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Hô hấp ký
Đo dung tích khí cặn chức năng
Kháng lực đường dẫn khí

Đo khả năng khuyếch tán khí CO
qua màng phế nang mao mạch
(DLCO, KCO)

Điện tâm đồ
Siêu âm tim mạch

Khí máu động mạch, SpO2

Nghiệm pháp gắng sức

Mở đầu 1 : Các kỹ thuật thăm dò chức năng



Hô hấp ký
Đo dung tích khí cặn chức năng
Kháng lực đường dẫn khí

Đo khả năng khuyếch tán khí CO
qua màng phế nang mao mạch
(DLCO, KCO)

Phế thân ký (phlethysmography)

Mở đầu 1 : Các kỹ thuật thăm dò chức năng



1845 Vierordt xác định các thông số: VC, RV

1840 Hutchinson : phát minh ra phế dung ký cột nước

1866 Salter đã cho thêm bộ phận ghi vào phế dung ký

Mở đầu 2 : Lịch sử phát triển



1879 Gad J phát minh ra phế đồ ký

1902 Brodie phát minh ra phế dung ký Fleisch

1904 Tissot phát minh ra PDK chu kỳ kín

1969 Dubois A.B. & van de Woestijne K.P. trình bày phế
dung ký toàn thân

1868 Paul Bert  thực hiện phế thân ký ở thú vật

Paul Bert 
Pneumotachographe de Gad J.

Mở đầu 2 : Lịch sử phát triển



VitalographePhế dung ký  Benedict-Roth

Mở đầu 2 : Lịch sử phát triển



2500 ml

1500 ml

500 ml

Phế dung ký (PDK) : thể tích phổi động

Thể tích 

khí dự trữ IRV
hít vào

TT khí lưu thông TV

TT khí dự trữ

thở ra                 ERV

Thể tích phổi động

Dung 
tích 
sống

VC

Mở đầu 3 : Nguyên lý



Phế thân ký (PTK) : thể tích phổi tĩnh

IRV

TV

ERV

RV Thể tích khí cặn
FRC

VC

TLC

FRC = ERV + RV
TLC = VC + RV
TLC = FRC + TV + IRV

Dung tích 
cặn

chức năng

Dung tích 
phổi toàn 

phần

Mở đầu 3 : Nguyên lý



Hít vào tối đa

DUNG TÍCH SỐNG 

RV RV

Thở ra tối đa

Thể tích khí cặn

VC

Mở đầu 3 : Nguyên lý



Định luật Boyle

P.V = k. T

Phế thân ký (PTK) : Nguyên lý (1)



P miệng

P trong buồng

Độ dốc đường cong

ΔV / ΔP

Phế thân ký (PTK) : Nguyên lý (2)



1.   Rối loạn thông khí tắc nghẽn :

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



2.   Hiện tượng bẫy khí (air-trapping) :
- Tăng RV
- RV/TLC > 35%

Hít vào Thở ra

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



3.   Hiện tượng căng phổi (hyperinflation) :
- Tăng RV (sớm nhất), FRC và TLC

Bình thường COPD

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



3. Hiện tượng căng phổi (hyperinflation) :

Mức độ nặng và test hồi phục trong COPD
Deesomchok, COPD. 2010

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



3. Hiện tượng căng phổi (hyperinflation) : 
- COPD : khó thở khi gắng sức

Cooper CB, Semin Respir Crit Care Med 2005

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



3. Hiện tượng căng phổi (hyperinflation) : 
- COPD : khó thở khi gắng sức

Cooper CB, Semin Respir Crit Care Med 2005

n

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



3. Hiện tượng căng phổi (hyperinflation) : 

Dấu hiệu tiên lượng trong COPD

Casanova, AJRCCM. 2005

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí

4. Rối loạn thông khí hạn chế :
- TLC  < 80% hoặc TLC < LIN 
- Thường khỏi đầu bởi giảm RV, FRC

Bình thường       COPD                    Thông khí 
hạn chế

Bệnh TK-cơ



4. Rối loạn thông khí hạn chế :

- Liên quan đến sự căng dãn phổi

- Do mất thể tích phế nang

- Do bệnh thành ngực

-Bệnh màng phổi

- Bệnh thần kinh cơ 

FEV1 giảm tỷ lệ với giảm các thể tích phổi 
FEV1/FVC vẫn bình thường
 Phế thân ký

1.Vai trò PTK : Chẩn đoán rối loạn thông khí



2. Vai trò PTK : Đo kháng lực đường dẫn khí 

- Lợi điểm thứ 2 của PTK : đo được Raw
- Raw = thay đổi giữa Áp suất/Lưu lượng
- Đơn vị : cmH2O/l/s hay kPa/l/s



2. Vai trò PTK : Đo kháng lực đường dẫn khí 

Biểu đồ kháng lực (Raw) bình thường



Co thắt cơ trơn

Tăng tiết nhầy Viêm

PQ bình thường PQ trong hen, COPD    

Tăng kháng lực : ↑ Raw

2. Vai trò PTK : Đo kháng lực đường dẫn khí 



2. Vai trò PTK : Đo kháng lực đường dẫn khí 

a) Bình thường ; b) Tăng R đường dẫn khí gần
c)   Rối loạn thông khí tắc nghẽn ; d) Tắc nghẽn hô hấp trên



3. Vai trò PTK : Test hồi phục 

43%

11%

24%

22%

FEV1 (+)
Hồi phục (-)

FEV1, IC, RV (+)
IC, RV (+)

Newton, Chest 2002

-Tiêu chuẩn test hồi phục hiện nay : FEV1
- Hồi phục về thể tích  tăng số Bn có hồi phục ?

