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đối với thông khí phổi khu vực trong hội chứng suy hô hấp cấp tính ở trẻ em từ 
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Mục đích: Để điều tra sự khác biệt về áp lực 

dương cuối thì thở ra (PEEP) được chọn với 

chụp cắt lớp trở kháng điện ngực (EIT) và với độ 

giãn nở của hệ thống hô hấp động toàn cục (Crs) 

trong hội chứng suy hô hấp cấp tính ở trẻ em từ 

trung bình đến nặng (pARDS). 

Phương pháp: Bệnh nhân có pARDS từ trung 

bình đến nặng (PaO2/FiO2 < 200 mmHg) được 

đưa vào hồi cứu. Vào ngày chẩn đoán pARDS, hai 

mức PEEP đã được xác định trong quá trình 

chuẩn độ PEEP giảm dần cho từng cá nhân bằng 

phương pháp độ giãn nở tốt nhất (PEEPC) và độ 

giãn nở khu vực dựa trên EIT (PEEPEIT). Sự khác 

biệt về độ giãn nở toàn cục và khu vực (đối với cả 

khu vực phụ thuộc vào trọng lực và không phụ 

thuộc vào trọng lực) trong hai điều kiện PEEP đã 

được so sánh. Ngoài ra, chỉ số không đồng nhất 

toàn cục dựa trên EIT (GI), trung tâm thông khí 

(CoV) và độ lệch chuẩn của thông khí trì hoãn 

khu vực (RVDSD) cũng được tính toán và so sánh. 

Kết quả: Tổng cộng có 12 trẻ mắc pARDS (5 trẻ 

mắc pARDS nặng và 7 trẻ mắc pARDS trung bình) 

được đưa vào. PEEPC và PEEPEIT giống hệt nhau 

ở 6 bệnh nhân. Ở những bệnh nhân khác, sự khác 

biệt chỉ là ± 2 cm H2O (một bước PEEP). Không 

có sự khác biệt thống kê về mức độ độ giãn nở 

toàn cục ở PEEPC và PEEPEIT [28,7 (2,84–33,15) 

so với 29,74 (2,84–33,47) ml/cm H2O trung vị 

(IQR), p = 0,028 (mức ý nghĩa sau khi điều chỉnh 

cho nhiều so sánh là 0,017)]. Hơn nữa, không có 

sự khác biệt nào được tìm thấy trong độ giãn nở 

khu vực và các thông số dựa trên EIT khác đo 

lường sự phân bố thông khí theo không gian và 

thời gian. 

Kết luận: Mặc dù EIT cung cấp thông tin về phân 

phối thông khí, PEEP được chọn với Crs tốt nhất 

có thể không thua kém thông khí khu vực do EIT 

hướng dẫn trong pARDS từ trung bình đến nặng. 

Nghiên cứu sâu hơn với cỡ mẫu lớn là cần thiết 

để xác nhận phát hiện này. 

Giới thiệu 

Hội chứng suy hô hấp cấp tính ở trẻ em 

(Pediatric acute respiratory distress syndrome − 

pARDS) đã được đề xuất bởi Hội nghị đồng thuận 
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về tổn thương phổi cấp tính ở trẻ em (Pediatric 

Acute Lung Injury Consensus Conference − 

PALICC) năm 2015 (1). Dữ liệu khảo sát đa quốc 

gia của các nhà điều tra nhiễm trùng và tổn 

thương phổi cấp tính ở trẻ em (pediatric acute 

lung injury and sepsis investigators − PALISI) đã 

chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong của pARDS là khoảng 

22–40% và tỷ lệ tử vong liên quan đến pARDS có 

thể lên tới hơn 30% trong đơn vị chăm sóc đặc 

biệt dành cho trẻ em (pediatric intensive care 

unit − PICU) (2). 

