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Tóm tắt 

Bối cảnh 

Mục tiêu nghiên cứu là so sánh việc chuẩn độ áp 

lực dương cuối thì thở ra (PEEP) với chụp cắt lớp 

trở kháng điện (EIT) và với vòng lặp áp lực-thể 

tích trên máy thở trong hội chứng nguy kịch hô 

hấp cấp tính nặng (ARDS). 

Phương pháp 

Chúng tôi đã thiết kế một nghiên cứu tiến cứu 

với nhóm kiểm soát lịch sử. 24 bệnh nhân ARDS 

nặng (áp lực riêng phần oxy động mạch so với 

nồng độ oxy hít vào, PaO2/FiO2  < 100 mmHg) đã 

được đưa vào nhóm EIT và được kiểm tra tiền 

cứu. Dữ liệu từ 31 bệnh nhân ARDS nặng khác 

được đánh giá hồi cứu (nhóm đối chứng). Tất cả 

các bệnh nhân đều được chăm sóc y tế theo các 

hướng dẫn hỗ trợ chung giống hệt nhau và thở 

máy bảo vệ. Mức PEEP được chọn trong nhóm 

EIT là điểm chặn của các đường cong phần trăm 

tích lũy xẹp và quá căng. Trong nhóm kiểm soát, 

PEEP tối ưu đã được chọn cao hơn 2 cmH2O so 

với điểm uốn dưới trên đường cong áp lực-thể 

tích tĩnh. 

Kết quả 

Bệnh nhân trong nhóm EIT trẻ hơn (P  < 0,05) và 

áp lực cao nguyên trung bình của họ cao hơn 1,5 

cmH2O (P  < 0,01). Không tìm thấy sự khác biệt 

trong các thông số cơ bản khác như điểm 

APACHE II, PaO2/FiO2, PEEP ban đầu, áp lực đẩy, 

thể tích khí lưu thông và độ giãn nở của hệ hô 

hấp. Hai giờ sau khi chuẩn độ PEEP đầu tiên, 

PEEP cao hơn đáng kể, độ giãn nở và áp lực đẩy 
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thấp hơn đã được tìm thấy trong nhóm EIT (P  

<0,01). Tỷ lệ sống sót tại bệnh viện là 66,7% (16 

trên 24 bệnh nhân) ở nhóm EIT và 48,4% (15 

trên 31) ở nhóm đối chứng. Tỷ lệ giống hệt nhau 

được tìm thấy liên quan đến tỷ lệ cai máy thành 

công: 66,7% ở nhóm EIT và 48,4% ở nhóm đối 

chứng. 

Kết luận 

Ở những bệnh nhân ARDS nặng, việc hướng dẫn 

chuẩn độ PEEP với EIT tại giường bệnh là khả thi 

và an toàn. So với đường cong áp lực-thể tích, 

phép chuẩn độ PEEP được hướng dẫn bằng EIT 

có thể liên quan đến việc cải thiện oxygen hóa, độ 

giãn nở, áp lực đẩy và tỷ lệ cai máy thành công. 

Các phát hiện khuyến khích nghiên cứu đối 

chứng ngẫu nhiên hơn nữa với cỡ mẫu lớn hơn 

và có khả năng ít sai lệch hơn trong dữ liệu cơ sở. 

Bối cảnh 

Kể từ mô tả đầu tiên cách đây 50 năm, hội chứng 

nguy kịch hô hấp cấp tính (acute respiratory 

distress syndrome − ARDS) đã được nghiên cứu 

rộng rãi. Mặc dù có những cải thiện gần đây 

trong quản lý bệnh, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn còn 

cao [1]. Theo các lựa chọn điều trị trong định 

nghĩa ARDS của Berlin, thể tích khí lưu thông 

thấp, áp lực dương cuối kỳ thở ra (positive end-

expiratory pressure − PEEP) cao hơn và tư thế 

nằm sấp nên được áp dụng trong ARDS nặng [2]. 

Người ta thừa nhận rộng rãi rằng thể tích khí lưu 

thông nên được đặt ở mức ~ 6 ml/kg trọng 

lượng cơ thể dự đoán, điều này có thể làm giảm 

tỷ lệ tử vong so với thể tích khí lưu thông cao [3]. 

Tuy nhiên, PEEP “cao hơn” thích hợp vẫn chưa 

chắc chắn [4, 5]. Cài đặt PEEP cho từng cá nhân 

được coi là hữu ích trong việc giảm tổn thương 

phổi do PEEP cao không phù hợp gây ra [6]. Một 

nghiên cứu gần đây cho rằng áp lực đẩy có liên 

quan đến tỷ lệ tử vong [7]. Khi thể tích khí lưu 

thông thấp được chọn, áp lực đẩy phụ thuộc vào 

độ giãn nở của hệ hô hấp (respiratory system 

compliance − Crs). Vì vậy, chuẩn độ PEEP theo 

Crs là hợp lý [8]. Các phương pháp chuẩn độ 

PEEP khác bao gồm oxygen hóa [9] và vòng lặp 

áp lực-thể tích [10]. Caramez và cộng sự đã so 

sánh mười thông số khác nhau để thiết lập PEEP 

sau thao tác huy động [11]. Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê có thể chưa được tiết lộ do số 

