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Sử dụng 'thử thách thể tích khí lưu thông' để cải thiện độ tin 
cậy của sự thay đổi áp lực mạch 

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

Bối cảnh 

Truyền dịch thường là bước đầu tiên trong quá 

trình hồi sức của bệnh nhân suy tuần hoàn cấp. 

Khả năng đáp ứng với dịch truyền được định 

nghĩa là khả năng tâm thất trái tăng thể tích nhát 

bóp để đáp ứng với việc cung cấp dịch truyền [1]. 

Dịch truyền được truyền với mục đích tăng cung 

lượng tim và cung cấp oxy. Do đó, truyền dịch sẽ 

không có lợi nếu cung lượng tim không tăng. 

Theo nguyên lý Frank ‐ Starling, tăng tiền tải sẽ 

làm tăng thể tích nhát bóp thất trái (left 

ventricular − LV) nếu tâm thất hoạt động trên 

phần dốc của đường Frank ‐ Starling. Một khi 

tâm thất trái hoạt động trên phần phẳng của 

đường cong, việc truyền thêm dịch truyền sẽ ít 

ảnh hưởng đến thể tích nhát bóp. Trong một trái 

tim bình thường, cả hai tâm thất thường hoạt 

động trên phần dốc của đường cong Frank ‐ 

Starling và bệnh nhân đáp ứng với dịch truyền, 

trừ khi đã được truyền một lượng dịch truyền 

lớn (Hình 1). Trong trường hợp này, tâm thất có 

thể hoạt động trên phần phẳng của đường cong 

(Hình 1). Suy tim hoạt động trên phần phẳng của 

đường cong, ngoại trừ giá trị tiền tải rất thấp và 

do đó cùng một mức tăng tiền tải tim do giãn nở 

thể tích có thể dẫn đến tăng thể tích nhát bóp 

không đáng kể (Hình 1). 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có 

khoảng 50% bệnh nhân bị bệnh nặng không ổn 

định sẽ thực sự đáp ứng dương tính với thử 

thách dịch truyền [1]. Tình trạng giảm thể tích 

tuần hoàn không được điều chỉnh có thể dẫn đến 

việc truyền thuốc vận mạch không thích hợp, do 

đó có thể ảnh hưởng đến quá trình oxy hóa mô, 

dẫn đến rối loạn chức năng cơ quan và tử vong 

[2, 3]. Mặt khác, việc truyền quá nhiều dịch 

truyền có liên quan đến việc gia tăng các biến 

chứng, tỷ lệ tử vong và thời gian nằm tại đơn vị 

chăm sóc đặc biệt (intensive care unit − ICU) [4, 

5]. Vì vậy, điều quan trọng là phải xác định 

những người đáp ứng với dịch truyền để biết ai 

có thể được lợi từ việc truyền dịch truyền và 

tránh tình trạng quá tải dịch truyền ở những 
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người không đáp ứng với dịch truyền. Tuy nhiên, 

việc xác định bệnh nhân nào sẽ đáp ứng với việc 

mở rộng thể tích là một thử thách hàng ngày 

trong các ICU ngày nay. 

 

Hình 1 Đường cong Frank ‐ Starling ở một trái 

tim bình thường và suy tim. Sự gia tăng tương tự 

về tiền tải của tim do giãn nở thể tích có thể dẫn 

đến tăng thể tích nhát bóp đáng kể (tim bình 

thường) hoặc tăng không đáng kể (tim suy), tùy 

thuộc vào hình dạng của đường cong 

Những thay đổi động trong dạng sóng 

động mạch ‐ các biến có nguồn gốc trong quá 

trình thở máy, chẳng hạn như biến thiên huyết 

áp tâm thu (systolic pressure variation − SPV), 

biến thiên áp lực mạch (pulse pressure variation 

− PPV) và biến thiên thể tích nhát bóp (stroke 

volume variation − SVV), đã được chứng minh là 

vượt trội hơn so với các chỉ số tĩnh được sử dụng 

truyền thống, chẳng hạn như tĩnh mạch trung 

tâm áp lực (central venous pressure − CVP) và áp 

lực tắc động mạch phổi (pulmonary artery 

occlusion pressure − PAOP), để dự đoán khả 

năng đáp ứng dịch [1, 6‐8]. Trong số các chỉ số 

này, PPV và SVV thường được sử dụng trong 

thực hành lâm sàng, trong đó PPV đáng tin cậy 

hơn và có mức độ bằng chứng cao hơn [7, 9, 10]. 

