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Tóm tắt: Phù phổi do tim (CPE) là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây suy hô hấp cấp tính 

(ARF) trong môi trường chăm sóc tích cực và thường cần hỗ trợ thở máy. Ở những bệnh nhân mắc ARF 

do CPE, sử dụng thở máy áp lực dương không xâm lấn có thể làm giảm hồi lưu tĩnh mạch hệ thống và 

hậu tải thất trái (LV), do đó làm giảm áp lực đổ đầy LV và hạn chế phù phổi. Ở những bệnh nhân này, 

thông khí không xâm lấn (NIV) hoặc áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) có thể cải thiện các dấu 

hiệu sinh tồn và các thông số sinh lý, giảm nhu cầu đặt nội khí quản (ETI) và tử vong bệnh viện khi so 

sánh với liệu pháp oxy thông thường. Kết quả về việc sử dụng NIV hoặc CPAP ở bệnh nhân CPE trước 

khi nhập viện không đồng nhất giữa các nghiên cứu, cản trở bất kỳ khuyến nghị kết luận nào về vai trò 

của chúng trong môi trường ngoại viện. 

Từ khóa: Suy tim, phù phổi; thông khí không xâm lấn (NIV); áp lực đường thở dương liên tục 

(CPAP) 

Giới thiệu 

Thông khí không xâm lấn (NIV) đề cập đến việc 

cung cấp hỗ trợ hô hấp cơ học bằng cách sử dụng 

các kỹ thuật không bỏ qua đường thở trên. NIV 

hiện là phương pháp hỗ trợ máy thở hàng đầu được 

khuyến cáo ở những bệnh nhân chọn lọc bị suy hô 

hấp cấp tính (ARF) có nhiều nguồn gốc khác nhau, 

bao gồm cả bệnh nhân tăng thán khí với các đợt 

cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), 

phù phổi, suy giảm miễn dịch và nó cũng đã được 

đề xuất như là một công cụ để ngăn ngừa ARF sau 

rút ống ở các bệnh nhân bệnh nặng nằm hồi sức có 

chọn lọc(1). Sự phát triển của NIV trong những 

thập kỷ qua đã được thúc đẩy bởi mong muốn ngăn 

ngừa các biến chứng liên quan đến đặt nội khí 

quản (ETI) và thông khí xâm lấn, bao gồm chấn 

thương đường hô hấp trên, nhiễm trùng đường hô 

hấp, rối loạn tim mạch, hít sặc dịch dạ dày, và 

không có khả năng giao tiếp bằng lời nói (2-4). Ở 

một số nhóm bệnh nhân mắc ARF, NIV đã được 
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chứng minh là làm giảm tỷ lệ thở máy xâm lấn, rút 

ngắn thời gian nằm viện và cải thiện khả năng sống 

còn. NIV thường được phân phối bằng cách sử 

dụng kết hợp thông khí hỗ trợ áp lực (PSV) cộng 

với áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP). Không 

giống như NIV, áp lực đường thở dương liên tục 

(CPAP) không mang lại sự thông thoáng mỗi lần 

vì nó không hỗ trợ thì hít vào. CPE là một trong 

những nguyên nhân phổ biến nhất của ARF trong 

môi trường chăm sóc tích cực và thường cần hỗ trợ 

thở máy. Các phần sau đây liên quan đến sinh lý 

bệnh của ARF ở bệnh nhân mắc CPE và ảnh 

hưởng tim mạch của thông khí áp lực dương 

đường thở ở những bệnh nhân này. Các thiết bị và 

kỹ thuật hiện có được sử dụng để thở NIV hoặc 

CPAP cũng được mô tả. 

 

Cơ sở 

Trước đây, các chế độ thông khí cơ học 

không xâm lấn đã được thực hiện thông qua các 

thiết bị khác nhau bao gồm máy thở áp lực âm và 

dương. Thông khí áp lực tiêu cực là chiến lược 

chính để cung cấp thông gió cơ học bên ngoài 

phòng mổ trong nửa đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, 

thông khí áp lực âm cho thấy một số nhược điểm, 

bao gồm sự khó chịu của bệnh nhân, thiếu bảo vệ 

đường thở, hạn chế về vị trí và các vấn đề về tính 

di động. Theo đó, máy thở áp lực âm đã thấy việc 

sử dụng giảm dần theo hướng có lợi cho các chế 

độ hỗ trợ áp lực dương kể từ đầu những năm 1960. 

Vào năm 1912, Bunnell (5) lần đầu tiên áp 

dụng phương pháp điều trị không xâm lấn áp lực 

đường thở dương. Ông ta có thể duy trì độ nở của 

phổi ở một bệnh nhân trong phẫu thuật lồng ngực 

bằng mặt nạ. Các báo cáo đầu tiên về việc áp dụng 

không xâm lấn áp lực dương để điều trị suy hô hấp 

do suy tim từ những năm 1930 (6). Một số nghiên 

cứu được thực hiện bởi Barach và các cộng sự. 