lượng đối tượng nghiên cứu ít (n = 14) và sự 

khác biệt cao giữa chúng. Các chiến lược thiết lập 

PEEP này nhằm mục đích cải thiện oxygen hóa, 

tăng huy động phế nang đồng thời hạn chế bơm 

phồng quá mức; tuy nhiên, chúng không làm 

giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Một nghiên cứu gần 

đây tuyên bố rằng một chiến lược huy động phổi 

và PEEP chuẩn độ so với PEEP thấp làm tăng tỷ 

lệ tử vong [12]. Với những lo ngại liên quan đến 

thiết kế nghiên cứu, phương pháp và phân tích 

dữ liệu, kết quả của nghiên cứu được coi là có 

vấn đề [13]. 

Chụp cắt lớp trở kháng điện (Electrical 

impedance tomography − EIT) là một kỹ thuật 

không xâm lấn và không có bức xạ, cho phép 

chụp ảnh phổi riêng lẻ, thời gian thực, bên 

giường bệnh [14]. EIT sử dụng một bộ điện cực 

được gắn xung quanh ngực, trong khi các dòng 

điện nhỏ không thể nhận thấy được áp dụng và 

điện áp thu được được đo. Sau đó, những thay 

đổi trở kháng tương đối được tái tạo lại trong 

mặt phẳng đo [14]. Các nghiên cứu gần đây nhấn 

mạnh tiềm năng sử dụng EIT cho ARDS trong 

chuẩn độ PEEP [15 – 20]. Các nghiên cứu này đã 

đề xuất các phương pháp dựa trên EIT để tối ưu 

hóa cài đặt PEEP bằng cách tối đa hóa việc huy 

động phế nang và giảm thiểu căng quá mức. Cho 

đến nay, không có nghiên cứu tiền cứu nào trên 

bệnh nhân ARDS đánh giá kết quả của chuẩn độ 
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PEEP theo hướng dẫn EIT so với các phương 

pháp truyền thống. Kích thước hiệu ứng của các 

tham số kết quả là không rõ. 

Giả thuyết của chúng tôi là chuẩn độ PEEP 

do EIT hướng dẫn (với sự thỏa hiệp giữa các 

vùng quá tải và vùng xẹp), so với phương pháp 

thông thường của chúng tôi (vòng lặp áp lực-thể 

tích trên máy thở), cải thiện cơ học hô hấp, 

oxygen hóa và các kết quả lâm sàng khác. Mục 

đích của nghiên cứu thí điểm này là kiểm tra sự 

khác biệt trong các kết quả lâm sàng khác nhau 

do hai phương pháp chuẩn độ PEEP này. Một 

nghiên cứu tiến cứu với nhóm kiểm soát lịch sử 

đã được thiết kế. 

Phương pháp 

Nghiên cứu đã được phê duyệt bởi Ủy ban đạo 

đức của FEMH tại Đài Loan (FEMH-105117-E). 

Nghiên cứu hiện tại liên quan đến dữ liệu từ cơ 

quan đăng ký liên tục của chúng tôi về chuẩn độ 

PEEP theo hướng dẫn EIT (số đăng ký thử 

nghiệm lâm sàng NCT03112512, 

https://clinicaltrials.gov/, đăng ký ngày 13 tháng 

4 năm 2017). Sự đồng ý bằng văn bản được lấy 

từ tất cả các bệnh nhân hoặc đại diện hợp pháp 

của họ trước khi nghiên cứu. Tổng cộng có 24 

bệnh nhân ARDS nặng liên tiếp (áp lực riêng 

phần oxy động mạch so với nồng độ oxy hít vào, 

PaO2/FiO2  < 100 mmHg) được đưa vào nhóm 

EIT và được kiểm tra tiền cứu. (Nhân khẩu học 

được tóm tắt trong Bảng 1) Đối với nhóm đối 

chứng, dữ liệu từ các bệnh nhân ARDS nặng được 

điều trị tại ICU của chúng tôi vào năm 2016 đã 

được đưa vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và 

được phân tích (Phê duyệt đạo đức cho phân tích 

dữ liệu FEMH-106094-E. Ba mươi mốt bệnh 

nhân đáp ứng các tiêu chí đưa vào, Bảng 1) Bệnh 

nhân từ cả hai nhóm không được thở máy trước 

khi nhập ICU. Họ được đưa vào nghiên cứu từ 

ngày đầu tiên ở ICU. Nhân khẩu học chi tiết và 

chẩn đoán cá nhân của tất cả các bệnh nhân được 

kiểm tra được tóm tắt trong Tệp bổ sung 1. Tiêu 

chí loại trừ chung cho cả hai nhóm là có thở tự 

nhiên, huyết động không ổn định, tăng áp lực nội 

sọ được xác nhận hoặc nghi ngờ, sốc kháng trị, 

tràn khí màng phổi, tổng thời gian nằm ICU dưới 

3 ngày. Các tiêu chí loại trừ bổ sung trong nhóm 

EIT là độ tuổi < 18, thời kỳ mang thai và cho con 

bú, và bất kỳ chống chỉ định nào đối với việc sử 

dụng EIT (máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim 

cấy ghép tự động và máy bơm cấy ghép). Cài đặt 

máy thở ban đầu liên quan đến việc sử dụng 

thông khí bảo vệ với thể tích khí lưu thông là 6 

ml/kg trọng lượng cơ thể dự đoán, tăng CO2 máu 

cho phép. PEEP được chọn theo bảng ARDSnet 

PEEP/FiO2. 