Tương tác tim - phổi khi thở máy: các 

nguyên tắc sinh lý cơ bản của PPV và 

SVV 

PPV được tính bằng hiệu số giữa giá trị áp lực 

mạch cực đại và cực tiểu trong một chu kỳ thở 

máy chia cho giá trị trung bình của chúng [6]. Nó 

có thể được tính toán tự động bằng các máy theo 

dõi huyết động mới hơn. SVV có nguồn gốc từ 

phân tích dạng sóng áp lực động mạch và được 

tính toán tự động bằng máy theo dõi cung lượng 

tim phân tích đường viền xung (pulse contour 

analysis) đã hiệu chỉnh và chưa hiệu chỉnh. Cơ 

chế nguyên tắc cơ bản cách thức hoạt động của 

các thông số này dựa trên tương tác giữa tim và 

phổi trong quá trình thở máy [11]. 

Thông khí áp lực dương ngắt quãng tạo ra 

những thay đổi theo chu kỳ trong điều kiện tải 

của cả hai tâm thất. Áp lực trong lồng ngực và 

trong phổi tăng lên trong quá trình hít vào dẫn 

đến những thay đổi khác nhau trong điều kiện tải 

của cả hai tâm thất. Tăng áp lực trong lồng ngực 

khi bơm phồng cơ học làm giảm hồi lưu tĩnh 

mạch và đến lượt nó làm giảm tiền tải thất phải 

(right ventricular − RV), trong khi tăng áp lực 

xuyên phổi làm tăng hậu tải RV dẫn đến giảm thể 

tích nhát bóp RV, sẽ ở mức thấp nhất khi kết thúc 

hít vào [11‐16]. Đồng thời, sự gia tăng áp lực 

trong lồng ngực và trong phổi dẫn đến giảm hậu 

tải LV và tăng tạm thời hậu tải LV do ép ra khỏi 

máu phế nang, dẫn đến tăng thể tích nhát bóp LV, 

sẽ đạt mức tối đa vào cuối hít vào [11]. Việc giảm 

thể tích nhát bóp RV trong khi hít vào dẫn đến 
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giảm đổ đầy LV sau một khoảng thời gian trễ từ 

hai đến ba nhịp tim do thời gian vận chuyển qua 

phổi [17]. Điều này dẫn đến giảm thể tích nhát 

bóp LV, sẽ là mức thấp nhất trong thời gian thở 

ra. 

Do đó, thông khí áp lực dương ngắt quãng 

tạo ra những thay đổi theo chu kỳ trong thể tích 

nhát bóp LV, là mức tối đa trong thời gian hít vào 

và thấp nhất trong thời gian thở ra. Độ lớn của sự 

thay đổi thể tích nhát bóp LV, hoặc các đại diện 

của nó, chẳng hạn như áp lực mạch, sẽ được 

phóng đại khi bệnh nhân phụ thuộc vào tiền tải. 

Do đó, giá trị PPV cao nên được liên kết với khả 

năng đáp ứng tiền tải và giá trị PPV thấp với khả 

năng không đáp ứng tiền tải (Hình 1). Giá trị 

ngưỡng lớn hơn 12–13% đã được báo cáo là có 

khả năng dự đoán cao về khả năng đáp ứng thể 

tích [7, 9, 10].  

