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TÓM TẮT 

Bối cảnh: Các phân tích thứ cấp của các thử 

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy áp lực 

đẩy (DP) ≤ 14 cm H2O có thể liên quan đến việc 

cải thiện kết quả lâm sàng ở bệnh nhân mắc hội 

chứng nguy kịch hô hấp cấp tính (ARDS). Do đó, 

mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu 

quả của thông khí được hướng dẫn bởi DP so với 

thông khí bảo vệ phổi thông thường (PLV) đối 

với kết quả lâm sàng ở bệnh nhân ARDS. 

Phương pháp: Trong thử nghiệm tiền cứu, có 

kiểm soát này, 110 bệnh nhân mắc ARDS được 

phân ngẫu nhiên theo chiến lược thở máy vào 

nhóm PLV thông thường và nhóm thở máy do DP 

hướng dẫn (bằng cách duy trì giá trị DP ≤ 14 cm 

H2O). Kết quả lâm sàng là tỷ lệ tử vong vào ngày 

thứ 28 (kết quả chính), PaO2/FiO2, độ giãn nở 

tĩnh (Cstat), rối loạn chức năng (các) cơ quan, thời 

gian thở máy (MV) và thời gian nằm trong ICU. 

Kết quả: Tỷ lệ tử vong vào ngày thứ 28 đã giảm 

ở nhóm thở máy theo hướng dẫn của DP so với 

nhóm PLV (20% so với 5,45%); tỷ lệ nguy cơ là 

0,26 (95% CI: 0,09 đến 0,73). Chỉ số PaO2/FiO2, 

Cstat và số ngày không có MV cao hơn ở nhóm thở 

máy có hướng dẫn DP so với nhóm PLV. Rối loạn 

chức năng cơ quan, thời gian MV và thời gian 

nằm ICU ở nhóm thở máy theo hướng dẫn của 

DP thấp hơn đáng kể so với nhóm PLV. 

Kết luận: Ở những bệnh nhân mắc ARDS, thông 

khí theo hướng dẫn của DP cho thấy khả năng 

sống sót, Cstat và oxygen hóa được cải thiện và tỷ 

lệ rối loạn chức năng cơ quan, thời gian MV và 

thời gian nằm trong ICU thấp hơn so với PLV. 

1. Giới thiệu 

Chiến lược bảo vệ phổi sử dụng thể tích khí lưu 

thông (4–6 ml/kg trọng lượng cơ thể dự đoán 

(predicted body weight − PBW)), PEEP hướng 

dẫn FiO2 và áp lực cao nguyên ≤ 30 cm H2O ở 

bệnh nhân mắc ARDS giúp cải thiện khả năng 

sống sót [1]. Giá trị tối ưu của PEEP phản ánh sự 
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cân bằng giữa huy động phổi, căng phồng phổi 

và/hoặc rối loạn chức năng huyết động [2]. Việc 

sử dụng thông khí bảo vệ phổi (protective lung 

ventilation − PLV) thông thường có liên quan đến 

việc cải thiện oxygen hóa và khả năng sống sót ở 

bệnh nhân mắc hội chứng nguy kịch hô hấp cấp 

tính (ARDS) [3, 4]. 

Cho đến nay, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao mặc dù đã 

sử dụng chiến lược PLV, điều này có thể phản 

ánh sự mất cân bằng giữa thể tích khí lưu thông, 

thao tác PEEP, huy động phổi và siêu bơm phồng, 

như thể hiện trong các thử nghiệm lâm sàng. 

Ngoài ra, có những phản ứng mâu thuẫn khi điều 

chỉnh PEEP và thể tích khí lưu thông trong chiến 

lược PLV [5–7]. 

