

nghiên cứu của họ, tất cả các đối tượng đều được 

đặt nội khí quản với kích thước đường kính 

trong là 7,5 ETT và được hút bằng cả  ống hút 12 
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Fr và 14 Fr được chỉ định ngẫu nhiên theo phác 

đồ nghiên cứu. Tất cả các đối tượng được hút với 

cả hai kích cỡ ống hút. Họ đã báo cáo sự gia tăng 

đáng kể nhịp tim, huyết áp tâm thu, cơn đau và 

lượng bài tiết khi sử dụng ống hút lớn hơn. 

Yousefi và cộng sự đã thực hiện một thử 

nghiệm ngẫu nhiên đánh giá tác động của 2 mức 

áp lực chân không (–100 và –200 mm Hg) lên các 

biểu hiện sinh lý ở người lớn. Họ lưu ý rằng SpO2 

và nhịp tim khác nhau đáng kể trước, trong và 5 

phút và 20 phút sau khi hút, nhưng không có sự 

khác biệt giữa 2 nhóm. Trong một nghiên cứu 

tiền cứu của Singh và cộng sự80 ảnh hưởng của 

kích thước đường kính ngoài ống hút so với kích 

thước đường kính trong của ETT (nhỏ, 0,4; trung 

bình, 0,7; và lớn, 0,9) và áp lực chân không (80, 

100 và 120 mm Hg) trên các chỉ số sinh lý khác 

nhau được đánh giá ở các đối tượng trẻ em. Họ 

phát hiện ra rằng tất cả các kích thước ống hút ở 

các áp lực khác nhau đều ảnh hưởng tương tự 

đến các chỉ số sinh lý. 

Dựa trên các bằng chứng hiện có, có vẻ 

như các kích thước ống hút khác nhau và áp lực 

chân không có thể gây ra các thay đổi sinh lý. 

Điều đó nói rằng, kích thước đường kính ngoài 

của catheter hút tối ưu với tỉ lệ kích thước bên 

trong đường thở nhân tạo vẫn chưa được biết 

vào thời điểm này. Áp lực chân không tối ưu vừa 

an toàn vừa có tác dụng làm sạch dịch tiết cũng 

không phải ai cũng biết. AARC CPG1 năm 2010 

khuyến cáo rằng ống hút chỉ nên làm tắc < 50% 

lòng ống ETT ở bệnh nhân trẻ em và người lớn, 

và < 70% ở trẻ sơ sinh. Không có trường hợp 

mới nào bác bỏ khuyến cáo này một cách thuyết 

phục (mức độ bằng chứng C, tất cả các thành viên 

ủy ban đều đánh giá điểm phù hợp là 7). 

Không có khuyến cáo chính thức về áp lực 

chân không được áp dụng trong hướng dẫn 

trước do thiếu dữ liệu tổng thể để hỗ trợ khuyến 

cáo.1 Có bằng chứng tối thiểu rằng áp lực hút nên 

được giữ dưới –200 mm Hg ở người lớn và từ –

80 đến –100 mm Hg ở trẻ sơ sinh (mức bằng 

chứng C, tất cả các thành viên ủy ban đều đánh 

giá điểm phù hợp là 7). Cần cố gắng đặt áp lực 

hút càng thấp càng tốt để làm sạch dịch tiết một 

cách hiệu quả (mức bằng chứng C, tất cả các 

thành viên ủy ban đều đánh giá điểm phù hợp là 

9). 

Thời gian của thủ thuật hút đường thở nhân 

tạo 

Giới hạn thời gian của mỗi đợt hút là một chiến 

lược trực quan để giảm thiểu các biến chứng 

và/hoặc nguy cơ tiềm ẩn của việc hút đường thở 

nhân tạo. Giới hạn này có thể áp dụng cho 

khoảng thời gian ống hút được đưa vào đường 

thở nhân tạo hoặc khoảng thời gian hút dịch 

được áp dụng. Thật không may, tổng quan tài 

liệu này không tìm thấy các nghiên cứu so sánh 

kết quả của bệnh nhân với khoảng thời gian khác 

nhau của thời gian đưa ống thông vào đường thở 

và/hoặc hút được áp dụng. Hầu hết các nguồn, 

chủ yếu là CPG trước đó, 1 biên tập,76,81 và sách 

giáo khoa,82 khuyến cáo giới hạn thời lượng của 

quy trình ở # 15 giây. Kinh nghiệm của ủy ban 

tương xứng với các nguồn này và ủy ban khuyến 

cáo nên giữ cho mỗi sự kiện hút càng ngắn gọn 

càng tốt và không quá 15 giây (mức bằng chứng 

C, tất cả các thành viên ủy ban đều đánh giá điểm 

phù hợp là 7). 