 

Bảng 1 So sánh nhân khẩu học giữa EIT và nhóm kiểm soát 

Nhân khẩu học Nhóm EIT Nhóm kiểm soát Giá trị p 

Tuổi (năm) 50,5 ± 13,3 61,5 ± 19,2 < 0,05 

Giới tính (Nam/Nữ) 15/9 22/9 0,51 

Chiều cao (cm) 165,6 ± 7,2 163,2 ± 10,2 0,33 

Trọng lượng (kg) 68,4 ± 17,4 60,5 ± 12,7 0,16 
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Chuẩn độ PEEP trong EIT và các nhóm kiểm 

soát 

Đai điện cực EIT, mang 16 điện cực có chiều rộng 

40 mm, được đặt quanh ngực ở khoang liên sườn 

thứ năm và một điện cực tham chiếu được đặt ở 

bụng bệnh nhân (PulmoVista 500, Draeger 

Medical, Luebeck, Đức). Hình ảnh EIT được ghi 

liên tục ở tần số 20 Hz và được lưu trữ. Dữ liệu 

hô hấp từ máy thở được chuyển đến EIT thông 

qua kết nối MEDIBUS. Dữ liệu EIT được xây dựng 

lại với đường cơ sở đề cập đến giá trị trở kháng 

thấp nhất được đo trước khi bắt đầu chuẩn độ 

PEEP. Dữ liệu được lọc bằng bộ lọc thông thấp 

bậc 4 Butterworth với tần số cắt là 50/phút để 

loại bỏ những thay đổi trở kháng đồng bộ với 

nhịp tim. 

Trong nhóm EIT, thử nghiệm PEEP tăng 

dần được thực hiện bắt đầu ở áp lực 5–8 cmH2O 

với các bước tăng 2 cmH2O cho đến khi áp lực ổn 

định đạt 35 cmH2O hoặc quan sát thấy huyết áp 

không ổn định. Sau đó, một thử nghiệm PEEP 

giảm dần với các bước 2 cmH2O và thời gian 2 

phút được theo sau. Phân tích dữ liệu EIT đã đạt 

được với một phần mềm tùy chỉnh [21]. Hai 

tham số dựa trên EIT đã được tính toán. Độ giãn 

nở theo khu vực được tính toán ở tất cả các pixel 

trong vùng phổi ở mỗi mức PEEP. Sau đó, tỷ lệ 

phần trăm tích lũy xẹp và căng quá mức được 

ước tính dựa trên sự giảm của đường cong độ 

giãn nở khu vực trong quá trình chuẩn độ PEEP 

giảm dần, hướng tới mức PEEP thấp hơn hoặc 

cao hơn [22]. Mức PEEP được chọn cho các bệnh 

nhân trong nhóm EIT là điểm chặn của các 

đường cong tỷ lệ phần trăm tích lũy xẹp phổi và 

căng quá mức, mang lại sự thỏa hiệp tốt nhất 

giữa phổi xẹp và phổi căng quá mức. Cách tiếp 

cận này tương ứng với các khuyến nghị được 

công bố trong phần mô tả ban đầu của phương 

pháp này [22] và tuyên bố đồng thuận gần đây về 

EIT ngực [14]. Nếu điểm chặn xảy ra giữa hai 

bước PEEP, thì PEEP được chọn tương ứng với 

bước PEEP hướng tới chỉ số không đồng nhất 

tổng thể thấp nhất, cho biết mức độ đồng nhất 

của phân phối thông khí [23]. 

Trong nhóm đối chứng, PEEP tối ưu của 

từng cá nhân đã được chọn cao hơn 2 cmH2O so 

với điểm uốn dưới (lower inflection point − LIP) 

trên đường cong áp lực-thể tích gần như tĩnh, thu 

được bằng thao tác điều khiển lưu lượng thấp 

trên máy thở (3 l/phút). Sự gia tăng áp lực bắt 

đầu và kết thúc ở 5 cmH2O, và áp lực tối đa được 

giới hạn ở 40 cmH2O. Nó đã được kiểm tra liên 

tục để đảm bảo rằng không có hơi thở tự nhiên 

hoặc rò rỉ không khí trong đường thở nhân tạo 

trong quá trình thủ thuật. Huyết động được theo 

dõi chặt chẽ. 

Fentanyl, lorazepam, midazolam, 

atracurium, cisatracurim, hoặc sự kết hợp của 

chúng được sử dụng để an thần và phong bế thần 

kinh cơ. Việc lựa chọn thuốc, liều lượng và thời 

gian dùng thuốc được quyết định bởi các bác sĩ 

tham gia. Quản lý thông khí ở cả hai nhóm liên 

quan đến việc sử dụng thông khí bảo vệ với thể 

tích khí lưu thông là 6 ml/kg trọng lượng cơ thể 

dự đoán, tăng CO2 máu cho phép và ưu tiên sử 

dụng các chế độ thông khí giới hạn áp lực [24]. 

