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Sự phân chia cơ học hô hấp ở bệnh nhân mắc hội chứng nguy 

kịch hô hấp cấp tính và mối liên hệ với kết cục: một nghiên cứu 

lâm sàng đa trung tâm 

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

Tóm tắt 

Mục đích. Trong hội chứng nguy kịch hô hấp cấp 

tính (ARDS), các thông số sinh lý liên quan đến 

kết quả có thể giúp xác định mục tiêu thở máy. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích giải quyết liệu áp 

lực xuyên phổi (transpulmonary pressures − PL), 

bao gồm áp lực đẩy xuyên phổi (transpulmonary 

driving pressure − DPL), PL cao nguyên có nguồn 

gốc từ đàn hồi (elastance-derived) và PL đo trực 

tiếp cuối kỳ thở ra (directly-measured end-

expiratory), có liên quan tốt hơn đến kết cục 60 

ngày so với áp lực đẩy đường thở (DPaw). Chúng 

tôi cũng đã thử nghiệm sự kết hợp giữa oxygen 

hóa và chỉ số kéo căng (stretch index) 

[PaO2/(FiO2*DPaw)]. 

Phương pháp. Nghiên cứu tiền cứu, quan sát, đa 

trung tâm, được đăng ký của bệnh nhân ARDS. 

Cơ học hô hấp được đo sớm sau khi đặt nội khí 

quản ở thể tích khí lưu thông 6 kg/ml. Chúng tôi 

đã so sánh khả năng dự đoán của các tham số về 

tỷ lệ tử vong ở ngày 60 thông qua đường cong 

ROC (receiver operating characteristic) và đánh 

giá mối liên hệ của chúng với tỷ lệ tử vong trong 

60 ngày thông qua hồi quy Cox chưa điều chỉnh 

và điều chỉnh. Cuối cùng, mỗi tham số được phân 

đôi và các đường cong sống sót (survival curves) 

của Kaplan–Meier được so sánh. 
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Kết quả. 385 bệnh nhân được ghi danh sau 2 [1–

4] ngày đặt nội khí quản (áp lực thực quản và khí 

máu động mạch ở 302 và 318 bệnh nhân). Là các 

biến liên tục, DPaw, DPL và chỉ số kéo căng oxygen 

hóa có liên quan đến tỷ lệ tử vong trong 60 ngày 

sau khi điều chỉnh theo tuổi và Đánh giá suy cơ 

quan tuần tự, trong khi PL cao nguyên có nguồn 

gốc từ đàn hồi thì không. DPaw và DPL thực hiện 

như nhau trong phân tích ROC (P  = 0,0835). 

DPaw có mô hình hồi quy Cox phù hợp nhất. Khi 

phân đôi các biến, DPaw  ≥ 15, DPL  ≥ 12, PL cao 

nguyên  ≥ 24 và chỉ số kéo căng oxygen hóa < 10 

cho thấy xác suất sống sót sau 60 ngày thấp hơn. 

PL cuối kỳ thở ra được đo trực tiếp  ≥ 0 có liên 

quan đến kết quả tốt hơn ở bệnh nhân béo phì. 

Kết luận. DPL là yếu tố dự đoán kết quả tương 

đương so với DPaw. Nghiên cứu của chúng tôi ủng 

hộ tính hợp lý của việc hạn chế áp lực đẩy phổi 

và đường thở và duy trì PL cuối kỳ thở ra dương 

tính ở bệnh nhân béo phì. 

Giới thiệu 

Thông khí cơ học là cứu cánh nhưng có thể gây 

ra tổn thương phổi do máy thở (ventilator-

induced lung injury − VILI) [1]. Chiến lược thông 

khí bảo vệ kết hợp thể tích khí lưu thông (tidal 

volume − VT) thấp hơn, bình thường hóa với 

trọng lượng cơ thể dự đoán (predicted body 

weight − PBW) và áp lực cao nguyên đường thở 

(airway plateau pressure − Pplat) ở bệnh nhân 

mắc hội chứng nguy kịch hô hấp cấp tính (acute 

respiratory distress syndrome − ARDS) đã làm 

giảm tỷ lệ tử vong [2]. 

Một số thông số đã được đề xuất để theo dõi 

chiến lược thở máy. Amato và cộng sự [3] đề 

xuất rằng áp lực đẩy đường thở (airway driving 

pressure − DPaw) hợp lý hơn về mặt sinh lý so với 

sử dụng VT/PBW để hạn chế VILI. Phân tích hồi 

cứu của họ đã chứng minh rằng DPaw liên quan 

đến kết quả tốt hơn so với VT/PBW hoặc Pplat [3]. 

Các nghiên cứu quan sát lớn, tiền cứu xa hơn 

cũng xác nhận mối liên hệ chặt chẽ này [4, 5]. Do 

đó, DPaw là một thông số theo dõi thiết yếu và là 

mục tiêu tiềm năng cho các chiến lược thông khí 

bảo vệ phổi [6].  

VILI có liên quan đến mức độ căng của phổi (lung 

stretch), và do đó về mặt lý thuyết, áp lực đẩy 

xuyên phổi (DPL) hoặc stress phổi theo chu kỳ 

thở có thể là yếu tố quyết định tốt hơn VILI so 

với DPaw bằng cách loại bỏ sự đóng góp của 

thành ngực vào DPaw [7]. Các chỉ số tính toán 

khác liên quan đến áp lực xuyên phổi (PL) thể 

hiện ý nghĩa sinh lý có thể có để hạn chế VILI. 

Đặc biệt, do có sự chênh lệch áp lực màng phổi 

[8], PL ở phổi lưng khác với PL ở phổi bụng, có 

thể có ý nghĩa khác nhau để theo dõi VILI. Ví dụ, 

do vị trí của thực quản gần với phổi lưng, nên PL 

cuối thì thở ra được đo trực tiếp thông qua áp 

lực thực quản (Pes) cung cấp PL ở phổi lưng, đại 

diện cho mức độ xẹp [9 – 11]. Mặt khác, sự thay 

đổi theo chu kỳ thở của áp lực màng phổi tương 

đối đồng đều. Nói cách khác, delta Pes (nghĩa là 

delta áp lực màng phổi ở phổi lưng) tương tự 

như delta áp lực màng phổi ở phổi bụng [10]. 

