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KHÁI NIỆM 

- Hyperbaric Oxygen Therapy : phƣơng pháp 

trị liệu oxy cao áp. (HBOT) 

 

- Oxy cao áp liệu pháp là phƣơng pháp điều 

trị mà bệnh nhân đƣợc ở trong buồng kín, 

thở oxy 100% với áp suất cao hơn áp suất 

khí quyển 1 ATM (Undersea and Hyperbaric 

Medical Society, 2003) 

 

 

 

 



KHÁI NIỆM 

- 1662 : Henshow  lần đầu tiên sử dụng 

buồng kín đƣợc bơm đầy không khí bằng 

túi để điều trị các bệnh cấp tính (cơn đau 

thắt ngực), còn khi xả khí điều trị các bệnh 

mạn tính. 

 

- 1879 : Fontaine cho nén khí Nitơ vào 

buồng kín. 

 



KHÁI NIỆM 

 



KHÁI NIỆM 

- Thế kỷ 19 các nhà khoa hoc ngƣời Nga, Hà 

Lan đã đề xƣớng ra ý định sử dụng oxy áp 

lực cao điều trị ngộ độc khí CO. 

- 1952 : Paee công bố công trình về tác dụng 

của HBOT trong điều trị ngộ độc khí CO.  

- 1962 : Smith báo cáo về hiệu quả điều trị vết 

thƣơng do vi trùng kị khí bằng HBOT. 

- 1966 : Boerma báo cáo về các case phẫu 

thuật tim mổ trong điều kiện HBOT. 

 



KHÁI NIỆM 

- Hiện nay trên thế giới, điều trị bằng oxy cao 

áp đang bắt đầu đƣợc chỉ định trong nhiều 

lĩnh vực, và có nhiều nghiên cứu chuyên sâu. 

 

- Tại Việt Nam chỉ định oxy cao áp vẫn còn 

nhiều hạn chế, và có rất ít nghiên cứu về 

phƣơng pháp điều trị này.  



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

  Oxy cao áp có 2 tác dụng cơ bản trên cơ 

thể ngƣời: 

• Tác dụng cơ học: Là tác dụng làm giảm 

kích thƣớc của các bọt khí. 

• Tác dụng làm tăng phân áp oxy ở trong 

máu và tất cả các mô của cơ thể. 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

1. TÁC DỤNG CƠ HỌC CỦA ÁP SUẤT CAO : 

- Định luật của Boyle – Mariotte:  
 

 

P là áp suất khối khí 

V thể tích khối khí 

 

"Thể tích của một chất khí tỷ lệ nghịch với áp suất tuyệt 

đối. Vì vậy, áp suất càng tăng sẽ càng làm giảm kích 

thước bóng khí ".  



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 Các ví dụ minh họa tác dụng cơ học của môi 

trường áp suất cao : 

- Điều trị các trƣờng hợp thuyên tắc bóng khí 

Nitơ trong tai biến lặn. Thở oxy trong môi 

trƣờng áp suất cao sẽ làm tan các bóng khí.  

 

Điều trị HBOT làm nhỏ bóng khí 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

  Các ví dụ minh họa tác dụng cơ học của môi 

 trường áp suất cao : 

- Khí giữ lại ở trong ruột sẽ giảm 50% khi bệnh 

nhân đƣợc thở oxy trong 6 giờ ở áp suất 2 

ATA. Ứng dụng trong điều trị các trƣờng hợp 

liệt ruột cơ năng, chƣớng hơi dạ dày – ruột.  

 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 Các ví dụ minh họa tác dụng cơ học của môi 

trường áp suất cao : 

-  Trong bệnh hoại thƣ sinh hơi, điều trị bằng 

oxy cao áp sẽ làm giảm kích thƣớc bóng khí 

và áp suất ở trong mô bị tổn thƣơng, giúp 

quá trình thông máu tại khu vực đó tốt hơn, 

làm giảm cảm giác đau, kháng sinh đến vùng 

tổn thƣơng dễ dàng hơn và bệnh sẽ khỏi 

nhanh hơn. 

