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Điều trị suy thất phải mất bù 
Bản Dịch Của Bác Sĩ Trần Minh Thành- Khoa HSTC-CĐ 

                        Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa 

 
 

Trình Bày Tình Huống Lâm Sàng 

Một phụ nữ 64 tuổi có tiền sử COPD (FEV1 là 1,1 L, dự đoán 35%) thở oxy  

2 L/phút với cannula, hội chứng giảm thông khí do béo phì và tăng huyết áp, được 

nhập viện với tiền sử khó thở nặng dần hơn 3 ngày, ho có đờm và đau ngực màng 

phổi. Khi nhập viện, bệnh nhân tăng số lượng bạch cầu (14,5K), tăng nhu cầu oxy 

lên 6 L / phút, và bằng chứng về đông đặc thùy dưới phổi phải trên hình ảnh CT 

ngực (CTPA) (Hình 32.1). Không thấy bằng chứng thuyên tắc phổi. Hai mươi bốn 

giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân tiến triển xấu dần: tăng công thở lên, giảm oxy 

máu nặng hơn và thâm nhiễm hai bên trên phim X quang phổi. BN được đặt nội khí 

quản và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để thở máy và theo dõi huyết động. 

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, catheter tĩnh mạch trung tâm được đặt cho 

thấy áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) là 3 cmH2O và độ bão hòa oxy tĩnh mạch 

trộn (ScvO2) là 65%. BN được bắt đầu dùng thuốc an thần ngắt quãng, và cài đặt 

máy thở ban đầu là FiO2 60%, thể tích khí lưu thông 450 mL (8 mL / kg trọng lượng 

cơ thể lý tưởng), nhịp thở 16 lần mỗi phút và PEEP là 5 mmHg. Ở cài đặt này, áp 

suất bình nguyên là 24 mmHg và không phát hiện autopeep. Siêu âm point-of-care 

được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa cho thấy chức năng tâm thu thất trái được 

bảo tồn, tuy nhiên tâm thất phải dãn rộng và vách ngăn phẳng đã được ghi nhận. 

Tĩnh mạch chủ dưới được ghi nhận là không phù hợp với CVP thấp. 

 

Câu Hỏi 

Phương pháp tiếp cận nào sẽ hướng dẫn việc quản lý dịch của bệnh nhân này?  

Trả Lời  

Quản lý dịch thích hợp là rất quan trọng để điều trị thành công suy RV. 

 

Trong trường hợp này, do tình trạng nhiễm trùng đang diễn ra, cần phải duy 

trì sự cảnh giác đối với tình trạng giảm thể tích nội mạch. Với sự gia tăng tính thấm 

thành mạch, giảm lượng dịch nhập đường uống và mất dịch liên quan đến sốt, bệnh 
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nhân của chúng tôi có nguy cơ cao bị giảm thể tích tuần hoàn và shock sau đó. Điều 

này được nhấn mạnh bởi việc sử dụng thuốc giảm đau và thuốc an thần được sử 

dụng cho đồng bộ máy thở, góp phần làm giảm trương lực tĩnh mạch và giảm tiền 

tải thất phải [1]. Áp lực đổ đầy thất phải thích hợp là điều kiện tiên quyết để có đủ 

cung lượng tim ở bệnh nhân này, việc hồi sức thể tích cần được tiến hành càng 

nhanh càng tốt, với sự chú ý nghiêm ngặt đến các thông số RV và tưới máu cơ quan 

đích. 

Xem xét hồ sơ bệnh nhân ngoại trú của cô ấy cho thấy cô ấy đã trải qua một 

cuộc kiểm tra về tăng áp động mạch phổi một năm trước khi xuất hiện, khi siêu âm 

tim được thực hiện để đánh giá tình trạng phù chi dưới đang trở nên xấu hơn cho 

thấy áp lực tâm thu động mạch phổi (PASP) là 55 mmHg và giãn thất phải. Sau đó, 

cô đã được chụp V/Q, kết quả âm tính với bệnh huyết khối tắc mạch mãn tính. Xét 

nghiệm huyết thanh học tự miễn dịch cho kết quả âm tính. Sau khi dùng lợi tiểu, 

thông tim phải ở trạng thái đẳng thể tích được ghi lại là: áp lực tâm nhĩ phải trung 

bình (mRAP) là 14 mmHg, áp lực động mạch phổi (tâm thu / tâm trương / trung 

bình) 65/22/32 mmHg, áp lực mao mạch phổi bít 15 mmHg, và cung lượng tim / chỉ 

số tim theo Fick là 4,2 Lmin/1,8 L/phút /m2. Tăng áp động mạch phổi của bệnh nhân 