Nhờ tính năng này, áp lực xuyên phổi cao nguyên 

có nguồn gốc đàn hồi (elastance-derived) [12] 

được tính toán thông qua delta Pes (xem Phụ lục), 

do đó đại diện cho tổng stress phổi (total lung 

stress) của “phổi em bé” (baby lung) được thông 

khí, đặc biệt là ở phổi bụng, dễ bị căng quá mức 

(overdistension) hơn [10, 13]. Tất cả các giá trị 

áp lực xuyên phổi này đều yêu cầu đo Pes [14], 

hiếm khi được theo dõi trong thực hành lâm sàng 

thông thường. Một nghiên cứu trước từ trung 

tâm của chúng tôi đã chứng minh tính khả thi của 

việc áp dụng kỹ thuật này vào lâm sàng [15], 

cung cấp nền tảng cho nghiên cứu hiện tại. 



18/01/2023 Chen 2022 Partition of respiratory mechanics in patients with ARDS[ ] 

 

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

 

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tìm ra các 

biến số quan trọng nhất có thể được sử dụng làm 

mục tiêu thông khí để hạn chế nguy cơ VILI. Tuy 

nhiên, vì không có cách tiếp cận trực tiếp, đáng 

tin cậy (bao gồm cả dấu ấn sinh học) để đánh giá 

VILI tại giường bệnh nên chúng tôi quyết định 

xem xét mối liên quan giữa cơ học và tỷ lệ tử 

vong như một cách tiếp cận gián tiếp. Chắc chắn, 

tỷ lệ tử vong không chỉ được xác định bởi VILI 

nhưng chúng tôi nghĩ rằng, nếu một biến số 

trong cơ học có thể đại diện tốt cho nguy cơ VILI, 

thì nó phải liên quan đến tỷ lệ tử vong. 

Nghiên cứu hiện tại mô tả một nghiên cứu đa 

trung tâm để kiểm tra tầm quan trọng tương đối 

đối với kết quả của cơ học hô hấp toàn cục và 

phân vùng ở bệnh nhân ARDS. Giả thuyết chính 

của chúng tôi là áp lực đẩy xuyên phổi (DPL) là 

một yếu tố dự đoán kết quả tốt hơn so với DPaw. 

Giả thuyết thứ cấp là chỉ số kéo căng oxygen hóa 

(oxygenation stretch index), một biến tổng hợp 

sử dụng PaO2/FiO2 chia cho DPaw [15], có thể 

nâng cao khả năng dự đoán của DPaw. 

Phương pháp 

Thiết kế và cài đặt 

Đây là một nghiên cứu tiến cứu, quan sát, đa 

trung tâm. Các trung tâm tham gia được liệt kê 

trong tệp bổ sung. Nghiên cứu đã được phê duyệt 

bởi các hội đồng đạo đức nghiên cứu từ mỗi 

trung tâm. Sự đồng ý có hiểu biết đã được miễn 

tại trung tâm từ Canada vì phép đo cơ học là một 

phần của tiêu chuẩn chăm sóc ở những bệnh 

nhân mắc ARDS trung bình và nặng [15].  

Người bệnh 

Các tiêu chí thu nhận như sau: (1) tuổi > 18 tuổi; 

(2) ARDS theo định nghĩa của Berlin [16]; (3) 

nhận thông khí hỗ trợ/kiểm soát với thuốc an 

thần; (4) trong tuần đầu tiên đặt nội khí quản. 

Các tiêu chí loại trừ như sau: (1) bệnh lý thực 

quản đã biết, chảy máu đường tiêu hóa trên đang 

hoạt động hoặc các chống chỉ định khác đối với 

việc đặt ống thông dạ dày; (2) huyết động không 

ổn định nghiêm trọng (tăng > 30% thuốc vận 

mạch trong 6 giờ trước, hoặc norepinephrine > 

0,5 mcg/kg/phút). 

Đo đạc 

Cơ học hô hấp được đo theo cách tiêu chuẩn hóa 

như đã mô tả trước đây [15]. Tóm lại, chúng tôi 

đã nghiên cứu những bệnh nhân ở tư thế nửa 

nằm ngửa [17], những người không tạo ra nhịp 

thở tự nhiên (không kích hoạt và không nỗ lực 

trong quá trình tắc nghẽn cuối thì thở ra) trong 

quá trình đo. Để đạt được điều này, bệnh nhân 

được dùng thuốc an thần sâu có hoặc không có 

phong bế thần kinh cơ (đôi khi dưới dạng bolus). 

Bệnh nhân không được hỗ trợ sự sống ngoài cơ 

thể và được thở máy với các cài đặt sau: điều 

khiển thể tích với VT 6 ml/kg trọng lượng cơ thể 

dự đoán (PBW), lưu lượng hít vào không đổi 50–

60 L/phút, khoảng dừng cuối thì hít vào 0,3 giây 

và áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) do bác sĩ 

lâm sàng điều trị thiết lập. Các phép đo Pes tuân 

theo một giao thức chuẩn hóa [15], được điều 

chỉnh từ các quy trình của nghiên cứu EPVent 

[9], ở tất cả các trung tâm. Tóm lại, đầu tiên, ống 

thông Pes được đưa vào dạ dày (độ sâu 60 cm và 

được xác nhận bằng cách ấn bụng nhẹ nhàng, 

nhanh chóng). Sau đó, ống thông được rút xuống 

độ sâu 40 cm. Vị trí thực quản đã được xác nhận 

bởi sự hiện diện của nhiễu động do tim và sự 

khác biệt rõ ràng giữa sự thay đổi theo chu kỳ 

thở của Pes và áp lực đẩy đường thở (để loại trừ 

việc đặt sai vị trí trong khí quản). Đối với mỗi 

bệnh nhân, vị trí của ống thông cũng được xác 

nhận thông qua việc thử nghiệm tắc nghẽn 

Baydur sửa đổi theo Lanteri tại giường bệnh [18, 
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19]. Kiểm tra trung tâm các dạng sóng Pes (ví dụ: 

sự hiện diện của yếu tố tim, không có dao động 

Pes âm tính, tính hợp lệ của xét nghiệm tắc 

nghẽn) cũng được thực hiện bởi tác giả LC. Pes 

chỉ được đo ở những bệnh nhân mắc ARDS trung 

bình hoặc nặng và không có nỗ lực thở tự phát. 