So sánh sự thay đổi động lực học của 

các biến số bắt nguồn từ dạng sóng 

động mạch trong quá trình thở máy 

(SPV, PPV và SVV) 

Kể từ những nghiên cứu sớm nhất về PPV 

và SVV [6, 17], cả hai chỉ số đều được chứng 

minh là những yếu tố dự báo đáng tin cậy về khả 

năng đáp ứng dịch truyền. Đánh giá có hệ thống 

đầu tiên của Marik et al. [7] so sánh PPV, SPV và 

SVV để dự đoán khả năng đáp ứng dịch ở bệnh 

nhân thở máy cho thấy đường cong (AUROC) lần 

lượt là 0,94, 0,84 và 0,86. 

 

Bảng 1 So sánh giá trị tiên đoán của các biến được sử dụng để xác định khả năng đáp ứng dịch ở bệnh nhân 

thở máy trong ba tổng quan hệ thống 

Tổng quan hệ 
thống  

Năm  Loại nghiên cứu  Loại bệnh nhân  Thông số  AUC (95% CI)  

Marik et al. [7]  2009  29 nghiên cứu 
685 bệnh nhân 
thể tích khí lưu thông 
thay đổi  

Bệnh nhân ICU và 
phòng mổ 

PPV  0.94 (0.93–0.95)  

SPV  0.86 (0.82–0.90)  

SVV  0.84 (0.78–0.88)  

LVEDA  0.64 (0.53–0.74)  

GEDV  0.56 (0.37–0.67)  

CVP  0.55 (0.48–0.62)  

Hong et al. [9]  2014  19 nghiên cứu 
850 bệnh nhân 
thể tích khí lưu thông 
thay đổi  

Chỉ bệnh nhân ICU PPV  0.88 (0.84–0.92)  

SVV  0.84 (0.79–0.89)  

Yang and Du [10]  2014  22 nghiên cứu 
807 bệnh nhân 
thể tích khí lưu thông 
 > 8 ml/kg  

Chỉ bệnh nhân ICU  PPV  0.94 (0.91–0.95)  

AUC: Vùng dưới đường cong, ICU: đơn vị chăm sóc đặc biệt, OR: phòng mổ, PPV: biến thiên áp lực mạch, SPV: biến 

thiên huyết áp tâm thu, SVV: biến thiên thể tích nhát bóp, LVEDA: diện tích cuối tâm trương thất trái, GEDV: thể tích 

cuối tâm trương toàn cục, CVP: áp lực tĩnh mạch trung tâm  



18/07/2022 [Myatra 2017 Use of “tidal volume challenge” to improve the reliability of pulse pressure variation] 

 

4 Dịch bài: BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1 

 

AUROC cho PPV lớn hơn đáng kể so với SPV hoặc 

SVV (p < 0,001). Một phân tích tổng hợp khác [9] 

so sánh SVV và PPV như các chỉ số chẩn đoán về 

khả năng đáp ứng dịch ở bệnh nhân nặng thở 

máy cho thấy giá trị AUROC là 0,84 đối với SVV 

và 0,88 đối với PPV. Một phân tích tổng hợp gần 

đây [10] chỉ bao gồm các bệnh nhân ICU được 

thở máy với thể tích khí lưu thông > 8 ml/kg, cho 

thấy PPV dự đoán chính xác khả năng đáp ứng 

dịch với AUC là 0,94. So sánh giá trị dự đoán của 

các biến được sử dụng để xác định khả năng đáp 

ứng dịch truyền trong ba bài tổng quan hệ thống 

này [7, 9, 10] được đưa ra trong Bảng 1. Trong số 

PPV, SVV và SPV, PPV được nghiên cứu rộng rãi 

nhất và đáng tin cậy hơn. 