Việc tính toán thể tích khí lưu thông theo PBW 

không xem xét bệnh lý không đồng nhất của phổi 

trong ARDS với độ giãn nở khác nhau của hệ hô 

hấp [8]. Áp lực đẩy (DP) là tỷ lệ giữa thể tích khí 

lưu thông với Cstat. Nó có thể được tính đơn giản 

tại đầu giường là áp lực cao nguyên trừ đi PEEP 

[9]. Amato và cộng sự đã chỉ ra trong các phân 

tích thứ cấp của họ rằng DP là biến số chính cần 

được tối ưu hóa trong quá trình thở máy 

(mechanical ventilation − MV) ở bệnh nhân 

ARDS và liên quan đến khả năng sống sót được 

cải thiện [10]. 

Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng việc giữ 

DP ≤ 14 cm H2O ở bệnh nhân ARDS có thể cải 

thiện kết quả lâm sàng của bệnh nhân do giảm 

tổn thương phổi do thở máy. Do đó, mục đích của 

nghiên cứu này là đánh giá tác động của chiến 

lược thông khí được hướng dẫn bởi DP so với 

PLV thông thường đối với kết quả lâm sàng ở 

bệnh nhân ARDS. Kết quả chính là tỷ lệ tử vong 

vào ngày thứ 28. Các kết quả phụ bao gồm 

oxygen hóa, độ giãn nở của phổi, rối loạn chức 

năng (các) cơ quan, thời gian MV và thời gian 

nằm viện ICU. 

2. Phương pháp 

Nghiên cứu song song ngẫu nhiên có kiểm soát 

tiền cứu này được thực hiện tại Đơn vị Chăm sóc 

Chuyên sâu Phẫu thuật (SICU) của Bệnh viện Đại 

học Tanta, Ai Cập, sau khi được ủy ban đạo đức 

của tổ chức phê duyệt (mã phê duyệt 

32.422/06/18) và được đăng ký tại Cơ quan 

đăng ký thử nghiệm lâm sàng Pan African (Số ID; 

PACTR201807132391075). Nhận được sự đồng 

ý bằng văn bản từ người thân của bệnh nhân. Tất 

cả các dữ liệu thu thập được chỉ được sử dụng 

cho nghiên cứu này. Nghiên cứu đã được mở 

nhãn là mù của nghiên cứu không thể truy cập 

được. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8 năm 

2018 đến tháng 1 năm 2020. 

Tiêu chí đưa vào nghiên cứu như sau: Bệnh nhân 

≥ 18 tuổi ở cả hai giới, đang điều trị bằng MV và 

đáp ứng định nghĩa ARDS của Berlin [11] khi 

được chỉ định khởi phát cấp tính trong vòng một 

tuần, tỷ số P/F ≤ 300 mmHg với PEEP ≥5 cm H2O, 

Hình mờ hai bên phổi được thể hiện bằng X-

quang ngực hoặc siêu âm phổi phù hợp với phù 

phổi và loại trừ tình trạng quá tải dịch và suy tim 

khi không có nguyên nhân rõ ràng của ARDS. 

Phụ nữ mang thai và bệnh nhân có thông số 

huyết động không ổn định (MAP dưới 65 mmHg 

hoặc bất kỳ liều thuốc vận mạch và/hoặc hỗ trợ 

tăng co bóp nào), tràn khí màng phổi hoặc rối 

loạn chức năng (không phải rối loạn chức năng 

phổi) theo thang điểm đánh giá suy cơ quan tuần 

tự (SOFA) ở mức thời gian phân bổ đã được loại 

trừ. 

Phong bì kín được sử dụng để phân nhóm ngẫu 

nhiên bệnh nhân dựa trên lựa chọn PEEP và 
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chiến lược thông khí vào nhóm PLV thông 

thường (nhóm đối chứng) và nhóm thông khí 

theo hướng dẫn của DP. Việc chọn ngẫu nhiên và 

tuyển sinh được thực hiện bởi một bác sĩ không 

tham gia nghiên cứu. 