Cơ học và khí máu động mạch được đo ở mức 

PEEP lâm sàng và được lặp lại 10 phút sau khi 

PEEP được điều chỉnh thêm 5 cmH2O (tăng trong 

hầu hết các trường hợp mà không thay đổi bất kỳ 

cài đặt nào khác). Việc PEEP tăng (tùy chọn thích 

hợp hơn) hay giảm so với mức PEEP lâm sàng 

được quyết định bởi các nhà điều tra và bác sĩ 

lâm sàng. Nguyên tắc là duy trì Pplat ≤ 35 cmH2O 

và giữ cho bệnh nhân ổn định huyết động. Lưu ý 

rằng giới hạn Pplat chỉ dành cho sự an toàn của 

phép đo, không dành cho thực hành lâm sàng. 

Các phép đo được lặp lại ở một mức PEEP khác 

để quan sát phản ứng với PEEP. 

Các định nghĩa trong cơ học hô hấp 

Tính toán chi tiết trong cơ học được cung cấp 

trong Phụ lục (xem phần bổ sung). Chúng tôi đề 

cập đến cơ học toàn cục để tính toán dựa trên áp 

lực đường thở, chẳng hạn như DPaw. Chúng tôi đã 

tính DPaw là sự khác biệt giữa Pplat và PEEP tổng, 

không phải PEEP cài đặt. Chúng tôi đề cập đến cơ 

học phổi và thành ngực khi Pes và PL được sử 

dụng. Chúng tôi đã phân chia DPaw thành DPL và 

áp lực đẩy thành ngực (tức là ∆Pes trong nhịp 

thở theo chu kỳ thông thường). Vì vị trí của thực 

quản gần với phổi lưng, chúng tôi tiếp tục phân 

chia PL cụ thể cho phổi bụng hoặc phổi lưng. Cụ 

thể, PL được đo trực tiếp đại diện cho PL cuối kỳ 

thở ra qua vùng phổi lưng, trong khi PL có nguồn 

gốc đàn hồi đại diện cho PL cuối thì hít vào qua 

phổi bụng [10, 11]. Chúng tôi cũng đã tính toán 

chỉ số kéo căng oxygen hóa [(PaO2/(FiO2 × DPaw)] 

một chỉ số tổng hợp về oxygen hóa và cơ học 

được mô tả trước đây [15]. Công suất cơ học 

được tính bằng công thức: 0,098 × RR × [VT2  × 

[0,5 × Ers + RR × (1 + I:E)/(60 × I:E) × Rrs] + VT  × 

PEEP] [20]. 

Ước lượng cỡ mẫu 

Nghiên cứu nhằm mục đích chỉ ra rằng khả năng 

phân biệt để dự đoán tỷ lệ tử vong, được đo bằng 

diện tích dưới đường cong (area under curve − 

AUC) của đường cong đặc tính vận hành máy thu 

(receiver operating characteristic − ROC), của 

DPaw và DPL là khác nhau. Sử dụng phương pháp 

của Hanley và McNeils [21], một mẫu gồm 64 

người không sống sót và 160 người sống sót sau 

60 ngày đạt được 95% khả năng phát hiện sự 

khác biệt 0,092 giữa DPaw với AUC là 0,590 và 

DPL với AUC là 0,498, sử dụng một z hai mặt-

Kiểm định với mức ý nghĩa 0,05. Mối tương quan 

giữa hai xét nghiệm chẩn đoán được giả định là 

0,834 đối với nhóm sống sót và 0,870 đối với 

nhóm không sống sót. Giả sử tỷ lệ bỏ cuộc là 

20%, cỡ mẫu đăng ký bỏ cuộc tăng cao là 280 

bệnh nhân (200 người sống sót và 80 người 

không sống sót) được đo Pes. Các giả định và dữ 

liệu để tính cỡ mẫu dựa trên nghiên cứu EPVent 

[9]. 

Phân tích thống kê 

Tất cả các phân tích đều tiền cứu trừ khi được chỉ 

định rõ ràng là hậu kiểm. Đối với phân tích mô tả, 

dữ liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± 

đạo hàm chuẩn hoặc trung vị [phạm vi liên vùng 

thứ 25–75 (interquartile range − IQR)] theo độ 

lệch và tính quy tắc của dữ liệu được kiểm tra 

thông qua thử nghiệm Shapiro–Wilk. Các đặc 

điểm và cơ chế giữa những người sống sót và 

những người không sống sót được so sánh bằng 

cách sử dụng t -test hoặc Mann–Whitney U -test, 

tùy thuộc vào tính quy tắc, mà không cần hiệu 

chỉnh giá trị P cho nhiều lần so sánh. 
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Để so sánh khả năng dự đoán của cơ học, chúng 

tôi đã sử dụng tỷ lệ tử vong ở ngày thứ 60 làm 

kết quả nhị phân và ước tính các đường cong 

ROC cho cơ học dưới dạng các biến liên tục. Các 

AUC sau đó được so sánh bằng cách sử dụng thử 

nghiệm bootstrap cho hai đường cong ROC 

tương quan. Để kiểm tra mối liên hệ giữa kết quả 

và cơ học, các mô hình hồi quy nguy cơ theo tỷ lệ 

Cox đã được thực hiện bằng cách sử dụng cơ học 

làm yếu tố dự báo liên tục. Mối liên hệ giữa từng 

hiệp phương sai và kết quả được định lượng 

bằng tỷ lệ nguy cơ (hazard ratio − HR) và khoảng 

tin cậy (confidence interval − CI) 95%. Các mô 

hình hồi quy Cox đã điều chỉnh đã được thực 

hiện để điều chỉnh ước tính HR cho các đặc điểm 

cơ bản—tuổi và điểm Đánh giá Thất bại Cơ quan 

Tuần tự (Sequential Organ Failure Assessment − 

SOFA). Giả định nguy cơ theo tỷ lệ đã được thử 

nghiệm cho tất cả các mô hình Cox (dựa trên 

phần dư Schoenfeld được chia tỷ lệ). Các mô hình 

đã điều chỉnh được xếp hạng theo tiêu chí thông 

tin Akaike (Akaike information criterion − AIC) 

của chúng. AIC đề cập đến cả mức độ phù hợp và 

tính đơn giản của một mô hình. Vì chúng tôi đã so 

sánh các mô hình có cùng số lượng biến độc lập 

cho cùng một nhóm bệnh nhân, nên AIC thấp 

nhất đại diện cho mô hình phù hợp nhất. 