Tương tự như ARDS ở người trưởng 

thành, các đặc điểm sinh lý bệnh của pARDS bao 

gồm tính không đồng nhất của các tổn thương 

phổi và sự hình thành xẹp phổi ở vùng phụ thuộc 

trọng lực. Hiện tại, thở máy vẫn là phương pháp 

duy trì sự sống chính trong điều trị ARDS. Trong 

quá trình thở máy, việc cài đặt áp lực dương cuối 

thì thở ra (positive end-expiratory pressure − 

PEEP) không hợp lý có thể gây căng phế nang 

quá mức và xẹp–mở theo chu kỳ và giải phóng 

các chất trung gian gây viêm, dẫn đến tổn thương 

phổi do máy thở (ventilator-induced lung injury 

− VILI). Nó cũng có thể dẫn đến tình trạng huyết 

động không ổn định thứ phát sau rối loạn chức 

năng tâm thất phải (3, 4). PALICC khuyến nghị 

huy động phổi và chuẩn độ PEEP tối ưu trong 

pARDS (1). PEEP tối ưu giữ cho phế nang không 

bị mất huy động ở những vùng phụ thuộc vào 

trọng lực và chỉ gây ra tình trạng quá căng phế 

nang có giới hạn ở những vùng không phụ thuộc 

vào trọng lực. Trong pARDS, câu hỏi làm thế nào 

để chuẩn độ PEEP vẫn đang được tranh luận. 

Chụp cắt lớp trở kháng điện (Electrical 

impedance tomography − EIT) là một công nghệ 

theo dõi thông khí không xâm lấn tiên tiến tại 

giường bệnh (5, 6). Nó có thể hình dung trực tiếp 

liệu các vùng phổi bị xẹp có thể được mở ra sau 

thao tác huy động phổi hay không, hướng dẫn cài 

đặt thông số máy thở và giảm thiểu VILI. Một số 

đánh giá gần đây đã tóm tắt các ứng dụng của 

EIT trong điều trị ARDS ở người trưởng thành (7, 

8). Hai nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng chỉ 

ra rằng chuẩn độ PEEP theo hướng dẫn của EIT 

có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do ARDS (9, 10). Về 

trẻ em, Rosemeier và cộng sự báo cáo rằng trong 

quá trình huy động phổi và chuẩn độ PEEP, EIT 

có thể giúp giảm thiểu tình trạng căng quá mức 

và xẹp phế nang khu vực, đồng thời cải thiện quá 

trình oxy hóa (11). Tuy nhiên, EIT không được sử 

dụng rộng rãi trong PICU. Chúng tôi đã đưa ra giả 

thuyết rằng phương pháp chuẩn độ PEEP truyền 

thống sử dụng độ giãn nở của hệ thống hô hấp 

động (dynamic respiratory system compliance − 

Crs) có thể dẫn đến PEEP tương tự và thông khí 

khu vực để bảo vệ phổi trong pARDS. 

Nguyên liệu và phương pháp 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu này là quan sát hồi cứu và được thực 

hiện tại PICU của Trung tâm Y tế Nhi đồng 

Thượng Hải từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ủy ban Đạo đức của 

Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải đã phê 

duyệt nghiên cứu này (SCMCIRB-Y20200087). 

Đối với tất cả những đứa trẻ được bao gồm, đã có 

sự đồng ý bằng văn bản từ những người giám hộ 

hợp pháp của chúng. 

Người bệnh 

Trẻ em bị pARDS vừa và nặng được chẩn đoán 

theo PALICC 2015 (1) và được điều trị bằng đặt 

nội khí quản xâm lấn và thông khí bảo vệ phổi. 

Các tiêu chí loại trừ như sau: (1) tuổi > 18 tuổi 

hoặc cân nặng < 7 kg; (2) huyết động không ổn 

định hoặc sốc mất bù chưa được điều chỉnh; (3) 

tổn thương và chấn thương nghiêm trọng ở ngực 
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và cột sống, vết mổ do phẫu thuật và tổn thương 

ở các bộ phận liên quan của da, biến dạng 

nghiêm trọng ở ngực và không thể cố định băng 

EIT; (4) béo phì nghiêm trọng và Chỉ số khối cơ 

thể > 50; (5) các thiết bị cấy ghép trong lồng 

ngực, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim, máy khử 

rung tim hoặc bất kỳ thiết bị cấy ghép phẫu thuật 

nào khác; (6) khử rung tim đang diễn ra; (7) 

bệnh tim bẩm sinh, thoát vị hoành bẩm sinh, 

bệnh tắc nghẽn đường thở nặng; (8) sildenafil 

hoặc oxit nitric dạng hít được sử dụng để điều trị 

tăng áp phổi vì nhiều lý do; (9) chấn thương sọ 

não nặng, theo dõi áp lực nội sọ hoặc dẫn lưu não 

thất; và (10) thông khí tần số cao. 