(7,8) trong những năm 1930 cho thấy CPAP, được 

truyền qua mặt nạ, có thể hữu ích trong điều trị 

CPE và các dạng suy hô hấp khác. Áp lực đường 

thở dương không xâm lấn được truyền qua ống 

ngậm được mô tả lần đầu tiên bởi Motley (9) vào 

những năm 1940 và được sử dụng rộng rãi để phun 

khí dung ở bệnh nhân mắc COPD và hen suyễn 

hoặc như một phương tiện hỗ trợ thở máy cho đến 

đầu những năm 1980, sau đó việc sử dụng đã giảm 

sắc nét. 

Sự dụng rộng rãi của NIV xảy ra trong 

những năm 1980, sau khi áp dụng thông khí mặt 

nạ trong điều trị bệnh nhân ngưng thở khi ngủ tắc 

nghẽn, bệnh thần kinh cơ và biến dạng thành ngực 

(10-12). Sau đó, thành công lớn đạt được trong 

việc quản lý ARF bằng cách sử dụng NIV trong 

thập niên 1990 (13-16) đã khuyến khích các thăm 

dò về các ứng dụng khác nhau của kỹ thuật này 

trong môi trường chăm sóc đặc biệt. Trong những 

thập kỷ qua, khả năng tránh các biến chứng liên 

quan đến ETI và thở máy xâm lấn ở bệnh nhân bị 

đe dọa do suy yếu nghiêm trọng tình trạng trao đổi 

khí, đã thể hiện động lực thích hợp nhất cho việc 

sử dụng NIV, cả trong lâm sàng và nghiên cứu. 

 

Tỷ lệ sử dụng NIV 

Trong nghiên cứu quốc tế kéo dài 28 ngày 

của họ được thực hiện vào năm 2002 trên những 

bệnh nhân được đưa vào 361 đơn vị chăm sóc đặc 

biệt (ICU) đã được thở máy trong hơn 12 giờ, 

Esteban và cộng sự (17) nhận thấy rằng NIV thông 

qua mặt nạ trên khuôn mặt được sử dụng ở 4,9% 

bệnh nhân nói chung và 16,9% trong số đó được 

thở máy vì đợt cấp COPD. Tương tự, trong một 
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cuộc khảo sát kéo dài 3 tuần với 70 ICU của Pháp 

vào năm 2002, Demoule và cộng sự. (18) ghi nhận 

23% bệnh nhân cần hỗ trợ thở máy được điều trị 

NIV dưới dạng điều trị đầu tay, tăng đáng kể so với 

năm 1997 (16%) (19). Ngay cả tỷ lệ NIV cho bệnh 

nhân nhập viện ICU mà không đặt nội khí quản 

cũng được thực hiện mạnh mẽ. 

Hiện nay, tỷ lệ sử dụng NIV trong nhiều 

bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, chủ yếu là do sự 

không đồng nhất về chuyên môn của bác sĩ, kyc 

thuật trị liệu hô hấp và thiết bị sẵn có (20). Trong 

một nghiên cứu quan sát lớn được thực hiện về xu 

hướng sử dụng NIV ở bệnh nhân ICU bị ARF 

trong khoảng thời gian 15 năm, Schnell vad các 

đồng sự. (21) báo cáo rằng việc sử dụng NIV tăng 

đều đặn và chiếm tới 42% bệnh nhân trong năm 

2011, và điều trị đầu tiên với NIV có liên quan đến 

khả năng sống còn được cải thiện và giảm nhiễm 

trùng mắc phải do ICU, so với thở máy xâm lấn là 

lựa chọn đầu tiên đầu tiên. Các dữ liệu khác về việc 

sử dụng NIV ở các quốc gia Pháp ngữ (22) đã xác 

nhận việc sử dụng NIV tăng theo thời gian, tuy 

nhiên, cũng cho thấy  sự sụt giảm trong ứng dụng 

của nó trong nhóm bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi 

ARF lần đầu mắc phải. Quan trọng hơn, những 

thập kỷ qua chứng kiến tỷ lệ thành công của NIV 

ngày càng tăng với tỷ lệ tử vong thấp dần. Thật 

vậy, thất bại NIV vẫn phổ biến hơn ở những bệnh 

nhân mắc ARF lần đầu, nhưng dường như không 

còn liên quan đến tỷ lệ tử vong gia tăng, như những 

năm trước. Điều này có thể gợi ý rằng các chuyên 

gia lớn hơn đạt được những hiểu biết sinh lý trong 

thở NIV, cũng như tác hại và lợi ích của NIV cho 

phép lựa chọn bệnh nhân tốt hơn, cuối cùng cho 

phép các phương pháp điều trị phù hợp mang lại 

kết quả lâm sàng được cải thiện. 

Lợi ích của thở áp lực dương đường thở 

trong CPE: sinh lý bệnh 

Sinh lý bệnh của suy hô hấp trong CPE bao 

gồm gia tăng lượng nước phổi ngoài phổi, giảm thể 

tích phổi, compliance hệ hô hấp và làm tăng sức 

cản đường thở (23). Điều đó dẫn đến tăng công thở 

và sự tiêu thụ  oxy trong thực hiện công thở, gây 

ra khả năng mất cân bằng giữa tiêu thụ oxy và cung 

cấp oxy (24,25). 

