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TÓM TẮT 

Thông khí cơ học (thở máy) là một hệ thống hỗ trợ sự sống được sử dụng để đảm 

bảo trao đổi khí trong máu và hỗ trợ các cơ hô hấp thông khí cho phổi trong giai 

đoạn cấp tính của bệnh phổi hoặc sau phẫu thuật. Thở máy áp lực dương khác 

nhiều so với thở sinh lý bình thường. Điều này có thể dẫn đến một số hậu quả 

sinh lý tiêu cực, cả trên phổi và các cơ quan ngoại vi. Đầu tiên, những thay đổi 

về huyết động có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch, áp lực tưới máu 

não (CPP) và dẫn lưu tĩnh mạch thận. Thứ hai, tác động tiêu cực của thông khí 

cơ học (stress đè nén) lên màng phế nang-mao mạch và chất nền ngoại bào có 

thể gây viêm tại chỗ và toàn thân, thúc đẩy tổn thương phổi và cơ quan ngoại vi. 

Thứ ba, tăng áp  trong ổ bụng có thể làm suy giảm thêm chức năng phổi và các 

cơ quan ngoại vi trong quá trình thông khí được kiểm soát và hỗ trợ. Thông khí 

cơ học cần được tối ưu hóa và cá nhân hóa ở từng bệnh nhân theo nhu cầu lâm 

sàng riêng. Nhiều thông số phải được điều chỉnh một cách thích hợp để giảm 

thiểu tổn thương phổi do máy thở (VILI), bao gồm: sức căng hô hấp (áp lực bình 

nguyên trong thì hít vào của hệ thống hô hấp); sức dãn động (tỷ số giữa thể tích 

thông khí và thể tích phổi cuối thì thở ra, hoặc dung tích hít vào); sức dãn tĩnh 

(thể tích phổi cuối kỳ thở ra được xác định bằng áp lực dương cuối kỳ thở ra 

[PEEP]); áp lực đẩy (sự khác biệt giữa áp suất bình nguyên cuối thì hít vào và 

PEEP); và cơ năng (lượng cơ năng được truyền đi như một hàm của tốc độ hô 

hấp). Gần đây hơn, bệnh nhân tự gây chấn thương phổi (P-SILI) đã được đề xuất 

như một cơ chế tiềm năng thúc đẩy VILI. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo 

luận về các hệ quả sinh lý và bệnh lý của thở máy và cách cá nhân hóa các thông 

số thở máy. 



Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine © 2022. Thieme 

THS. BS HỒ HOÀNG KIM (biên dịch). 

CÁC TỪ KHÓA: mechanical ventilation, cardiopulmonary interaction, lung 

mechanics, ventilator-induced lung injury, alveolar-capillary membrane, 

ventilatory variables. 

 

Hậu quả sinh lý của thở máy liên quan đến tăng áp lực trong lồng ngực, 

vốn ảnh hưởng đến tim, 1 hệ thần kinh trung ương, 2 thận, 3 và gan.4 Hơn nữa, các 

tình trạng lâm sàng dẫn đến tăng áp lực trong ổ bụng cần được chú ý đặc biệt 

trong theo dõi hệ hô hấp, vì khoang bụng là một phần không thể thiếu của thành 

ngực. 5-9 

Trong thông khí tự phát bình thường (thở tự nhiên), con người có thể thay 

đổi kiểu thở trong phạm vi biên độ và thời gian cụ thể, 10 và tăng hoặc giảm tốc 

độ thông khí do biến động trao đổi chất. Mặt khác, thông khí cơ học điều áp hệ 

thống hô hấp bằng cách sử dụng thể tích thông khí (VT), áp lực dương cuối thì 

thở ra (PEEP), tần số hô hấp (RR) và lưu lượng đường thở thở vào (V ’) do người 

vận hành lựa chọn. Việc áp dụng các biến số hô hấp cơ học này có thể gây ra tổn 

thương cho nhu mô phổi, điều này không rõ ràng về mặt lâm sàng và có liên quan 

đến tiên lượng xấu. 

Chúng ta sẽ thảo luận về tác động sinh lý và sinh lý bệnh của thở máy lên 

hệ tim mạch, hệ thần kinh trung ương, thận và gan, và phân tích tác động của tăng 

áp lực trong ổ bụng (IAH) làm thay đổi tác động của thở máy lên các hệ cơ quan 

này như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra các biến số thông khí cần đặt và các 

thông số cần theo dõi, nêu bật các cơ chế liên quan đến tổn thương phổi do thông 

khí (VILI) trong quá trình thở máy có kiểm soát và hỗ trợ, cũng như chuyển các 

cơ chế này sang thực hành lâm sàng. 

Các hậu quả của thông khí cơ học 

Thông khí áp lực dương và hệ tim mạch. 

Tim và phổi nằm gần nhau trong lồng ngực, và phổi đóng vai trò như một 

ống dẫn giữa các buồng tim phải và trái, quy định sự phụ thuộc lẫn nhau của các 

cơ quan này. Thở tự nhiên và thông khí cơ học gây ra những thay đổi về áp lực 

trong màng phổi hoặc trong lồng ngực và thể tích phổi, có thể ảnh hưởng độc lập 

đến chức năng tim mạch thông qua những thay đổi trong quá trình đổ đầy tâm nhĩ 

hoặc tiền tải; trở kháng để làm trống các tâm thất hoặc hậu tải; nhịp tim; và sự co 

bóp của cơ tim. Hít tự phát tạo ra áp lực màng phổi âm và giảm áp lực trong lồng 

ngực. Ngược lại, thông khí áp lực dương làm tăng áp lực trong lồng ngực và áp 
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lực nhĩ phải, bất kể việc bổ sung PEEP. Áp lực nội lồng ngực tăng lên theo mỗi 

nhịp thở cơ học thụ động, do đó làm thay đổi thể tích cuối tâm trương và sự tuân 

thủ - compliance của hai tâm thất phải và trái.1,11 Trong suốt thì hít vào áp lực 

dương, lưu lượng tĩnh mạch chủ và kích thước tâm thất phải giảm, với việc gia 

tăng áp lực xuyên vách liên thất. Kết quả là, vách liên thất dịch chuyển sang phải, 

làm tăng thể tích thất trái và cũng có xu hướng tăng thể tích nhát bóp.1 Hậu tải 

của thất phải cũng tăng lên, chủ yếu do chèn ép mạch phế nang, khi thể tích phổi 

tăng lên.12 

 

Hình 1 Bảng A minh họa tuần hoàn phổi trong phổi không bị tổn thương được thông khí với 

PEEP thấp trong tình trạng thể tích tuần hoàn đủ, dẫn đến phế nang được thông khí tốt có được 

tưới máu tốt bởi các mao mạch phổi có kích thước bình thường. Khi một phổi bị tổn thương 

tạo ra các cấu trúc phế nang tổn thương phân bố không đồng nhất nhận được PEEP thấp hơn 



Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine © 2022. Thieme 

THS. BS HỒ HOÀNG KIM (biên dịch). 

trong điều kiện đủ thể tích tuần hoàn (Bảng B), các mao mạch tưới máu các vùng không thông 

khí hoặc kém thông khí sẽ bị co mạch do thiếu oxy, có thể gây tăng nhẹ PAP và kích thước RV 

tăng nhẹ. Việc áp dụng PEEP cao ở bệnh nhân giảm thể tích có tổn thương phổi (Bảng C) dẫn 

đến co mạch cơ học do hiện tượng tăng bơm động ở các vùng phổi khỏe mạnh còn sót lại và 

sự giảm huy động của mao mạch làm chèn ép thêm các mạch vốn đã bị co mạch do thiếu oxy, 

do đó làm tăng PAP và dãn rộng RV. PEEP cao tương tự được áp dụng trong điều kiện đủ thể 

tích tuần hoàn (Bảng D) không gây ra hiện tượng giảm huy động mao mạch và cho phép khôi 

phục thông khí, duy trì tưới máu đầy đủ và tăng PAP và dãn RV một cách khiêm tốn. PAP, áp 

lực động mạch phổi; PEEP, áp lực cuối kỳ thở ra dương tính; RV, thất phải. 

Tác động của Phổi và Compliance của thành ngực. 

Sức cản mạch máu phổi thấp nhất khi dung tích cặn chức năng, tăng ở thể 

tích phổi cao hơn hoặc thấp hơn.13 Để giảm thiểu sự gia tăng sức cản mạch máu 

phổi trong quá trình thở máy có kiểm soát, các mao mạch phổi phải được huy 

động bằng cách truyền một thể tích dịch, mà điều này có thể làm suy giảm thêm 

chức năng phổi. Trong quá trình thông khí hỗ trợ, tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ 

và kích hoạt các cơ hô hấp, các mao mạch phổi được huy động trong quá trình hít 

vào và mất huy động trong quá trình thở ra, cũng như giảm thiểu nhu cầu truyền 

dịch. Huy động và giảm huy động các mao mạch phổi là một cơ chế được coi là 

kém hiệu quả đối với tổn thương mao mạch phế nang và chất nền ngoại bào của 

phổi trong các kiểu thở máy khác nhau (► Hình 1). 

Đánh giá đáp ứng dịch truyền. 

Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của các tương tác tim phổi này là rất quan 

trọng để đánh giá khả năng đáp ứng với dịch truyền ở những bệnh nhân bị bệnh 

nặng. Không phải tất cả bệnh nhân đáp ứng với thử thách dịch đều cần phải truyền 

dịch; thông tin này phải được lấy từ dữ liệu cận lâm sàng và lâm sàng. Để sự thay 

đổi áp lực mạch (PPV) và sự thay đổi thể tích tâm thu (SVV) là những yếu tố dự 

báo chính xác về khả năng đáp ứng dịch, bệnh nhân phải được an thần và dãn cơ, 

thở máy có kiểm soát với VT ≥8 mL / kg, nhịp tim đều và tuân thủ hệ thống hô 

hấp ≥ 30 mL /cmH2O.14 Cả PPV và SVV đều được định nghĩa là tỷ lệ giữa giá 

trị tối đa trừ đi giá trị nhỏ nhất so với giá trị trung bình.15 Một số nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng SVV lớn hơn 10% hoặc PPV lớn hơn 13 đến 15% là dự đoán đáp ứng 

dịch dương tính, và thực vậy, khả năng đáp ứng và trên thực tế là cao hơn các chỉ 

số tĩnh như áp lực tĩnh mạch trung tâm.16,17 

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần đạt đến phần trên của đường cong 

thể tích nhát bóp, vì phần này gây ra quá tải dịch. Để giữ ổn định huyết động khi 

nghỉ, một số thông số chuyển hóa có thể được theo dõi, chẳng hạn như axit lactic, 



Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine © 2022. Thieme 

THS. BS HỒ HOÀNG KIM (biên dịch). 

18 (A-v) CO2,19 và CRT hay điểm da nổi bông.20 Tuy nhiên, những thông số này 

không nên được sử dụng một mình, và nên được kết hợp với các chỉ số huyết 

động động. 

Thông khí áp lực dương và Hệ thần kinh TW 

Lưu lượng máu não. 

Lưu lượng máu não (CBF) phụ thuộc vào sự chênh lệch áp suất giữa hai bên động 

mạch và tĩnh mạch của tuần hoàn não và tỷ lệ nghịch với sức cản mạch máu não. 

Vì áp lực bên tĩnh mạch khó đo nên áp lực nội sọ (ICP) được sử dụng để ước tính 

áp lực tưới máu não (CPP). CPP bằng hiệu của áp lực động mạch trung bình và 

ICP. Giá trị ICP bình thường ở người lớn là <10 mm Hg, và CPP 60 mm Hg 

thường được chấp nhận là ngưỡng tối thiểu để tưới máu não đầy đủ.21 Vì CBF có 

liên quan chặt chẽ đến chuyển hóa vùng não, nên nó phụ thuộc nhiều vào mức 

CO2 và những thay đổi trong PaCO2. Người ta đã quan sát thấy rằng sự gia tăng 

sức căng CO2 làm giãn động mạch não trong thực nghiệm.22 Trong vivo, những 

thay đổi cục bộ xung quanh mạch về PaCO2 hoặc pH có thể thay đổi đường kính 

mạch máu, cho thấy rằng các yếu tố của thành mạch chịu trách nhiệm ảnh hưởng 

đến sự thay đổi đường kính mạch. Cả tế bào nội mô/ cơ trơn và tế bào ngoại mạch 

(tế bào thần kinh quanh mạch, tế bào thần kinh và tế bào thần kinh đệm) đều có 

thể tham gia. Đối với mỗi mm Hg thay đổi trong PaCO2, CBF thay đổi 3% trong 

phạm vi từ 20 đến 60mm Hg.23 Do đó, giảm thông khí dẫn đến tăng CO2 gây giãn 

mạch và CBF cao hơn, trong khi tăng thông khí dẫn đến co mạch và giảm CBF. 

Trong một nghiên cứu gần đây, Robba và cộng sự đã chỉ ra rằng, ở bệnh nhân 

COVID-19, hít nitric oxide và nằm sấp đã cải thiện quá trình oxy hóa toàn thân 

và não; huy động phế nang (RM) không cải thiện tình trạng oxy hóa toàn thân, 

mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng oxy hóa não (rSO2); lọc máu hô hấp / loại 

bỏ carbon dioxide với màng ngoài cơ thể làm giảm oxy máu toàn thân và não, và 

trong toàn bộ dân số, mối tương quan đáng kể được tìm thấy giữa SpO2 và rSO2 

và giữa rSO2 và PaO2. 

Áp lực dương cuối thì ra. 

Theo một hướng dẫn gần đây, 25 bệnh nhân được thở máy cơ học bị chấn 

thương sọ não cấp tính không có hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) không 

có tăng ICP có ý nghĩa lâm sàng, nên sử dụng mức PEEP tương tự như ở bệnh 

nhân không bị chấn thương sọ não. Hơn nữa, ở những bệnh nhân có tăng ICP 

đáng kể nhưng không tăng ICP do tăng PEEP, nên sử dụng mức PEEP tương tự 

như ở bệnh nhân không bị chấn thương sọ não cấp tính. Một nghiên cứu quan sát 
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gần đây26 đã đánh giá tác động của hai mức PEEP (5 và 15 cmH2O) trên cơ học 

hô hấp, phát hiện chụp cắt lớp vi tính phổi định lượng (qCT) và mối liên hệ với 

những thay đổi ICP ở bệnh nhân chấn thương não. Họ phát hiện ra rằng sự gia 

tăng PEEP từ 5 đến 15 cmH2O dẫn đến giá trị oxy hóa, PaCO2 và ICP cao hơn, 

với lượng phế nang được huy động chiếm 2,5% tổng trọng lượng phổi. Điều thú 

vị là sự gia tăng ICP với PEEP có tương quan với PaCO2 cao hơn, giảm huy động 

phế nang, giảm Crs và giảm MAP. Nghiên cứu này gợi ý rằng lợi ích tiềm năng 

của việc tăng PEEP ở những bệnh nhân bị chấn thương não cấp tính nên xem xét 

tình trạng huyết động, bao gồm các giá trị ICP, cơ học hô hấp và hình thái phổi. 

Đáp ứng viêm. 

Phản ứng viêm toàn thân dường như quan trọng trong sự phát triển của suy 

chức năng phổi sau chấn thương não cấp tính. Phản ứng viêm nội sọ xảy ra sau 

chấn thương não và các cytokine tiền viêm — interleukin (IL) -1, IL-6, IL-8, và 

yếu tố hoại tử khối u (TNF) — được sản sinh cục bộ trong mô não bị thương. 27 

Tình huống này, kết hợp với một phản ứng giao cảm mạnh mẽ, tạo ra một môi 

trường viêm làm tăng tính nhạy cảm của phổi với các biến cố tổn thương gia tăng 

thêm. Tất cả các thành phần của thông khí bảo vệ (thể tích thông khí thấp, PEEP 

từ trung bình đến cao và RM với tăng CO2 máu cho phép) có thể tương tác với 

diễn tiến cơ bản của chấn thương não cấp tính. Một nghiên cứu đa trung tâm, tiền 

cứu, quan sát cho thấy bệnh nhân thần kinh, so với không thần kinh, được thở 

máy với VT tương tự (khoảng 9 ± 5 mL/ kg) nhưng tần số hô hấp (RR) và mức 

PEEP thấp hơn. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong cao hơn đã được quan sát thấy ở bệnh 

nhân đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ thể xuất huyết, có thể liên quan đến rối loạn 

chức năng thần kinh. 

Thông khí áp lực dương và Thận. 

Bệnh nhân bị chấn thương thận cấp tính (AKI) có tỷ lệ phát triển suy hô 

hấp cần thở máy cao hơn gấp hai lần so với những người không có AKI, 28 cũng 

như nhu cầu thở máy ở những người không có AKI trước đó có liên quan đến sự 

gia tăng đáng kể nguy cơ phát triển AKI. . Thật vậy, nhu cầu thở máy là một yếu 

tố dự báo độc lập về tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân này29; trong một nghiên 

cứu, nhu cầu thở máy là yếu tố chính liên quan đến tỷ lệ tử vong 89% ở bệnh 

nhân AKI.30 

Huyết động học 

Như đã mô tả trước đây, thông khí áp lực dương làm tăng ITP, làm giảm 

lưu lượng máu đến thận, mức lọc cầu thận, bài tiết natri và bài xuất nước tiểu.31 
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Tăng ITP được cho là có tác động xung huyết trên RV và tâm nhĩ phải, có thể dẫn 

đến tắc nghẽn thận. Do đó, điều này có thể dẫn đến tăng áp lực trong bao thông 

qua hình thành phù mô kẽ thận.3 Huyết động của thận có thể bị suy giảm thêm do 

áp lực trong ổ bụng (IAP). Mức độ IAP cao có thể do cường độ thông khí áp lực 

dương, độ đàn hồi của hệ thống hô hấp và áp lực ổ bụng có sẵn do truyền dịch 

với khối lượng lớn. IAP tăng cao có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu vi tuần 

hoàn, dẫn đến phù thận do giảm dẫn lưu tĩnh mạch. Bên cạnh ITP dương, mức 

IAP cao có thể là một yếu tố căn nguyên bổ sung gây phù thận. 

Đáp ứng viêm. 