Tất cả trẻ tiếp tục được dùng midazolam, 

an thần fentanyl, giảm đau và phong bế thần kinh 

cơ rocuronium mà không tự thở. Việc lựa chọn 

thuốc, liều lượng và thời gian dùng thuốc được 

xác định bởi các bác sĩ điều trị của PICU. Tất cả 

các bệnh nhân được điều trị bằng thông khí bảo 

vệ phổi thể tích khí lưu thông thấp ở tư thế nằm 

ngửa. Chế độ kiểm soát áp lực được áp dụng cho 

thở máy, với thể tích khí lưu thông mục tiêu là 4–

6 ml/trọng lượng cơ thể dự đoán và FiO2 được 

chuẩn độ để đạt được độ bão hòa oxy trong máu 

ngoại vi từ 92 đến 100%. 

Giám sát chụp cắt lớp trở kháng điện 

Phép đo chụp cắt lớp trở kháng điện được thực 

hiện để theo dõi sự phân bố thông khí ở đầu 

giường (Pulmovita 500, Dräger Medical, Lübeck, 

Đức). Một đai với mười sáu điện cực được đặt 

trên mặt cắt ngang quanh ngực bệnh nhân. Một 

điện cực tham chiếu được đặt trên bụng. Hình 

ảnh EIT liên tục được ghi lại và lưu trữ ở tần số 

20 Hz. Dữ liệu hô hấp của máy thở được truyền 

đến thiết bị EIT và được ghi lại thông qua kết nối 

MEDIBUS. Hình ảnh thông khí bình thường được 

chia thành vùng bụng và vùng lưng. 

Quy trình chuẩn độ PEEP 

Chuẩn độ áp lực dương cuối thì thở ra được thực 

hiện trong vòng 6 giờ sau khi chẩn đoán pARDS. 

Không có thao tác huy động phổi nào được thực 

hiện trước khi chuẩn độ PEEP. PEEP ban đầu 

được đặt ở mức 15 cm H2O. PEEP được giảm 

theo từng bước 2 cm H2O và kéo dài 2 phút cho 

đến khi PEEP đạt 5 cm H2O. 

PEEP “tối ưu” được xác định bằng EIT 

(PEEPEIT) và Crs (PEEPC). PEEPEIT đã được chọn 

để giảm thiểu sự căng quá mức của khu vực và bị 

xẹp dựa trên độ giãn nở của khu vực (12). PEEPC 

được chọn khi Crs đạt mức tối đa trong quá trình 

thử nghiệm PEEP giảm dần (13) (Hình 1). 

Các thay đổi trở kháng tương đối theo chu 

kỳ thở được chuẩn hóa thành thể tích khí lưu 

thông tính bằng mililit. Crs khu vực cho vùng 

bụng và vùng lưng được tính toán khi trở kháng 

theo chu kỳ thở thay đổi ở vùng bụng và vùng 

lưng theo áp lực đẩy, tương ứng. Một số tham số 

dựa trên EIT đã được tính toán để đánh giá sự 

phân bố thông khí khu vực theo không gian và 

thời gian. Chúng là chỉ số không đồng nhất toàn 

cục (global inhomogeneity − GI) (14), trung tâm 

thông khí (center of ventilation − CoV), (15) và 

độ lệch chuẩn của thông khí trì hoãn thông khí 

khu vực (standard deviation of regional 

ventilation delayed ventilation − RVDSD) (16).  