được đánh giá chủ yếu thuộc Nhóm 3, liên quan đến bệnh phổi mãn tính và giảm 

oxy máu và các nỗ lực tập trung vào việc tối ưu hóa các tình trạng bệnh nền đi kèm. 

Huyết động cơ bản của cô ấy rất hữu ích trong việc thiết lập mRAP hoặc áp lực đổ 

đầy bên phải của cô ấy khi được tăng lên. Điều này đưa ra một mục tiêu cho hồi 

sức, cụ thể là CVP> 14 mmHg. Với việc bổ sung thở máy áp lực dương, tăng hậu 

tải thất phải, áp lực đổ đầy mục tiêu 16–18 mmHg sẽ là mục tiêu ban đầu thích hợp, 

mặc dù vẫn cần theo dõi nhiều điểm cắt cuối của tưới máu. 

 

Nguyên Tắc Điều Trị 

Chẩn Đoán 

Bệnh nhân này có biểu hiện lâm sàng và siêu âm tim bằng chứng rối loạn 

chức năng thất phải, với tiền sử bệnh nhân và CTPA âm tính có thể là khởi phát cấp 

tính trên nền mạn tính. Xác định nguyên nhân của suy RV, cụ thể là liệu đó là kết 

quả của bệnh mạch máu phổi đã hình thành và thứ phát sau các trạng thái bệnh đồng 

mắc hay là kết quả của sự gia tăng cấp tính của hậu quả RV so với thiếu máu cục 

bộ RV là một bước quan trọng đối với những bệnh nhân nhập ICU với bằng chứng 

về Rối loạn chức năng RV (xem Hình 32.2). Một điều quan trọng nữa, mặc dù 

thường khó, là phân biệt quá tải áp lực với quá tải thể tích. Nếu siêu âm tim và hình 

ảnh CT cho thấy nguyên nhân là do thuyên tắc phổi cấp tính, thì việc giảm bớt sự 

gia tăng áp lực / hậu tải do PE gây ra là phương pháp điều trị đầu tiên và quan trọng 
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nhất. Nếu xác định được là do thiếu máu cục bộ RV, thuật toán điều trị cũng chuyển 

sang chiến lược tái tưới máu. Trong các tình huống mà suy RV cấp tính trên nền 

mạn tính như trường hợp của bệnh nhân này, các điều kiện gây ra suy RV mạn tính 

không thể đảo ngược dễ dàng và các lựa chọn xử trí bị giới hạn trong việc tối ưu 

hóa chức năng RV. 

 

 
 

Để tối ưu hóa chức năng RV, trước tiên cần đánh giá chính xác áp lực đổ đầy 

và huyết động nền. Lợi ích của việc theo dõi xâm lấn cho mục đích này đang gây 

tranh cãi và sẽ được giải quyết dưới đây. Ngoài siêu âm tim tại giường do bác sĩ 

chuyên khoa thực hiện [2], đánh giá chính thức bằng siêu âm tim qua lồng ngực 

(TTE) cung cấp thêm lợi ích [3]. Ngoài việc đánh giá áp lực đổ đầy, TTE có thể góp 

phần định lượng mức độ đóng góp của rối loạn chức năng LV và bệnh van tim. Các 

ước tính về PASP trên TTE không cho thấy mức độ nghiêm trọng của rối loạn chức 

năng vì PASP giảm cùng với giảm cung lượng tim và tốt nhất là sự chú ý của các 

đại diện khác về mức độ nghiêm trọng (Hình 32.3). Chức năng tâm thu RV có thể 

được ước tính thông qua TAPSE —bằng cách đo sự dịch chuyển tâm thu của vòng 

van 3 lá từ gốc lên đỉnh [4]. Điều này đã được chứng minh là tương quan tốt với 
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phân suất tống máu RV và giá trị dưới 1,8 cm cho thấy chỉ số phân suất tống máu 