 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

Các bóng khí trong hoại thư sinh hơi có thể được nhỏ lại bằng HBOT 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

2. TÁC DỤNG CỦA ÁP SUẤT CAO LÊN TÍNH 
HÒA TAN CỦA OXY  

- Bình thƣờng dạng oxy hòa tan trong huyết 
tƣơng chiếm khoảng 1,5%, còn lại là oxy gắng 
kết với Hb. 

- Khi tăng phân áp oxy lên 10-13 lần so với bình 
thƣờng và BN đƣợc thở oxy với áp suất là 2,8 
ATA thì 6,8% oxy đƣợc hoà tan trong huyết 
tƣơng. Ở áp suất này oxy đƣợc bão hoà 
100%. .  

 



 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 



Gionis et al., 1999 

Intensive Care Med 26(3):355 

Effects 

of  HBOT 





Sunami, et al. 

Crit Care Med 2000; 28: 2831-36 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

2. TÁC DỤNG CỦA ÁP SUẤT CAO LÊN TÍNH 

HÒA TAN CỦA OXY 

-  Áp suất tối đa dùng trong HBOT đƣợc giới 

hạn là 3 ATA, áp suất tuyệt đối an toàn: 2,8 

ATA. Việc tăng áp suất quá cao không những 

không có lợi mà có thể còn gây ra ngộ độc 

oxy. 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 TÁC DỤNG CỦA VIỆC TĂNG PHÂN ÁP 

OXY ĐỐI VỚI CƠ THỂ : 

- Thúc đẩy quá trình lành vết thƣơng ở những 

mô bị thiếu oxy. 

- Kết thúc quá trình Proxyte hoá Lipid, tăng 

phân áp của oxy làm thúc đẩy việc lấy oxy từ 

Hemoglobin trong trƣờng hợp ngộ độc khí 

CO.  

 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

Điều trị bằng HBOT làm tăng phân áp oxy cạnh tranh CO   



High PaO2 hastens the removal of 

CO from blood 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 TÁC DỤNG CỦA VIỆC TĂNG PHÂN ÁP 
OXY ĐỐI VỚI CƠ THỂ 

- Làm ảnh hƣởng đến tế bào máu: Giảm 
Hematocrit, giảm ngƣng tập tiểu cầu, làm 
tăng tính biến dạng của hồng cầu do đó làm 
cho hồng cầu có thể qua đƣợc các mao 
mạch nhỏ đƣợc dễ dàng. 

- Làm co các mạch máu bình thƣờng, làm giãn 
mạch nơi tổn thƣơng. 

 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 TÁC DỤNG CỦA VIỆC TĂNG PHÂN ÁP 
OXY ĐỐI VỚI CƠ THỂ : 

- Làm tăng sinh mao mạch.  

- Làm tăng hoạt động tạo xƣơng. 

- Tăng dự trữ ATP trong màng tế bào, giảm 
thứ phát phù nề tổ chức (các mô sau thiếu 
máu, các vết thƣơng, vết mổ ...) 

- Giảm các phản ứng viêm. 

 



Saline 

Diclofenac 

10 mg/kg 

HBOT and Diclofenac 

10 mg/kg 

HBOT Diclofenac 

20 mg/kg 

HBOT and Diclofenac 

20 mg/kg 

Sumen et al., 2001 
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Weisz et al., 1997 

J Clin Immuno. 17(2):154-9  

HBOT and Inflammation 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 TÁC DỤNG CỦA VIỆC TĂNG PHÂN ÁP 
OXY ĐỐI VỚI CƠ THỂ : 

- Khôi phục phát triển nguyên bào sợi và 
tăng SX collagen. 

- Thúc đẩy thuốc qua màng. 

- Ức chế sự phát triển của Clostridium 
Perfringens. 

- Hồi phục các mô sau tổn thƣơng thiếu oxy ( 
giảm tình trạng phù não). 