Quá trình tái tạo dữ liệu được thực hiện 

bằng phương pháp tái tạo Draeger thông qua 

Công cụ phân tích dữ liệu Draeger EIT (phiên bản 

63, Dräger Medical, Lübeck, Đức) và dữ liệu được 

phân tích bằng phần mềm tùy chỉnh sử dụng 

Matlab (The Math-Works, Natick, MA, United 

States). 
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Hình 1 Bên trái: Sau khi chuẩn độ áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) bằng hai phương pháp, sự khác biệt 

của trở kháng điện được hiển thị trên sơ đồ chụp cắt lớp trở kháng điện (EIT). Màu xanh lam: tăng độ giãn 

nở; Cam: mất độ giãn nở. Giữa: PEEP chuẩn độ theo phương pháp độ giãn nở khu vực. Bên phải: PEEP được 

chuẩn độ theo độ giãn nở của hệ thống hô hấp động toàn cục. R, phải; L, trái; V, bụng; D, lưng 

 

Phân tích thống kê 

Dữ liệu độ giãn nở phân phối bình thường được 

trình bày dưới dạng trung bình ± SD. Các tham số 

giám sát giữa hai phương pháp được so sánh với 

t-test mẫu ghép đôi. Dữ liệu không được phân 

phối thông thường được biểu thị bằng trung vị 

(phạm vi liên vùng) và được so sánh với thử 

nghiệm Wilcoxon signed-rank test. Gói phần 

mềm SPSS 24.0 (SPSS, Chicago, Illinois, Hoa Kỳ) 

và phần mềm MedCalc 11.4.3.0 (Mariakel, Bỉ) đã 

được sử dụng để phân tích thống kê. Các giá trị p 

thấp hơn 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê. 

Phương pháp Holm-Bonferroni được sử dụng để 

điều chỉnh mức ý nghĩa cho nhiều lần so sánh. 

Kết quả 

Năm 2020, khoa chúng tôi có 312 bệnh nhi thở 

máy. Trong số đó, chỉ có 54 bệnh nhân mắc 

pARDS và chỉ 17 bệnh nhân ở mức độ trung bình 

đến nặng. Chúng tôi đã minh họa quy trình đăng 

ký bệnh nhân bằng sơ đồ sau (Hình 2). 

Hình 2. Sơ đồ đăng ký bệnh nhân trong 

nghiên cứu này. HFOV, Thông khí dao động tần 

số cao; ECMO, oxygen hóa qua màng ngoài cơ thể 

(xin xem bản gốc). 

Chúng tôi bao gồm tổng cộng 12 trẻ mắc 

pARDS, trong đó có 5 trẻ mắc pARDS nặng và 7 

trẻ mắc pARDS trung bình. Các đặc điểm lâm 

sàng của 12 trẻ được trình bày trong Bảng 1. 

Không có sự khác biệt về độ độ giãn nở 

toàn cục ở PEEPC và ở PEEPEIT [28,7 (2,84–

33,15) so với 29,74 (2,84–33,47)] ml/cm H2O, p 

= 0,028 (phương pháp Holm-Bonferroni đã điều 

chỉnh mức ý nghĩa là 0,017). Không có sự khác 

biệt nào được tìm thấy ở khu vực không phụ 

thuộc (p = 0,028 mức điều chỉnh 0,025) và khu 

vực phụ thuộc vào trọng lực (p = 0,207) (Bảng 

2). 

Không tìm thấy sự khác biệt về RVDSD, GI 

và CoV giữa PEEPEIT và PEEPC (RVDSD: 2,33 ± 

3,65 so với 2,75 ± 3,67, p = 0,435; GI: 0,378 ± 

0,693 so với 0,384 ± 0,663, p = 0,522; CoV: 48,75 

± 6,09 so với 48,67 ± 6,45, p = 0,723) (Hình 3). 
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Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng của 12 trẻ mắc pARDS. 

 

 

Bảng 2. So sánh giữa độ giãn nở toàn cục và độ giãn nở khu vực tại PEEPEIT và PEEPC. 