Các thay đổi về viêm có thể là hậu quả của tác động toàn thân của các chất 

trung gian gây viêm được giải phóng để đáp ứng với các chiến lược thông khí 

khác nhau tác động lên phổi.33 Trong mô hình chuột thực nghiệm nhỏ dịch axit 

clohydric trong khí quản, VT cao (17 mL/ kg), so với VT bảo vệ. (6 mL/ kg), tăng 

nồng độ IL-6 và VEGFR2 trong phổi và thận.34 Các tác giả khác đã quan sát thấy 

sự gia tăng không chỉ trong tình trạng viêm mà còn ở quá trình chết theo chương 

trình phổi và thận sau khi thông khí bị tổn thương.35 Một số chất trung gian có 

thể gây ra các tác dụng tiềm tàng góp phần gây tổn thương thận.36 Trong số này, 

có hai loại đáng được xem xét kỹ hơn: ligan Fas hòa tan (sFasL), một chất trung 

gian của quá trình chết theo chương trình, và IL1-β, một cytokine tiền viêm. Hệ 

thống FasL-Fas có thể gây ra quá trình chết theo chương trình cầu thận liên quan 

đến protein niệu và mất tế bào trung bì.37 Ngoài ra, IL1-β có thể tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình chết theo chương trình bằng cách tác động đến yếu tố hoạt 

hóa tiểu cầu và gây ra phản ứng viêm.38 

Các thông số thở máy và Suy thận. 

Một đánh giá có hệ thống và phân tích gộp cho thấy thở máy xâm lấn làm 

tăng tỷ lệ mắc AKI.39 Cả VT và PEEP đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến 

nguy cơ phát triển AKI. Tuy nhiên, phân tích gộp này không bao gồm hai thử 

nghiệm lâm sàng quan trọng. 40,41 Thử nghiệm ARDS Network40 đã chứng minh 

rằng những bệnh nhân thở máy với VT thấp (6 mL/ kg) có nhiều ngày không suy 

thận hơn so với những bệnh nhân ở nhóm VT cao ( 12 mL/ kg; 20 ± 11 so với 18 

± 11 ngày, p = 0,005). Nghiên cứu EXPRESS41 cho thấy không có sự khác biệt 

giữa những bệnh nhân thở máy với PEEP thấp hoặc cao liên quan đến những ngày 

không có suy thận. Nói tóm lại, mối quan hệ giữa chấn thương phổi và AKI vẫn 

chưa được hiểu rõ và đáng được quan tâm. 

Thông khí áp lực dương và Gan. 
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Suy giảm trao đổi khí trong suy gan cấp có thể do tràn dịch màng phổi, xẹp 

phổi, ARDS và giảm sự tuân thủ của hệ thống hô hấp do IAP tăng cao. Ngoài ra, 

tình trạng shunt trong phổi và hội chứng gan phổi cũng có liên quan.42 

Một nghiên cứu lớn43 đã đánh giá các bệnh nhân được nhận vào ICU 

chuyên khoa gan trong thời gian 6 năm và tìm thấy mối liên quan giữa thở máy 

trong ICU đối với bệnh nhân xơ gan và tỷ lệ tử vong do ICU cao trong vòng 1 

năm (89%). Hơn nữa, các tác giả quan sát thấy rằng thời gian thở máy > 9 ngày 

trong thời gian nằm ICU thể hiện một yếu tố nguy cơ tử vong trong năm sau khi 

xuất viện ICU. Một kịch bản tương tự có thể được quan sát thấy ở bệnh nhân xơ 

gan.44 

Các nghiên cứu thực nghiệm đã tìm cách tìm hiểu tác động của các chiến 

lược thông khí cụ thể lên chức năng gan. Kredel và cộng sự đã xem xét các hậu 

quả trên gan của thông khí có kiểm soát áp lực với VT là 6 mL / kg và PEEP được 

điều chỉnh 3 cmH2O trên điểm uốn dưới của đường cong áp suất - thể  hoặc khi 

thông khí dao động tần số cao (≥ 12 Hz) với giá trị trung bình áp lực đường thở 

3 cmH2O trên điểm uốn dưới kết hợp với hỗ trợ phổi bằng màng ngoài cơ thể 

VA. Aspartate aminotransferase tăng khoảng gấp ba lần ở nhóm thở máy có kiểm 

soát áp lực và gấp năm lần ở những bệnh nhân được thông khí dao động tần số 

cao với hỗ trợ phổi ngoài cơ thể bằng động mạch. 

Thông khí áp lực dương và Tăng áp lực ổ bụng. 

IAP bình thường là khoảng 5 đến 7 mm Hg.5 IAH được xác định bằng sự 

gia tăng bệnh lý liên tục hoặc liên tục trong IAP 12 mm Hg, trong khi hội chứng 

khoang bụng được định nghĩa là IAP duy trì > 20 mm Hg (có hoặc không có sự 

khác biệt giữa giá trị trung bình áp lực động mạch và IAP, tức là áp lực tưới máu 

ổ bụng, từ 60 mm Hg trở lên) có liên quan đến rối loạn chức năng hoặc suy cơ 

quan mới. IAH có thể được phân loại thêm như sau: độ I, IAP 12 đến 15 mm Hg; 

độ II, IAP 16 đến 20 mm Hg; độ III, IAP 21 đến 25 mm Hg; và độ IV, IAP> 25 

mm Hg. Có các yếu tố nguy cơ được công nhận rõ ràng đối với IAH và hội chứng 

khoang bụng, chẳng hạn như phẫu thuật bụng, chấn thương lớn, liệt dạ dày, căng 

chướng dạ dày, chướng bụng, tắc ruột, viêm tụy cấp, phẫu thuật mở bụng kiểm 

soát tổn thương, hồi sức tích thế tích lớn hoặc cân bằng dịch dương và thở máy. 

Sau khi được phát triển, IAH có thể thúc đẩy sự thay đổi sự dịch chuyển lên trên 

của cơ hoành, 6,7,45 với việc giảm thể tích phổi và tăng áp lực màng phổi, 46,47 gây 

xẹp phổi và suy giảm chức năng phổi.48 
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Một cách để chống lại tác động của IAP tăng cao lên phổi là áp dụng PEEP. 

Tuy nhiên, người ta đã chỉ ra rằng mức PEEP lên đến 15 cmH2O (11 mm Hg) 

không thể ngăn chặn sự suy giảm dung tích cặn chức năng do IAH (18 mm Hg) 

gây ra, và thực sự liên quan đến giảm cung cấp oxy do giảm cung lượng tim. 6 

Trong một nghiên cứu tiếp theo, mức PEEP đã được điều chỉnh để phù hợp với 

IAP ở mô hình IAH trên lợn có phổi khỏe mạnh.8 Thể tích phổi cuối thở ra được 

duy trì, nhưng không quan sát thấy sự cải thiện về áp suất riêng phần oxy động 

mạch, và trên thực tế, cung lượng tim giảm. Tuy nhiên, trong tổn thương phổi cấp 

, PEEP phù hợp với IAP được tìm thấy để giảm shunt và phân suất khoảng chết 

cũng như độ đàn hồi của hệ hô hấp, do giảm độ đàn hồi của thành ngực.7 Hơn 

nữa, PEEP phù hợp với IAP cao gây ra giảm CO. Bằng cách so sánh các căn 

nguyên tổn thương phổi khác nhau trong các mô hình IAH, Santos và cộng sự 

cho thấy rằng mức PEEP cao hơn (10 cmH2O) trong tổn thương phổi trực tiếp 

làm tăng tính đàn hồi của phổi, trong khi mức PEEP trung gian (7 cmH2O) trong 

tổn thương phổi gián tiếp làm tăng biểu hiện của các dấu hiệu viêm.49 Bằng chứng 

này gợi ý rằng, trong điều kiện phổi khỏe mạnh, PEEP phù hợp với IAP có thể 

không được dung nạp. Trong tình trạng tổn thương phổi, tiếp cận PEEP tương 

xứng IAP có thể có hiệu quả, nhưng cần theo dõi chặt chẽ cung lượng tim. Mặt 

khác, PEEP không được vượt quá mức IAH vì nó có liên quan đến giảm huyết 

động do giảm compliance của thành ngực, chủ yếu là do chèn ép ổ bụng (► Hình 

2). Giới hạn trên được đề xuất cho PEEP trong IAH là 15 cmH2O.50 Trong thời 

gian PEEP tăng, có sự gia tăng đồng thời áp suất bình nguyên, điều này cũng cần 

được chú ý vì có sự tác động lẫn nhau giữa PEEP, IAP và cơ học riêng lẻ góp 

phần vào mức áp suất bình nguyên. Do đó, Pplat51 mục tiêu có thể được tính như 

sau: 

Target Pplat,adjusted = target Pplat + (IAP – 13 cmH2O)/2 

Nói cách khác, nếu một bệnh nhân cho thấy IAP là 21 cmH2O, thì Pplat 

mục tiêu được điều chỉnh tương đương với Pplat mục tiêu + 4 cmH2O; nghĩa là 

nếu Pplat mục tiêu (giới hạn trên an toàn) là 30 cmH2O, thì Pplat mục tiêu đã 

điều chỉnh là 34 cmH2O. Trong quá trình thở máy, điều quan trọng là phải phân 

tách thông tin đến từ hệ thống hô hấp có nguồn gốc từ phổi. Những thay đổi trong 

hệ thống hô hấp có thể được theo dõi bằng cách đo áp lực đẩy đường thở, đại diện 

cho VT chia cho compliance hệ thống hô hấp. Tuy nhiên, chỉ số này có thể bị ảnh 

hưởng trong điều kiện thay đổi compliance của thành ngực và không nên là đại 

diện tổng quát cho phổi. Áp lực đẩy xuyên phổi sẽ là một lựa chọn tốt hơn, vì nó 

loại bỏ khoang thành ngực. Đây là chủ đề của một nghiên cứu của Cortes Puentes 
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và cộng sự, 9 người đã theo dõi áp lực đẩy đường thở và áp lực đẩy xuyên phổi 

trong một môi trường thực nghiệm cho phép điều chỉnh có thể đảo ngược sự tuân 

thủ của thành ngực, bằng cách tăng IAP lên đến 15 mm Hg (độ I IAH). Độ cứng 

thành ngực tăng lên bằng cách nâng IAP làm tăng áp lực đẩy đường thở được tính 

toán của kết hợp VT và PEEP cố định nhiều hơn áp lực đẩy xuyên phổi. Điều này 

rất quan trọng, vì có các giá trị an toàn được khuyến nghị về áp lực đẩy đường 

thở ở bệnh nhân nặng52 và bệnh nhân phẫu thuật53; tuy nhiên, sự gia tăng áp lực 

đẩy đường thở có thể được thúc đẩy không chỉ bởi các bất thường ở phổi, mà còn 

do sự hiện diện của IAH chẳng hạn. Do đó, IAH cần được theo dõi để phân biệt 

sự thay đổi của áp suất  đấy đường thở theo thời gian. 