Hạn chế của việc sử dụng PPV để dự 

đoán khả năng đáp ứng dịch truyền 

PPV hoạt động dựa trên các tương tác giữa tim 

và phổi và có một số hạn chế để sử dụng trong 

việc dự đoán khả năng đáp ứng dịch truyền, 

được liệt kê trong Bảng 2. Các nghiên cứu gần 

đây [18‐20] đã đặt câu hỏi về khả năng ứng dụng 

của PPV và SVV trong ICU. Các xét nghiệm như 

nâng chân thụ động (passive leg raising − PLR) 

[21‐23] và tắc nghẽn cuối thì thở ra (end‐

expiratory occlusion) [24‐26] có thể dự đoán 

một cách đáng tin cậy khả năng đáp ứng dịch 

truyền và đã được đề xuất như là những lựa chọn 

thay thế được thực hiện trong những tình huống 

này. PLR có thể giúp khắc phục hầu hết các hạn 

chế của PPV. Tuy nhiên, nó đòi hỏi phải theo dõi 

cung lượng tim liên tục và không thể sử dụng cho 

những bệnh nhân bị chấn thương thần kinh hoặc 

những người cần bất động [27, 28]. Thử nghiệm 

tắc nghẽn cuối thì thở ra không thích hợp cho 

những bệnh nhân không được đặt nội khí quản, 

trong khi PLR có thể được sử dụng một cách 

đáng tin cậy cho những bệnh nhân này. Thử 

thách truyền dịch thể tích nhỏ (mini‐fluid 

challenge) [29] cũng có thể được sử dụng thay 

thế cho PPV, nhưng đòi hỏi một kỹ thuật rất 

chính xác để theo dõi cung lượng tim. Sử dụng 

các biến thể hô hấp trong đường kính của đường 

kính tĩnh mạch chủ trên [30] và dưới [31] thu 

được từ siêu âm tim qua thực quản hoặc xuyên 

lồng ngực để dự đoán khả năng đáp ứng với dịch 

truyền có cùng những hạn chế như PPV, ngoại 

trừ việc chúng có thể được sử dụng ở bệnh nhân 

rối loạn nhịp tim. Mặc dù các thử nghiệm thay 

thế đã được đề xuất, nhưng ít nỗ lực đã được 

thực hiện để cải thiện độ tin cậy của chính PPV 

trong các tình huống mà nó hiện không được 

khuyến khích sử dụng [32]. 

Sử dụng 'thử thách thể tích khí lưu 

thông' để khắc phục những hạn chế 

liên quan đến PPV trong quá trình 

thông khí thể tích khí lưu thông thấp 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng PPV không dự 

đoán một cách đáng tin cậy khả năng đáp ứng 

của dịch truyền khi thông khí thể tích khí lưu 

thông thấp [25, 33–37]. De Backer và cộng sự 

[33] cho thấy PPV là một yếu tố dự đoán đáng tin 

cậy về khả năng đáp ứng dịch truyền, miễn là thể 

tích khí lưu thông ít nhất là 8 ml/kg trọng lượng 

cơ thể dự đoán (predicted body weight − PBW). 

Trong quá trình thông khí thể tích khí lưu thông 

thấp, PPV có thể chỉ ra tình trạng không đáp ứng 

ngay cả ở những người đáp ứng vì thể tích khí 

lưu thông có thể không đủ để tạo ra sự thay đổi 

đáng kể áp lực trong lồng ngực [38, 39]. Tuy 

nhiên, Freitas et al. [40] cho thấy PPV là một dấu 

hiệu đáng tin cậy về khả năng đáp ứng dịch 

truyền ở bệnh nhân có hội chứng suy hô hấp cấp 

(ARDS) khi thông khí thể tích khí lưu thông thấp 

sử dụng giá trị cắt giảm thấp hơn là 6,5%. 
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Bảng 2 Những hạn chế khi sử dụng biến thiên áp lực mạch (PPV) để dự đoán khả năng đáp ứng của dịch 

truyền 

 Hạn chế Cơ chế thất bại Loại nguy cơ 

1  Hoạt động thở tự phát Sự thay đổi bất thường của áp lực trong lồng ngực 
và do đó sự thay đổi về thể tích nhát bóp không thể 
tương quan với sự phụ thuộc của tiền tải 

Dương tính giả (đôi khi 
có thể âm tính giả tùy 
thuộc vào kiểu thở) 

2  Rối loạn nhịp tim Sự thay đổi thể tích nhát bóp liên quan nhiều đến 
sự bất thường trong tâm trương hơn là tương tác 
tim phổi. 