 

 

Thảo luận 

Trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi đã so sánh 

PEEP được chọn với Crs toàn cục tối đa và 

phương pháp Crs khu vực dựa trên EIT trong 

pARDS. Các mức PEEP được chọn với hai phương 

pháp này không khác nhau. Cả Crs toàn cục và 

khu vực cũng như phân bố thông khí theo không 

gian và thời gian đều có thể so sánh được. PEEP 

được chọn với Crs tốt nhất có thể không thua kém 

so với PEEP hướng dẫn bằng EIT về thông khí 

khu vực. Khi không có Crs khu vực, Crs toàn cục có 

thể là một đại diện thực tế để hướng dẫn chuẩn 

độ PEEP. 
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Hình 3 (A) Không có sự khác biệt nào được tìm 

thấy ở PEEP giữa PEEPEIT và PEEPC. (B) Không 

tìm thấy sự khác biệt về độ lệch chuẩn của thông 

khí trì hoãn khu vực (RVDSD) giữa PEEPEIT và 

PEEPC. (C) Không tìm thấy sự khác biệt về CoV 

giữa PEEPEIT và PEEPC. và (D) Không có sự khác 

biệt nào được tìm thấy trong Chỉ số GI giữa 

PEEPEIT và PEEPC. 

Phương pháp chuẩn độ PEEP truyền 

thống dựa trên các tham số của các tham số 

chung, bao gồm các điểm uốn của đường cong PV 

trong vòng lặp PV và kết quả phân tích khí máu 

tối ưu (PaO2, PaCO2 và tỷ lệ khoảng chết) (13, 

17). Phương pháp quét chụp cắt lớp vi tính có 

thể cung cấp thông tin khu vực (18) nhưng 

không thực tế do nhu cầu vận chuyển bệnh nhân 

và tiếp xúc với bức xạ. Chuẩn độ PEEP với chuẩn 

độ áp lực phổi qua thực quản có thể hứa hẹn. Tuy 

nhiên, trong một nghiên cứu trên 200 bệnh nhân 

mắc ARDS từ trung bình đến nặng, Beitler và 

cộng sự (19) nhận thấy rằng, khi so sánh với 

PEEP-FiO2 theo kinh nghiệm, phương pháp PEEP 

tối ưu bằng chuẩn độ áp lực phổi qua thực quản 

không cải thiện tiên lượng (p =0,88) và thời gian 

thở máy (p =0,85). Nghiên cứu này cho thấy do 

tính không đồng nhất của các tổn thương ARDS, 

các thông số chỉ phản ánh thông khí phổi toàn 

thể có thể không đại diện cho các tổn thương 

phổi khu vực. Giá trị PEEP tối ưu không chỉ khác 

nhau trước và sau chấn thương phổi mà còn khác 

nhau giữa vùng lưng và vùng bụng. Do đó, cần 

phải theo dõi độ giãn nở của các khu vực khác 

nhau. EIT cung cấp thông tin về thông khí khu 

vực ở đầu giường. Costa và cộng sự (12) và Meier 

và cộng sự (20) đã báo cáo rằng EIT có thể được 

sử dụng để giám sát độ giãn nở của khu vực. 

Lowhagen và cộng sự (21) đã đề xuất cái gọi là 

“phân phối khí theo chu kỳ thở”, phân chia tác 

động theo chu kỳ thở trong khu vực thành tám 

phần đồng thể tích, để xác định những thay đổi 

theo chu kỳ thở và căng quá mức ở các vùng 

phổi. Zhao và cộng sự (22) đã báo cáo giá trị độ 

giãn nở và chỉ số oxy hóa (PaO2/FiO2) tốt hơn ở 

những bệnh nhân mắc ARDS mà PEEP được 

chuẩn độ theo phương pháp OD/CL so với những 

người được chuẩn độ bằng PEEP sử dụng đường 

cong PV. Họ cũng kết luận rằng nếu dân số 

nghiên cứu tăng gấp đôi và tỷ lệ tử vong giữa các 

nhóm không thay đổi, thì tỷ lệ tử vong của nhóm 

PEEP được chuẩn độ theo mức độ độ giãn nở của 

khu vực sẽ thấp hơn đáng kể. Gần đây, Hsu và 

cộng sự (9) và He và cộng sự (10) đã báo cáo 

rằng PEEP được chuẩn độ bởi Crs khu vực 

phương pháp này có thể làm giảm tỷ lệ tử vong 

khi so sánh với các phương pháp truyền thống ở 

bệnh nhân trưởng thành mắc ARDS. 