Hơn nữa, đối với mỗi tham số cơ học, chúng tôi 

đã nhóm bệnh nhân vào nhóm phân đôi thấp hơn 

hoặc cao hơn (hoặc bằng) theo các ngưỡng được 

đề xuất trong các nghiên cứu trước đây: 12 

cmH2O đối với DPL, 15 cmH2O đối với DPaw, 24 

cmH2O đối với PL cao nguyên có nguồn gốc từ 

đàn hồi, 0 cmH2O đối với PL cuối thì thở ra được 

đo trực tiếp và 10 mmHg/cmH2O đối với chỉ số 

kéo căng oxygen hóa [3, 5, 14, 15]. Phương pháp 

Kaplan–Meier được sử dụng để ước tính các 

chức năng sinh tồn (survival functions) trong 

mỗi nhóm và kiểm tra thứ hạng log chưa điều 

chỉnh được sử dụng để so sánh chúng. 

Chúng tôi không cho rằng dữ liệu bị thiếu, cho 

rằng việc mất dữ liệu là ngẫu nhiên; khi giải 

quyết các câu hỏi nghiên cứu khác nhau, chúng 

tôi đã sử dụng các tập hợp con với thông tin đầy 

đủ. 

Tất cả các giá trị p đều có tính hai mặt, với giá trị 

p < 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê. Phân 

tích thống kê được thực hiện bằng R phiên bản 

3.5.2 [22] với gói survminer phiên bản 0.4.9. 

Kết quả 

Như được minh họa trong lưu đồ (Hình 1), 385 

bệnh nhân đã được ghi danh; 8 bệnh nhân bị loại 

khỏi phân tích do các phép đo được thực hiện ở 

tư thế nằm sấp hoặc trong điều kiện oxygen hóa 

qua màng ngoài cơ thể (extracorporeal 

membrane oxygenation − ECMO). 377 bệnh nhân 

còn lại đã thành lập đoàn hệ nghiên cứu. 

Các đặc điểm của đoàn hệ được cung cấp trong 

Bảng 1. Tỷ lệ tử vong ở ngày 60 là 37,7%. Các 

phép đo được thực hiện trong vòng 2 [IQR 1–4] 

ngày kể từ khi đặt nội khí quản với PEEP lâm 

sàng trung bình là 12 [IQR 10–14] cmH2O. Trong 

phân tích đơn biến, những người không sống sót 

có tuổi cao hơn, APACHE II khi nhập viện ICU, 

SOFA cao hơn và giảm PaO2/FiO2 khi nhập viện. 

Cơ học hô hấp được báo cáo trong Bảng 1. Phân 

tích đơn biến cho thấy những người không sống 

sót có Pplat, DPaw, DPL cao hơn, PL cao nguyên có 

nguồn gốc từ đàn hồi, nhịp hô hấp và chỉ số kéo 

căng oxygen hóa thấp hơn. Chúng tôi không tìm 

thấy bất kỳ sự khác biệt thống kê nào về oxygen 

hóa, huyết áp và phản ứng DPaw đối với PEEP cao 

hơn giữa những người sống sót và những người 

không sống sót. 
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Hình 1 Lưu đồ của nghiên cứu 

Cơ học và kết quả 

Pes được đo ở 302 bệnh nhân (tập hợp con A: 

80% của đoàn hệ). Tỷ lệ kiểm tra khớp trung vị 

(∆Paw/∆Pes) để xác nhận số Pes đo được là 0,91 

[IQR 0,84–1,00]. 

AUC của các đường cong ROC của DPaw, DPL, PL 

cao nguyên có nguồn gốc từ đàn hồi và PL cuối kỳ 

thở ra được đo trực tiếp để dự đoán tỷ lệ tử vong 

vào ngày 60 lần lượt là 0,62, 0,59, 0,58 và 0,53. 

Không có sự khác biệt về AUC giữa DPaw và DPL 

(P  = 0,0835, Hình S1). 
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Bảng 1 Đặc điểm chung và cơ học hô hấp của bệnh nhân 
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Các biến phân loại được mô tả bằng số (tỷ lệ phần trăm); các biến liên tục được mô tả là giá trị trung bình ± 

đạo hàm chuẩn hoặc trung vị [phạm vi liên vùng], nếu phù hợp 

* So sánh những người sống sót với những người không sống sót bằng cách sử dụng t-test hoặc Mann–

Whitney U-test hoặc chi-square, nếu phù hợp. Giá trị P không được sửa cho nhiều lần so sánh 

† Chỉ số kéo căng oxygen hóa được đo trên tổng số 318 bệnh nhân, trong đó 194 người sống sót và 124 

người không sống sót 

†† Các biến được đo ở PEEP cao hơn trừ đi các biến ở PEEP thấp hơn. Ví dụ: PaO2/FiO2 ở PEEP cao trừ PaO2 

/FiO2 ở PEEP thấp hơn 

APACHE II: Điểm đánh giá sinh lý cấp tính và sức khỏe mãn tính II, IMV: thông khí cơ học xâm lấn, SOFA: 

điểm Đánh giá suy cơ quan tuần tự, PEEP: áp lực dương cuối kỳ thở ra, PaO2/FiO2: tỷ lệ giữa áp lực riêng 

phần của oxy động mạch và nồng độ oxy hít vào, VE: hiệu chỉnh thể tích thở ra mỗi phút được điều chỉnh 

bằng carbon dioxide động mạch, PEEP: áp lực dương cuối kỳ thở ra, VT/PBW: thể tích khí lưu thông trên 

mỗi trọng lượng cơ thể dự đoán, Pplat: áp lực cao nguyên đường thở, DPaw: áp lực đẩy đường thở là sự khác 

biệt giữa Pplat và PEEP tổng, RR: tần số hô hấp, Crs: độ giãn nở của hệ hô hấp, Rrs: sức cản của hệ hô hấp, chỉ 

số kéo căng-oxygen hóa PaO2/FiO2 chia cho DPaw, DPL: áp lực đẩy xuyên phổi là sự thay đổi áp lực xuyên 

phổi theo chu kỳ thở, DPcw: áp lực đẩy thành ngực là sự thay đổi của áp lực thực quản theo chu kỳ thở, CL: độ 

giãn nở phổi, Ccw: độ giãn nở thành ngực, tỷ lệ EL/Ers tỷ lệ độ đàn hồi của phổi so với độ đàn hồi của hệ hô 

hấp, PL: áp lực xuyên phổi, PaO2/FiO2 tỷ lệ áp lực riêng phần của oxy động mạch và nồng độ oxy hít vào, 

MAP: áp lực động mạch trung bình  

 

Hồi quy Cox chưa được điều chỉnh cho thấy DPaw 

cao hơn, DPL cao hơn và PL cao nguyên có nguồn 

gốc đàn hồi cao hơn có liên quan đến tỷ lệ tử 

vong cao hơn (Bảng 2). PL cuối thì thở ra được đo 

trực tiếp không liên quan về mặt thống kê với tỷ 

lệ tử vong trong 60 ngày trong tập hợp con này. 