Dương tính giả 

3  Thở máy sử dụng thể tích khí 
lưu thông thấp (< 8 ml/kg) 

Sự thay đổi nhỏ của áp lực trong lồng ngực do thể 
tích khí lưu thông thấp không đủ để tạo ra những 
thay đổi đáng kể trong áp lực trong lồng ngực 

Âm tính giả 

4  Độ giãn nở của phổi thấp Sự truyền những thay đổi của áp lực phế nang đến 
các cấu trúc trong lồng ngực bị giảm  

Âm tính giả 

5  Mở ngực Không thay đổi áp lực trong lồng ngực trong chu kỳ 
hô hấp 

Âm tính giả 

6  Tăng áp lực trong ổ bụng Giá trị ngưỡng của PPV sẽ được nâng cao Dương tính giả 

7  Tỷ lệ HR/RR thấp < 3,6 (nhịp 
tim chậm nghiêm trọng hoặc 
thông khí tần số cao) 

Nếu RR rất cao, số chu kỳ tim mỗi chu kỳ hô hấp có 
thể quá thấp để cho phép thay đổi thể tích nhát 
bóp 

Âm tính giả 

HR: nhịp tim, RR: nhịp thở 

Trong số những hạn chế khi sử dụng PPV 

trong quá trình thở máy có kiểm soát trong ICU, 

việc sử dụng thể tích khí lưu thông thấp là phổ 

biến nhất. Ngày nay, các chỉ định sử dụng thể tích 

khí lưu thông thấp trong ICU đang được mở rộng 

[41, 42]. Hai nghiên cứu đa trung tâm [18, 19] 

cho thấy rằng số lượng bệnh nhân ICU mà PPV 

thích hợp để sử dụng là rất thấp, có tới 72–87% 

bệnh nhân thở máy có kiểm soát không thích 

hợp để sử dụng thông số này, bởi vì sử dụng hệ 

thống thông khí thể tích khí lưu thông thấp. Hai 

nghiên cứu gần đây [43, 44] sử dụng phương 

pháp ‘vùng xám’ để khảo sát giá trị lâm sàng của 

PPV, bao gồm một số bệnh nhân được thở máy 

với thể tích khí lưu thông thấp. Biais và cộng sự 

[44], trong một phân tích dưới nhóm, cho thấy 

vùng xám lớn hơn ở những bệnh nhân được thở 

máy với thể tích khí lưu thông thấp hơn ở những 

bệnh nhân có thể tích khí lưu thông ít nhất là 8 

ml/kg PBW. Những nghiên cứu này có thể gây 

hiểu lầm khi kết luận rằng PPV có giá trị lâm sàng 

hạn chế [32]. 

‘Thử thách thể tích khí lưu thông’ là một 

thử nghiệm mới được đề xuất để cải thiện độ tin 

cậy của PPV trong quá trình thông khí thể tích 

khí lưu thông thấp [45]. Thử nghiệm liên quan 

đến việc tăng tạm thời thể tích khí lưu thông từ 6 

ml/kg PBW lên 8 ml/kg PBW trong một phút và 

quan sát sự thay đổi của PPV (∆PPV 6–8) từ mức 



18/07/2022 [Myatra 2017 Use of “tidal volume challenge” to improve the reliability of pulse pressure variation] 

 

6 Dịch bài: BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1 

 

ban đầu (PPV 6) đến mức 8 ml/kg PBW (PPV 8). 