Mặc dù pARDS và ARDS người lớn có 

chung đặc điểm bệnh lý và sinh lý bệnh, nhưng 

dữ liệu của các nghiên cứu lâm sàng ARDS người 

lớn không phải lúc nào cũng áp dụng được cho 

pARDS. Bệnh nhi và bệnh nhân người lớn khác 

nhau ít nhất ở các khía cạnh sau: (1) định nghĩa 
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về pARDS trong PALICC khác với ARDS người lớn 

theo định nghĩa của Berlin: (a) định nghĩa về 

pARDS loại bỏ yêu cầu thâm nhiễm hai bên trong 

chụp ảnh ngực; (b) sử dụng chỉ số oxygen hóa 

(oxygenation index − OI) và chỉ số độ bão hòa 

oxy (oxygen saturation index − OSI) thay cho tỷ 

lệ PaO2/FiO2 với mức PEEP tối thiểu; (c) pARDS 

được xác định cho những trẻ đặc biệt mắc bệnh 

phổi mãn tính hoặc bệnh tim bẩm sinh tím tái 

(23). (2) So với ARDS người lớn, định nghĩa 

pARDS có yêu cầu thấp hơn đối với các thông số 

cơ học hô hấp. Lấy độ giãn nở làm ví dụ, độ đàn 

hồi của thành ngực ở trẻ em giảm đáng kể và các 

thành phần elastin và collagen của phổi thay đổi 

theo tuổi tác (24). Ngoài ra, không thể tính toán 

chính xác độ giãn nở của hệ hô hấp vì thể tích khí 

lưu thông đến phổi không được đo chính xác ở 

trẻ em: (a) có sự rò rỉ không khí nghiêm trọng 

xung quanh ống nội khí quản, điều này có thể 

được giảm thiểu ở những bệnh nhân mắc bệnh 

pARDS nặng do ống nội khí quản có bóng chèn; 

(b) số đo cân nặng lý tưởng của trẻ phức tạp hơn, 

đặc biệt là những trẻ bị vẹo cột sống nặng; (c) 

thiết bị và vị trí của thiết bị (đường thở gần so 

với tại máy thở) để đo thể tích khí lưu thông có 

thể dẫn đến các giá trị khác nhau cho thể tích khí 

lưu thông, dựa trên loại máy thở, bộ dây máy thở 

được sử dụng, mức độ độ giãn nở của bệnh nhân, 

mức độ độ giãn nở của ống, và kích thước của 

bệnh nhân. Vì những lý do này, PALICC không 

khuyến nghị sử dụng độ giãn nở trong định nghĩa 

của pARDS. (3) Có một số nghiên cứu tiến cứu về 

mức PEEP tối ưu của pARDS, dẫn đến không có 

phương pháp khuyến nghị thống nhất để chuẩn 

độ PEEP trong điều trị pARDS bằng thở máy. 

Nguy cơ PEEP cao có thể liên quan đến kết quả 

bất lợi của tương tác tim phổi do độ đàn hồi của 

thành ngực thấp ở trẻ em hoặc trẻ sơ sinh (25, 

26). Khemani và cộng sự (27) đã báo cáo rằng cài 

đặt PEEP thấp hơn cài đặt PEEP khuyến nghị của 

ARDSNet sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong của pARDS. 

Nghiên cứu từ Khemani và cộng sự xác nhận 

rằng PEEP có liên quan độc lập với tỷ lệ tử vong 

của pARDS và chỉ ra rõ ràng sự cần thiết của 

nghiên cứu tiền cứu về việc tối ưu hóa PEEP 

trong pARDS. 

Do tính độc đáo của trẻ em và những hạn 

chế của các công cụ giám sát, những phát hiện 

nêu trên ở ARDS người lớn có thể không được áp 

dụng trực tiếp cho pARDS. Các điện cực dành cho 

trẻ em của EIT vẫn đang được phát triển. Vì Crs 

toàn cục được theo dõi trong toàn bộ thời gian 

thở máy, nên nó có thể được sử dụng để chuẩn 

độ PEEP khi không có EIT. 