RV thấp với độ nhạy cao, mặc dù lợi ích trong các cài đặt cấp tính không được xác 

thực rõ ràng [5]. Ngoài TAPSE thấp, các chỉ số tiên lượng xấu trong tăng áp động 

mạch phổi là lớn tâm nhĩ phải, tràn dịch màng ngoài tim [6], và lệch vách ngăn, 

nhưng điều này không được nghiên cứu kỹ ở những bệnh nhân nặng [7]. Mặc dù 

các ước tính TTE của PASP thường tương quan với các phép đo xâm lấn, tần suất 

sai lệch tăng ở bệnh nhân bệnh phổi mãn tính [8] và thông khí áp lực dương tương 

tự có thể góp phần đánh giá áp lực không chính xác. 

CTPA, mặc dù thường được thiết lập để loại trừ các nguyên nhân khác của 

suy hô hấp, có thể gợi ý sự hiện diện của rối loạn chức năng thất phải. Tỷ lệ giữa 

động mạch phổi chính và đường kính động mạch chủ lớn hơn 1 tương quan với tăng 

áp lực động mạch phổi nói chung (Hình 32.1) [9]. Ngoài ra, động mạch phổi có 

đường kính lớn hơn 2,9 cm có độ đặc hiệu cao đối với sự hiện diện của PH [9]. Các 

dấu hiệu hình ảnh khác bao gồm tăng độ dày thành tâm thất phải (> 4 mm), giãn 

thất phải được xác định là tỷ lệ đường kính thất phải- thất trái hơn 1: 1 ở mức giữa 

thất trên hình ảnh axial, giãn tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan; và tràn dịch 

màng ngoài tim [10, 11]. 
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Theo Dõi Tưới Máu Cơ Quan Đích 

Theo dõi các điểm cắt cuối của quá trình tưới máu ở bệnh nhân suy RV là rất 

quan trọng, vì tăng toan máu do giảm tưới máu và tăng lactate có thể làm trầm trọng 

thêm tình trạng co mạch giảm oxy ở giường mao mạch phổi, do đó làm tăng hậu tải 

[12]. Điều đó nói rằng, việc theo dõi những bệnh nhân này có thể được thực hiện 

bằng các phương thức được sử dụng để chăm sóc bất kỳ bệnh nhân nặng nào. Một 

catheter tĩnh mạch trung tâm cho phép đo nối tiếp ScvO2 và CVP là công cụ có giá 

trị. Bằng cách đánh giá chính xác ScvO2 và theo dõi các giá trị thấp hơn 70%, 

ScvO2 có thể vừa là một chỉ dấu về giảm cung lượng tim vừa cung cấp một thước 

đo áp lực đổ đầy hiện tại. Tiếp cận tĩnh mạch trung tâm chủ trên được ưu tiên cho 

điều này, vì nó được cho là đại diện đáng tin cậy hơn của ScvO2 nếu vị trí tốt [13]. 

Tương tự, lactate huyết thanh và cung lượng nước tiểu vẫn là những chỉ số quan 

trọng của sự tưới máu mô. 

Siêu âm point-of-care cũng có thể hữu ích, cả để đánh giá tình trạng giảm thể 

tích cũng như xác định thời điểm tối ưu để giảm tải RV [14]. Ví dụ, nếu TTE cho 

thấy sự giãn nở RV và sự ảnh hưởng khi làm đầy LV, điều này cho thấy có thể cần 

giảm tiền tải thông qua lợi tiểu. Tuy nhiên, với tình trạng giảm thể tích tuần hoàn, 

tĩnh mạch chủ dưới có thể không xẹp, vì quá tải áp lực có thể chiếm ưu thế, ngay cả 

khi có thể tích nội mạch thấp. 