Quy trình hút đường thở nhân tạo sâu so với 

nông 

Nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của 

kỹ thuật hút đường thở nhân tạo nông và sâu còn 

hạn chế. Hai bài báo tương tự về phương 

pháp83,84 đã được xuất bản so sánh tác động của 

việc hút ETT nông và sâu trên các chỉ số sinh lý. 
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Abbasinia và cộng sự83 đã đánh giá 2 kỹ thuật về 

sự thay đổi tần số thở và SpO2. Trong thử nghiệm 

ngẫu nhiên này, cả nhóm hút nông và hút sâu đều 

được tăng oxygen hóa trước và hút ở cùng một 

áp lực chân không (–120 mm Hg) tối đa 3 lần, 

mỗi lần trong 15 giây.83 Đường kính của ống hút 

ở cả hai nhóm là một nửa đường kính bên trong 

của ETT; Ống hút được đưa vào không quá cuối 

ETT ở nhóm hút nông.83 Ở nhóm hút sâu, ống 

thông được đưa qua ETT cho đến khi có lực cản, 

sau đó được kéo lùi lại 1 cm trước khi thực hiện 

hút. Lưu ý rằng sự thay đổi tần số thở và SpO2 

tương tự nhau giữa các nhóm.83 Các đối tượng 

trong nhóm hút sâu yêu cầu hút ít thường xuyên 

hơn.83 Irajpour và cộng sự84 đã báo cáo tác động 

của kỹ thuật hút nông và sâu trên nhịp tim, huyết 

áp tâm thu, huyết áp tâm trương và huyết áp 

động mạch trung bình. Những thay đổi là nhỏ; 