Cần lưu ý rằng độ giãn nở hô hấp động 

toàn cục được sử dụng trong nghiên cứu của 

chúng tôi có thể khác với độ giãn nở tĩnh được đo 

trong quá trình kiểm soát thể tích và giữ thì hít 

vào. Stahl và cộng sự (28) gợi ý rằng việc áp dụng 

cơ học hô hấp động như một công cụ chẩn đoán 

ở bệnh nhân thở máy sẽ phù hợp hơn so với sử 

dụng cơ học phổi tĩnh. 

Một số nghiên cứu đã báo cáo rằng có mối 

tương quan giữa phương pháp OD/CL và phương 

pháp độ giãn nở hệ thống hô hấp toàn cục. Su và 

cộng sự (29) cho thấy ở 18 bệnh nhân mắc ARDS 

rằng trong quá trình giảm PEEP, PEEP được 

chuẩn độ bằng phương pháp OD/CL tương quan 

với PEEP được chọn để hệ hô hấp độ giãn nở tốt 

nhất. Trong một nghiên cứu trên động vật, 

Bikker và cộng sự (30) đã tìm thấy mối tương 

quan giữa PEEP tối ưu dựa trên độ giãn nở EIT 

khu vực và PEEP được chuẩn độ theo độ giãn nở 

toàn cục trong tám mô hình ALI của lợn do axit 

oleic gây ra. Ngoài ra, Puel và cộng sự (31) đã 

báo cáo rằng ở những bệnh nhân mắc ARDS nặng 

trải qua quá trình oxy hóa qua màng ngoài cơ thể 

tĩnh mạch-tĩnh mạch (VV ECMO), OD/CL phù 
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hợp với mức độ độ giãn nở PEEP (PEEPcomp) 

được chuẩn độ theo mức độ độ giãn nở toàn cục. 

Tuy nhiên, dựa trên thực tế là OD có hại cho bệnh 

nhân hơn CL, một số nhà nghiên cứu đã sửa đổi 

sơ đồ cân bằng OD/CL và đề xuất “OD/CL15” cho 

phép 15% CL. Định nghĩa tỷ lệ giảm thiểu OD phế 

nang (32, 33). OD/CL15 dẫn đến giảm PEEP tối 

ưu và tăng nguy cơ xẹp phổi. Franchineau và 

cộng sự (34) đã kiểm tra 15 bệnh nhân mắc 

ARDS và phát hiện ra rằng PEEP tối ưu được đặt 

theo OD/CL 15 khác với PEEP được ước tính bởi 

độ giãn nở tối ưu của phổi. Nó cho thấy rằng 

chuẩn độ PEEP dựa trên EIT không chỉ xem xét 

mức độ độ giãn nở toàn cục mà còn cân bằng 

giữa căng quá mức và xẹp phổi ở các khu vực 

khác nhau, trong khi chuẩn độ PEEP theo mức độ 

giãn nở tối ưu toàn cục có thể không đại diện cho 

các thông số thông khí tối ưu của máy thở. 

Trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi đã 

đánh giá ba tham số dựa trên EIT để đánh giá sự 

phân bố thông khí theo không gian và khu vực, 

đó là các chỉ số GI, CoV và RVDSD. Frerichs và 

cộng sự (35) báo cáo rằng trong hội chứng suy 

hô hấp ở trẻ sơ sinh (NRDS), việc sử dụng chất 

hoạt động bề mặt phổi có thể chuyển CoV của trẻ 

từ khu vực không phụ thuộc vào trọng lực sang 

khu vực phụ thuộc vào trọng lực. Một nghiên cứu 

khác cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa PEEP 

được đo theo GI và giá trị được khuyến nghị theo 

hướng dẫn của ARDSnet và giá trị PEEP không 

tương quan với PaO2/FiO2 (36). RVD có thể tiết 

lộ mức độ huy động theo chu kỳ thở nếu PEEP 

không đủ (16). Nó cũng có thể được sử dụng để 

đánh giá hoạt động của cơ hoành trong quá trình 

kiểm tra hơi thở tự nhiên (37). 

Trong nghiên cứu hiện tại, không tìm thấy 

sự khác biệt đáng kể nào về CoV, GI hoặc RVDSD 

giữa PEEPEIT và PEEPC, điều này cho thấy rằng sự 

không đồng nhất về thông khí của pARDS có thể 

không lớn bằng của ARDS người trưởng thành. 