Trong một nghiên cứu gần đây kiểm tra thử 

thách thể tích khí lưu thông [45], 30 bộ phép đo 

đã được ghi nhận ở 20 bệnh nhân suy tuần hoàn 

cấp được thông khí thể tích khí lưu thông thấp sử 

dụng thông khí hỗ trợ kiểm soát thể tích và 

không có hoạt động thở tự phát. Khả năng đáp 

ứng với dịch truyền được định nghĩa là sự gia 

tăng cung lượng tim do pha loãng nhiệt > 15% 

sau khi truyền dịch sau khi giảm thể tích khí lưu 

thông trở lại 6 m/kg PBW. Đúng như dự đoán, 

PPV 6 không thể dự đoán khả năng đáp ứng dịch 

truyền, với AUROC là 0,69. Điều quan trọng là đã 

có sự gia tăng đáng kể PPV (∆PPV 6–8), sau thử 

thách thể tích khí lưu thông chỉ ở các người đáp 

ứng dịch truyền. Những người đáp ứng phân biệt 

∆PPV6–8 từ những người không đáp ứng với 

AUROC là 0,99 (độ nhạy 94% và độ đặc hiệu 

100%) với giá trị cắt là 3,5% [45]. Do đó, thử 

thách thể tích khí lưu thông đã cải thiện độ tin 

cậy của PPV trong việc dự đoán khả năng đáp 

ứng dịch ở những bệnh nhân được thông khí thể 

tích khí lưu thông thấp. Kết quả tương tự cũng 

được thấy khi sử dụng SVV (∆SVV 6–8) thu được 

từ thiết bị phân tích đường viền xung nhịp với 

AUROC là 0,97 (độ nhạy 88% và độ đặc hiệu 

100%) với giá trị cắt 2,5% [45]. Sự thay đổi PPV 

sau khi cho một liều dịch (∆PPV fb) cũng xác 

nhận chính xác khả năng đáp ứng của dịch 

truyền với AUROC là 0,98 (độ nhạy 94% và độ 

đặc hiệu 100%) với giá trị cắt là 1,5%. 

Cách thực hiện và giải thích thử thách 

thể tích khí lưu thông 

Thử nghiệm này được thực hiện để đánh giá khả 

năng đáp ứng dịch truyền trong tình trạng sốc, 

được thở máy bằng cách sử dụng thể tích khí lưu 

thông thấp mà không có hoạt động thở tự phát. 

PPV được ghi nhận từ máy theo dõi tại giường 

lúc ban đầu (thể tích khí lưu thông 6 ml/kg 

PBW). Sau đó, thể tích khí lưu thông tăng nhanh 

chóng từ 6 ml/kg PBW lên 8 ml/kg PBW trong 

một phút. PPV được ghi lại ở mức 8 ml/kg PBW 

và thể tích khí lưu thông giảm trở lại 6 ml/kg 

PBW. ∆PPV 6–8 sau khi thực hiện thử thách thể 

tích khí lưu thông được ghi lại. ∆PPV 6–8 lớn hơn 

3,5% dự đoán khả năng đáp ứng dịch truyền với 

độ chính xác cao. 

PPV không đáng tin cậy ở những bệnh 

nhân có độ giãn nở của phổi thấp, đặc biệt là ở 

những bệnh nhân ARDS [38]. Ở những bệnh 

nhân này, sự dẫn truyền áp lực đường thở bị 

giảm, do đó những thay đổi theo chu kỳ của áp 

lực trong lồng ngực có thể bị giảm đi ngay cả khi 

có những thay đổi rõ rệt về áp lực phế nang [46]. 