tuy nhiên, các nhà điều tra đã báo cáo nhịp tim và 

huyết áp tăng nhẹ khi hút sâu.84 Họ lưu ý rằng sự 

gia tăng ở từng mức độ, dù chỉ ở một mức độ 

nhỏ, có thể có tác dụng phụ đối với một số bệnh 

nhân và cần phải theo dõi trong quá trình hút, 

đặc biệt là trong quá trình hút sâu.84 

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối 

chứng song song, Shamali và cộng sự85 đã so 

sánh hút ETT thông thường với kỹ thuật hút ETT 

xâm lấn tối thiểu. Kỹ thuật hút ETT thông thường 

bao gồm tăng bơm phồng phổi thủ công và quá 

trình tiền oxygen hóa trong 1 phút, và nhỏ 8 mL 

dung dịch nước muối vô trùng.85 Ống hút được 

đưa xuống phía dưới ETT cho đến khi đạt được 

sức đề kháng và rút ra 1 cm; Sau đó, quá trình 

hút được thực hiện bằng cách sử dụng áp lực 

chân không từ –100 đến –200 mm Hg trong thời 

gian tối đa là 10 giây.85 Kỹ thuật hút ETT xâm lấn 

tối thiểu bao gồm quá trình oxygen hóa sơ bộ 

bằng máy thở cơ học trong 1 phút. Ống hút đã 

được đưa vào đến đầu xa của ETT; Sau đó, quá 

trình hút được thực hiện bằng cách sử dụng áp 

lực chân không từ –80 đến –120 mm Hg trong tối 

đa 10 giây.85 Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 

nhóm hút ETT xâm lấn tối thiểu có sự thay đổi ít 

hơn về mặt thống kê về huyết áp tâm thu, huyết 

áp tâm trương, trung bình. áp lực động mạch và 

SpO2 nhưng không khác biệt ở nhịp tim.85 Mặc dù 

có vẻ như một phương pháp hút ít xâm lấn hơn 

có thể được đảm bảo để giảm sự thay đổi trong 

một số biện pháp sinh lý do ít kích thích vật lý 

hơn, nhưng vẫn chưa rõ (các) thành phần của hút 

ETT thường quy (dung dịch nước muối sinh lý, 

tăng bơm phồng phổi thủ công, hút sâu) đã ảnh 

hưởng đến những kết quả này. Trong một nghiên 

cứu thực nghiệm được thiết kế trong đối tượng 

đánh giá kỹ thuật hút nông và sâu trên trẻ sơ 

sinh có nguy cơ cao, Ahn và Hwang86 lưu ý rằng 

hút sâu không đảm bảo loại bỏ dịch tiết đường 

thở dưới ở trẻ sơ sinh. Trên thực tế, họ đã báo 

cáo rằng nó gây ra chấn thương đường thở trực 

tiếp hơn, bằng chứng là tổn thương biểu mô 

được ghi nhận ở các đường hô hấp.86 

Dựa trên các bằng chứng hiện có, có vẻ 

như cả kỹ thuật hút nông và hút sâu đều gây ra 

những thay đổi tương tự về các chỉ số sinh lý. 

Mặc dù việc hút sâu có thể dẫn đến các trường 

hợp ít xảy ra hơn khi hút, nhưng nó có thể liên 

quan đến chấn thương đường thở. AARC CPG1 

năm 2010 đã khuyến cáo kỹ thuật hút nông, vì 

không có lợi ích chắc chắn của việc hút sâu. Kể từ 

hướng dẫn đó, không có bằng chứng mới nào ảnh 

hưởng đến khuyến cáo này một cách thuyết 

phục. Có vẻ như kỹ thuật hút nông nên được sử 

dụng thường quy để tránh tổn thương đường thở 

tiềm ẩn (mức bằng chứng B, điểm độ phù hợp 

trung bình 7,7, khoảng 7 - 8). Thông thường chỉ 

nên sử dụng phương pháp hút sâu khi phương 

pháp hút nông không hiệu quả khi xem xét khả 

năng chấn thương đường thở và tác động tiêu 
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cực đến các chỉ số sinh lý (mức bằng chứng B, 

điểm độ phù hợp trung bình 7,2, khoảng 7–8). 

Nội soi phế quản so với hút đường thở nhân 

tạo 

Nội soi phế quản đã từng được sử dụng cho mục 

đích chẩn đoán hoặc để lấy dịch tiết từ các khu 

vực cụ thể của phổi nhưng không được sử dụng 

thường xuyên để làm sạch dịch tiết. Tổng quan 

tài liệu đã đưa ra 1 nghiên cứu liên quan đến việc 

sử dụng nội soi phế quản thường quy.87 Qiao và 

cộng sự87 đã tiến hành một thử nghiệm trong đó 

73 đối tượng người lớn có đợt cấp COPD được 

chọn ngẫu nhiên để hút đường thở nhân tạo 

thông thường bằng cách sử dụng nội soi phế 

quản kết hợp với hút đường thở nhân tạo thông 

thường hoặc chỉ hút đường thở nhân tạo thông 

thường. Các nhà điều tra nhận thấy rằng có 

những kết quả tốt hơn đáng kể về sự xuất hiện 

của cửa sổ kiểm soát nhiễm trùng phổi, số ngày 

thở máy xâm lấn, tổng số ngày thở máy, LOS tại 

bệnh viện, cai máy thành công, tỷ lệ mắc VAP và 

tử vong khi sử dụng nội soi phế quản thường quy 

kết hợp với hút đường thở nhân tạo thông 

thường. AARC CPG1 năm 2010 không đề cập đến 

việc sử dụng nội soi phế quản để loại bỏ dịch tiết 

thường quy vì cho đến nay chỉ có 1 nghiên cứu87 

liên quan đến chủ đề này được công bố và nghiên 

cứu đó có phạm vi hạn chế, ủy ban này cho rằng 

không thể khuyến cáo việc sử dụng nội soi phế 

quản thường quy để loại bỏ dịch tiết (bằng chứng 

mức C, tất cả các thành viên ủy ban đánh giá 

điểm phù hợp là 9). 