2.1. Bắt đầu thở máy 

Tất cả các bệnh nhân được giữ ở tư thế nửa nằm 

và được quản lý bằng chiến lược bảo vệ phổi 

bằng chế độ kiểm soát thể tích (VC). Thể tích khí 

lưu thông được đặt ở mức 6 mL/kg, dựa trên 

PBW. Áp lực cao nguyên (Pplat) được giữ ≤ 30 

cmH2O trong suốt quá trình nghiên cứu bằng 

cách giảm VT theo từng bước 1 ml/kg xuống mức 

4 ml/kg. Mức oxy được chấp nhận (SpO2 88–

95% hoặc PaO2 60–80 mmHg) được duy trì bằng 

cách đặt FiO2 ban đầu ở mức 40% và sau đó điều 

chỉnh nếu mức oxy mục tiêu không được đáp 

ứng. PEEP ban đầu được đặt ở mức 5 cmH2O, 

trong khi tần số máy thở được đặt để duy trì 

thông khí phút đầy đủ (7 đến 9 L/phút) và pH 

động mạch >7,25–7,44. Tỷ lệ hít vào và thở ra (tỷ 

lệ I/E) ban đầu được đặt ở mức 1:2. Tất cả bệnh 

nhân được an thần bằng cách truyền liên tục 

midazolam (0,1 mg/kg/giờ) và giãn cơ bằng cách 

tiêm nhanh 3 mg cis-atracurium theo yêu cầu 

trong quá trình chuẩn độ PEEP đã được điều 

chỉnh trong ca làm việc buổi sáng theo phân bổ 

nhóm mỗi ngày một lần. Việc lựa chọn PEEP 

được hướng dẫn bởi mạng ARDS [3] như trong 

Bảng 1 ở nhóm I trong khi lựa chọn PEEP được 

đặt để giữ DP ≤ 14 cm H2O ở nhóm II thông qua 

thao tác điều chỉnh giá trị PEEP tăng thêm 2 cm 

H2O để đạt được giá trị mục tiêu của DP với điều 

kiện duy trì huyết động ổn định của bệnh nhân. 

Nếu DP mục tiêu không được đáp ứng, thể tích 

khí lưu thông sẽ giảm 1 ml/kg theo các bước 

thấp nhất là 4 ml/kg PBW. 

Tất cả các bệnh nhân được quản lý theo chiến 

lược thông khí trong mỗi nhóm cho đến khi đáp 

ứng các tiêu chí cai máy và theo cùng một quy 

trình cai máy, theo quy trình đơn vị. 

2.2. Thu thập dữ liệu và phép đo 

Đối với mỗi bệnh nhân, các dữ liệu sau được thu 

thập: tỷ lệ tử vong vào ngày thứ 28 (kết quả 

chính), tỷ lệ P/F, Cstat, rối loạn chức năng/các cơ 

quan theo điểm số SOFA, huyết động học (áp lực 

động mạch trung bình và nhịp tim), chấn thương 

khí áp, thời gian nằm viện. MV, phân loại cai máy 

(cai đơn giản, khó hoặc kéo dài), ngày không MV 

(không hỗ trợ thở sau khi rút ống nội khí quản 

thành công) vào ngày thứ 28, ngày không rối 

loạn chức năng (các) cơ quan vào ngày thứ 28 và 

thời gian nằm ICU. Bệnh nhân được theo dõi 

trong 28 ngày. 

2.3. Phương pháp thống kê 

2.3.1. Cỡ mẫu 

Tính toán cỡ mẫu bằng gói thống kê phần mềm 

Epi-Info (phiên bản 2002) do Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (CDC) tạo ra, Atlanta, Georgia, 

Hoa Kỳ. Số lượng bệnh nhân trong cỡ mẫu được 

tính ở N = 55 trong mỗi nhóm dựa trên khoảng 

tin cậy (CI) 95%, hiệu suất nghiên cứu 80%, tỷ lệ 

nhóm: nhóm là (1:1) và kết quả chính ở nhóm 

chứng (tỷ lệ tử vong ở ngày thứ 28) là 32%, 

trong khi ở nhóm nghiên cứu là 10%. 