Áp lực đường thở dương được cung cấp 

khi CPAP phục hồi thể tích khí cặn chức năng bằng 

cách huy động phế nang, từ đó giảm thiểu shunt  

phải sang trái trong phổi và cải thiện oxy hóa máu 

và cũng như cơ học phổi (26). Ở bệnh nhân COPD, 

CPAP có thể làm giảm công hô hấp và làm giảm 

khó thở, mà chủ yếu bằng cách tạo ra một lực cân 

bằng đối kháng chống lại công hô hấp phải thực 

hiện trong thì hít vô, vốn dĩ bị làm cho trở nên khó 

thực hiện do hiện tượng PEEP nội sinh(27). 

Ảnh hưởng đến huyết động học trong thông khí 

đường thở với áp lực dương không xâm lấn ở bệnh 

nhân suy tim trái đã được diễn giải. Bằng cách hạ 

thấp áp lực xuyên thành thất trái (LV) ở những 

bệnh nhân này, CPAP có thể giảm hậu tải LV mà 

không ảnh hưởng đến chỉ số tim (28,29). Điều này 

được hỗ trợ bởi việc giảm sự dao động áp suất âm 

trong lồng ngực giảm do hệ hô hấp tạo ra. 

Ngoài ra, ở những bệnh nhân CPE do rối 

loạn chức năng tâm trương, hiệu quả thông khí 

đường thở với áp lực dương lên chức năng LV đã 

được nghiên cứu. Ở những bệnh nhân được nhập 

vào ICU với CPE giảm oxy máu, Bendjelid và các 

cộng sự(30) đề nghị rằng ở những bệnh nhân khả 

năng co bóp LV được bảo tồn, lợi ích huyết động 

của CPAP trên CPE là do giảm thể tích cuối tâm 
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trương LV (tiền tải) sau khi giảm hồi lưu tĩnh 

mạch. 

Có bằng chứng đáng kể rằng áp lực đường 

thở dương làm giảm cung lượng tim bằng cách 

giảm trở lại tĩnh mạch (30-33). Tổng hồi lưu tĩnh 

mạch kết quả từ một mức chênh áp lực đẩy và 

kháng trở tĩnh mạch chống lại hồi lưu tĩnh mạch. 

Theo lý thuyết Guyton, (34-36), lực đẩy là sự khác 

biệt giữa áp suất làm đầy hệ thống trung bình 

(Pms) và áp lực nhĩ phải (Pra). Pms, tức là áp suất 

cân bằng trong các mạch hệ thống trong điều kiện 

không có dòng chảy, phụ thuộc vào tổng thể tích 

máu bên trong mạch máu tĩnh mạch và sự 

compliance nội tại của hệ thống tuần hoàn. Thể 

tích máu cần thiết để làm đầy các mạch máu mà 

không có sự gia tăng áp lực xuyên thành mạch máu 

(tức là thể tích đó không tạo ra áp lực) thường được 

định nghĩa là thể tích nội mạch không tạo sức căng 

(unstress volume). Bất kỳ thể tích nào trên mức 

này là thể tích tạo sức căng (stress volume), tạo ra 

một áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống tĩnh 

mạch. Thể tích tạo sức căng càng lớn, thì Pms càng 

lớn. 

Trong nhiều năm, người ta đã gợi ý rằng áp 

lực đường thở dương, bằng cách tăng Pra, làm 

giảm hồi lưu tĩnh mạch thông qua giảm độ chênh 

áp lực giữa Pms và Pra (37,38). Tuy nhiên, các 

nghiên cứu thực nghiệm (39) và ở người (40) đã 

cho thấy rằng áp lực đường thở dương làm tăng  

Pra và Pms ngang nhau và thay đổi hồi lưu tĩnh 

mạch không có tác động đến độ chênh áp lực (Pms 

- Pra). Theo đó, sự giảm lưu lượng máu trong 

thông khí áp lực đường thở dương được cho là do 

tăng kháng trở đối với hồi lưu tĩnh mạch. Khái 

niệm này được ủng hộ bởi các kết quả thí nghiệm 

được báo cáo bởi Brienza và các cộng sự. (41), họ 

cho rằng việc áp dụng PEEP sẽ làm giảm lưu lượng 

máu không chỉ bởi sự gia tăng áp lực tĩnh mạch 

gan, mà còn bởi sự gia tăng sức cản tĩnh mạch do 

chèn ép gan bởi cơ hoành. 

NIV trong CPE: cơ sở bằng chứng 

Thử nghiệm đa trung tâm lớn nhất về việc 

sử dụng NIV ở bệnh nhân mắc ARF do CPE được 

công bố năm 2008 bởi Gray và các đồng sự(42) họ 

đã tiến hành trên 1069 bệnh nhân từ 26 khoa cấp 

cứu tại Vương quốc Anh, nhận oxy liệu pháp 

chuẩn, CPAP (5–15 cmH2O), hoặc NIV (áp lực 

hít vô, 8-20 cmH2O, áp lực thở ra 4-10 cmH2O). 