DPaw và DPL vẫn liên quan đến tỷ lệ tử vong trong 

60 ngày sau khi điều chỉnh theo tuổi và SOFA 

(Bảng 2), với sự suy giảm HR ở các giá trị thấp 

của DPaw và DPL (Hình S2 và S3). 

So sánh các mô hình Cox đã điều chỉnh, DPaw có 

mức độ phù hợp tốt hơn một chút (AIC thấp hơn 

khi số lượng đồng biến giống nhau) so với DPL 

(Bảng 2). Chúng tôi đã thực hiện các phân tích 

giải thích hậu kỷ để hiểu kết quả này (Xem “Thảo 

luận”) và nhận thấy rằng áp lực đẩy thành ngực 

có tương quan với SOFA không do phổi (hệ số 

tương quan Pearson = 0,150, P  = 0,0090) và có 

liên quan đến tỷ lệ tử vong trong 60 ngày ở bệnh 

nhân hồi quy Cox chưa điều chỉnh (HR: 1,136, 

KTC 95% 1,018–1,268, P  = 0,023). 

Bằng cách phân nhóm bệnh nhân sử dụng các 

ngưỡng được sử dụng trong các nghiên cứu 

trước đây, những bệnh nhân có DPaw cao (≥ 15 

cmH2O), DPL cao (≥ 12 cmH2O) và PL cao nguyên 

có nguồn gốc từ đàn hồi (≥ 24 cmH2O) có kết quả 

thấp hơn. Xác suất sống sót sau 60 ngày (kiểm 

tra thứ hạng log, P  <0,05) như được hiển thị với 

các đường cong sinh tồn của Kaplan–Meier (Hình 

2). Không có sự khác biệt về xác suất sống sót khi 

so sánh PL cuối kỳ thở ra dương tính (≥ 0 cmH2O) 

với âm tính (Hình 2). 
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Bảng 2 Các mô hình hồi quy nguy cơ theo tỷ lệ Cox (tập con A*) 

 

* Phân nhóm A bao gồm 302 bệnh nhân được đo áp lực thực quản. Số người chết là 107 

† Mô hình có AIC thấp nhất là mô hình giải thích lượng biến thiên lớn nhất bằng cách sử dụng ít biến độc lập 

nhất có thể. Nó đề cập đến sự phù hợp và đơn giản của mô hình. Do các mô hình trình bày trong Bảng có 

cùng số lượng biến độc lập và cùng một mẫu nên mô hình có AIC thấp nhất là mô hình phù hợp nhất 

Tiêu chí thông tin AIC Akaike, điểm đánh giá suy cơ quan tuần tự SOFA, áp lực đẩy đường thở DPaw là sự 

khác biệt giữa Pplat và tổng PEEP, áp lực đẩy xuyên phổi DPL là thay đổi thủy triều trong áp lực xuyên phổi 

Phân tích hậu kỳ cho bệnh nhân béo phì 

Nghiên cứu trước đây [23] cho thấy rằng chỉ số 

khối cơ thể cao hơn tương quan với PL cuối thì 

thở ra được đo trực tiếp cao hơn, ủng hộ giả 

thuyết rằng PEEP có thể đặc biệt hữu ích để duy 

trì dung tích cặn chức năng ở những bệnh nhân 

béo phì có nhiều tải (cân nặng) do chất béo. Một 

nghiên cứu gần đây [24] cũng chứng minh tính 

hữu ích của áp lực đường thở cao đối với nhóm 

bệnh nhân này. Do đó, chúng tôi tiến hành phân 

tích hậu kỳ ở những bệnh nhân đo Pes (n = 302) 

và tìm thấy sự tương tác giữa PL  cuối thì thở ra 

được đo trực tiếp và bệnh béo phì (Chỉ số khối cơ 

thể ≥ 30 kg/m2) liên quan đến tỷ lệ tử vong trong 

60 ngày trong mô hình hồi quy Cox đã điều chỉnh 

(HR cho thuật ngữ tương tác: 0,904, KTC 95% 

0,832–0,982, P  = 0,0175). Không tìm thấy tương 

tác đáng kể nào với bệnh béo phì đối với DPaw, 

DPL, PL cao nguyên có nguồn gốc từ đàn hồi. Có 

123 bệnh nhân béo phì theo cách phân loại nêu 

trên. Trong số đó, những bệnh nhân béo phì có PL 

cuối kỳ thở ra dương tính có xác suất sống sót 

cao hơn so với những người có PL cuối kỳ thở ra 

âm tính (Hình 3, Kiểm tra thứ hạng log: 0,0042). 

Chỉ số kéo căng oxygen hóa 

Chúng tôi đã thu được khí máu động mạch ở 318 

bệnh nhân (nhóm con B: 84% nhóm thuần tập). 

Chỉ số kéo căng oxygen hóa không thể hiện AUC 

cao hơn đáng kể để dự đoán tỷ lệ tử vong vào 

ngày 60 (kết quả nhị phân) so với DPaw (0,59 so 

với 0,58, P  = 0,6483, xem Hình S4). 
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Hình 2 Biểu đồ Kaplan–Meier cho những bệnh nhân được đo áp lực thực quản (n  = 302). Bệnh nhân được 

phân nhóm theo áp lực đẩy đường thở (DPaw), áp lực đẩy xuyên phổi (DPL), PL cao nguyên có nguồn gốc đàn 

hồi và PL cuối thì thở ra được đo trực tiếp, tương ứng 

 

Hồi quy Cox chưa điều chỉnh (Bảng S1) cho thấy 

chỉ số kéo căng oxygen hóa cao hơn có liên quan 

đến tỷ lệ tử vong trong 60 ngày thấp hơn rõ rệt 

(HR: 0,959, KTC 95% 0,930–0,989, P  = 0,0082). 