Sau khi PEEP tối ưu được chọn và nếu PaO2 

không thay đổi, cài đặt máy thở sẽ được giữ 

nguyên. Nếu PaO2 tăng > 10%, FiO2 được điều 

chỉnh từ từ về giá trị thấp hơn 5–10%. Khi FiO2 

đạt 60%, PEEP giảm dần theo từng bước 2 

cmH2O. Chế độ thông khí được chuyển sang hỗ 

trợ thông khí ở giai đoạn sớm nhất. Các tiêu chí 

để bắt đầu cai máy, quy trình cai máy chính xác 

và tham gia thử nghiệm thở tự nhiên được thực 

hiện theo quy trình cai máy nội bộ của chúng tôi 
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(Hình 1). Chế độ hỗ trợ áp lực được sử dụng để 

cai máy. Dựa trên các thông số khác nhau như 

nhịp thở, thể tích khí lưu thông và huyết áp, mức 

hỗ trợ áp lực đã được điều chỉnh hoặc quy trình 

cai máy đã kết thúc. Áp lực đường thở dương liên 

tục bên ngoài hoặc phương pháp ống chữ T đã 

được sử dụng để thử nghiệm thở tự nhiên. Chiến 

lược thử nghiệm thở tự nhiên ở trung tâm của 

chúng tôi đã được mô tả trong các nghiên cứu 

trước đây [25, 26]. Sau khi rút nội khí quản, bệnh 

nhân được hỗ trợ bằng chế độ áp lực đường thở 

dương hai mức không xâm lấn. 

 

Hình 1 Quy trình làm việc của giao thức cai máy 

nội bộ được áp dụng cho bệnh nhân từ cả nhóm 

EIT và nhóm kiểm soát. A/C: Chế độ hỗ trợ điều 

khiển chế độ. SIMV: Chế độ thông khí bắt buộc 

ngắt quãng đồng bộ hóa. PS: Chế độ hỗ trợ áp lực  

Thu thập dữ liệu và đo lường kết quả 

Các đặc điểm nhân khẩu học, dữ liệu sinh lý, các 

biện pháp can thiệp ICU có liên quan và các đặc 

điểm chụp X quang đã được thu thập trước khi 

chuẩn độ PEEP ban đầu sau khi đưa bệnh nhân 

vào nghiên cứu. Dữ liệu hô hấp trước khi chuẩn 

độ PEEP này và 2 giờ sau đó được thu thập 

(ngoại trừ Đánh giá sinh lý cấp tính và sức khỏe 

mãn tính, điểm APACHE II, được tính sau 24 giờ). 

Tất cả bệnh nhân được theo dõi cho đến khi ra 

viện. 

Các kết quả chính là cơ học hô hấp và 

oxygen hóa. Các đánh giá kết quả thăm dò bao 

gồm tỷ lệ tử vong tại bệnh viện do mọi nguyên 

nhân (bệnh nhân xuất viện đến cơ sở chăm sóc ở 

cấp độ thay thế được phân loại là còn sống khi 

xuất viện), sự hiện diện của chấn thương khí áp 

(tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, tràn khí 

màng bụng, hoặc tràn khí dưới da trên X quang 

ngực hoặc đặt ống lồng ngực để biết hoặc nghi 

ngờ tràn khí màng phổi tự phát), tỷ lệ cai máy 

thành công (tự thở mà không cần hỗ trợ máy thở 

trong 5 ngày). Như các chiến lược hô hấp, oxit 

nitric, oxygen hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) 

và các thuốc ức chế thần kinh cơ (NMBA) đã 

được áp dụng sau khi chuẩn độ PEEP ban đầu khi 

cần thiết. Các chỉ định và chống chỉ định dựa trên 

các phác đồ nội bộ của chúng tôi để đảm bảo 

rằng bệnh nhân từ cả hai nhóm đều được điều trị 

theo cùng một tiêu chí. 

Phân tích thống kê 

Thử nghiệm t ghép đôi được sử dụng để so sánh 

dữ liệu hô hấp trước và 2 giờ sau khi chuẩn độ 

PEEP. Thử nghiệm không ghép đôi hoặc thử 

nghiệm Chi bình phương với thử nghiệm chính 

xác của Fisher đã được sử dụng để so sánh nhân 

khẩu học và kết quả lâm sàng giữa EIT và các 

nhóm kiểm soát khi thích hợp. Thử nghiệm Chi-
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square được thực hiện thêm với các nhóm dưới 

dạng biến lớp để kiểm tra xem việc sử dụng oxit 

nitric hoặc NMBA có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ 

sống sót hay không. Khi dữ liệu không được phân 

phối bình thường, kiểm tra xếp hạng có chữ ký 

Wilcoxon hoặc kiểm tra tổng xếp hạng được sử 

dụng thay cho kiểm tra t. Thử nghiệm log-rank 

được thực hiện để đánh giá sự khác biệt về số 

ngày sống sót trong bệnh viện và đường cong cai 

máy thành công của nhóm EIT và nhóm đối 

chứng. một pgiá trị <0,05 được coi là có ý nghĩa 

thống kê. Phân tích thống kê được thực hiện 

bằng SPSS (phiên bản 19; IBM Corp. Armonk, NY, 

USA). 