Sự thay đổi biến thiên áp lực mạch (PPV) và sự thay đổi biến thiên thể tích 

(SVV) là những phương thức được thiết lập tốt trong ICU, tuy nhiên, công dụng 

trong tăng áp động mạch phổi không được xác định rõ ràng [15]. Các nghiên cứu 

nhỏ đã chứng minh rằng PPV trên thực tế không dự đoán được sự gia tăng thể tích 

nhát bóp ở bệnh nhân tăng áp phổi [16, 17]. Điều này có thể xảy ra bởi vì trong tăng 

áp phổi, PPV và SVV có liên quan đến sự gia tăng hậu tải RV trong hô hấp hơn là 

giảm tiền tải RV, và do đó không chỉ ra khả năng đáp ứng dịch một cách đáng tin 

cậy. Về mặt khái niệm, việc thiếu đáp ứng với thử thách dịch trong việc bối cảnh 

của PPV hoặc SVV cao có thể thực sự là một dấu hiệu của rối loạn chức năng RV. 

 

Tối Ưu Hóa Áp Lực Đổ Đầy Bên Phải 

CVP là một đại diện đáng tin cậy của áp lực tâm nhĩ phải [18]. Một cách tối 

ưu, CVP được đo ở giai đoạn cuối kỳ thở ra, khi áp lực màng phổi trung tính thực 

và ảnh hưởng hô hấp lên hệ mạch phổi trung tâm được giảm thiểu [18]. Bệnh nhân 

rối loạn chức năng RV còn bù mạn tính thường có CVP cao hơn mức nền và có xu 

hướng phụ thuộc vào tiền tải bên phải cao hơn. Mặc dù có sự khác biệt đáng kể 

không chỉ giữa các bệnh nhân và ở các trạng thái khác nhau của hậu tải, các mục 

tiêu cho tiền tải nên được nhắm mục tiêu để duy trì gia tăng áp lực đổ đầy vừa phải. 
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Mục tiêu ban đầu là 8-12 mmHg, với sự điều chỉnh để quan sát các thay thế cung 

lượng tim thấp hoặc giảm tưới máu là điều cần thận trọng. Các phép đo về huyết 

động học ban đầu, cho dù mRAP từ thông tim phải hoặc ước tính RAP từ TTE ở 

trạng thái ổn định, có thể hỗ trợ quản lý dịch. 

 

Đảo Ngược Các Tình Trạng Làm Tăng Trương Lực Mạch Máu Phổi 

Nhiều bệnh ảnh hưởng đến bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt có thể 

làm trầm trọng thêm sức cản mạch phổi (PVR). Những tình trạng này phải được giải 

quyết tích cực trong bối cảnh suy RV cấp tính trên nền mạn tính vì chúng ảnh hưởng 

có hại đến RV bởi tăng hậu tải. Có lẽ liên quan phổ biến nhất là co mạch phổi do 

thiếu oxy xảy ra như một phản ứng với giảm độ bão hòa oxy máu [19]. Mặc dù sự 

co mạch rõ rệt nhất trong bối cảnh sức căng oxy phế nang thấp, nó cũng bị ảnh 

hưởng bởi tình trạng giảm oxy máu ở giường động mạch phổi và phế quản. Theo 

dõi chăm sóc đặc biệt chuẩn đánh giá đầy đủ oxy hóa máu toàn thân, nhưng oxy hóa 

động mạch phổi khó đánh giá hơn nếu không có thiết bị theo dõi xâm lấn. Đo ScvO2 

có thể là một đại diện hữu ích. Các tình huống làm xấu đi phản ứng co mạch và PVR 

bao gồm tăng CO2 máu và tăng acid máu (toan hóa máu), và cần phải cố gắng tránh 

từng tình huống [20, 21]. Điều này khó xảy ra khi bệnh nhân tiến triển đến ARDS 

và tiêu chuẩn chăm sóc sẽ yêu cầu thông khí thể tích lưu thông thấp và tăng CO2 

máu cho phép. Tình huống độc đáo này sẽ được trình bày chi tiết dưới đây. 

 

Chiến Lược Thông Khí 

Nói chung, khi đối mặt với rối loạn chức năng RV, ưu tiên chú ý tránh tiếp 

xúc với tình trạng giảm oxy máu chủ yếu và thứ hai là tăng CO2 và sau đó là nhiễm 

toan [22]. Do thể tích phổi cao và áp lực căng phồng kèm theo có thể làm trầm trọng 

thêm hậu tải RV, nên thông khí gần dung tích cặn chức năng (functional residual 

capacity) được ưu tiên [23, 24]. Khi cân nhắc phương pháp hỗ trợ hô hấp không 

xâm lấn cho suy hô hấp giảm oxy máu, sử dụng HFNC nên được coi là một giải 

pháp thay thế để tránh các phương thức thông khí không xâm lấn và xâm lấn sẽ làm 

trầm trọng thêm hậu tải RV [25]. 