Trong nghiên cứu đó, hỗ trợ thở không xâm lấn 

được cung cấp bởi CPAP hoặc NIV cho thấy giải 

quyết khó thở, suy hô hấp và thay đổi chuyển hóa 

sớm hơn so với liệu pháp oxy thông thường, mặc 

dù những tác dụng này không giúp cải thiện tỷ lệ 

sống còn. Sau đó, năm tổng quan hệ thống (43-47) 

đã kết luận rằng NIV làm giảm nhu cầu đặt nội khí 

quản và tử vong của bệnh viện, và NIV và CPAP 

có tác dụng tương tự đối với các kết quả chính. 

Ngoài ra, mặc dù một thử nghiệm sớm cho thấy 

nguy cơ nhồi máu cơ tim với NIV cao hơn so với 

CPAP (48), không có thử nghiệm nào sau đó xác 

nhận rằng phát hiện này. 

Theo thời gian, rất nhiều tài liệu đã được 

tích lũy về việc sử dụng CPAP hoặc NIV hai mức 

áp lực để ngăn ngừa tình trạng xấu đi ở bệnh nhân 

mắc ARF do CPE trong môi trường ngoại viện 

(49-51). Tuy nhiên, mặc dù một số nghiên cứu đã 

chứng minh rằng NIV cải thiện các biến số và triệu 

chứng sinh lý, giảm tỷ lệ đặt ETI và tử vong tại 

bệnh viện so với điều trị nội khoa thông thường, 

nhưng tác dụng này không nhất quán. Thật vậy, 

kết quả thuận lợi khác nhau giữa các nghiên cứu, 

cho thấy sự khác biệt khả năng trong kinh nghiệm 
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của nhân viên xe cứu thương hoặc bệnh nhân quá 

nặng. Điều đó ngăn cản khuyến cáo mạnh mẽ về 

việc sử dụng NIV cho CPE trước khi nhập viện. 

Cuối cùng, NIV đã được đề xuất như một công cụ 

dự phòng để tạo điều kiện cai khỏi thở máy xâm 

lấn (NIV phòng ngừa) và như một điều trị sơ cứu 

trước khi đặt lại nội khí quản trong tình trạng thiếu 

oxy cấp tính sau rút ống (sơ cứu NIV). Một số tác 

giả cho thấy tỷ lệ tử vong gia tăng ở các nhóm bệnh 

nhân không chọn lọc được nhận NIV trong ARF 

sau rút ống, có thể do là NIV làm việc đặt lại nội 

khí quản chậm so với điều trị oxy tiêu chuẩn 

(52,53). Ngược lại, trong số những bệnh nhân 

thiếu oxy có khả năng thất bại cai máy cao hơn do 

suy tim, áp dụng sớm NIV ngay sau khi rút ống 

xuất hiện có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ARF 

sau rút ống (54,55). Ở những bệnh nhân được thở 

máy xâm lấn vì CPE và có nguy cơ cao mắc ARF 

sau rút ống, sử dụng các kỹ thuật thông khí áp lực 

dương không xâm lấn như một chiến lược phòng 

ngừa để tránh đặt lại NKQ có thể giúp duy trì áp 

lực dương đường thở một cách tích cực sau khi rút 

ống nội khí quản, tạo điều kiện cho quá trình cai 

máy thở. 

Bảng1 Chống chỉ định NIV 

 

Rối loạn tri giác đáng kể hoặc có bệnh lý thần 

kinh trung ương mức độ nặng 

Không có khả năng hợp tác cố định và mang 

mask thở NIV 

Ngưng thở 

Không khả năng bảo vệ đường thở và khạc đàm 

Tắc nghẽn hô hấp trên 

Chảy máu tiêu hóa trên mức độ nặng 

Rối loạn huyết động nặng hay rối loạn nhịp nguy 

hiểm 

Phẫu thuật hàm mặt gần đây, hay có chấn 

thương mặt, bỏng hay biến dạng (ngoại 

trừ dùng mask helmet) 

Phẫu thuật thực quản – dạ dày gần đây 

Tràn khí màng phổi không dẫn lưu được 

Ói  

 

NIV, thông khí không xâm lấn. 

Bảng 2 Theo dõi trong lúc NIV 

 

Mức độ thức tỉnh và sự dễ chịu 

Sự di chuyển của thành ngực và tình trạng huy 

động các cơ hô hấp phụ  

Tần số thở 

Thể khí thở ra (VtE) 

Dạng sóng dòng và áp lực cũng như tình trạng 

tương hợp máy thở - bệnh nhân  

Theo dõi Oxi liên tục  

Nhịp tim 

Huyết áp  

Theo dõi ECG liên tục 

Theo dõi khi máu ở mức nền, sau đó là 1-2h, và 

khi lâm sàng có chỉ định  

 

Bảng 3 Tiêu chuẩn phải đặt NKQ ngay trong lúc 

thở NIV 

 

Bệnh nhân không dung nạp (đau, khó chịu, 

ngộp) 
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Không có khả năng cải thiện trao đổi khí và mệt 

mỏi cơ hô hấp 

Rối loạn huyết động nặng hay rối loạn nhịp nguy 

hiểm xuất hiện 

Tri giác xấu đi hay không có khả năng cải thiện 

tri giác sau 30 phút thở NIV ở bệnh nhân ứ CO2, 

bệnh nhân lừ đừ hay kích động do giảm oxi máu  

 

NIV: lời khuyên thiết thực 

Ở giai đoạn cấp tính, nên bắt đầu điều trị 

bằng NIV ngay khi các thông số lâm sàng chỉ ra 

suy hô hấp sắp xảy ra: các thông số lâm sàng thúc 

đẩy điều trị bao gồm các bất thường ban đầu của 

trao đổi khí liên quan đến khó thở, thở nhanh, sử 

dụng cơ hô hấp phụ và / hoặc thở bụng nghịch 

thường. Chống chỉ định với NIV được tóm tắt 

trong Bảng 1. 