Monnet và cộng sự [25] cho thấy giá trị dự đoán 

của PPV liên quan đến độ giãn nở của hệ thống 

hô hấp và nếu độ giãn nở < 30 ml/cmH2O, PPV 

kém chính xác hơn trong việc dự đoán khả năng 

đáp ứng dịch. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

mặc dù mức độ tuân thủ trung bình của hệ hô 

hấp là < 30 ml/cmH2O (25 [23‐33]) khi thông khí 

thể tích khí lưu thông thấp, nó tăng lên > 30 

ml/cmH2O (32 [24‐40]) sau thử thách thể tích 

khí lưu thông. Do đó, thử thách thể tích khí lưu 

thông có thể giúp xác định người đáp ứng ngay 

cả khi độ giãn nở của hệ thống hô hấp thấp ở 

những bệnh nhân được thông khí thể tích khí lưu 

thông thấp với phổi có thể huy động được. Điều 

này cần được xác nhận trong một nghiên cứu 

được cung cấp đầy đủ. Liệu phương pháp này có 

hiệu quả ở những bệnh nhân không tăng độ giãn 

nở của hệ thống hô hấp sau khi đưa ra thử thách 

thể tích khí lưu thông hay không cần phải được 

kiểm tra. Liệu PPV có đáng tin cậy trong các lần 

cố gắng thở tự phát sau khi thử thách thể tích khí 

lưu thông hay không hoặc trong các tình huống 
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khác mà việc sử dụng PPV bị hạn chế cũng cần 

được kiểm tra. 

Ưu điểm của việc sử dụng thử thách 

thể tích khí lưu thông 

Sử dụng một thử thách thể tích khí lưu thông làm 

tăng độ tin cậy của PPV để dự đoán khả năng đáp 

ứng của dịch truyền trong quá trình thông khí 

thể tích khí lưu thông thấp, hiện đang là phương 

pháp phổ biến trong ICU. Đây là một bài kiểm tra 

đơn giản có thể thực hiện dễ dàng ngay tại 

giường bệnh. Quan trọng là, việc quan sát những 

thay đổi trong PPV (thu được từ một máy theo 

dõi huyết động đơn giản bên cạnh giường bệnh) 

trong quá trình thử nghiệm này không yêu cầu 

máy theo dõi cung lượng tim, làm cho thử 

nghiệm này có thể áp dụng được ngay cả trong 

những điều kiện hạn chế về nguồn lực. ∆PPV fb 

xác nhận chính xác khả năng đáp ứng dịch 

truyền. Do đó, sự kết hợp của ∆PPV 6–8 với ∆PPV 

fb có thể giúp dự đoán và sau đó xác nhận khả 

năng đáp ứng dịch khi không có theo dõi cung 

lượng tim liên tục. 

Hạn chế của thử thách khối lượng thủy 

triều 

Thử thách thể tích khí lưu thông có thể không 

khắc phục được những hạn chế khác liên quan 

đến việc sử dụng PPV, chẳng hạn như thở tự 

phát, loạn nhịp tim, lồng ngực mở và tăng áp lực 

trong ổ bụng và cần được đánh giá ở những cơ 

sở này. Các kỹ thuật thay thế, chẳng hạn như PLR 

hoặc tắc nghẽn cuối thì thở ra, khi có thể áp 

dụng, có thể được xem xét trong những tình 

huống này. 

Kết luận 

PPV là một thông số động có thể dễ dàng ghi lại 

từ máy theo dõi tại giường và dự đoán đáng tin 

cậy khả năng đáp ứng tiền tải. Ngoài ra, nó không 

yêu cầu theo dõi cung lượng tim liên tục hoặc bất 

kỳ công cụ hoặc thao tác nào khác được thực 

hiện. Một trong những hạn chế chính của việc sử 

dụng nó ở bệnh nhân thở máy có kiểm soát là nó 

không đáng tin cậy trong quá trình thông khí thể 

tích khí lưu thông thấp, hiện đang được thực 

hiện rộng rãi ở bệnh nhân ICU. Tuy nhiên, việc 

loại bỏ thông số hữu ích này sẽ giống như ném 

em bé ra ngoài với nước tắm. Có thể dễ dàng 

khắc phục hạn chế lớn này bằng cách sử dụng 

‘thử thách thể tích khí lưu thông’, một bài kiểm 

tra đơn giản tại giường, sau đó PPV có thể dự 

đoán một cách đáng tin cậy khả năng đáp ứng 

dịch truyền. Việc thử nghiệm này cũng có thể có 

tiềm năng để khắc phục những hạn chế khác liên 

quan đến việc sử dụng PPV hay không cần được 

nghiên cứu thêm. Các phương pháp thay thế để 

đánh giá khả năng đáp ứng tiền tải có thể được 

yêu cầu để khắc phục các hạn chế khác khi sử 

dụng PPV. 
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