Thiết bị nạo vét đường thở nhân tạo 

Nhiều thiết bị khác nhau đã được phát triển với 

mục đích làm sạch ETT bởi dịch tiết và màng sinh 

học có thể làm tăng Raw và áp lực hít vào đỉnh, và 

cuối cùng dẫn đến tắc nghẽn hoàn toàn đường 

thở. Các thiết bị này được sử dụng ngoài các ống 

hút tiêu chuẩn để duy trì đường kính bên trong 

của các ETT. Đánh giá tài liệu dẫn đến 4 nghiên 

cứu88-91 đánh giá những thay đổi của Raw khi các 

thiết bị này được sử dụng ở đối tượng người lớn. 

Trong các nghiên cứu riêng biệt về các đối tượng 

cần thở máy, Conti và cộng sự88 và Scott và cộng 

sự89 đã ghi nhận sự giảm đáng kể của Raw sau khi 

sử dụng các thiết bị loại bỏ vật cản ngoại vi. 

Trong một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, 

Adi và cộng sự90 đã phát hiện ra rằng một thiết bị 

được thiết kế để làm sạch ETT với dịch tiết có thể 

khôi phục Raw thì hít vào của các đối tượng đến 

mức tương đương với các ETT chưa được sử 

dụng. Trong một nghiên cứu ex vivo khác, của 

Waters và cộng sự,91 một thiết bị làm sạch ETT 

đã có hiệu quả trong việc giảm tiết màng sinh học 

và cải thiện sự sụt giảm áp lực (một chỉ báo của 

Raw) ở kích thước 7,5 mm và 8,0 mm ETT. Đáng 

lưu ý, thiết bị không hiệu quả trong việc làm sạch 

chất tiết ở mức ETT chưa được sử dụng. Hai thử 

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng92,93 cho thấy các 

thiết bị này có hiệu quả trong việc giảm tích tụ 

chất nhầy, tắc ETT tổng thể, tắc ETT tối đa và độ 

dày màng sinh học khi so sánh với hút mù tiêu 

chuẩn đơn thuần. Tuy nhiên, những nghiên cứu 

này không cho thấy sự cải thiện về kết quả như 

số ngày thở máy, ngày nằm trong ICU, hoặc ngày 

đặt nội khí quản.92,93 Bằng chứng ủng hộ việc sử 

dụng các thiết bị dùng để làm sạch ETT khi tăng 

áp lực hít vào đỉnh và Raw do sự tích tụ chất tiết 

bị nghi ngờ (mức bằng chứng B, điểm mức độ 

phù hợp trung bình 8,5, phạm vi 8-9). Không biết 

liệu những thiết bị này có nên được sử dụng liên 

tục hay như một phần của quản lý đường thở 

thường quy hay không. 
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Bảng 1. Tóm tắt các khuyến cáo cho mỗi câu hỏi PICO 

Câu hỏi về PICO Tóm tắt các khuyến cáo 

Các chỉ định và biến chứng của 
hút đường thở nhân tạo ở trẻ 
sơ sinh, trẻ em và người lớn là 
gì? 

Phế âm, nhìn thấy dịch tiết trong đường thở nhân tạo và hình răng cưa trên 
dạng sóng thở máy cung cấp các chỉ định tốt nhất cho việc hút nội khí quản ở 
người lớn và trẻ em (mức độ bằng chứng B, tất cả các thành viên ủy ban đều 
đánh giá điểm phù hợp là 8) 

Sự gia tăng cấp tính sức cản đường thở có thể là một dấu hiệu cho thấy sự cần 
thiết phải hút đường thở nhân tạo ở trẻ sơ sinh (mức bằng chứng B, điểm mức 
độ phù hợp trung bình 7, khoảng 7–8) 

Các chiến lược giảm thiểu như an thần đầy đủ, tăng oxygen hóa trước và hút 
chỉ khi được chỉ định có thể làm giảm tỷ lệ và mức độ nghiêm trọng của các 
biến chứng tiềm ẩn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tăng nhịp tim, áp lực 
động mạch trung bình, ICP, rối loạn nhịp tim và tụt độ bão hòa oxy (mức bằng 
chứng B, điểm mức độ phù hợp trung bình 7,6, phạm vi 7-9) 

Hút đường thở nhân tạo có nên 
được thực hiện theo lịch trình 
hay chỉ khi cần thiết? 