Việc thực hiện theo dõi chặt chẽ (Bảng 2) 

ở một vị trí thích hợp có tầm quan trọng hàng đầu 

đối với thành công của NIV. Theo dõi bệnh nhân 

nhận NIV giúp bác sĩ xác định liệu NIV có được 

áp dụng an toàn và hiệu quả hay không. Thiết bị và 

nhân sự cho việc đặt NKQ nên có sẵn trong trường 

hợp NIV thất bại. Tiêu chí ngừngNIV và bắt đầu 

thở máy xâm lấn được thể hiện trong Bảng 3. 

 

Các mask thở 

Các mask thở cho NIV cho phép kết nối 

kín của dây máy thở với đường thở của bệnh nhân, 

do đó cho phép đưa áp lực / lưu lượng vào phổi. 

Lựa chọn mask phù hợp là một trong những vấn đề 

quan trọng nhất nhất để đảm bảo thành công cho 

NIV. Thay đổi các mask có sẵn có thể là một cách 

tiếp cận hiệu quả để tối ưu hóa sự thoải mái và khả 

năng dung nạp, đặc biệt là ở những bệnh nhân điều 

trị kéo dài. 

Mặt nạ mũi (Hình 1) là một thiết bị nhựa 

trong suốt hình tam giác hoặc hình nón phù hợp 

với mũi bằng một chiếc đệm mềm hoặc mặt bích. 

Do áp lực tác động  lên sống mũi, mặt nạ có thể 

gây kích ứng da, đỏ và cuối cùng là loét. Một số 

loại hệ thống dây đeo có sẵn để giữ mặt nạ. Tùy 

thuộc vào giao diện mặt, dây đai gắn ở hai hoặc 

nhiều hơn năm điểm trên mặt nạ và có thể được 

cung cấp với dạng móc Velcro. Một ống thông mũi 

dạ dày có thể được thông qua một đầu nối có 1 

miếng đệm trong vòm của mặt nạ để ngăn chặn sự 

căng khí của dạ dày. 

Mask mũi - miệng là 1 mặt nạ (Hình 2) che 

cả miệng và mũi. Mặt nạ mũi - miệng có thể được 

sử dụng khi rò rỉ khí xuất hiện trong NIV với mask 

mũi. Điều quan trọng, hầu hết các bệnh nhân bị 

bệnh cấp tính đều cần NIV do khó thở và nhu cầu 

hô hấp cao và thường thở bằng miệng, có xu hướng 

rò rỉ khí nhiều hơn với mask mũi NIV. Mặt nạ trùm 

lên (full face) trên khuôn mặt của ngườ sự phát 

triển bước ngoặc của mask mũi miệng (Hình 3); nó 

được làm bằng nhựa trong và sử dụng mặt bích 

silicon mềm làm kín xung quanh chu vi của khuôn 

mặt, cho phép tránh áp lực trực tiếp lên các cấu trúc 

khuôn mặt. 

Mask như là một mũ bảo hiểm chuẩn (helmet) 

(Hình 4) là một mũ trùm trong suốt bao phủ toàn 

bộ đầu bệnh nhân. Áp lực dương trong hệ thống 

làm cho vòng đệm mềm mềm thoải mái ở cổ và 

vai, cuối cùng hạn chế rò rỉ không khí, đặc biệt là 

khi áp lực cao hơn được cài đặt và phân phối. Toàn 

bộ thiết bị được kết nối với máy thở cơ học bằng 

dây máy thở tiêu chuẩn. Hai cổng trong mũ bảo 

hiểm đóng vai trò là cửa vào và cửa ra cho các dây 



Annals of Translational Medicine, Vol 6, No 18 September 2018 Page 7 of 14 

© Annals of Translational Medicine. All rights reserved. atm.amegroups.com   Ann Transl Med 2018;6(18):355 

máy thở, và một ụ nối cụ thể được đặt trong vòng 

nhựa cho phép các ống thông mũi dạ dày đi qua. 

Với dạng mask này, bệnh nhân tương tác với môi 

trường, có thể ho và có thể uống qua ống hút hoặc 

được cho ăn bằng chế độ ăn lỏng. Những ưu điểm  

chính của mask dạng mũ bảo hiểm bao gồm: có thể 

cung cấp PEEP / CPAP cao hơn mà không bị rò rỉ 

không khí, dung nạp tốt và thoải mái, giảm nguy 

cơ tổn thương da và dễ dàng áp dụng hơn cho bất 

kỳ bệnh nhân nào, bất kể đường viền mặt. 