Bảng 1. Kết hợp FiO2 (%) và PEEP (cmH2O) theo mạng lưới ARDS [3] 
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2.3.2. Phân tích thống kê 

Phân tích thống kê được thực hiện bằng SPSS 

v25 (IBM Inc. Chicago, USA). Thử nghiệm 

Shapiro-Wilks được sử dụng để kiểm tra tính quy 

phạm của dữ liệu. Dữ liệu định lượng có phân 

phối chuẩn được biểu thị bằng giá trị trung bình 

và độ lệch chuẩn (trung bình ± SD) và được so 

sánh bằng thử nghiệm t không ghép cặp. Dữ liệu 

định lượng có phân phối bất thường được biểu 

thị dưới dạng dải trung vị và dải tứ phân vị (IQR) 

và được so sánh bằng phép thử Mann-Whitney 

giữa cả hai nhóm. Dữ liệu định tính được biểu thị 

dưới dạng tần suất và tỷ lệ phần trăm (%) và 

được so sánh bằng phép thử Chi-square hoặc 

Fisher Exact. Đường cong Kaplan-Meier với log-

rank test được sử dụng để so sánh tỷ lệ sống sót 

của bệnh nhân vào ngày thứ 28 ở hai nhóm 

nghiên cứu. Giá trị P hai đuôi ˂ 0,05 thể hiện ý 

nghĩa thống kê. 

3. Kết quả 

Trong nghiên cứu này, 147 bệnh nhân được đánh 

giá đủ điều kiện; 32 bệnh nhân không đủ tiêu 

chuẩn đưa vào nghiên cứu, 5 người thân từ chối 

tham gia nghiên cứu. 110 bệnh nhân còn lại được 

phân ngẫu nhiên thành hai nhóm (55 bệnh nhân 

trong mỗi nhóm) (Hình 1). Về bệnh nhân, đặc 

điểm (tuổi, giới tính và cân nặng), nguyên nhân 

và mức độ nghiêm trọng của ARDS, không có sự 

khác biệt đáng kể giữa cả hai nhóm (giá trị P lần 

lượt = 0,396, 0,872, 0,095, 0,925 và 0,608) (Bảng 

2). 

Tỷ lệ tử vong vào ngày thứ 28 đã giảm ở nhóm 

thở máy theo hướng dẫn của DP so với nhóm 

chứng (20% so với 5,45%); tỷ lệ nguy cơ thấp 

hơn ở nhóm thông khí theo hướng dẫn của DP 

(0,26 lần; 95% CI: 0,09 đến 0,73). Thời gian nằm 

ICU, thời gian MV, số bệnh nhân bị rối loạn chức 

năng cơ quan và số bệnh nhân có biểu hiện huyết 

động không ổn định (MAP ˂ 65 mmHg), ở nhóm 

thở máy theo hướng dẫn của DP thấp hơn đáng 

kể so với nhóm đối chứng (giá trị P = 0,004, 

0,023, 0,010 và 0,041 tương ứng) (Bảng 3). Chỉ 

số PaO2/FiO2 và Cstat tốt hơn đáng kể ở nhóm thở 

máy theo hướng dẫn của DP so với nhóm đối 

chứng (Hình 2, 3). 