281 Bn có rối loạn 
thông khí tắc nghẽn
TLC > 130% 



Deesomshok, COPD 2010

- Test hồi phục ở Bn COPD theo mức độ năng

3. Vai trò PTK : Test hồi phục 



- Test hồi phục ở Bn COPD : cải thiện FRC 

FRC
FRC

TLC
Thuốc giãn PQ

Căng phổi 
động học

TLC : dung tích phổi toàn phần ; FRC : dung tích cặn chức năng

3. Vai trò PTK : Test hồi phục 



4. Vai trò phế thân ký : Test co thắt phế quản 

- Thử nghiệm methacholine : tăng phản ứng tính phế quản
- Hệ thống phun kết nối  không cần máy phun định liều



4. Vai trò phế thân ký : Test co thắt phế quản 



5. Vai trò phế thân ký : Đo lực cơ hô hấp

- Nguyên lý :

Thể tích phổi

Cơ hít vào

Áp lực co kéo đàn hồi 
của phổi

Cơ thở ra

Thành ngực - bụng

IC

IVC

expiration

inspiration

tidal breathing

TLC

RV

ERV

FRC



5. Vai trò phế thân ký : Đo lực cơ hô hấp

- Rất quan trọng trong chẩn đoán & điều trị  bệnh lý TK - cơ
- Chẩn đoán các trường hợp khó thở chưa rõ nguyên nhân
- Yếu cơ hô hấp > 50%  giảm VC có ý nghĩa

Phế dung ký : tương tự tắc nghẽn đường dẫn khí ngoài lồng ngực 



5. Vai trò phế thân ký : Đo lực cơ hô hấp

- PTK : đo áp lực tối đa :
+ MIP (maximal inspiratory pressure) = Pimax
+ MEP (maximal expiratory pressure) = Pemax 

Black LF, Am Rev Respir Dis 1969 ; Enright PL, AJRCCM 1994 



5. Vai trò phế thân ký : Đo lực cơ hô hấp

- PTK : đo áp lực tối đa :
+ SNIP (sniff nasal inspiratory pressure)
+ > 70 cmH2O/nam ; > 69 cmH2O/nữ

Steier J, Thorax 2007



5. Vai trò phế thân ký : Đo lực cơ hô hấp

MIP

MEP

SNIP



6. Vai trò PTK : Đo khuyếch tán CO (DLCO)

- PTK : ứng dụng quan trọng của PTK trong đo DLCO (TLCO)



6. Vai trò PTK : Đo khuyếch tán CO (DLCO)

A : giai đoạn làm trống và đổ 
đầy khí  chuẩn

B : hỗn hợp khí  trơ và  oxí t 
carbon (CO) 

C : phương pháp đo khuyếch 
tán bằng giử hơi thở của 
Jones-Meade



6. Vai trò PTK : Đo khuyếch tán CO (DLCO)

- DLCO : đơn vị : mL CO (STPD)/min/mm Hg
- Cần hiệu chỉnh với lượng Hb, HbCO 
- Thường dùng kèm tỷ lệ KCO = DLCO/VA

Pellegrino R, Eur Respir J 2005



6. Vai trò PTK : Đo khuyếch tán CO (DLCO)

- Nguyên nhân gây giảm DLCO :
+ Giảm thể tích phế nang (VA) : xẹp phế nang, 

viêm phổi
+ Mất lan tỏa các đơn vị phế nang :  bệnh mô kẽ 

phổi
+ Giảm khả năng căng giãn phổi : bệnh màng phổi
+ Tắc nghẽn đường dẫn khí

- Nguyên nhân gây giảm KCO : 
+ Bệnh lý mạch máu phổi
+ Phù phổi
+ Khí thủng phổi



Kết luận

- PTK có vai trò rất hữu ích trong chẩn đoán và điều trị 
bệnh lý hô hấp
- PTK thế hệ mới được gắn kết với các tính năng khác 
nhau : đo thể tích, đo kháng lực, đo khuyếch tán, đo 
FENO …
- PTK là thăm dò chức năng thường quy hiện nay tại các 
nước đã và đang phát triển
- Việc đo PTK cần phải do các kỹ thuật viên (điều 
dưỡng) được đào tạo chuyên biệt
- Kết qủa đo PTK cần phải được diễn giải bởi các BS 
chuyên khoa được đào tạo



Kết luận



Xin cám ơn sự chú ý  theo dõi
của qúy đồng nghiệp !