Vì cả SOFA và chỉ số kéo căng oxygen hóa đều 

bao gồm PaO2/FiO2 như một thành phần, nên 

hiện tượng đa cộng tuyến sẽ tồn tại nếu chúng 

được cộng lại với nhau trong mô hình hồi quy 

Cox đa biến. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh mô 

hình Cox theo độ tuổi và SOFA không phổi thay vì 

SOFA. Sau khi điều chỉnh, chỉ số kéo căng oxygen 

hóa vẫn liên quan đến kết cục (HR: 0,969, KTC 

95% 0,939–0,999, P  = 0,0490). 

Chúng tôi đã lặp lại mô hình cho DPaw trên cùng 

một nhóm bệnh nhân để so sánh AIC. Chỉ số kéo 

căng oxygen hóa không cải thiện AIC so với DPaw 

(Bảng S1). Để giải thích kết quả này, chúng tôi đã 

thực hiện một phân tích hậu kỳ để kiểm tra mối 

liên quan của oxygen hóa với kết cục. Oxygen hóa 

(PaO2/FiO2) không liên quan đáng kể đến kết cục 

trong mô hình hồi quy Cox sau khi điều chỉnh 

bằng DPaw (Bảng S2. HR: 0,998, KTC 95% 0,994–

1,001, P  = 0,2161). 
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Hình 3 Biểu đồ Kaplan–Meier cho bệnh nhân béo 

phì được đo áp lực thực quản (n  = 123). Béo phì 

được xác định khi chỉ số khối cơ thể ≥ 30 kg/m2, 

theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Bệnh 

nhân được nhóm theo PL cuối kỳ thở ra. Lưu ý 

rằng đây là một phân tích hậu kỳ 

 

Hình 4 Biểu đồ Kaplan–Meier cho bệnh nhân đo 

khí máu động mạch (n  = 318), những người được 

nhóm theo chỉ số kéo căng oxygen hóa lưỡng phân 

Bằng cách phân đôi chỉ số kéo căng oxygen hóa, 

những bệnh nhân có chỉ số kéo căng oxygen hóa 

cao (≥ 10 mmHg/cmH2O) có xác suất sống sót 

cao hơn những bệnh nhân có chỉ số kéo căng 

oxygen hóa thấp (< 10 mmHg/cmH2O) (Hình 4, 

kiểm tra thứ hạng log chưa điều chỉnh: P  = 

0,0033). 

Các phân tích hậu kỳ về công suất cơ học và 

DPaw  ×  4  +  RR 

Mặc dù tần số hô hấp không đạt đến ý nghĩa 

thống kê khi so sánh đơn biến (P  = 0,061) và hồi 

quy Cox chưa điều chỉnh (P  = 0,084), các nghiên 

cứu gần đây đã chỉ ra tầm quan trọng của tần số 

hô hấp đối với VILI [25]. Do đó, chúng tôi đã thực 

hiện các phân tích hậu kỳ về công suất cơ học 

[20] và một chỉ số tổng hợp được đề xuất gần đây 

– DPaw  × 4 + RR [26]. Các phân tích ROC cho thấy 

DPaw  × 4 + RR và công suất cơ học không có AUC 

cao hơn đáng kể so với DPaw một mình để dự 

đoán kết quả nhị phân - tỷ lệ tử vong ở ngày thứ 

60 (Hình S5). Sau khi điều chỉnh độ tuổi và SOFA, 

các mô hình hồi quy Cox cho thấy DPaw × 4 + RR 

có AIC thấp nhất (xem Bảng S3). Công suất cơ 

học chỉ liên quan đến tỷ lệ tử vong trong 60 ngày 

(kết quả phụ thuộc vào thời gian) khi nó được 

bình thường hóa bằng độ giãn nở của hệ hô hấp 

(Bảng S3). 

Phân tích độ nhạy hậu kỳ cho thời gian đo 

Để đánh giá tác động có thể có của thời gian đo 

đối với kết quả, chúng tôi đã thử nghiệm trong 

các mô hình hồi quy Cox đa biến, thuật ngữ 

tương tác giữa biến cơ học quan tâm và hiệp 

phương sai nhị phân biểu thị thời điểm đo [sớm 

(≤ 2 ngày); muộn (> 2 ngày)]. Chúng tôi chọn 2 

ngày làm ngưỡng để xác định phép đo sớm và 

muộn vì nó đại diện cho giá trị trung bình của 

thời gian đo. Không có tương tác đáng kể giữa 

phép đo ban đầu và cơ học đối với tỷ lệ tử vong 

trong 60 ngày (Bảng S5). 

Phân tích độ nhạy hậu kỳ để loại trừ những 

bệnh nhân vẫn được thở máy vào ngày thứ 60 

Chúng tôi đã loại trừ 37 bệnh nhân có thể vẫn 

thở máy sau 60 ngày (trong đó 17 bệnh nhân 

thiếu dữ liệu về ngày ngừng thở máy) khỏi 302 
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bệnh nhân được đo Pes. Cuối cùng, 265 bệnh 

nhân đã tham gia vào phân tích độ nhạy này. 

DPaw, DPL, PL cao nguyên có nguồn gốc đàn hồi, 

vẫn liên quan đến tỷ lệ tử vong trong 60 ngày sau 

khi được điều chỉnh theo độ tuổi và SOFA. Và 

một lần nữa, mô hình hồi quy Cox DPaw cho thấy 

AIC thấp nhất (Bảng S6). 

Thảo luận 

Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là nghiên cứu 

lâm sàng lớn nhất liên kết dữ liệu về cơ học hô 

hấp phân vùng với kết quả ở những bệnh nhân 

mắc ARDS đã nhận được 6 ml/kg PBW của VT. 