Kết quả 

Nhân khẩu học của bệnh nhân có thể so sánh 

được giữa các nhóm ngoại trừ tuổi tác (50,5 ± 

13,3 ở nhóm EIT so với 61,5 ± 19,2 ở nhóm đối 

chứng, P  <0,05). Các thông số ban đầu có thể so 

sánh được ở hai nhóm ngoại trừ áp lực cao 

nguyên (Bảng 2). Nguyên nhân của ARDS rất đa 

dạng về đối tượng (xem Tệp bổ sung 1). Hình 2 

hiển thị một báo cáo về chuẩn độ PEEP ở một 

trong những bệnh nhân thuộc nhóm EIT. Bảng 3 

tóm tắt các tham số kết quả được so sánh giữa 

EIT và các nhóm kiểm soát. Tỷ lệ sống sót tại 

bệnh viện và tỷ lệ cai máy thành công cao hơn ở 

nhóm EIT nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê. (Xem thêm Hình 3) Thử nghiệm log-

rank cũng chỉ ra rằng sự khác biệt về số ngày là 

không đáng kể (P  = 0,10 và 0,24 đối với tỷ lệ 

sống sót trong bệnh viện (Hình 3 trái) và đường 

cong cai máy thành công (Hình 3 phải, tương 

ứng). Nhiều bệnh nhân hít oxit nitric hơn trong 

nhóm đối chứng (Bảng 3; p  <0,01). Thử nghiệm 

Chi-square chỉ ra rằng cả oxit nitric và NMBA 

dạng hít đều không liên quan đến sự sống sót (P  

= 0,36, 0,48 và 1,00 đối với oxit nitric dạng hít 

trong EIT, nhóm đối chứng và tổng thể, tương 

ứng; P  = 1,00, 0,65 và 0,69 đối với NMBA trong 

EIT, nhóm kiểm soát và tổng thể, tương ứng). 

Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy 

trong các chiến lược thông khí khác (ví dụ: 

ECMO). Áp lực đẩy và Crs được cải thiện đáng kể 

ở cả hai nhóm 2 giờ sau khi chuẩn độ PEEP (P  

<0,01; Bảng 2), nhưng việc giảm áp lực đẩy và 

tăng Crs rõ rệt hơn ở nhóm EIT (P  <0,01 giữa các 

nhóm sau khi chuẩn độ PEEP). Ngoài ra, điểm 

APACHE II sau 24 giờ được cải thiện đáng kể 

trong EIT nhưng không phải ở nhóm kiểm soát. 

Thảo luận 

Trong nghiên cứu hiện tại, chuẩn độ PEEP theo 

hướng dẫn của EIT đã được thực hiện tiền cứu ở 

những bệnh nhân ARDS nặng. Nó đã cải thiện 

đáng kể PaO2/FiO2, điểm số APACHE II, áp lực 

đẩy và Crs. Hơn nữa, kết quả lâm sàng của nó 

được so sánh với phương pháp đường cong áp 

lực-thể tích. Chuẩn độ PEEP theo hướng dẫn của 

EIT có liên quan đến áp lực đẩy thấp hơn, Crs cao 

hơn, tỷ lệ sống sót trong bệnh viện cao hơn 

nhưng không đáng kể và tỷ lệ cai máy thành 

công. Kết quả của nghiên cứu sơ bộ đã cung cấp 

thông tin về kích thước ảnh hưởng của các tham 

số kết quả và cách tính cỡ mẫu cho các thử 

nghiệm đối chứng ngẫu nhiên trong tương lai. 

Để xác định PEEP tối ưu cho từng cá nhân 

vẫn là một chủ đề nghiên cứu phổ biến trong lĩnh 

vực chăm sóc tích cực [27, 28]. Bên cạnh các 

phương pháp chuẩn độ PEEP được sử dụng rộng 

rãi (ví dụ: Crs, khí máu), các phương pháp mới 

như áp lực thực quản [29] và tỷ lệ khoảng chết 

[30] được đề xuất. Vì việc áp dụng PEEP nhằm 

mục đích duy trì phế nang mở, nên các kỹ thuật 

hình ảnh có thể là phương pháp trực quan hơn 

để chọn PEEP tối ưu. 
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Bảng 2 So sánh các thông số tại đường cơ sở và 2 giờ sau khi chuẩn độ PEEP 

Thông số Nhóm EIT Nhóm kiểm soát Giá trị P (giữa các nhóm) 