 

 

 



Calvert et al., 2002 

Effects 

of  HBOT 

Hypoxia 

Ischemia 

Hypoxia 

Ischemia 

+ HBOT Control 

Rat Brain 



Postischemic BBB permeability 

Veltkamp et al., 2005 Postischemic cerebral edema 

Rats 3 ATA 

100% oxygen 

Effects 

of  HBOT 



CƠ CHẾ TÁC DỤNG 

 TÁC DỤNG CỦA VIỆC TĂNG PHÂN ÁP OXY 
ĐỐI VỚI CƠ THỂ 

- Làm co các mạch máu bình thƣờng, làm giãn 
mạch nơi tổn thƣơng. 

- Ức chế sản xuất Alphatoxin trong bệnh sinh hơi 

- Làm tăng bài tiết enzym SOD trong những 
mô ghép. 

- Cải thiện tình trạng stress oxy hóa trong cơ 
thể (Oxidative Stress). 

 

 

 



Dennog, 1999 

HBOT and Oxidative Stress 



HBOT and Oxidative Stress 



ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA OXY 

CAO ÁP 

 

• ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ 

 

• PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – THẨM MỸ 



CÁC CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

        Theo European Committee for Hyperbaric Medicine – Update 2016 



CÁC CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

Theo Hội Y Học Dưới Nước và Cao Áp Lâm Sàng Thế Giới 



CÁC CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

  Ngộ độc Carbon monoxide 

  Bệnh do giảm áp trong tai biến lặn  

  Bệnh nghẽn mạch do khí hoặc không khí 

cấp tính (Air/Gas embolism). 

  Bệnh hoại thƣ sinh hơi. 

  Thiếu máu do chấn thƣơng cấp tính và các 

trƣờng hợp thiếu máu bất thƣờng khác (bao 

gồm các trƣờng hợp nhồi máu não cấp). 

 



CÁC CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

Tổn thƣơng do chèn ép và chỗ nối chi bị đứt rời. 

Các loại nhiễm trùng kỵ khí (Anerobic Infection). 

  Các vết loét do viêm tắc tĩnh mạch, động mạch. 

Viêm tuỷ xƣơng mạn tính  

  Các tổn thƣơng do đái tháo đƣờng. 

  Hoại tử do bức xạ. 

Vết thƣơng, vết loét lâu lành. 

 

 
 



CÁC CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

Điều trị các mảng da sau cấy ghép. 

  Nhiễm trùng phần mềm bị hoại tử. 

  Bỏng nhiệt. 

  Ngộ độc cấp Cyanide. 

Trẻ tự kỷ 

Phục hồi chức năng sau tai biến 

Thẩm mỹ , phục hồi sức khỏe. 



CHỐNG CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 



CÁC TRIỂN VỌNG TƢƠNG LAI 

TRONG CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

- Nhồi máu cơ tim cấp hạn chế vùng hoại tử 

- Viêm tụy cấp 

- Tắc mạch khí do các phẫu thuật tim hở 

- Các chấn thƣơn sọ não, tủy sống 

- Đau sau mổ 

- Tai biến mạch máu não ( cấp và mạn) 

- Viêm ruột hoại tử. 

- … 



CHỐNG CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

1. Tràn khí màng phổi chƣa điều trị : vì trong môi 

trƣờng cao áp sẽ gây nén khí trong khoang 

màng phổi.  

2. Oxy cao áp làm tăng tính thấm qua màng của 

các thuốc sau đây nên gây ra các tình trạng 

ngộ độc : Doxorubicin ( một loại thuốc điều trị 

bạch cầu), Cis-platinum ( điều trị ung thƣ). 

3. Disulfiram (điều trị chứng nghiện rƣợu mạn 

tính) ngăn cản việc sản xuất enzym SOD, dễ 

gây ra tình trạng ngộ độc oxy khi điều trị bằng 

HBOT. 



CHỐNG CHỈ ĐỊNH OXY CAO ÁP 

4. Các chống chỉ định tƣơng đối : 

- Khối u ác tính : nồng độ oxy cao kích thích sự 
phát triển và di căn các tế bào ung thƣ. 

- Mang thai : nồng độ oxy cao kích thích co 
động mạch tử cung. 

- Nhiễm trùng đƣờng hô hấp trên, viêm xoang 
mạn. 

- Tiền sử tràn khí màng phổi tự phát 

- Tiền sử phẫu thuật ngực, phẫu thuật tai gần 
đây. 