 

Bảng 2. Đặc điểm bệnh nhân, nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của ARDS 
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Hình 1. Lưu đồ CONSORT của các nhóm nghiên cứu 

Bảng 3. Kết quả lâm sàng ở 2 nhóm nghiên cứu 
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Hình 2. PaO2/FiO2 ở cả hai nhóm 

 

Hình 3. Độ giãn nở tĩnh ở cả hai nhóm 
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Hình 4. Đường cong Kaplan Meier phân tích tỷ lệ sống ở cả hai nhóm 

Số ngày không có MV vào ngày thứ 28, số ngày 

không bị rối loạn chức năng cơ quan/các cơ quan 

vào ngày thứ 28 và bệnh nhân cai máy thành 

công ở nhóm thở máy theo hướng dẫn của DP 

cao hơn đáng kể so với nhóm chứng (giá trị P 

<0,001, 0,045 và 0,004, tương ứng), (Bảng 3). Tỷ 

lệ và thời gian sống sót cao hơn đáng kể ở nhóm 

thở máy theo hướng dẫn của DP so với nhóm 

kiểm soát (Hình 4). 

4. Thảo luận 

Trong nghiên cứu hiện tại, tỷ lệ tử vong vào ngày 

thứ 28 và rối loạn chức năng/các cơ quan đã 

giảm trong chiến lược thở máy theo hướng dẫn 

của DP. Ngoài ra, thông khí theo hướng dẫn của 

DP đã cải thiện quá trình oxygen hóa, độ giãn nở 

của phổi và kết quả cai máy. Hơn nữa, nó làm 

giảm thời gian nằm ICU và thời lượng MV. DP 14 

cm H2O là biến số liên quan đến khả năng sống 

sót trong bệnh viện được cải thiện ở bệnh nhân 

ARDS, theo báo cáo của Amato và cộng sự [10] và 

Laffey và cộng sự [12]. Amato và cộng sự, trong 

một phân tích hồi cứu dữ liệu từ một số RCT, đã 

kết luận rằng DP là một yếu tố dự đoán tử vong 

tốt hơn so với Cstat hoặc thể tích khí lưu thông. 

Họ giải thích lợi ích của biến DP máy thở đối với 

việc tối ưu hóa MV ở bệnh nhân ARDS bằng cách 

chỉ áp dụng thông khí cho các đơn vị phổi được 

sục khí. Laffey và các đồng nghiệp của ông, trong 

nghiên cứu Lung Safe, đã phát hiện ra rằng DP ≤ 

14 cmH2O có liên quan đến kết quả sống sót tốt 

hơn ở những bệnh nhân mắc ARDS từ trung bình 

đến nặng. 

Hơn nữa, kết quả của nghiên cứu này phù hợp 

với kết quả của các nghiên cứu khác [13, 14]. 

Kasis và cộng sự [15] báo cáo tỷ lệ tử vong vào 

ngày thứ 28 được cải thiện, oxygen hóa và độ 

giãn nở hệ thống hô hấp được cải thiện trong 

chiến lược máy thở dẫn đến giảm DP. Guerin và 

cộng sự [16] nói rằng DP là một tham số nguy cơ 

về tỷ lệ tử vong, cùng với Pplat và Cstat. Họ nhận 

thấy rằng những bệnh nhân có giá trị DP thấp 

hơn có kết quả sống sót tốt hơn (giảm tỷ lệ tử 

vong ở ngày thứ 90) với điểm số SOFA giảm đáng 

kể ở những người sống sót so với những người 

có giá trị DP cao hơn. 
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Tác dụng có lợi của thông khí hướng dẫn DP so 

với PLV ở bệnh nhân ARDS có thể được giải thích 

bằng sự phân bố bệnh lý phổi không đồng nhất 

trong ARDS [17]. Các đơn vị không được sục khí 

của phổi chịu trách nhiệm cho việc giảm Cstat 

[18], phản ánh thể tích phổi cuối thì thở ra. Đổi 

lại, tỷ lệ thể tích khí lưu thông/thể tích phổi cuối 

thì thở ra đại diện cho strain của phổi. Do đó, tỷ 

lệ này, còn được gọi là DP, có thể được coi là thay 

thế cho strain của phổi. Việc sử dụng thể tích khí 

lưu thông theo PBW trong chiến lược PLV khiến 

phổi bị kéo căng và căng phồng theo chu kỳ, giải 

phóng các chất trung gian gây viêm vào tuần 

hoàn hệ thống, từ đó có tác động tiêu cực đến 

chức năng của/các cơ quan. Mặt khác, trong 

thông khí được hướng dẫn bởi DP, thao tác điều 

chỉnh thể tích khí lưu thông phù hợp với kích 

thước của phổi được sục khí, giúp ngăn ngừa 

strain theo chu kỳ hoặc động của phổi [19]. 