 

Hình 2. Bảng A minh họa một bệnh nhân khỏe mạnh được thông khí có IAP bình thường với 

PEEP thấp. Khi PEEP thấp được áp dụng cho một bệnh nhân có IAP tăng (Bảng B), tình trạng 

mất thông khí xảy ra với tác động hạn chế đến huyết động. Việc áp dụng PEEP cao hơn (Panel 

C) chỉ có thể khôi phục một phần thông khí với cái giá làm ảnh hưởng đến huyết động. Việc 

kiểm soát IAP bằng phẫu thuật, ví dụ, được phẫu thuật mở ổ bụng bằng phương pháp mổ giảm 

áp kết hợp với mức PEEP vừa phải, cho phép khôi phục thông khí mà không ảnh hưởng tiêu 

cực đến huyết động. 

Cách nhìn sáng suốt về theo dõi áp lực thực quản. 

Với sự gia tăng IAP, có một sự dịch chuyển áp lực dự kiến từ khoang bụng 

sang khoang màng phổi. Sự gia tăng IAP nhất định, thường là một nửa áp lực 



Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine © 2022. Thieme 

THS. BS HỒ HOÀNG KIM (biên dịch). 

này, được chuyển đến thành ngực, ít nhất là ở các vùng phổi phụ thuộc. Người ta 

không thể đo trực tiếp áp lực màng phổi (Ppl) ở tại giường nhưng có thể đo áp 

lực thực quản ở 1/3 dưới của thực quản. Áp lực xuyên phổi (Ptp) khác nhau trên 

các vùng phổi khác nhau.54 Tính 10 cm H2O đại diện cho tổng áp suất thẳng đứng 

và một catheter thực quản được đặt ở 2/3 đường xuống từ xương ức ở tư thế nằm 

ngửa, áp lực 5 cmH2O ở 2/3 phía trên đầu cảm biến và 5 cmH2O ở 1/3 phía dưới 

dự kiến, vì mật độ cao hơn ở các vùng phụ thuộc.55 Để ước tính Ppl từ áp suất 

thực quản (Pes) thu được với các giá trị đơn và tuyệt đối, một số giả thiết có thể 

được thực hiện như sau: 

Ước tính Ppl gần xương ức (vùng phổi không phụ thuộc) = Pes - 5 cmH2O 

Ước tính Ppl gần đốt sống (vùng phổi phụ thuộc) = Pes + 5 cmH2O 

Ước tính Ppl nên được hiệu chỉnh theo áp suất đường thở (Paw), sao cho 

Ppl = Paw - Pes: 

Ppl = Paw - (Pes - 5 cmH2O) ở vùng phổi không phụ thuộc = Paw - Pes + 5 

cmH2O 

Ppl = Paw - (Pes + 5 cmH2O) ở các khu vực phổi phụ thuộc = Paw - Pes - 5 

cmH2O 

Các giả định sau nên được thực hiện: 

1. Sự khác biệt tuyệt đối (không hiệu chỉnh) Paw - Pes khi cuối thì thở ra hoặc 

hít vào là Ptp ở phần giữa của phổi. 

2. Sự biến thiên trong Ppl (ΔPpl) bằng ΔPes để các phép đo độ đàn hồi của 

phổi và thành ngực có thể chính xác. 

3. Khi cuối thì thở ra (vùng phổi phụ thuộc), Ptp tuyệt đối được tính là PEEP 

- Pes - 5 cmH2O. 

4. Tại cuối thì hít vào (vùng phổi không phụ thuộc), Ptp tuyệt đối được tính 

là Pplat - Pes + 5 cmH2O. 

5. Tại cuối thì hít vào (vùng phổi không phụ thuộc), Ptp tuyệt đối có thể được 

tính là Pplat x EL / Etot; EL = ΔPL / ΔV; Etot = ΔPrs / ΔV; trong đó EL là 

độ đàn hồi của phổi và Etot là tổng độ đàn hồi. 

Các biến số thông khí được cài đặt và các thông số được theo dõi 

trong quá trình thông khí cơ học 

Thông khí cơ học tạo áp lực hệ thống hô hấp bằng cách sử dụng VT, PEEP, 

RR, và lưu lượng đường thở thở vào, được điều chỉnh bởi người vận hành. Việc 
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áp dụng các biến số thở cơ học này có thể gây tổn thương nhu mô phổi mà không 

rõ ràng về mặt lâm sàng và có liên quan đến tiên lượng xấu. Điều quan trọng là 

áp lực bình nguyên hệ hô hấp (Pplat, RS), áp lực đẩy (DP, RS), và gần đây, công 

suất cơ học đã được chứng minh là tương quan với VILI. Các thông số cơ học 

này của nhịp thở, nếu được điều chỉnh không thích hợp, đã được chứng minh là 

sẽ làm trầm trọng thêm các cơ chế chính liên quan đến VILI: volutrauma (VT 

không thích hợp dẫn đến quá căng phế nang) hoặc atelectrauma (đóng và mở theo 

chu kỳ của đường thở nhỏ và phế nang do mức PEEP thấp). Hai dạng tổn thương 

cơ học này đối với nhu mô phổi có thể gây ra chấn thương sinh học, được đặc 

trưng bởi sự hình thành của các chất trung gian gây viêm trước đây nằm trong 

không gian phế nang và sự dịch chuyển của chúng sang dòng máu lân cận, có thể 

dẫn đến tổn thương cơ quan ở xa. 

Các biến được đặt trong quá trình thông khí cơ học 

Kích cỡ thể tích thông khí (VT) 

Gần đây, một phân tích tổng hợp dữ liệu tổng hợp từ các nghiên cứu ngẫu 

nhiên lớn so sánh các VT khác nhau cho thấy rằng VT thấp (được định nghĩa là 

<10 ml/ kg) nên được ưu tiên sử dụng trong phẫu thuật trước khi phát triển tổn 

thương phổi. Ưu tiên áp dụng VT thấp sẽ giảm nhu cầu cần hỗ trợ thở máy sau 

mổ (xâm lấn và không xâm lấn). Một nghiên cứu trong phân tích tổng hợp này57 

cho thấy VT từ 6 đến 8 mL/ kg trọng lượng cơ thể lý tưởng so với VT từ 10 đến 

12 mL/ kg dẫn đến ít biến chứng ngoài phổi và tại phổi hơn. Tuy nhiên, bệnh 

nhân thở máy với VT thấp cũng có mức PEEP dao động từ 6 đến 8 cmH2O với 

RM định kỳ, trong khi nhóm bệnh nhân thở máy với VT cao không có PEEP. 

Strain và chuẩn hóa VT trên IC 

Sức căng dãn - strain được định nghĩa là VT theo thể tích phổi cuối kỳ thở 

ra (EELV). Một chuẩn hóa bổ sung của VT là theo công suất của dung tích hít 

vào (tổng của dung tích khí cặn chức năng, VT và thể tích khí dữ trữ hít vào). 

Việc hiệu chỉnh dung tích hít vào dễ dàng được thực hiện tại giường và chính xác 

hơn so với việc chuẩn hóa cho EELV. Dung tích khí hít vào có thể được đo bằng 

sự chênh lệch thể tích giữa PEEP ở 0 cmH2O hoặc trong trường hợp PEEP tối 

thiểu 5 cmH2O và áp suất hít vào ở 30 cmH2O. Trong trường hợp bệnh nhân 

không được không được huy động, việc áp dụng PEEP làm tăng EELV chủ yếu 

do phế nang bị căng dãn quá mức - overdistension; ngược lại trong trường hợp 

bệnh nhân được huy động phế nang, việc áp dụng PEEP làm tăng EELV vừa làm 

tăng thể tích các vùng phổi đã được thông khí trước đó vừa làm mở lại các phế 
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nang bị xẹp. Do đó, sức căng dãn - strain có thể giống nhau nhưng tác động lên 

cấu trúc phổi hoàn toàn khác, gây tổn thương nhiều hơn ở những vùng phổi không 

được huy động. Ngược lại, việc chuẩn hóa VT trên dung tích hít vào của máy sẽ 

tự động đếm sự biến dạng của nhu mô phổi do PEEP. Dù sao, chuẩn hóa VT thì 

hít vào có thể gần tương đương với tiêu chuẩn trên EELV (ở phổi được huy động 

hoặc không được huy động), vì dung tích hít vào có tương quan với EELV trong 

ARDS (► Hình 3). 