Hút đàm khi cần thiết cũng hiệu quả như hút đàm thông thường và không làm 
tăng tỷ lệ mắc bệnh hoặc tử vong ở quần thể trẻ sơ sinh và trẻ em (mức bằng 
chứng B, tất cả các thành viên ủy ban đều đánh giá điểm phù hợp là 8) 

Nên thực hiện hút đường thở 
nhân tạo bằng hệ thống kín hay 
mở? 

Có thể sử dụng hệ thống hút kín hoặc hệ thống hút hở một cách an toàn và 
hiệu quả để loại bỏ dịch tiết từ bệnh nhân người lớn có đường thở nhân tạo 
(mức bằng chứng B, điểm phù hợp trung bình 8,3, khoảng 7-9) 

Bệnh nhân có nên được tiền 
oxygen hóa và/hoặc tăng 
oxygen hóa trước khi mỗi lần 
hút không? 

Bệnh nhân người lớn và trẻ em nên được tăng oxygen hóa trước khi hút 
đường thở nhân tạo (mức bằng chứng B, tất cả các thành viên ủy ban đều đánh 
giá điểm phù hợp là 9) 

Có nên rửa bằng dung dịch 
nước muối sinh lý trong khi hút 
đường thở nhân tạo không? 

Việc sử dụng thường xuyên dung dịch nước muối sinh lý (thường nên tránh) 
là không cần thiết trong quá trình hút đường thở nhân tạo (mức bằng chứng B, 
điểm mức độ phù hợp trung bình 8,85, khoảng 8-9) 

Hút mở đường thở nhân tạo 
nên được thực hiện như một 
thủ thuật sạch hay vô trùng? 

Bác sĩ nên sử dụng quy trình vô trùng cho các trường hợp hút mở để bảo vệ 
bệnh nhân khỏi khả năng lây nhiễm chéo (mức bằng chứng C, tất cả các thành 
viên ủy ban đều đánh giá điểm phù hợp là 7) 

Ống hút có kích thước như thế 
nào và áp lực chân không mà 
các bác sĩ lâm sàng nên sử dụng 
để hút đường thở nhân tạo? 

Ống hút chỉ nên làm tắc <70% lòng ống ETT ở trẻ sơ sinh, < 50% ở trẻ em và 
người lớn (mức bằng chứng C, tất cả các thành viên ủy ban đều đánh giá điểm 
phù hợp ở mức 7) 

Áp lực hút phải được duy trì dưới –200 mm Hg ở người lớn và dưới –120 mm 
Hg ở nhóm trẻ sơ sinh và trẻ em (mức độ cảm nhận C, tất cả các thành viên ủy 
ban đều đánh giá điểm phù hợp là 7) 

Cần cố gắng đặt áp lực hút càng thấp càng tốt và làm sạch dịch tiết hiệu quả 
(mức bằng chứng C, tất cả các thành viên cam kết đều đánh giá điểm phù hợp 
là 9) 
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Giới hạn nào nên được áp dụng 
cho thời gian của sự kiện hút 
đàm? 

Bác sĩ lâm sàng nên giữ quy trình hút đàm càng ngắn càng tốt và không quá 15 
giây (mức bằng chứng C, tất cả các thành viên ủy ban đều đánh giá điểm phù 
hợp là 9) 

Kỹ thuật hút nông có được ưu 
tiên hơn kỹ thuật hút sâu 
không? 

Kỹ thuật hút nông nên được sử dụng thường quy (mức bằng chứng B, điểm 
mức độ phù hợp trung bình 7,7, khoảng 7–8). 

Thông thường chỉ nên sử dụng phương pháp hút sâu khi phương pháp hút 
nông không hiệu quả khi xem xét khả năng chấn thương đường thở và tác 
động tiêu cực đến các chỉ số sinh lý (mức bằng chứng B, điểm độ phù hợp 
trung bình 7,2, khoảng 7–8). 

Khi nào nên dùng nội soi phế 
quản thay cho kỹ thuật hút mở 
hoặc hút kín? 

Việc sử dụng nội soi phế quản định kỳ để loại bỏ dịch tiết không được khuyến 
khích (mức bằng chứng C, tất cả các thành viên ủy ban đều đánh giá điểm phù 
hợp là 9) 

Khi nào nên sử dụng dụng cụ 
nạo ống ngoài ống hút? 