Serpa Neto và cộng sự [20] đã thực hiện một 

nghiên cứu phân tích tổng hợp, bao gồm 9 

nghiên cứu về những bệnh nhân bị thiếu oxy dai 

dẳng nhận ECMO. Họ phát hiện ra rằng việc giảm 

đáng kể thể tích khí lưu thông và DP đi kèm với 

việc bắt đầu ECMO, dẫn đến cải thiện quá trình 

oxygen hóa. Họ kết luận rằng DP là thông số máy 

thở độc lập duy nhất có liên quan đến tỷ lệ tử 

vong trong ECMO. Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng 

các giá trị DP thấp hơn có liên quan đến kết quả 

sống sót tốt hơn. Aoyama và cộng sự [21], trong 

một phân tích tổng hợp khác, đã kết luận rằng giá 

trị DP cao hơn có liên quan đến kết quả sống sót 

thấp hơn trong MV của bệnh nhân ARDS. 

Xem xét chỉ số P/F và Cstat, thông khí hướng dẫn 

theo DP đã cải thiện cả hai chỉ số này so với PLV. 

Những phát hiện này có cùng bối cảnh với 

Etenssoro và cộng sự [22], De Jong và cộng sự 

[23], và Kacmarek và cộng sự [24]. 

Không đồng ý với nghiên cứu này, Villar và cộng 

sự [25] tuyên bố rằng Pplat tốt hơn DP trong việc 

dự đoán tỷ lệ tử vong tại bệnh viện. Họ phát hiện 

ra rằng trong một phân tích thứ cấp của các 

nghiên cứu quan sát, bao gồm cả những bệnh 

nhân mắc ARDS từ trung bình đến nặng được 

quản lý bằng chiến lược PLV, so sánh hiệu quả 

của Pplat so với DP đối với dự đoán tỷ lệ tử vong. 

Họ phát hiện ra rằng có sự khác biệt không đáng 

kể giữa cả hai nhóm về quá trình oxygen hóa, Cstat 

và rối loạn chức năng cơ quan. Sự bất đồng này 

có thể được giải thích bằng giá trị giới hạn cao 

hơn của DP (19 cmH2O) trong nghiên cứu Villar 

và cộng sự. Cavalcanti và cộng sự [26] đã nghiên 

cứu ảnh hưởng của chiến lược PLV so với huy 

động phổi bằng chuẩn độ PEEP. Họ kết luận rằng 

việc sử dụng PLV với thể tích khí lưu thông 4–6 

ml/kg đã cải thiện khả năng sống sót với việc 

giảm thời gian MV và thời gian nằm ICU so với 

huy động phổi bằng cách sử dụng PEEP chuẩn 

độ, mặc dù giá trị DP thấp vào ngày thứ 7 trong 

phổi nhóm huy động. Sự bất đồng này có thể 

được giải thích bằng khả năng căng quá mức phế 

nang ở nhóm huy động phổi. 

Hạn chế: a) Đây không phải là thử nghiệm đa 

trung tâm b) Nghiên cứu không mù c) Phần lớn 

các trường hợp ARDS ở mức độ nhẹ đến trung 

bình. 

5. Kết Luận 

Ở những bệnh nhân mắc ARDS, thở máy theo 

hướng dẫn của DP cho thấy khả năng sống sót, 

Cstat và oxygen hóa được cải thiện và tỷ lệ rối loạn 

chức năng cơ quan, thời gian MV và thời gian 

nằm ICU thấp hơn so với PLV. 
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