 

Hình 3 Hình này minh họa đáp ứng đối với áp lực ngày càng tăng ở một bệnh nhân bị đông 

đặc phổi và không có khả năng huy động (bảng trên) và một bệnh nhân khác bị xẹp phổi có thể 

huy động (bảng dưới). Cả hai bệnh nhân đều có chung FRC cơ bản là 700 mL, VPEEP là 500 

mL ở cùng mức PEEP và được thở máy với VT là 400mL. PEEP và VT chỉ gây ra tăng bơm 

động tĩnh và động ở bệnh nhân không có khả năng huy động, mặc dù có sức căng dãn (strain) 

động và tĩnh giống hệt nhau (tương ứng là VPEEP / FRC và VT / FRC). IC đo cho thấy "không 

gian" khác nhau có sẵn để thông khí ở cả hai bệnh nhân. Kết quả là, cùng một VT lần lượt là 

40 và 24% IC ở bệnh nhân không thể huy động và có thể huy dộng. FRC, dung tích khí cặn 

chức năng; IC: dung tích hít vào, IRV: thể tích dữ trữ hít vào; PEEP, áp lực dương cuối kỳ thở 

ra; VPEEP: thể tích phổi do PEEP gây ra; ZEEP, áp suất dương cuối kỳ thở ra bằng không. 

Tốc độ Strain và Tổn thương phổi. 

Phổi hoạt động như một hệ thống nhớt. Ví dụ, khi chúng bị biến dạng và 

giữ cố định, phổi sẽ giảm bớt sức căng, được gọi là “thư giãn sức căng – stress 

relaxation”. Do bản chất cơ học của chúng, có thể hình dung rằng các biến dạng 

nhu mô khác nhau có thể xảy ra tùy thuộc vào tốc độ của VT hoặc strain được 

biến đổi trong một khoảng thời gian. Bằng cách so sánh tốc độ strain thấp (1,8 / 
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s) và cao (4,6 / s) ở dòng tổng thể tương tự nhau (2.1), Protti và cộng sự đã chỉ ra 

rằng tốc độ strain cao có thể làm tăng nguy cơ phù phổi, có thể vì chúng làm tăng 

hành vi đàn hồi của phổi. Trong các đơn vị phế nang không đồng nhất với sự 

thông khí vùng thay đổi, năng lượng thông khí có thể tập trung vào một khối 

lượng nhỏ mô phổi, lan rộng tổn thương phổi với các chu kỳ liên tiếp. Trong bối 

cảnh lâm sàng, những thay đổi về VT thường được áp dụng đột ngột. Chất nền 

ngoại bào cần có thời gian “thư giãn stress” thích ứng để giảm thiểu strain gây 

hại liên quan đến VT lớn. Những điều chỉnh bên trong này xảy ra trong cả khoảng 

thời gian ngắn (trong một chu kỳ hô hấp) và kéo dài, 1 tùy thuộc vào mức độ tổn 

thương phổi. Felix và cộng sự đã chỉ ra rằng việc tăng dần strain (thời gian thích 

ứng ngắn hơn) thay vì đột ngột (không có thời gian thích ứng) khiến tổn thương 

phổi giảm độc lực, có thể là do sự thích ứng trước của tế bào biểu mô và chất nền 

ngoại bào. Tuy nhiên, sự gia tăng dần dần biến dạng thông khí (thời gian thích 

nghi dài hơn) so với thời gian thích ứng ngắn hơn dẫn đến sự chuyển giao tích 

lũy nhiều hơn về sức mạnh cơ học và không ngăn ngừa tổn thương phổi, cho thấy 

rằng chiến lược thời gian thích ứng dài hơn đã tạo ra strain gây tổn thương sớm 

hơn. 

PEEP trong khi Phẫu thuật. 

Để đánh giá xem liệu sự vắng mặt của PEEP có làm xấu đi tiên lượng khi 

kết hợp với VT cao hay không, một nghiên cứu đã được thực hiện tách biệt hai 

thông số thở máy này. Thử nghiệm PROVHILO58 được thiết kế để kiểm tra giả 

thuyết rằng một chiến lược thông khí với mức PEEP cao (12 cmH2O) cộng với 

RM so với mức PEEP thấp (2 cmH2O) kết hợp với cùng một VT (7,1 mL/ kg 

trọng lượng cơ thể dự đoán) trong quá trình gây mê toàn thân cho phẫu thuật mở 

bụng sẽ bảo vệ khỏi các biến chứng phổi sau phẫu thuật. Vì VT có thể so sánh 

được trong hai nhánh của nghiên cứu, nên hiệu quả tích cực, nếu có, chỉ có thể là 

do PEEP được áp dụng trong phẫu thuật. Các tác giả cho thấy tỷ lệ biến chứng 

phổi sau mổ trong 5 ngày đầu sau mổ là tương đương giữa hai nhóm. Mặc dù giả 

thuyết trong thử nghiệm PROVHILO không được ủng hộ, nhưng các tác giả đã 

trả lời một số câu hỏi liên quan: (1) compliance của hệ thống hô hấp động được 

cải thiện với PEEP = 12 cmH2O, điều này cho thấy khả năng huy động phổi hiệu 

quả mà không có hiện tượng căng quá mức liên quan; (2) VT thấp kết hợp với 

PEEP = 2 cmH2O không liên quan đến kết quả lâm sàng kém hơn; (3) ít suy giảm 

huyết động hơn ở nhóm PEEP thấp so với nhóm PEEP cao cộng với RM. Do đó, 

chiến lược thở máy có thể dẫn đến các kết quả khác nhau tùy thuộc vào tình trạng 

cơ bản của bệnh nhân. 
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PEEP trong ARDS 

Không giống như trong khi phẫu thuật, cài đặt PEEP tối ưu ở những bệnh 

nhân bị bệnh nặng - đặc biệt là ở những bệnh nhân ARDS - vẫn chưa rõ ràng. Ba 

thử nghiệm lớn, ngẫu nhiên, có đối chứng đã nghiên cứu PEEP cao hơn so với 

thấp hơn ở bệnh nhân ARDS. 41,59,60 Mặc dù các phương pháp được sử dụng để 

điều chỉnh mức PEEP khác nhau giữa các nghiên cứu và một số sự mất cân bằng 

được quan sát thấy giữa các nhóm so sánh, không có sự cải thiện có lợi nào về tỷ 

lệ sống sót. Tuy nhiên, những bệnh nhân được phân bổ cho các chiến lược PEEP 

cao hơn cần ít liệu pháp cứu hộ hơn, 41,60 có số ngày không thở máy và không suy 

cơ quan hơn, và cải thiện compliance của hệ thống hô hấp. Gộp chung tất cả các 

dữ liệu này và phân tích hầu hết các ca ARDS nặng (P/F < 200), ngẫu nhiên hóa 

các chiến lược PEEP cao hơn có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn (34,1 so với 

39,1%), với nguy cơ tương đối điều chỉnh là 0,90 (KTC 95%, 0,81–1,00; p = 

0,049). Mặt khác, ở những người có ARDS nhẹ khi được chỉ định cho các chiến 

lược PEEP cao hơn (PaO2 / FiO2 từ 201 đến 300), có xu hướng tử vong cao hơn 

với nguy cơ tương đối điều chỉnh là 1,37 (KTC 95%, 0,98– 1,92; p = 0,07). Mặc 

dù chưa có sự đồng thuận, những phân tích này cho thấy rằng việc sử dụng chiến 

lược PEEP cao hơn ở những bệnh nhân ARDS nặng là có lợi. 

Tác động của PEEP đến việc huy động phổi ở bệnh nhân ARDS có thể 

khác nhau. Trong một nghiên cứu trên 19 bệnh nhân ARDS nặng (PaO2 / FiO2 

= 150), 9 bệnh nhân có biểu hiện huy động phế nang đáng kể trong khi 10 người 

còn lại thể tích phế nang được huy động giảm mà không cải thiện tình trạng oxy 

hóa. Biến đổi tương tự đã được quan sát thấy trong các nghiên cứu chụp cắt lớp 

vi tính trong đó mức độ huy động phế nang khác nhau giữa các bệnh nhân 

ARDS.61 Tác động thay đổi này đối với sự huy động phổi có thể giải thích kết 

quả âm tính được tìm thấy trong ba thử nghiệm lớn so sánh các chiến lược PEEP 

thấp hơn và cao hơn ở bệnh nhân ARDS. 

Trong một tổng quan hệ thống gần đây và phân tích tổng hợp RCT, 62 tác 

giả đã so sánh các chiến lược thông khí bao gồm PEEP cao hơn và / hoặc RM với 

các chiến lược thông thường có mức PEEP thấp hơn và không có RM, được sử 

dụng đơn lẻ hoặc kết hợp. Sau khi áp dụng các tiêu chí chọn bệnh và loại trừ, 10 

nghiên cứu đã được đưa vào phân tích tổng hợp. Ở những bệnh nhân không chọn 

lọc với ARDS được thở máy với VT thấp bảo vệ, việc sử dụng PEEP cao hơn và 

/ hoặc RM không làm giảm tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ mắc chấn thương khí áp 

so với chiến lược sử dụng mức PEEP nhằm đạt được mục tiêu oxy hóa tối thiểu 

có thể chấp nhận được. Mức PEEP này để đạt được lượng oxy tối thiểu chấp nhận 
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được dao động từ 10,1 cmH2O ở ngày thứ nhất đến 8,6 cmH2O ở ngày thứ 7. Do 

áp dụng PEEP vừa phải, mức độ xẹp phổi có thể kiểm soát nhất định được mong 

đợi.63 Trong nhóm này, Goligher và cộng sự đã chỉ ra rằng sớm tăng oxy máu 

liên quan với tăng PEEP có liên quan đến giảm tỷ lệ tử vong tại bệnh viện, đặc 

biệt ở những bệnh nhân bị giảm oxy máu cơ bản nặng hơn. 