Đường cơ sở 

 PaO2/FiO2 (mmHg) 71,7 ± 16,6 69,7 ± 15,9 0,66 

 APACHE II 23,2 ± 6,4 23,5 ± 6,9 0,89 

 PEEP (cmH2O) 13,5 ± 1,9 11,5 ± 3,8 0,07 

 Vt (ml/kg) 6,0 ± 0,8 6,3 ± 1,1 0,27 

 Pdrive (cmH2O) 22,5 ± 2,2 23,0 ± 3,1 0,54 

 Pplat (cmH2O) 35,9 ± 0,9 34,4 ± 2,4 < 0,01 § 

 Crs (ml/cmH2O) 16,0 ± 1,8 16,0 ± 2,9 0,91 

2 giờ sau (trừ APACHE II) 

 PaO2/FiO2 (mmHg) 163,7 ± 70,1* 160,0 ± 77,8* 0,86 

 APACHE II (24 giờ) 20,6 ± 5,3* 22,7 ± 8,6 0,31 

 PEEP (cmH2O) 17,6 ± 3,6* 13,6 ± 3,6* < 0,01 § 

 Vt (ml/kg) 6,3 ± 0,8 6,5 ± 1,2 0,59 

 Pdrive (cmH2O) 15,1 ± 3,1* 19,1 ± 3,7* < 0,01 § 

 Pplat (cmH2O) 32,7 ± 2,6* 32,6 ± 2,7* 0,98 

 Crs (ml/cmH2O) 25,9 ± 5,9* 20,4 ± 5,3* < 0,01 § 

PaO2/FiO2: tỷ lệ áp lực riêng phần của oxy trong động mạch và nồng độ oxy hít vào, APACHE: đánh giá sinh 

lý cấp tính và sức khỏe mãn tính, Vt: thể tích khí lưu thông trên mỗi kg trọng lượng cơ thể dự đoán, Pdriv: áp 

lực đẩy, Pplat: áp lực bình nguyên, Crs: độ giãn nở của hệ hô hấp 

Sự khác biệt đáng kể so với các giá trị cơ bản trong mỗi nhóm được đánh dấu * (P  < 0,01). Sự khác biệt 

đáng kể giữa các nhóm được đánh dấu bằng § 
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Hình 2 Báo cáo chuẩn độ PEEP của một bệnh nhân ARDS. Mức PEEP được chọn dựa trên EIT là điểm chặn 

của các đường cong phần trăm tích lũy xẹp và quá căng (đường tam giác và đường hoa thị). Nếu điểm chặn 

xảy ra giữa hai bước PEEP, PEEP đã chọn tương ứng với bước PEEP hướng tới chỉ số không đồng nhất toàn 

cục (GI) thấp nhất (đường tròn) 
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Bảng 3 Các kết quả khác và so sánh chiến lược thông khí giữa hai nhóm 

Thông số Nhóm EIT Nhóm kiểm soát Giá trị p 

Kết quả 

 Tỷ lệ sống sót của bệnh viện 16/24 (66,7%) 15/31 (48,4%) 0,18 

 Tỷ lệ cai máy thành công 16/24 (66,7%) 15/31 (48,4%) 0,18 

 Chấn thương khí áp 0/24 (0%) 2/31 (6,5%) 0,50 

Chiến lược thông khí 

 Hít oxit nitric 16/24 (66,7%) 30/31 (96,8%) < 0,01 § 

 ECMO 8/24 (33,3%) 5/31 (16,1%) 0,20 

 Mở khí quản 24/5 (21%) 4/31 (10%) 0,30 

 Nằm sấp 1/24 (4%) 0/31 (0%) 0,44 

 NMBA 23/24 (96%) 26/31 (84%) 0,22 

ECMO, Oxygen hóa màng ngoài cơ thể; NMBA, thuốc phong bế thần kinh cơ  

Sự khác biệt đáng kể được đánh dấu bằng § 

 

 

Hình 3 Đường cong tỷ lệ sống sót tại bệnh viện (trái) và cai máy thành công (phải) của nhóm EIT (vòng 

tròn màu xanh) và nhóm đối chứng (dấu hoa thị màu đỏ). Đối với các đường cong sinh tồn tại bệnh viện, 

ngày 0 là ngày nhập viện ICU. Nếu một bệnh nhân sống sót và được xuất viện, anh ta không bị kiểm duyệt 

mà thay vào đó được tính là sống sót 
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Là công cụ đầu giường duy nhất hiện có, 

các đánh giá hồi cứu về chuẩn độ PEEP theo 

hướng dẫn của EIT đã xác nhận tính khả thi của 

nó [15, 16, 20, 23, 31]. Hai nghiên cứu kết quả 

trong tương lai đã được tiến hành ở lợn được 

rửa phổi, một trong số đó xác nhận rằng lựa chọn 

PEEP theo hướng dẫn của EIT vượt trội so với 

bảng ARDSnet [17, 32]. Bảng ARDSnet khuyến 

nghị PEEP theo mức độ FiO2, ít cá nhân hóa hơn 

so với lựa chọn dựa trên cơ học phổi, khí máu 

hoặc hình ảnh. Trong nghiên cứu hiện tại, chúng 

tôi đã chọn đường cong áp lực-thể tích trên máy 

thở làm phương pháp tham chiếu, vì nó thường 

được sử dụng trong khoa của chúng tôi để chuẩn 

độ PEEP. Một nghiên cứu trước đây cho rằng cài 

đặt PEEP ở 2 cmH2O trên LIP hiệu quả hơn trong 

việc duy trì trao đổi khí và giảm thiểu tổn thương 

so với PEEP dựa trên oxygen hóa đầy đủ [33]. 