 

 

Hình 1. Mask mũi 

 

Hình 2. Mask mũi-miệng 

 

Hình 3. Mask toàn bộ mặt 

 

Hình 4. Mask mủ bảo hiểm (helmet) 

Các mode NIV và CPAP 

NIV thường được phân phối bằng cách sử 

dụng kết hợp PSV và PEEP. PSV là một chế độ 
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thông khí áp lực, chu kỳ dòng trong hỗ trợ nhịp tự 

thở được phân phối bởi áp lực hít vào đã cài đặt 

trước. Một khởi kích nhạy cảm tạo ra một áp lực 

hỗ trợ hít vào, và giảm lưu lượng hô hấp khiến máy 

chuyển sang chu kỳ thở ra. Do đó, bệnh nhân có 

thể kiểm soát thời gian hô hấp hoặc nhịp thở. 

Các chế độ thở khác có thể được sử dụng 

để cung cấp NIV. Trong thông khí đường thở với 

2 mức áp lực dương (BiPAP), một van đặt hai mức 

áp suất, mức áp lực dương thì thở ra (EPAP) và 

mức áp lực dương thì hít vào (IPAP) đủ để thông 

khí thông qua tạo ra độ chênh áp lực giữa thì hít 

vào và thở ra từ đó hình thành một chu kỳ hô hấp. 

Trong chế độ thông khí cơ học có kiểm 

soát (CMV) bắt buộc, không cần nỗ lực của bệnh 

nhân, vì được hỗ trợ thở máy đầy đủ. Trong chế độ 

này, cài đặt máy thở bao gồm áp lực bơm hoặc Vt, 

tần số và thời gian của mỗi nhịp thở. Trong thông 

khí hỗ trợ / kiểm soát (A / C), máy sẽ cung cấp một 

Vt khi được kích hoạt bởi bệnh nhân (hỗ trợ) hoặc 

khi bệnh nhân nỗ lực thở của bệnh nhân không xảy 

ra trong một khoảng thời gian nhất định (kiểm 

soát). Trong thông khí A / C, chế độ thở theo mục 

tiêu thể tích hay áp lực. 

Trong hỗ trợ thông khí điều chỉnh tự nhiên 

(NAVA), máy thở điều chỉnh trợ giúp cơ học theo 

hoạt động điện của cơ hoành (EAdi), có thể cảm 

nhận hoạt động trung khu hô hấp hô hấp và kích 

hoạt và tắt chu kỳ hô hấp mà máy thở cung cấp 

(56). 

Không giống như NIV, CPAP không cung 

cấp thông kh vì nó không hỗ trợ hít vào, mà thay 

vào đó cung cấp một áp lực không đổi bằng 

phương pháp dòng liên tục trong toàn bộ chu kỳ 

hô hấp. Vì thở tự nhiên không được hỗ trợ, kỹ 

thuật này đòi hỏi phải có hệ hô hấp hoạt động hiệu 

quả và duy trì thông khí phế nang. CPAP có thể 

được áp dụng bởi các thiết bị khác nhau, cụ thể là 

máy tạo dòng khí thấp với túi dữ, dây thở venturi 

dòng chảy cao, và máy thở hai mức áp lực dương 

và máy thở chuẩn. 

Mức áp suất đường thở thấp (thường <4 

cmH2O) cũng có thể đạt được trong quá trình điều 

trị bằng ống thông mũi lưu lượng dòng cao. Các 

mức này tỷ lệ thuận với lưu lượng khí và được tăng 

cường trong quá trình thở mũi(57,58). 

Chọn mode thở 

Mỗi chế độ thông khí có những ưu điểm và 

hạn chế về mặt lý thuyết. Trong trường hợp không 

có bằng chứng cho thấy chế độ thở máy thích hợp 

cho từng loại bệnh nhân, việc lựa chọn chiến lược 

thở máy phải được điều chỉnh bởi người chăm sóc 

và các yếu tố liên quan đến bệnh nhân: bao gồm 

kinh nghiệm cá nhân, điều trị, nguyên nhân và sinh 

lý bệnh của suy hô hấp đang mắc phải. Theo 

nguyên tắc thông thường, các chế độ được hỗ trợ, 

đặc biệt là PSV, thường được dung nạp tốt và có 

thể được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. 

Tương tự như thở máy xâm lấn, ở bệnh nhân 

COPD, PEEP bên ngoài làm mất tác dụng của hiện 

tượng tăng bơm động học (dynamic 

hyperinflation)  và hạn chế mức độ mệt mỏi gây ra 

bởi tăng công thở do sự tồn tại của PEEP nội tại. 

Trong đợt cấp COPD, NIV cho phép giảm tải cơ 

hô hấp, giảm áp lực một phần áp lực riêng phần 

carbon dioxide (PaCO2) và cải thiện đáng kể kết 

quả lâm sàng (59). Thông khí kiểm soát thể tích  có 

thể có ích ở những bệnh nhân bị biến dạng thành 

ngực nghiêm trọng hoặc béo phì, trong đó,  áp lực 

bơm cao hơn có thể được đòi hỏi. Trong quá trình 

thông khí hỗ trợ, kích hoạt hô hấp dựa trên dòng 

hít vào làm giảm nỗ lực hô hấp so với kích hoạt áp 
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lực, cho phép cải thiện tương tác máy thở của bệnh 

nhân (60). 