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy DPaw và DPL có 

khả năng dự đoán tương tự về tỷ lệ tử vong vào 

ngày thứ 60 (kết quả nhị phân) trong phân tích 

ROC. Hồi quy Cox đã xác nhận rằng DPaw có mối 

liên hệ được xếp hạng cao nhất với tỷ lệ tử vong 

trong 60 ngày (kết quả phụ thuộc vào thời gian) 

sau khi điều chỉnh theo tuổi và SOFA (hoặc SOFA 

không do phổi), trong số DPL, PL cao nguyên có 

nguồn gốc từ đàn hồi, được đo trực tiếp PL cuối 

kỳ thở ra, và chỉ số kéo căng oxygen hóa. Các 

phân tích giải thích hậu kỳ của chúng tôi cho thấy 

những điều sau: (1) áp lực đẩy thành ngực (một 

thành phần của DPaw) cũng liên quan đến mức độ 

nghiêm trọng của bệnh và tỷ lệ sống sót; (2) PL 

dương tính cuối thì thở ra chỉ liên quan đến kết 

quả tốt hơn ở những bệnh nhân béo phì; (3) 

oxygen hóa không liên quan đáng kể đến kết quả 

sau khi điều chỉnh DPaw. 

Dự đoán so với kết hợp 

Cần nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng của 

chúng tôi không phải là dự đoán tỷ lệ tử vong mà 

là tìm kiếm biến số quan trọng nhất có thể được 

nhắm mục tiêu để hạn chế nguy cơ VILI. Do đó, 

chúng tôi đã thử nghiệm mối liên hệ giữa cơ học 

và kết cục như một cách tiếp cận gián tiếp. 

Phương pháp chính của chúng tôi để kiểm tra 

mối liên hệ giữa kết cục và cơ học là hồi quy Cox 

bằng cách coi các biến sinh lý là biến liên tục. Sau 

đó, chúng tôi đã phân đôi các biến này trong 

phân tích tỷ lệ sống còn của Kaplan–Meier như 

một phương pháp thứ cấp để kiểm tra mối liên 

hệ. Bất kỳ loại phân đôi nào cũng có giới hạn, 

nhưng chúng tôi muốn xem liệu các ngưỡng 

được đề xuất trước đây có thể phân biệt tốt các 

kết quả hay không và liệu chúng có khả năng 

được sử dụng trong thực hành lâm sàng hay 

không. Về khả năng dự đoán thấp trong các phân 

tích ROC (xem phần bổ sung), chúng tôi muốn 

nhấn mạnh rằng giá trị tiên đoán về tỷ lệ tử vong 

của định nghĩa ARDS cũ của Hội nghị đồng thuận 

Mỹ-Âu (AECC) là 0,536, trong khi định nghĩa của 

Berlin được cải thiện một chút nhưng chỉ ở mức 

0,577, về AUC [16]. Các định nghĩa này có một số 

tiêu chí, có thể được coi là các biến tổng hợp. Do 

đó, AUC là 0,62 đối với DPaw, với tư cách là một 

biến duy nhất, có thể là một tín hiệu chắc chắn. 

Phổi so với hệ hô hấp 

Quan sát rằng DPL không liên quan đến kết quả 

tốt hơn so với DPaw là điều bất ngờ [7]. Chúng tôi 

nghĩ rằng một lời giải thích là mối liên quan giữa 

áp lực đẩy thành ngực, mức độ nghiêm trọng của 

bệnh [27] và kết cục. Nó chỉ ra rằng DPaw có thể 

chứa thông tin về cả nguy cơ VILI thông qua chỉ 

số tốt nhất về độ căng của phổi, tức là DPL, và cả 

về mức độ nghiêm trọng chung của bệnh nhân 

dẫn đến thành ngực cứng hơn. Như vậy, có thể 

DPaw về cơ bản là một chỉ số tổng hợp và DPL có 

thể vẫn cụ thể hơn đối với VILI. Ngoài ra, phép đo 

Pes thay đổi theo VT thấp được sử dụng để đánh 

giá độ đàn hồi của thành ngực có thể không chính 

xác do độ lớn của nhiễu động tim. Chúng tôi đã 

triển khai đào tạo tiêu chuẩn hóa và một giao 

thức cụ thể để hỗ trợ đo lường Pes [15]. Tỷ lệ thử 

nghiệm tắc nghẽn, một chỉ số giải quyết tính hợp 
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lệ của Pes, nằm trong phạm vi hợp lệ (0,8 đến 1,2) 

[14, 18, 28]. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện 

phân tích tương tự bằng cách sử dụng Pes được 

điều chỉnh theo tỷ lệ thử nghiệm tắc nghẽn, giả 

sử mối quan hệ tuyến tính giữa ∆Paw và ∆Pes. Nó 

củng cố một chút mô hình hồi quy Cox đã điều 

chỉnh (AIC = 1122) nhưng không làm thay đổi 

kết luận. 

Đặt PEEP để đảo ngược PL âm cuối thì thở ra, 

một chỉ số cho thấy xẹp phổi lưng, có ý nghĩa 

sinh lý [29] và đã được sử dụng trong các thử 

nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên nhưng không ảnh 

hưởng đến kết quả [30]. Điều này phù hợp với 

dữ liệu của chúng tôi đã chứng minh rằng PL cuối 

kỳ thở ra không liên quan đến kết quả. Tuy 

nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng mức PEEP 

lâm sàng trung bình là 12 [IQR 10–14] cmH2O. 

Nguy cơ “chấn thương do xẹp phổi” [31] ở phổi 

lưng có thể đã giảm nhờ PEEP lâm sàng. Nói cách 

khác, phương sai tương đối hẹp của mức PEEP có 

thể không đủ để phát hiện bất kỳ ý nghĩa nào của 

PL cuối thì thở ra. 

Thật thú vị, PL cuối kỳ thở ra dường như có liên 

quan cao ở những bệnh nhân béo phì, những 

người có “tải” chất béo cao hơn những bệnh 

nhân không béo phì. Tải trọng này được đối 

trọng bởi lực co giãn ra ngoài của thành ngực. 

Nhưng khi các cơ hô hấp được thư giãn do thuốc 

an thần hoặc tê liệt, PEEP bên ngoài cao có thể 

cần thiết để đối trọng với tải trọng này và duy trì 

thể tích phổi cuối thì thở ra. Do đó, việc duy trì PL 

dương tính ở cuối thì thở ra ở người béo phì có 

liên quan đến kết quả thuận lợi hơn, như được 

đề xuất bởi dữ liệu của chúng tôi. 