Trong nghiên cứu hiện tại, PaO2/FiO2, áp lực đẩy 

và Crs đã được cải thiện 2 giờ sau khi đặt PEEP ở 

LIP + 2 cmH2O (Bảng 2). Các nghiên cứu trước 

đây cho rằng áp lực đẩy và Crs là những yếu tố 

nguy cơ dẫn đến tử vong [34]. So với nhóm đối 

chứng, những cải thiện về áp lực đẩy và Crs có ý 

nghĩa hơn ở nhóm EIT. Tuy nhiên, hiệu quả của 

chiến lược chuẩn độ PEEP nhằm giảm áp lực đẩy 

vẫn phải được chứng minh. Bên cạnh đó, điểm 

APACHE II sau 24 giờ được cải thiện đáng kể ở 

nhóm EIT nhưng không phải ở nhóm đối chứng. 

Hạn chế của việc sử dụng đường cong áp lực-thể 

tích để chuẩn độ PEEP là LIP là một tham số toàn 

cục, sau đó việc huy động khu vực sẽ tiếp tục 

diễn ra. Mặt khác, EIT có thể đánh giá huy động 

khu vực tốt hơn. Mặc dù mặt phẳng đo hình thấu 

kính cắt ngang của EIT chỉ bao phủ một phần của 

phổi, nhưng những thay đổi trở kháng có tương 

quan cao với những thay đổi thể tích của toàn bộ 

phổi [26]. Các biện pháp dựa trên EIT được sử 

dụng trong nghiên cứu hiện tại đã cố gắng tối đa 

hóa việc huy động phổi phụ thuộc và giảm thiểu 

sự căng quá mức của các vùng phổi không phụ 

thuộc. Cách tiếp cận này có thể đã cải thiện kết 

quả bằng cách giảm thiểu các yếu tố gây ra tổn 

thương phổi do máy thở. Cần lưu ý rằng EIT hiện 

là phương pháp duy nhất có khả năng đánh giá 

tình trạng căng quá mức khu vực tại giường 

bệnh. 

Hai nghiên cứu tiến cứu gần đây đã sử 

dụng EIT để chuẩn độ PEEP ở bệnh nhân ARDS 

[19, 35]. Trùng hợp với kết quả trong các nghiên 

cứu trước đây, chúng tôi đã chứng minh rằng 

chuẩn độ PEEP với EIT có thể cải thiện đáng kể 

PaO2/FiO2, điểm số APACHE II, áp lực đẩy và Crs 

(Bảng 2). Một hạn chế của các nghiên cứu trước 

đó là không có nhóm đối chứng nên không thể so 

sánh kết quả lâm sàng [19, 35]. Nhiều lý do đã 

hạn chế các nghiên cứu kết quả trong tương lai 

về thông khí hướng dẫn EIT. Để so sánh kết quả 

lâm sàng như tỷ lệ cai máy thành công, tỷ lệ tử 

vong, cần phải có một số lượng lớn đối tượng. 

Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân ARDS nặng bị 

hạn chế do những cải tiến trong việc ngăn ngừa 

tổn thương phổi liên quan đến máy thở (ví dụ: 

thông khí bảo vệ phổi) và điều trị bệnh. Nhóm 

kiểm soát trong nghiên cứu hiện tại đã được 

phân tích hồi cứu. Thiếu ngẫu nhiên là hạn chế có 

liên quan nhất trong nghiên cứu này. Điều này có 

thể làm giảm sức mạnh thống kê của những phát 

hiện hiện tại bằng cách đưa ra sai lệch trong cả 

hai nhóm. Bên cạnh đó, lựa chọn PEEP chỉ là một 

trong những yếu tố tiềm năng chịu trách nhiệm 

cho tỷ lệ sống sót. Xu hướng trong các thông số 

cơ bản có thể có ảnh hưởng đến những phát hiện. 

Số ngày không có máy thở là điểm cuối có thể gây 

hiểu nhầm [36]. Tương tự, thời gian nằm trong 

ICU và thời gian nằm viện cũng có thể không rõ 

ràng. Do đó, các thông số này không được trình 

bày như một kết quả. Cần lưu ý rằng bệnh nhân 

chủ yếu được điều trị ở tư thế nằm ngửa (Bảng 
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3). Được biết, tư thế nằm sấp có thể dẫn đến tăng 