Bệnh nhân thở tự nhiên bị suy hô hấp có 

nguồn gốc khác nhau có thể được hưởng lợi từ 

CPAP hoặc PSV không xâm lấn để điều trị giảm 

oxy máu. Trong một nghiên cứu sinh lý trên bệnh 

nhân ARF giảm oxy máu, khi so sánh với liệu pháp 

oxy lưu lượng thấp, PSV không xâm lấn với PEEP 

đã chứng minh là cải thiện oxy máu và giảm khó 

thở, cuối cùng làm giảm nhu cầu hít vào và nỗ lực 

hít vào (61). Ở những bệnh nhân này, CPAP được 

sử dụng một mình cải thiện oxy máu nhưng cần 

cung cấp bất kỳ mức tải cho cơ hô hấp nào. 

Ở những bệnh nhân mắc CPE cấp tính, 

ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ việc sử 

dụng hỗ trợ hô hấp không xâm lấn như một can 

thiệp đầu tiên. Bilevel NIV có lợi thế tiềm năng so 

với CPAP trong việc hỗ trợ bệnh nhân trong thì hít 

vào, giảm bớt khó thở và cải thiện các dấu hiệu 

sinh tồn (48). Tuy nhiên, những lợi ích sinh lý này 

không được chuyển thành kết quả chính trong các 

nghiên cứu lâm sàng, không báo cáo sự khác biệt 

đáng kể giữa CPAP và NIV hai mức áp lực dương 

về biến cố buộc phải đặt NKQ hoặc tỷ lệ sống còn 

(1). Trong bối cảnh này, sự khác biệt trong thay 

đổi huyết động tạo ra từ việc sử dụng CPAP hoặc 

NIV hai mức áp lực dương chưa được nghiên cứu. 

CPAP có thể được coi là can thiệp thích hợp, vì nó 

dễ sử dụng, rẻ tiền và cài đặt đơn giản, cũng trong 

các cài đặt lâm sàng khác trong ICU. Tuy nhiên, 

tầm quan trọng thực sự của những lợi thế này của 

CPAP so với NIV hai mức áp lực dương ở bệnh 

nhân ARF do CPE chưa được xác nhận. 

 

Cài đặt  

Trong thông khí mục tiêu áp lực, ban đầu 

phải cung cấp áp suất thấp để tăng cường khả năng 

dung nạp của bệnh nhân (áp lực ban đầu thích hợp 

là với CPAP là 3 - 5 cmH2O và áp lực hít vào là 8 

- 12 cmH2O trên CPAP). Sau đó, nếu cần thiết, 

các mức này có thể được tăng dần, khi dung nạp, 

để cung cấp đủ Vt [từ 6 đến 8 mL/ kg trọng lượng 

cơ thể dự đoán (PBW)], giảm khó thở, giảm nhịp 

hô hấp và đảm bảo tương tác máy thở tốt cho bệnh 

nhân. Thông thường, mức CPAP được quản lý ở 

bệnh nhân ARF giảm oxy máu dao động từ 5 đến 

12 cmH2O và việc bổ sung oxy được điều chỉnh ở 

mức bão hòa oxy từ 92% đến 98%, hoặc từ 88% 

đến 92% ở những bệnh nhân có nguy cơ tăng thán 

khí (nghĩa là trầm trọng hơn suy hô hấp). 

 

Làm thế nào để đối phó với thở lại carbon 

dioxide và sự không đồng bộ máy thở của 

bệnh nhân 

Khi CPAP được phân phối bằng mũ bảo 

hiểm, áp suất riêng phần của CO2 được hít vào 

không phụ thuộc vào mức CPAP, thay vào đó là 

tương quan nghịch với lượng dòng khí tươi được 

phân phối (62). Lưu lượng khí tươi vượt quá 35 - 

40 L / phút gây thở lại CO2 không đáng kể trên 

lâm sàng trong suốt quá trình CPAP với mask mũ 

bảo hiểm. So với CPAP, PSV - NIV có dùng mask 

mũ bảo hiểm cung cấp khả năng thải CO2 hiệu quả 

hơn, do lưu lượng dòng hít vào cao hơn trong chế 

độ thông khí và sự hỗ trợ của hít vào của bệnh 

nhân. Đáng chú ý, việc thở lại CO2 trong PSV với 

mask mũ bảo hiểm không bị giới hạn bằng cách 

tăng mức độ hỗ trợ hô hấp (63). 
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Trong NIV, không đồng bộ máy thở của 