Có bằng chứng ủng hộ việc sử dụng các thiết bị sử dụng để làm sạch ETT khi 
nghi ngờ sự gia tăng của Raw do tích tụ chất tiết (mức bằng chứng B, điểm mức 
độ phù hợp trung bình 8,5, khoảng 8-9). 

 

Tóm tắt 

Kết quả của tổng quan hệ thống này được tóm tắt trong Bảng 1. Mặc dù một số tài liệu tham khảo đã được 

đưa vào trong tổng quan hệ thống này, chất lượng của bằng chứng thấp. Điều này cũng đúng đối với tất cả 

các câu hỏi của PICO, đòi hỏi tất cả các khuyến cáo phải được đưa ra dựa trên bằng chứng cấp thấp 

và/hoặc ý kiến chuyên gia. Cần phải nhấn mạnh rằng, trong khi các khuyến cáo được đưa ra trong CPG 

này dựa trên việc xem xét đầy đủ các tài liệu, bằng chứng giai thoại và kinh nghiệm lâm sàng của các 

thành viên ủy ban cũng đóng một vai trò trong các khuyến cáo cuối cùng. Nhiều biến số liên quan đến hút 

đường thở nhân tạo (loại đường thở nhân tạo, dân số bệnh nhân không đồng nhất, bối cảnh lâm sàng và 

các nguồn lực sẵn có), thiết kế thực nghiệm không nhất quán của các nghiên cứu đã được xem xét và chất 

lượng tổng thể thấp của các bằng chứng hiện có cho đến nay khiến cho việc phân lập một tập hợp các 

khuyến cáo cuối cùng vào thời điểm này chỉ dựa trên các tài liệu. Các khuyến cáo do các thành viên ủy ban 

đưa ra nhằm hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong nỗ lực cung cấp phương pháp hút đường thở nhân tạo an 

toàn và hiệu quả. Nhiều khuyến cáo được thông báo bởi tổng quan tài liệu này phù hợp với các khuyến 

cáo từ AARC CPG.1 năm 2010 

Hạn chế chính của CPG này là thiếu bằng chứng chất lượng cao để đưa ra các khuyến cáo lâm sàng. 

Điều đó nói rằng, cần lưu ý rằng các bài báo đánh giá khác đồng ý với các khuyến cáo của chúng tôi về thời 

gian và tần suất hút đường thở nhân tạo, sử dụng hệ thống hút kín, cung cấp oxy trước khi hút, tránh nhỏ 

dung dịch nước muối sinh lý trong quá trình hút, sử dụng quy trình vô trùng đối với các trường hợp hút 

mở, kích thước ống hút và cài đặt áp lực chân không, thời gian tiến hành hút,2 sử dụng kỹ thuật hút nông 

và sử dụng dụng cụ nạo ống để loại bỏ màng sinh học và chất tiết tích tụ trong đường thở nhân tạo để 

giảm áp lực hít vào đỉnh và Raw.82,94-104 Một đánh giá của Dodek và cộng sự105 đã đưa ra kết luận tương tự 
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như chúng tôi đã làm về việc sử dụng hệ thống hút kín so với hệ thống hút mở nhưng làm như vậy chỉ dựa 

trên lý do kinh tế. Day và cộng sự98 đã khuyến cáo một kỹ thuật hút đàm sâu, mặc dù đã viện dẫn bằng 

chứng về những thay đổi lớn hơn trong các dấu hiệu sinh tồn với phương pháp này. 

Hút đường thở nhân tạo vẫn là một thành phần không thể thiếu của việc quản lý đường thở nhân 

tạo thích hợp. Thủ thuật hút đàm có liên quan đến những rủi ro và biến chứng đã biết trước đó phải được 

cân nhắc với lợi ích tiềm năng cho bệnh nhân. Mặc dù đánh giá có hệ thống này cung cấp nhiều bằng 

chứng hơn AARC CPG1 năm 2010 về hút đường thở nhân tạo để hỗ trợ các khuyến cáo, sức mạnh của 

bằng chứng vẫn còn yếu và không đảm bảo những thay đổi lớn đối với các khuyến cáo trước đó. Cần có 

nhiều nghiên cứu mạnh mẽ hơn, được thiết kế tốt trong lĩnh vực chăm sóc hô hấp này để cung cấp cho 

người chăm sóc thông tin để hỗ trợ việc hút đường thở nhân tạo an toàn, thích hợp. 
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