Tần số hô hấp 

Ngoài thể tích thông khí và PEEP, RR được thiết lập để duy trì thông khí 

phút thích hợp và đáp ứng nhu cầu chuyển hóa của bệnh nhân. Trong một nghiên 

cứu mang tính bước ngoặt chứng minh rằng VT thấp làm giảm tỷ lệ tử vong trong 

suy hô hấp cấp, 40 tác giả đã không thảo luận về RR, xấp xỉ 30 nhịp thở/ phút, để 

tạo điều kiện thanh thải CO2. Ở tốc độ RR đặt thành 30 nhịp thở/ phút, chu kỳ hô 

hấp kéo dài 2 giây. Nếu tỷ lệ thở ra: thở ra (I: E) được điều chỉnh thành 1: 1, thì 

tỷ lệ này sẽ cho 1 giây ở cả thời gian hít vào và thời gian thở ra. Nếu I: E được 

điều chỉnh thành 1: 2, thời gian hít vào và thời gian thở ra tương ứng là 0,66 và 

1,33 giây. Do đó, thời gian thở ra được rút ngắn, có thể tạo ra PEEP nội tại, hoặc 

thời gian thở vào bị giảm (hoặc tốc độ strain cao), có thể ảnh hưởng xấu đến thông 

khí. Để kiểm tra xem RR cao có thể cải thiện sự thanh thải CO2 mà không bị suy 

yếu tim mạch hay không, Vieillard-Baron và cộng sự đã so sánh phương pháp 

thông thường (tần số thấp, 15 nhịp thở / phút) so với chiến lược tần số cao (30 

nhịp thở/ phút). Điều thú vị là các tác giả đã nỗ lực để kiểm soát lưu lượng dòng 

thở vào (ở mức 50 L/ phút) ở cả hai nhóm. Họ chỉ ra rằng việc tăng RR lên đến 

một phạm vi thường được sử dụng trong ICU không chỉ không hiệu quả trong 

việc cải thiện sự thanh thải CO2 mà còn tạo ra PEEP nội tại. Hơn nữa, RR tăng 

có liên quan đến các hậu quả huyết động đáng kể, bao gồm suy giảm hồi lưu của 

tĩnh mạch và phình to tĩnh mạch chủ bụng. 

Trong thử nghiệm ARDS Network, 65 nhóm có VT thấp (6 mL/ kg trọng 

lượng cơ thể dự đoán) cho thấy RR trung bình bằng 29 l/p vào ngày 1 và 30 l/p 

vào ngày 7, so với 16 l/p vào ngày 1 và 20 l/p vào ngày thứ 7 ở nhóm VT cao (12 

mL/ kg trọng lượng dự đoán). Vào ngày 1, công suất cơ học là 30,6 J/ phút ở 

nhóm VT thấp và 33,1 J/ phút ở nhóm VT cao. Do giảm VT về phía phạm vi bảo 

vệ, tăng RR được mong đợi sẽ duy trì thông khí phút ở mức an toàn để tránh 

nhiễm toan. Về thuật ngữ công suất cơ học – mechanical power, không có sự 

khác biệt lớn nào giữa nhóm VT thấp và cao. Cả hai đều nằm trong phạm vi tổn 

thương.66 Tuy nhiên, thử nghiệm của ARDS Network cho thấy tỷ lệ tử vong giảm 

đáng kể có thể liên quan đến mức độ an toàn của VT thấp theo trọng lượng cơ thể 

dự đoán và áp suất bình nguyên. 



Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine © 2022. Thieme 

THS. BS HỒ HOÀNG KIM (biên dịch). 

Dòng hít vào và Thở ra. 

Dòng chảy vô hướng có thể đoán trước, có thể lặp lại hoặc hình dạng có 

thể thay đổi tùy thuộc vào chế độ thông khí được sử dụng. Trong các chế độ thông 

khí kiểm soát thể tích, dạng sóng của dòng thường sẽ là hình vuông hoặc có dạng 

đường dốc giảm dần.67 Độc lập với kiểu dòng, bản thân dòng là một yếu tố quan 

trọng quyết định stress trong phổi, vì nó tăng cường truyền động năng. Năng 

lượng này có liên quan chặt chẽ với stress xé rách áp lên các tế bào trong phế 

quản hô hấp. Một số báo cáo có liên quan đến cấu hình dòng trong quá trình hít 

vào với sự trao đổi khí, công thở và các chức năng tim mạch. Trong số các nghiên 

cứu này, từ quan điểm môi trường vĩ mô, dạng sóng dòng tăng lên có liên quan 

đến sự tổn thương huyết động và nguy cơ chấn thương khí áp cao hơn.68 Mặt 

khác, dạng sóng dòng giảm dần có liên quan đến cơ học phổi tốt hơn và trao đổi 

khí trong thông khí áp lực dương.69 

Lưu lượng đường thở trong thì thở vào không chỉ liên quan đến các hậu 

quả sinh lý bệnh chính mà lưu lượng dòng thở ra cũng là một chỉ số quan trọng 

của những thay đổi trong cơ học phổi khi tổn thương phổi cấp tiến triển. Thở ra 

là một quá trình thụ động sử dụng năng lượng đàn hồi được lưu trữ trong quá 

trình bơm vào để thúc đẩy luồng khí thở ra. Nếu năng lượng tiềm năng được lưu 

trữ sau khi thở vào là thấp và không đủ để đưa hệ thống trở lại trạng thái cân bằng 

thư giãn trước khi bắt đầu lần thở vào tiếp theo, thì dòng sẽ tiếp tục trong suốt 

thời gian thở ra và áp lực phế nang vẫn dương cuối kì thở ra, vượt quá giá trị 

PEEP do bác sĩ lâm sàng lựa chọn. Đây được gọi là PEEP tự động hoặc PEEP nội 

tại (PEEPi), có thể dẫn đến tăng bơm động, sau một số chu kỳ hô hấp. 

Các thông số thông khí được theo dõi trong quá trình thông khí cơ học 

Hệ thống hô hấp Áp lực bình nguyên (Pplat, RS) 

Pplat,RS được đo bằng cách kéo dài thời gian cuối thì thở vào để áp suất 

phổi cân bằng ở thể tích đó. Độ lớn của Pplat,RS phụ thuộc vào compliance của 

hệ hô hấp, phổi và thành ngực, cũng như VT, và đại diện cho áp suất đàn hồi của 

phổi. Mặc dù Pplat,RS cao có thể gợi ý nguy cơ quá căng phế nang quá mức, 

ngưỡng được sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh thở máy vẫn còn là vấn đề cần 

thảo luận. Trong nghiên cứu ARDSNet, ngoài thông khí VT thấp, Pplat còn được 

kiểm soát. Ở nhánh VT thấp, các tác giả sử dụng Pplat,RS thấp hơn hoặc bằng 30 

cmH2O.40 Tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ chế hệ hô hấp của bệnh nhân, việc giữ 

Pplat, RS dưới 30 cmH2O có thể không bảo vệ được ở tất cả bệnh nhân ARDS. 

Nó đã được chứng minh rằng một số bệnh nhân có thể phát triển tăng bơm động 
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ngay cả với VT thấp (6 mL/ kg) và Pplat,RS < 30 cmH2O. Do đó, các tác giả đề 

xuất rằng giới hạn trên của Pplat,RS nên giảm xuống 28 cmH2O.70 Hơn nữa, 

Pplat,RS > 25 cmH2O tại 24 giờ sau khi nhập viện là một yếu tố nguy cơ độc lập 

đối với tử vong. Villar và cộng sự đã sử dụng một công cụ sàng lọc để xác định 

từng bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao hơn bằng cách sử dụng tuổi, chỉ số oxy 

và Pplat,RS.71 Họ chia Pplat,RS thành ba phạm vi (<27 cmH2O; 27–30 cmH2O;> 

30 cmH2O). Tỷ lệ tử vong tăng khi Pplat,RS tăng lên, 71 chứng thực cho nghiên 

cứu trước đó. 