 

Đánh Giá Sự Hiện Diện Của PFO Hoặc Shunt Khác 

Tình trạng giảm oxy máu trở nên tồi tệ hơn khi mức độ PEEP tăng lên, nên 

thực hiện một nghiên cứu chuyên dụng để xác định liệu có PFO hay không. Ngoài 

ra, kiến thức về sự hiện diện của PFO đã có từ trước sẽ rất quan trọng để đánh giá 

xem liệu shunt có phải là mới hay không và có thể là hậu quả lâm sàng hay không. 

Các nghiên cứu khám nghiệm tử thi cho thấy hơn 30% dân số có PFO [26] và trong 
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bối cảnh rối loạn chức năng thất phải và tăng hậu tải  có thể tăng chuyển shunt từ 

phải sang trái mặc dù không rõ liệu sự hiện diện của PFO trong ARDS có liên quan 

đến kết quả xấu hơn hay không [27, 28]. 

 

Chăm Sóc Hỗ Trợ 

Kháng sinh sớm, phổ rộng, tuân thủ để chứng minh chiến lược thở máy để 

giảm thiểu nguy cơ các biến cố và biến chứng liên quan đến máy thở có tầm quan 

trọng ngang nhau ở bệnh nhân rối loạn chức năng RV. Ngoài ra, việc tuân thủ theo 

phác đồ ABCDEF để đảm bảo bệnh nhân được cai máy kịp thời khỏi sự hỗ trợ của 

máy thở là điều cần thiết [29]. 

 

Đường Viền Bằng Chứng 

Một số khía cạnh của xử trí ở bệnh nhân suy RV cấp tính mất bù vẫn chưa 

có sự thống nhất khi đối mặt với các thử nghiệm lâm sàng hiện có. Có những lợi ích 

lý thuyết đối với các lựa chọn điều trị nhất định và các mô hình động vật hỗ trợ cơ 

sở lý luận sinh lý bệnh đằng sau những lựa chọn này. 

 

Sử Dụng Catheter Động Mạch Phổi Trong Trường Hợp Suy RV Mất Bù 

Khi cần đo huyết động phổi đáng tin cậy, catheter động mạch phổi (PAC) 

cung cấp thông tin có giá trị về cung lượng tim, áp lực động mạch phổi và áp lực đổ 

đầy. Mặc dù việc sử dụng PAC thường quy chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng trong 

việc xử trí suy RV tại khoa chăm sóc đặc biệt, nhưng việc đo huyết động học nối 

tiếp có thể gia tăng giá trị, đặc biệt trong những trường hợp phức tạp [24]. Hơn nữa, 

một thử nghiệm ngẫu nhiên đã không chứng minh được tác hại của việc sử dụng 

PAC và có thể mang lại lợi ích cho các nhóm bệnh nhân cụ thể [30]. Ví dụ, trong 

các tình huống mà chức năng RV rất thay đổi và phụ thuộc vào những thay đổi nhỏ 

về thể tích hoặc tiền tải, thì việc đo cung lượng tim nối tiếp khi hồi sức dịch được 

thực hiện có thể rất quan trọng. Nếu bệnh nhân tiến triển đến yêu cầu hỗ trợ tăng co 

bóp, PAC có thể có giá trị trong việc chuẩn độ tác dụng. Do sự phức tạp và nguy cơ 

biến chứng, chẳng hạn như vỡ động mạch phổi, nên đặt PAC tại các trung tâm với 

sự tư vấn của chuyên gia [31]. 

 

Lựa Chọn Thuốc Vận Mạch 

Bệnh nhân bị rối loạn chức năng RV mạn tính thường chịu dựng nhiễm trùng 

kém, vì sự giãn mạch toàn thân và suy giảm tiền tải đã làm tổn thương chức năng 

RV [32]. Do đó, ngay cả khi quản lý dịch thích hợp và tối ưu hóa áp lực đổ đầy, 

chúng có thể tiến triển thành shock và cần hỗ trợ vận mạch. Không có thuốc vận 
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mạch lý tưởng, vì không có thuốc nào làm tăng áp lực hệ thống và co bóp RV mà 

không làm tăng PVR [18]. Tuy nhiên, norepinephrine được ưu tiên cho những bệnh 

nhân bị rối loạn chức năng RV, những BN cần sự hỗ trợ của vận mạch [33–35]. 