bệnh nhân bao gồm do kích hoạt không hiệu quả, 

kích hoạt kép, tự động kích hoạt, chu kỳ đến sớm 

và chậm. Sự không đồng bộ dẫn đến tăng công 

việc hô hấp, khó chịu và không dung nạp của bệnh 

nhân (64). Khi PSV được phân phối, một số dạng 

không đồng bộ máy thở của bệnh nhân có thể xảy 

ra, gây khó thở. Rò rỉ khí có thể xảy ra trong PSV 

không xâm lấn làm cản trở việc giảm đầy đủ lưu 

lượng dòng hít vào cần thiết để kích hoạt thì thở ra 

hô hấp, do đó kéo dài cung cấp lưu lượng dòng 

thở. Trong những trường hợp này, rò rỉ không khí 

nên được giảm thiểu bằng cách tối ưu hóa mask 

hoặc thậm chí chuyển sang loại mask khác. Để 

giảm rò rỉ khí và kích hoạt không hiệu quả liên 

quan đến tăng bơm động (dynamic 

hyperinflation), cũng có thể hữu ích để giảm áp lực 

máy thở, nếu nó tương thích với các điều kiện lâm 

sàng. Trong trường hợp rò rỉ khí, một lựa chọn để 

đạt được tương tác máy thở của bệnh nhân tốt hơn 

là chọn các chế độ nhắm mục tiêu theo áp suất, 

theo thời gian hoặc thậm chí là chế độ PSV với 

thời gian hít vào tối đa. Hơn nữa, khi được cung 

cấp bởi máy thở, việc tăng ngưỡng thoát khí của 

bộ kích hoạt thở ra có thể kích hoạt sự chuyển thì 

thở ra trước khi nó tới hạn, do đó tránh được tình 

trạng hít vào kéo dài. Các phần mền NIV hiện đại 

có thể đo và bù các rò rỉ khí để cải thiện tính đồng 

bộ của máy bệnh nhân. 

Khi chọn cài đặt máy thở tối ưu, người 

chăm sóc nên tính đến loại mask được sử dụng để 

phân phối NIV nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

tương tác của máy điều trị bệnh nhân. Khi sử dụng 

mask mũ bảo hiểm, áp lực do máy cung cấp được 

dành một phần để tạo áp lực cho thể tích bên trong 

của mũ, dẫn đến mức hỗ trợ cơ học thấp hơn trong 

giai đoạn đầu của nỗ lực hít vào. Ngoài ra, do các 

đặc tính kỹ thuật của mask mũ bảo hiểm, hiệu quả 

kích hoạt hô hấp cũng có thể bị ảnh hưởng bất lợi, 

do đó làm xấu đi sự không đồng bộ máy thở của 

bệnh nhân. Theo đó, trong quá trình thông khi với 

mask mũ bảo hiểm, sử dụng dòng thở cao hơn và 

áp suất cao hơn có thể làm giảm compliance của 

mũ bảo hiểm, do đó làm giảm sự không đồng bộ. 

Người ta đã đề xuất rằng mức độ PEEP và PS cao 

nhất được chỉ định và tạo dung nạp với mức áp lực 

hóa cao nhất trong mũ khi thở NIV với mũ bảo 

hiểm, với mục đích tăng độ đàn hồi của hệ thống 

và tăng cường độ nhạy của kích hoạt (65,66). Ở 

những bệnh nhân nhận được NIV với mask  mũ 

bảo hiểm cho ARF giảm oxy máu rút nội khí quản, 

NAVA đã chứng minh là cải thiện tương tác máy 

thở của bệnh nhân và giảm sự không đồng bộ so 

với PSV (67). 

Các tiên lượng thất bại của NIV 

Các yếu tố tiên lượng NIV thất bại quan sát 

trên bệnh nhân ARF có giảm oxi máu: 

(I) Điểm bệnh nặng cao [SAPS II ≥35 

(68)/SAPS II >34 (69)/  

(II) Tuối > 40 (68); 

(III) Có ARDS hay Viêm phổi cộng đồng 

(68,70,71); 

(IV) Không cải thiện độ bão hòa oxi máu sau 

1h [đánh giá thông qua tỷ số P/F ≤146 

mmHg (68)/PaO2:FiO2 ≤175 mmHg 

(69)]; 

(V) Tần số thở cao hơn khi NIV (71); 

(VI) Có nhu cầu phải dùng vận mạch (71); 

(VII) Cần phải tiến hành thận thay thế (71); 

(VIII) VtE > 9.5 mL/kg cân nặng chuẩn (PBW) 

ở bệnh nhân có PaO2/FiO2 ≤200 mmHg 

(72). 
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Độ ẩm trong NIV 

Mặc dù bằng chứng sinh lý sớm ủng hộ sử 

dụng máy tạo độ ẩm (HH) hơn trao đổi nhiệt và 

ẩm (HMEs) trong việc giảm công việc hô hấp và 

tăng cường thanh thải CO2 ở bệnh nhân trải qua 

NIV (73,74), RCT đa trung tâm không tìm thấy sự 

khác biệt giữa các HH và HMEs về thời gian NIV, 

ICU và thời gian nằm viện, hoặc tử vong ICU (75). 

 

Kết luận 

NIV hoặc CPAP nên được coi là chiến 

lược hàng đầu trong quản lý bệnh nhân mắc CPE 

vì cả hai kỹ thuật đã được chứng minh là làm giảm 

nhu cầu đặt NKQ và tử vong bệnh viện ở những 

bệnh nhân này. Cơ sở sinh lý bệnh là mạnh, vì 

chúng làm giảm hồi lưu tĩnh mạch hệ thống và hậu 

tải LV, do đó làm giảm áp lực đổ đầy LV và hạn 

chế phù phổi. Trong quản lý bệnh nhân CPE bị suy 

hô hấp, CPAP và NIV có thể được sử dụng thay 

thế cho nhau, vì chúng đã cho thấy tác dụng tương 

tự đối với các kết quả chính. 
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