Áp lực đẩy cho hệ thống hô hấp (ΔP,RS) 

Sau một cuộc phẫu thuật lớn với xẹp phổi nổi bật hoặc ở bệnh nhân ARDS, 

diện tích thông khí có sẵn sẽ giảm. Điều này được phản ánh, ở tại giường, bởi 

compliance của hệ thống hô hấp thấp. Thông thường, VT được bình thường hóa 

theo trọng lượng cơ thể dự đoán để xác định kích thước phổi. Tuy nhiên, không 

phải tất cả các mô phổi đều có sẵn để thông khí. Do đó, ΔP, RS đại diện cho VT 

được bình thường hóa bởi compliance của hệ thống hô hấp. Chỉ số này có thể cho 

biết kích thước chức năng của phổi và có thể là một yếu tố dự đoán tốt hơn về kết 

quả ở những bệnh nhân có và không bị tổn thương phổi. Các nghiên cứu gần đây 

báo cáo rằng ΔP, RS là một dấu hiệu tuyệt vời của cài đặt máy thở có thể gây ra 

VILI và có thể thống nhất các lực gây tổn thương mô trong phổi bị tổn thương 

ARDS. Một nghiên cứu hồi cứu phân tích dữ liệu từ nghiên cứu ARDSnet có VT 

thấp cho thấy ΔP, RS > 15 cmH2O có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn ở bệnh 

nhân ARDS.52 Ngược lại, VT, Pplat, RS và PEEP không tương quan độc lập với 

việc tăng tỷ lệ tử vong .52 Tăng PEEP sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến ΔP, RS tùy 

theo mức độ bệnh lý phổi. Nếu PEEP tăng dẫn đến huy động nhu mô phổi, thì dự 

kiến sẽ giảm ΔP, RS. Mặt khác, nếu PEEP tăng không huy động được nhu mô 

phổi, phổi có thể bị căng giãn quá mức, và ΔP, RS sẽ không thay đổi hoặc tăng 

lên. Trong một phân tích tổng hợp dữ liệu bệnh nhân riêng lẻ bao gồm 2.250 bệnh 

nhân trong 17 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, Neto và cộng sự đã chỉ ra 

rằng những thay đổi về mức PEEP dẫn đến tăng ΔP, RS có liên quan đến các biến 

chứng phổi sau phẫu thuật. 

Khái niệm về Năng lượng. 

Các biến số của máy thở đã được thảo luận trước đây tạo ra năng lượng áp 

dụng cho hệ thống hô hấp trong một chu kỳ thở. Năng lượng áp dụng cho hệ hô 

hấp được tính toán dựa trên đường cong áp suất - thể tích của đường thở, coi rằng 

nó là tuyến tính tùy thuộc vào vùng tổng dung tích phổi. Để tính năng lượng thực 

tế truyền đến phổi, phải trừ đi các năng lượng sau: (1) năng lượng cần thiết để di 
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chuyển thành ngực; (2) năng lượng cần thiết để vượt qua ống khí quản và cây khí 

quản trong quá trình thở vào; và (3) năng lượng hồi phục ở miệng. 

Công suất cơ học. 

Năng lượng đưa vào phổi ở một RR nhất định được gọi là công suất cơ 

học, là năng lượng hiệu quả được biểu thị trên một phút. 

Phiên bản đơn giản nhất của phương trình công suất cơ học, 72 được tạo ra 

dựa trên phương trình chuyển động cổ điển, 73 như sau: 

Thông khí có kiểm soát thể tích (VCV) với giữ cuối kỳ thở vào: 

MP = 0.098 x VT x RR x (Ppeak,RS - ΔP,RS/2) (1) 

VCV không giữ cuối kỳ thở vào74: 

MP = [VT x RR x (Ppeak,RS + PEEP + Flow/6)]/20 (2) 

Thông khí kiểm soát áp lực: 

MP = 0.098 x VT x RR x (ΔP,RS + PEEP) (3) 

Các thông số khác nhau có thể đóng góp khác nhau vào công suất cơ học, 

chẳng hạn như VT / ΔP, RS, lưu lượng hít vào, PEEP và RR. Trong thử nghiệm 

ARDS Network, khi bệnh nhân được tuyển dụng vào nghiên cứu (1996–1999), 

không có cuộc thảo luận nào về công suất cơ học, và sự đóng góp của tăng RR 

như vậy đối với tác hại tiềm tàng đối với hệ hô hấp của những bệnh nhân bị bệnh 

nặng vẫn chưa được biết. Một nghiên cứu gần đây trên 4.549 bệnh nhân ARDS 

cho thấy RR là một yếu tố dự báo độc lập về tỷ lệ tử vong.75 RR trung bình là 

25,7 ± 7,4 nhịp thở / phút, đây là giá trị phổ biến được quan sát thấy trong thực 

hành chăm sóc tích cực hàng ngày. Các tác giả cho thấy tác động của ΔP lên tỷ 

lệ tử vong lớn hơn gấp 4 lần so với RR, nhưng RR vẫn có liên quan độc lập với 

tỷ lệ tử vong. Họ đề xuất, theo các vấn đề lý thuyết và thực tiễn ở tại giường, khái 

niệm sử dụng 4 x ΔP + 1 x RR (4 * ΔP * RR) để định lượng tác động của những 

thay đổi trong chiến lược thông khí lên VILI.75 Mặt khác, nó đã được lập luận 

rằng tính đơn giản của 4 x ΔP x RR không vượt trội so với tính toán cạnh giường 

của công suất cơ học thông qua phương trình đơn giản hóa.76 Tóm lại, RR nên 

được xem xét để ước tính tổn thương phổi. 

Trong một nghiên cứu tiền lâm sàng, 77 tác giả đã thay đổi công suất cơ học 

tác dụng lên hệ hô hấp bằng cách thay đổi RR trong khi giữ VT và áp lực xuyên 

phổi không đổi, để xác định ngưỡng công suất cho VILI. Họ chỉ ra rằng, ở lợn 

con khỏe mạnh, phù nề lan rộng chỉ phát triển khi công suất cơ học qua phổi vượt 
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quá 12,1 J/ phút. Vì phổi bị tổn thương cần một công suất cơ học cao để được 

thông khí ở cùng một VT, xẹp phổi dẫn đến giảm diện tích phổi có thể thông khí, 

đòi hỏi nhiều áp lực và lưu lượng hơn. Điều này, đến lượt nó, làm tăng công suất 

cơ học được phân phối mà không làm thay đổi VT. Vòng luẩn quẩn này có thể 

giải thích sự gia tăng tổn thương phổi khi tác động của công suất cơ học được 

khuếch đại. 

Tổn thương phổi do máy thở - VILI. 

Tổn thương phổi do thở máy (VILI) thường được cho là do áp dụng VT 

quá mức (volutrauma - chấn thương thể tích) hoặc áp lực đường thở (barotrauma 

- chấn thương khí áp). Volutrauma và barotrauma chủ yếu gây ra bởi sự biến dạng 

hoặc strain không sinh lý của phổi (tỷ lệ giữa VT và dung tích khí cặn chức năng) 

và stress (áp lực xuyên phổi), tác động toàn cục hoặc cục bộ. Trong một mô hình 

động vật lớn, sự hình thành phù nề ở phổi khỏe mạnh chỉ xảy ra khi đạt hoặc vượt 

quá tỷ lệ strain toàn phần từ 1,5 đến 2.78 

Hệ thống thông khí cơ học có hỗ trợ có liên quan đến VILI không? 

Như đã mô tả trước đây, thở tự phát khác với thở máy có kiểm soát. Tuy 

nhiên, trong quá trình thông khí hỗ trợ áp lực, VILI có thể xảy ra do một số yếu 

tố1: tăng gắng sức thở tự phát và do đó, áp lực đẩy xuyên phổi79 và căng kéo 

(tensile stress) 80 (► Hình 4) 2; bệnh nhân – máy thở không đồng bộ3,81 lệch trục 

(pendelluft) và giãn không đồng nhất trên phổi82; và4 phù phế nang, vì áp lực 

màng phổi âm có thể truyền đến phế nang, làm tăng tưới máu mao mạch.83 Trong 

một mô hình ARDS nhẹ, 84 Pinto và cộng sự đã chỉ ra rằng, ở áp lực đẩy xuyên 

phổi động tương tự, có và không điều chỉnh thời gian thở vào, kiểm soát áp lực 

so với thông khí hỗ trợ áp lực dẫn đến tăng điểm tổn thương phế nang lan tỏa và 

không đồng nhất, giảm biểu hiện Ecadherin trong mô phổi và tăng biểu hiện gen 

IL-6, trong số khác. Ngoài ra, không có sự khác biệt lớn nào được nhận thấy giữa 

thông khí hỗ trợ áp lực và thông khí có kiểm soát áp lực khi sử dụng VT bảo vệ 

và áp lực đẩy xuyên phổi. Tổn thương phổi tỷ lệ thuận với mức áp lực đẩy xuyên 

phổi. 

Khi mở rộng cuộc thảo luận này đến các bệnh nhân COVID-19, khái niệm 

về bệnh nhân tự gây tổn thương phổi (P-SILI) đã trở nên đặc biệt quan trọng. 