Norepinephrine có tác dụng chủ yếu là α1, với kích thích thụ thể β1 hạn chế. Trong 

một nghiên cứu nhỏ trên bệnh nhân nhiễm trùng huyết có suy tim phải, việc sử dụng 

norepinephrine có liên quan đến việc cải thiện cung cấp oxy cho cơ tim RV [33]. 

Phenylephrine không được ưa chuộng vì nó có thể gây ra nhịp tim chậm theo phản 

xạ, điều này đặc biệt gây phiền phức cho những bệnh nhân mà nhịp tim nhanh có 

thể là phương tiện duy nhất của họ để tăng cung lượng tim, khi thể tích nhát bóp 

tương đối cố định [36, 37]. Epinephrine là một chất chủ vận thụ thể α / β hỗn hợp 

có thể gây co mạch và tăng co bóp [38]. Vasopressin ở liều cao gây co mạch phổi 

và động mạch vành [39]. Nói chung, norepinephrine là một lựa chọn hợp lý trong 

những tình huống lâm sàng khó khăn này. 

 

Sử Dụng Có Chọn Lọc Các Thuốc Tăng Co Bóp Cơ Tim 

Các thuốc tăng co bóp cơ tim chỉ nên được xem xét khi có bằng chứng rõ 

ràng về sự tưới máu mô không đầy đủ mặc dù đã tối ưu hóa tình trạng thể tích, tiền 

tải và hậu tải. Một tác dụng phụ quan trọng của thuốc tăng co bóp cơ tim là tỷ lệ rối 

loạn nhịp nhanh. Dopamine liều thấp là một lựa chọn hợp lý để cải thiện cung lượng 

tim mà không làm tăng PVR ở bệnh nhân suy RV [40]. Dobutamine hoạt động thông 

qua thụ thể β1, nhưng có thể gây giãn mạch do tác dụng của β2 và do đó, nên tránh 

dùng liều cao hơn [41]. Milrinone thường là tác nhân được lựa chọn, vì nó là thuốc 

duy nhất không phải adrenergic, và có thể cải thiện tình trạng tăng co bóp cơ tim 

trong khi thúc đẩy giãn mạch động mạch phổi [42]. Xem Hình 32.4 để biết tác dụng 

của thuốc vận mạch và thuốc tăng co bóp cơ tim trong tăng áp phổi [43]. 

 

Sử Dụng Thuốc Giãn Mạch Phổi Có Chọn Lọc 

Có những tình huống mà bệnh nhân đã đáp ứng các tiêu chí về tiền tải, tình 

trạng thể tích và oxy hóa máu nhưng không có sự cải thiện đáng kể trong chức năng 

RV. Mặc dù thuốc giãn mạch là một lựa chọn hấp dẫn, nhưng điều quan trọng cần 

nhớ là không có thuốc giãn mạch phổi nào được chấp thuận để điều trị suy RV ở 

bệnh nhân nặng [18]. Trong trường hợp bệnh phổi liên quan, việc dùng thuốc có thể 

làm trầm trọng thêm sự trao đổi khí bằng cách làm giảm tình trạng co mạch phổi do 

thiếu oxy và làm suy giảm V/Q matching ( thông khí/ tưới máu). Trong bối cảnh 

bệnh tim trái, dòng tăng thể tích được thực hiện thông qua giãn mạch phổi có thể 

được LV dung nạp kém và kết quả suy hô hấp giảm oxy máu trở nên tồi tệ hơn [44]. 
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Mặc dù có những rủi ro cố hữu, nhưng đôi khi cố gắng giảm hậu tải RV là 

lựa chọn tốt nhất. Có sự khác nhau về rủi ro của mỗi thuốc làm giãn mạch. Oxit 

nitric dạng hít (iNO) là một chất giãn mạch mạnh ở phổi với thời gian bán hủy cực 

kỳ ngắn, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Quan trọng là, vì nó ưu tiên 

ảnh hưởng đến các vùng phổi được thông khí tốt, nó có thể cải thiện quá trình oxy 

hóa bằng cách giảm tỉ lệ shunt. Có bằng chứng rằng iNO cải thiện chức năng RV và 

độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn ở bệnh nhân suy RV cấp tính, mặc dù một lần 

nữa rất khó để suy ra cấp tính trên nền suy RV mạn tính [45]. Mặc dù không có bằng 

chứng cho thấy các chất tương tự prostacyclin cải thiện tỷ lệ tử vong trong bệnh 

nặng, nhưng có thể cải thiện quá trình oxy hóa với ít tác dụng phụ [46]. 