Kết quả nghiên cứu này có một số hạn 

chế. Đầu tiên, kích thước mẫu rất nhỏ đã hạn chế 

các kết luận. Sự khác biệt lớn về độ tuổi (từ 5 đến 

144 tháng) và do đó chiều cao cơ thể có thể là 

một hạn chế lớn khác của nghiên cứu này. 

Karsten và cộng sự (38) cho thấy tính khả dụng 

và tính hợp lý của phép đo EIT trên lâm sàng phụ 

thuộc vào vị trí đai thích hợp, trực quan hóa trở 

kháng, phân tích chính xác và diễn giải dữ liệu. 

Khi EIT được sử dụng để ước tính các thông số 

tổng thể, chẳng hạn như thể tích khí lưu thông 

hoặc thay đổi thể tích phổi cuối thì thở ra, mặt 

phẳng điện cực tối ưu nằm giữa khoang liên 

sườn thứ 4 và thứ 5. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi, do độ tuổi và cân nặng của trẻ khác nhau nên 

đai EIT được đặt đồng đều ở đường nối ngang 

núm vú. Brabant và cộng sự (39) cho thấy tỷ lệ 

thể tích-trở kháng (volume-impedance ratio) có 

thể khác nhau tùy thuộc vào các mức PEEP. Để 

đảm bảo rằng vị trí đai là phù hợp và tỷ lệ thể 

tích-trở kháng phụ thuộc vào PEEP không ảnh 

hưởng đáng kể đến kết quả, trước tiên chúng tôi 

đánh giá xem tỷ lệ thể tích-trở kháng ở các PEEP 

khác nhau có khác nhau đáng kể hay không. Với 

việc định vị đai phù hợp, không tìm thấy sự khác 

biệt về tỷ lệ thể tích-trở kháng ở các mức PEEP 

khác nhau. Sau đó, tỷ lệ trung bình của tỷ lệ thể 

tích-trở kháng ở tất cả PEEP đã được sử dụng. 

Bikker và cộng sự. (40) cho thấy rằng sự dịch 

chuyển đầu-đuôi gây ra của mô phổi có thể làm 

thay đổi tỷ lệ phổi được giữ lại trong vùng nhạy 

cảm EIT ở bệnh nhân trưởng thành mắc ARDS. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tác động của 

việc dịch chuyển đầu-đuôi do PEEP gây ra thậm 

chí có thể rõ rệt hơn ở những bệnh nhân có phổi 

nhỏ hơn (ví dụ: 4 tháng) so với trẻ lớn hơn/cao 

hơn. Kích thước mẫu nhỏ và sự thay đổi lớn về 
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kích thước phổi trong đoàn hệ này có thể dẫn 

đến kết quả không đáng kể. Theo kết quả nghiên 

cứu hiện tại, các thử nghiệm lâm sàng trong 

tương lai nên tập trung vào việc tăng số ca mắc 

pARDS, khám phá EIT về thông khí toàn cục và 

khu vực của pARDS, đồng thời hướng dẫn triển 

khai chiến lược thông khí bảo vệ phổi của 

pARDS. 

Kết luận 

Trong quá trình điều trị thông khí bảo vệ phổi ở 

pARDS từ trung bình đến nặng, mặc dù EIT cung 

cấp thông tin về phân phối thông khí, PEEP được 

chọn với Crs tốt nhất có thể không thua kém so 

với điều trị do EIT hướng dẫn về thông khí khu 

vực ở pARDS từ trung bình đến nặng. EIT có thể 

theo dõi độ giãn nở của khu vực phổi và nâng cao 

hiểu biết về thông khí bảo vệ phổi pARDS bằng 

cách theo dõi GI, CoV, RVD và các thông số khác. 

Nhiều bệnh nhân hơn nên được đưa vào các thử 

nghiệm lâm sàng lớn hơn, có thể là đa trung tâm 

trong tương lai để khám phá hiệu quả lâm sàng 

của EIT đối với thông khí bảo vệ phổi trong 

pARDS
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