Những bệnh nhân này có biểu hiện khó thở và giảm oxy máu, có thể cần hỗ trợ 

hô hấp không xâm lấn hoặc xâm lấn. Do số lượng giường ICU có hạn, một số 

lượng tương đối cao bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp hỗ trợ hô hấp 

không xâm lấn trong nhiều ngày, điều này có thể dẫn đến P-SILI. Bốn cơ chế 
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tiềm ẩn của PSILI trong COVID-19 đã được đề xuất: (1) tăng stress / strain phổi, 
85 (2) phân bố thông khí không đồng nhất, 82 (3) thay đổi tưới máu phổi, 86 và (4) 

bệnh nhân - máy thở không đồng bộ trong thời gian thông khí áp lực dương không 

xâm lấn.87 

 

Hình 4. Bảng A minh họa các thành phần của một đơn vị chức năng phổi. Các mao mạch và 

các thành phần của chất nền ngoại bào (ECM) nằm trong khoảng kẽ phổi. "Giàn giáo" là vai 

trò cơ bản nhất của ECM, kết nối các phế nang lân cận. Bảng B cho thấy trong quá trình thở tự 

phát, áp lực màng phổi thở ra là âm, và áp lực phế nang bằng 0; trong khi trong khi hít vào, áp 

suất màng phổi giảm hơn nữa dẫn đến căng kéo áp lên chất nền ngoại bào, dẫn đến sự gia tăng 

kích thước mao mạch một cách khiêm tốn. Bảng C cho thấy trong quá trình thở máy áp lực 
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dương, áp lực màng phổi thở ra phụ thuộc vào việc sử dụng áp lực dương cuối thở ra bên ngoài 

(PEEP); trong quá trình hít vào, chất nền ngoại bào phải chịu áp lực nén và do đó kích thước 

mao mạch bị giảm. Palv, áp lực phế nang; Ppl, áp lực màng phổi; Ppl, EE, áp lực màng phổi 

cuối kỳ thở ra 

Kích thích cơ học thành tín hiệu phân tử: Phiên bản tế bào của sự kiện 

Sự phát triển của VILI có thể được kích hoạt bởi sự tác động lẫn nhau một 

cách phức tạp của các yếu tố có khả năng gây tổn thương: (1) sự căng dãn quá 

mức vùng của phế nang do áp dụng thể tích cao và/ hoặc áp lực phế nang; (2) sự 

thay đổi của stress cục bộ, làm biến dạng tế bào và chất nền hỗ trợ của chúng 

thành hình dạng và kích thước bất thường so với nhịp thở tự phát bình thường; 

(3) sự cọ sát của không gian biểu mô phế nang, đặc biệt được quan sát khi thông 

khí ở VT thấp và do tái huy dộng - mất huy động lặp đi lặp lại của các đơn vị phổi 

không ổn định; (4) chuyển đổi các phân tử chất surfactant thành bất hoạt do hệ 

quả của dao động diện tích bề mặt phế nang lớn; và (5) gia tăng stress giữa các tế 

bào lân cận và giữa các tế bào với mô xung quanh gây ra bởi hiện tượng phụ 

thuộc lẫn nhau. Hai cơ chế chính gây ra tổn thương mô do VILI: (1) tổn thương 

trực tiếp màng mao mạch phế nang và ECM; và (2) chuyển đổi cơ học, là sự 

chuyển đổi một kích thích cơ học thành các tín hiệu sinh hóa và phân tử nội bào. 

Trong môi trường vi mô, một số lực cơ học tác động lên các tế bào biểu mô loại 

I và II, cũng như các tế bào nội mô, trong quá trình thông khí áp lực dương. 

Tế bào biểu mô Type I. 

Tế bào biểu mô phế nang tạo thành một hàng rào tương đối không thấm 

nước, phụ thuộc vào sự hình thành và duy trì các mối nối chặt. Hơn 95% diện tích 

bề mặt của phế nang được bao phủ bởi các tế bào biểu mô loại I. Những tế bào 

này có thể thích ứng với sự căng giãn theo chu kỳ thông qua biểu hiện gen, không 

chỉ phụ thuộc vào lượng stress (biên độ), mà còn cả thời gian của stress được áp 

dụng (giai đoạn). Một con đường liên kết chặt chẽ với các mối nối chặt của biểu 

mô là tín hiệu Wnt. Một nghiên cứu trước đây cho thấy thông khí VT cao trong 4 

giờ gây ra sự điều chỉnh lên nồng độ protein Wnt5a và có liên quan đến việc tăng 

mức tổng số β-catenin, có thể điều chỉnh các mối nối dính và các điểm nối chặt 

chẽ giữa các tế bào biểu mô. Ngoài ra, claudin-18 và -4 đã được chứng minh là 

có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh thành phần và tính thấm của các mối 

nối chặt biểu mô phế nang. 

Tế bào biểu mô Type II 
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Mặc dù tế bào biểu mô loại I bao phủ 93% bề mặt phế nang, 88 do sự phân 

bố dàn trải và kéo dài ở màng mao mạch phế nang, chúng có số lượng ít hơn tế 

bào biểu mô loại II ở quy mô phế nang. Thông thường, các tế bào loại II có xu 

hướng nằm gần các khu vực giống như góc của phế nang. Điều hợp lý là khi nghĩ 

rằng, nếu sự biến dạng lặp đi lặp lại được cho phép tiếp tục, thì các tế bào biểu 

mô sẽ bị tổn thương nhiều hơn, và cả biên độ và thời gian nhiễu loạn đều có liên 

quan. Mặc dù rất khó để ngoại suy tỷ lệ giãn nở phế nang về độ giãn của tế bào 

đơn lớp, nhưng các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng độ giãn nhẹ (4%) 

có thể tương ứng với VT thấp (5–6 mL/ kg trọng lượng cơ thể lý tưởng). Điều thú 

vị là, sự biến dạng tế bào biểu mô trong phạm vi sinh lý được mong muốn, vì tế 

bào phế nang loại II có thể giải phóng dipalmitoylphosphatidylcholine, một loại 

surfactant lipid, do đó cải thiện chức năng phổi. Hơn nữa, việc hạn chế biên độ 

biến dạng đã được chứng minh là làm giảm đáng kể tỷ lệ chết tế bào ở các biến 

dạng giống hệt nhau. Thêm một mảnh nữa vào câu đố khó hiểu, Roan và cộng sự 

không chỉ nghiên cứu sự giãn ra ở tế bào loại II mà còn kết hợp nó với nồng độ 

oxy cao (80–90%). Điều này có liên quan, vì hầu hết bệnh nhân ARDS thở máy 

có thể nhận được oxy bổ sung trong thời gian dài. Các tác giả đã chứng minh rằng 

sự kéo căng theo chu kỳ của các tế bào được xử lý tăng oxy hóa gây ra sự tách 

rời của tế bào tăng lên, tương quan với những thay đổi đáng kể trong F-actin và 

các vi ống trong tế bào. 

Tế bào nội mạc. 

Mỗi phế nang được bao bọc bởi một mạng lưới mao mạch dày đặc. Do đó, 

nếu căng cơ học quá mức sẽ gây ra rối loạn chức năng nội mạc và tăng rò rỉ mạch 

máu. Trong bối cảnh này, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự kéo dài cơ học 

quá mức (kéo dài 18% so với tình trạng ban đầu) đã kích thích sự hình thành các 

"vi hạt rụng" khỏi bề mặt tế bào của mô bị thương, đó là một dấu hiệu của rối 

loạn chức năng nội mô. Điều thú vị là khi những vi hạt này được tiêm vào trong 

nội khí quản của một con vật khỏe mạnh, chúng sẽ gây ra phản ứng viêm trong 

phổi. Ngoài sự phóng thích vi hạt, các chất trung gian gây viêm đặc hiệu được 

tạo ra do quá trình kéo căng theo chu kỳ. Một trong những chất trung gian này là 

box protein nhóm 1 có tính di động cao (HMGB-1), có liên quan chặt chẽ với 

việc kích hoạt một số cytokine tiền viêm, bao gồm TNFα, IL-8 và protein hóa học 

monocyte 1. Trong thực nghiệm, HMGB-1 biểu hiện được điều chỉnh dương tính 

bởi sự kéo căng cơ học quá mức theo chu kỳ (18%), 90 nhưng không phải bằng 

sự kéo căng cơ học sinh lý  theo chu kỳ (5%). 

Chuyển sáng thực hanh lâm sang. 
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Thể tích thông khí, PEEP, RR, luồng khí, áp lực đẩy, áp suất bình nguyên, 

áp lực xuyên phổi, năng lượng và công suất cơ học là những yếu tố quyết định 

VILI được công nhận rõ ràng, do đó làm ảnh hưởng đến kết quả lâm sàng. Chúng 

có thể ảnh hưởng không chỉ đến phổi (tổn thương chất nền ngoại bào, biểu mô và 

tế bào nội mạc), mà còn ảnh hưởng đến huyết động và các cơ quan xa. Ngoài việc 

kiểm soát các thông số này, sinh lý phổi và các dấu hiệu sinh học nên được đo để 

giảm thiểu VILI. Thở máy cá thể hóa được khuyến khích và cần đầu tư cả nhân 

lực và nguồn lực, bao gồm cả các thử nghiệm thực nghiệm và lâm sàng. 

Kết luận. 

Thở máy là một liệu pháp hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn chu phẫu cũng 

như bệnh nặng và có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ARDS. Bằng chứng 

cho thấy thông khí áp lực dương có thể gây ra các hậu quả sinh lý tiêu cực không 

chỉ trên phổi mà còn trên các cơ quan xa. Những tác dụng này có thể là trung gian 

của các dao động huyết động và / hoặc do giải phóng các chất trung gian gây viêm 

thông qua các cơ chế khác nhau. Một số biến số máy thở có sẵn từ bác sĩ lâm sàng 

có thể được kiểm soát (thể tích thông khí, mức PEEP, RR, lưu lượng đường thở 

thở vào và thở ra), trong khi những biến số khác đại diện cho hậu quả thông khí 

với giá trị tiên lượng (áp lực bình nguyên và đẩy). Mối liên hệ của sức mạnh cơ 

học với kết quả của bệnh nhân cần được làm sáng tỏ. Điều quan trọng là phải làm 

rõ hơn các cơ chế chính xác của VILI trên màng mao mạch phế nang, bao gồm 

chất nền ngoại bào, và làm rõ VILI ảnh hưởng đến các cơ quan xa như thế nào để 

phát triển các chiến lược điều trị mới. 

Tài liệu tham khảo. 

Xin tìm đọc theo DOI https://doi.org/10.1055/s-0042-1744447. 

 

 

 

 

 