Các chất ức chế phosphodiesterase 5 (PDE5) làm giảm PVR và có thể cải 

thiện khả năng co bóp của RV, nhưng ít biết về việc sử dụng chúng trong những 

trường hợp bệnh nặng. Các tác nhân này làm tăng giãn mạch phổi thông qua con 

đường nitric oxide. Ngược lại với các thuốc dạng hít, thuốc ức chế PDE5 có thể gây 

hạ huyết áp toàn thân và phải được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân huyết 

động không ổn định [47]. Điều này kết hợp với thời gian bán hủy dài hơn của chúng 

làm cho việc sử dụng chúng đặc biệt phù hợp nhất cho bác sĩ chuyên khoa tăng áp 

phổi; điều này cũng đúng khi xem xét việc sử dụng bất kỳ tác nhân nào điều trị tăng 

áp phổi ở bệnh nhân nặng. 
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Chiến Lược Thông Khí Khi Đối Mặt Với ARDS 

Các nguyên tắc xung quanh việc quản lý máy thở của những bệnh nhân này 

bị nhầm lẫn khi đối mặt với ARDS. Tình trạng thiếu oxy cấp tính như là một nguyên 

nhân gây co mạch phổi được mô tả rõ ràng và trở nên tồi tệ hơn do nhiều yếu tố, 

bao gồm cả nhiễm toan và tăng CO2 máu [48]. Bằng chứng về lợi ích cho chiến 

lược thể tích khí lưu thông thấp là đúng đắn, và cần được thực hiện theo cách để 

tránh tăng CO2 cho phép, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng co mạch phổi. 

Đơn giản hơn có lẽ là khuyến cáo rằng trong tình trạng giảm oxy máu kháng trị, nên 

tránh sử dụng chiến lược PEEP cao. Đầu tiên, PEEP cao dẫn đến giãn RV và giảm 

cung lượng tim trong ARDS nặng. Thứ hai, vì nhiều bệnh nhân có PFO ẩn giấu, 

trong trường hợp rối loạn chức năng RV mạn tính biểu hiện tạo shunt từ phải sang 

trái, mức PEEP ngày càng tăng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng shunt [26]. 

Do đó nên tránh cả xẹp phổi và thông khí ở thể tích phổi cao ở những bệnh nhân có 

rối loạn chức năng RV vì cả hai đều làm trầm trọng thêm hậu quả RV. Thông khí 

nằm sấp cũng có thể làm giảm áp lực bình nguyên và đủ pCO2 để cải thiện tình 

trạng suy RV cấp, nhưng bằng chứng còn hạn chế [49, 50]. 

 
 

Oxy Hóa Qua Màng Ngoài Cơ Thể (ECMO) 

Bệnh nhân suy RV kháng trị có thể được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của ECMO 

như một cầu nối để cấy ghép. Tại các trung tâm có chuyên môn về phương thức hỗ 

trợ này, quyết định tiến hành phụ thuộc vào việc liệu bệnh nhân đã được tối ưu hóa 
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với điều trị y khoa hay chưa và liệu bệnh nhân có phải là ứng cử viên hợp lý để ghép 

phổi hoặc tim phổi hay không. Để cung cấp hỗ trợ huyết động và thông khí, ECMO 

động mạch tĩnh mạch được ưu tiên [52]. Hình 32.5 nêu bật cách tiếp cận từng bước 

để điều trị chức năng tim phải mất bù cấp tính ở nhóm bệnh nặng. Việc xem xét các 

liệu pháp tiên tiến nên được thực hiện tại các trung tâm có kinh nghiệm về ECMO 

và cấy ghép tạng. 
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