oxygen hóa và giảm áp lực đẩy [37], và nó 

thường được sử dụng trong bệnh viện của chúng 

tôi trong những năm đầu. Tuy nhiên, như đã nêu 

trong [37], tư thế nằm sấp đòi hỏi nhiều nhân lực 

và sự cẩn thận hơn. Với số lượng bệnh nhân 

được điều trị tăng lên nhanh chóng, nó đã trở 

thành một vấn đề trong khoa của chúng tôi và 

không phải lúc nào cũng có thể cung cấp tư thế 

nằm sấp. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng áp lực 

bình nguyên cao hơn một chút so với khuyến 

nghị 30 cmH2O trong Hướng dẫn Chiến dịch Sống 

sót sau Nhiễm trùng huyết năm 2012 [38]. Do 

thể tích khí lưu thông là 6 ml/kg trọng lượng cơ 

thể dự đoán được nhắm đến và PEEP ban đầu 

không cao lắm, nên áp lực bình nguyên ban đầu 

cao chỉ cho thấy rằng độ giãn nở ban đầu của 

phổi bệnh nhân rất thấp. Mặc dù bệnh nhân 

trong nghiên cứu của chúng tôi bị sốc nhiễm 

trùng, mức áp lực cao nguyên cao ở cả hai nhóm 

và chỉ một người được điều trị ở tư thế nằm sấp, 

tỷ lệ tử vong trong đoàn hệ của chúng tôi không 

cao hơn tỷ lệ trung bình được báo cáo [39]. Trên 

thực tế, tỷ lệ tử vong trong nhóm EIT thấp hơn 

mức trung bình được báo cáo. 

Tỷ lệ sống sót không khác biệt về mặt 

thống kê do số lượng bệnh nhân hạn chế ở cả hai 

nhóm. Theo phân phối Chi-square, việc nhân đôi 

kích thước mẫu sẽ dẫn đến sự khác biệt đáng kể 

nếu tỷ lệ sống sót không đổi. Vì không có nghiên 

cứu nào trước đây kiểm tra các kết quả so sánh 

chuẩn độ PEEP theo hướng dẫn của EIT và các 

phương pháp truyền thống khác, nên kích thước 

ảnh hưởng của các tham số kết quả vẫn chưa 

được biết. Không thể thực hiện phân tích sức 

mạnh tiên nghiệm. Các phát hiện của nghiên cứu 

thí điểm hiện tại đã cung cấp thông tin về độ lệch 

của các giá trị tham số, có thể được sử dụng để 

tính cỡ mẫu trong các nghiên cứu ngẫu nhiên đa 

trung tâm trong tương lai. Để đạt được khả năng 

thống kê là 80% và sai số loại I là 0,05, cỡ mẫu 

phải là 113 trong mỗi nhóm với tỷ lệ sống sót 

được tìm thấy trong nghiên cứu thử nghiệm này. 

Sự khác biệt về tỷ lệ sống sót lớn một cách đáng 

ngạc nhiên giữa nhóm EIT và nhóm đối chứng 

(66,7% so với 48,4%). Những lý do tiềm năng 

sau đây đã không được kiểm tra, đó là một hạn 

chế lớn của nghiên cứu này. (1) Tuổi tác và việc 

sử dụng khí hít oxit nitric khác nhau đáng kể ở 

nhóm EIT và nhóm đối chứng. Áp lực cao nguyên 

ban đầu trung bình là 1,5 cmH2O cao hơn trong 

nhóm EIT. Phát hiện này có lẽ sẽ có ảnh hưởng 

tiêu cực đến kết quả, nếu có. (2) Mặc dù các chiến 

lược thông khí bảo vệ và chăm sóc tiêu chuẩn 

giống nhau được cung cấp cho cả hai nhóm, 

nhưng những khác biệt tiềm ẩn về điều trị chưa 

biết có thể đã ảnh hưởng đến kết quả. Bên cạnh 

đó, thời gian nằm ICU càng lâu thì càng có nhiều 

sự không chắc chắn về các yếu tố ảnh hưởng đến 

tỷ lệ sống sót ở hai nhóm. Hình 3 chỉ ra rằng sự 

khác biệt cao nhất về tỷ lệ sống sót xảy ra khi bắt 

đầu ở lại ICU, khi dịch vụ chăm sóc tiêu chuẩn 

tương đương nhau ở cả hai nhóm. (3) Thử 

nghiệm PEEP tăng dần/giảm dần và thủ thuật 

bơm phồng lưu lượng thấp là hai loại thủ thuật 

huy động phổi khác nhau, có thể có hiệu quả 

khác nhau trong việc huy động phổi ở nhóm EIT 

và nhóm đối chứng, không được kiểm tra. (4) 

Như đã chỉ ra trong Tệp bổ sung 1, nguyên nhân 

của ARDS là khác nhau ở các đối tượng nghiên 

cứu với những tác động có thể chưa biết đối với 

tỷ lệ tử vong. 

Kết luận 

Ở những bệnh nhân ARDS nặng, việc hướng dẫn 

chuẩn độ PEEP với EIT tại giường bệnh là khả thi 

và an toàn. So với đường cong áp lực-thể tích, 

phép chuẩn độ PEEP theo hướng dẫn của EIT có 
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thể liên quan đến việc cải thiện oxygen hóa, độ 

giãn nở, áp lực đẩy và tỷ lệ cai máy thành công. 

Các phát hiện khuyến khích nghiên cứu đối 

chứng ngẫu nhiên hơn nữa với cỡ mẫu lớn hơn 

và có khả năng ít sai lệch hơn trong dữ liệu cơ sở. 
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