Chỉ số kéo căng oxygen hóa so với DPaw 

Phát hiện của chúng tôi rằng chỉ số kéo căng 

oxygen hóa, chỉ số tổng hợp của oxygen hóa và 

DPaw, không thể tăng cường sức mạnh dự đoán là 

điều bất ngờ. Thật thú vị, mối liên hệ giữa oxygen 

hóa và kết quả “biến mất” sau khi nó được điều 

chỉnh bởi DPaw. Điều này thậm chí còn rõ ràng 

hơn khi được điều chỉnh theo độ tuổi, SOFA 

không do phổi và DPaw (Bảng S2. HR đối với 

oxygen hóa: 0,998, KTC 95% 0,994–1,001, P  = 

0,2161). Những kết quả này làm nổi bật ưu thế 

của DPaw so với oxygen hóa, hiện đang được sử 

dụng để phân loại mức độ nghiêm trọng của 

ARDS [16]. 

Hạn chế 

Nghiên cứu của chúng tôi có một vài hạn chế. 

Một hạn chế là phép đo được thực hiện tại một 

thời điểm duy nhất khi bắt đầu thở máy sớm như 

các nghiên cứu trước đây nhằm liên kết cơ học 

phổi với kết cục [3]. Vì cơ học có thể thay đổi 

trong quá trình ARDS, lý tưởng nhất là các phép 

đo nên được lặp lại hàng ngày. Tuy nhiên, các 

phép đo lặp lại có thể là một thách thức thực tế vì 

bệnh nhân thường cố gắng tự thở sau một vài 

ngày đặt nội khí quản, điều này sẽ làm phức tạp 

rất nhiều việc diễn giải các phép đo. Thứ hai, 

chúng tôi sử dụng một thể tích bóng cố định (ví 

dụ: 1 ml cho ống thông Cooper), tương tự như 

các thử nghiệm khác vì đơn giản [9, 30]. Kết luận 

của chúng tôi không thay đổi sau khi điều chỉnh 

Pes theo tỷ lệ thử nghiệm tắc nghẽn. Thứ ba, việc 

đóng hoàn toàn đường thở xảy ra ở gần một 

phần ba số bệnh nhân ARDS, điều này có thể ảnh 

hưởng đến độ chính xác của phép đo độ đàn hồi, 

và do đó ảnh hưởng đến PL cao nguyên có nguồn 

gốc từ độ đàn hồi. Đăng ký hiện tại được thực 

hiện bằng cách đo cơ học ở mức PEEP lâm sàng. 

Trong nghiên cứu trước đây của chúng tôi [32], 

15 trong số 45 (33,3%) bệnh nhân có biểu hiện 

đóng đường thở hoàn toàn, có nghĩa là chỉ 4 

(8,8%) bệnh nhân nhận được PEEP lâm sàng 

dưới AOP. Chúng tôi lập luận rằng hầu hết bệnh 



18/01/2023 Chen 2022 Partition of respiratory mechanics in patients with ARDS[ ] 

 

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

 

nhân bị đóng đường thở nên nhận được PEEP 

lâm sàng cao hơn áp lực mở đường thở (AOP) 

của họ trong nghiên cứu hiện tại, và do đó, điều 

này sẽ không làm thay đổi đáng kể việc giải thích 

kết quả của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng 

lặp lại phân tích tỷ lệ sống bằng cách sử dụng cơ 

học được đo ở mức PEEP cao hơn (với khả năng 

PEEP lâm sàng thấp hơn AOP là thấp nhất) và các 

kết luận vẫn không thay đổi ngoại trừ PL cao 

nguyên có nguồn gốc từ đàn hồi trở nên không 

đáng kể (xem Hình S6 trong Phần bổ sung). Thứ 

tư, thời điểm đo không đồng nhất giữa các bệnh 

nhân. Tuy nhiên, phân tích độ nhạy của chúng tôi 

cho thấy thời gian đo không làm thay đổi tác 

động của các biến cơ học đối với kết cục. Thứ 

năm, chúng tôi thiếu dữ liệu như được chỉ ra 

trong Hình 1. Việc xử lý những dữ liệu bị thiếu 

này có thể khó khăn và cách tiếp cận tốt nhất vẫn 

còn gây tranh cãi. Mặc dù quy nạp đa biến là một 

lựa chọn thay thế có điểm mạnh và điểm yếu 

[33], chúng tôi quyết định sử dụng phương pháp 

thông thường—phân tích trường hợp hoàn 

chỉnh. Thứ sáu, có 54 bệnh nhân bị ảnh hưởng 

bởi bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19) đã đăng 

ký vào sổ đăng ký nhưng không có bệnh nhân 

COVID-19 nào trong số này được đo áp lực thực 

quản do các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lây 

nhiễm. Nói cách khác, kết quả của chúng tôi cho 

thấy áp lực xuyên phổi không có mối liên hệ chặt 

chẽ hơn với kết quả so với DPaw, đã được tìm 

thấy ở những bệnh nhân không mắc COVID-19. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, 

chúng tôi đã không thu thập dữ liệu về các biện 

pháp can thiệp đồng thời chính đối với ARDS 

trong toàn bộ thời gian nằm viện, chẳng hạn như 

tư thế nằm sấp, liều lượng và thời gian phong bế 

thần kinh cơ, steroid và ECMO. Đặc biệt, tư thế 

nằm sấp trước khi đo có thể đã ảnh hưởng đến 

cơ học hô hấp. 

Kết luận 

Đáng ngạc nhiên là áp lực đẩy xuyên phổi không 

thể hiện mối liên hệ mạnh mẽ hơn với kết quả so 

với áp lực đẩy đường thở, điều này có thể được 

giải thích một phần bởi thực tế là áp lực đẩy 

thành ngực có liên quan đến mức độ nghiêm 

trọng và kết cục của bệnh. Chỉ số kéo căng 

oxygen hóa, một chỉ số tổng hợp của oxygen hóa 

và áp lực đẩy đường thở, không vượt trội so với 

áp lực đẩy đường thở đơn thuần. Thật vậy, 

oxygen hóa không còn liên quan đến kết quả sau 

khi điều chỉnh áp lực đẩy đường thở. Nghiên cứu 

của chúng tôi tăng cường cơ sở lý luận của việc 

hạn chế áp lực đẩy đường thở cũng như áp lực 

đẩy phổi trong quá trình thở máy. Ngoài ra, 

nhắm mục tiêu áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra 

dương dường như có liên quan ở những bệnh 

nhân béo phì. Những dữ liệu này có thể giúp thiết 

kế các chiến lược thông khí mới dựa trên cơ học 

hô hấp. 
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