 



CÁC BIẾN CHỨNG,TÁC DỤNG PHỤ 

1. NGỘ ĐỘC OXY  

- Do hiện tƣợng tích lũy oxy trong các trƣờng hợp 
thở oxy liều cao kéo dài.  

- Ngộ độc oxy phụ thuộc 2 yếu tố : phân áp oxy và 
thời gian tiếp xúc.  

- Có 2 thể : 

+    Thể phổi : ho ra máu, đau ngực… 

+   Thể não : áp suất oxy tăng cao trong các mô, tăng 
quá trình oxy hóa các mô, sinh nhiều gốc tự do. 
Oxy dể ngấm vào mô mỡ của tế bào não gây tổn 
thƣơng myelin (cảm giác kích thích, hồi hộp, co 
giật, bất tỉnh ….)  

 

 



CÁC BIẾN CHỨNG,TÁC DỤNG PHỤ 

2. CÁC TAI BIẾN DO THAY ĐỔI ÁP SUẤT 

ĐỘT NGỘT : 

- Chấn thƣơng tai ( chảy máu tai… ) 

- Vỡ cửa sổ tròn 

- Chấn thƣơng xoang ( chảy máu mũi …) 

- Thay đổi độ khúc xạ của mắt 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

1. BUỒNG ĐƠN : 

* Nhƣợc điểm :  

-  Khí nén sử dụng là Oxy nguyên chất. Vì vậy rất dễ gây 
tình trạng ngộ độc oxy do hiện tƣợng tích lũy oxy. 

- Mỗi buồng chỉ sử dụng đƣợc cho 1 bệnh nhân. Nhân 
viên y tế chỉ đứng ngoài quan sát, không vào buồng cùng 
bệnh nhân nên hạn chế khi có tình huống cấp cứu xảy 
ra. 

- Thể tích buồng nhỏ dễ gây tâm trạng lo lắng cho bệnh 
nhân. 

- Chỉ nên sử dụng cho các hoạt động phục hồi chức năng, 
phục hồi sức khỏe và thẩm mỹ 

 

 
 

 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

1. BUỒNG ĐƠN : 

* Ƣu điểm :  

- Giá thành rẻ. 

 

* Để sử dụng buồng đơn an toàn, Hội Cao áp 
lâm sàng Thế giới khuyến cáo chỉ nên tăng 
mức áp suất đến 2 ATM và thời gian trong 
buồng từ 1-3 giờ. Thời gian tăng áp, thời gian 
giảm áp từ từ không đƣợc quá nhanh (theo 
phát đồ).  

 

 

 

 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

2. BUỒNG ĐA : có 02 loại  

- ĐƠN NGĂN, ĐA CHỖ 

- ĐA NGĂN, ĐA CHỖ 

 

* Nhƣợc điểm :  

- Giá thành cao, kỹ thuật lắp ráp khó. 

- Cần nhóm làm việc đông nhân viên y tế. 

- Vì buồng cho phép nhiều bệnh nhân và thân nhân 
vào cùng nên phải kiểm tra kỹ các vật dụng dễ gây 
cháy nổ ( bật lửa …) 

 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP  

• Buồng đa ngăn, đa chỗ  



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

Buồng một ngăn , đa chỗ  



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

2. BUỒNG ĐA   

*  Ƣu điểm : 

-  Khí nén sử dụng là không khí, mỗi bệnh nhân trong buồng 
có một nguồn dây oxy riêng nên cho phép thở oxy ngắt 
quãng (theo phát đồ cho từng bệnh lý). Vì vậy tránh đƣợc 
tình trạng ngộ độc oxy. 

- Mỗi buồng sử dụng đƣợc cho nhiều bệnh nhân. Nhân 
viên y tế có thể vào buồng cùng bệnh nhân để theo dõi và 
cấp cứu. 

- Thể tích buồng lớn, cho phép ngƣời thân và nhân viên y 
tế vào cùng, nên tạo tâm lý an tâm cho bệnh nhân. 

- Sử dụng đƣợc cho tất cả các loại cấp cứu, điều trị các 
bệnh lý khác nhau, Phục hồi chức năng và thẩm mỹ. 

 

 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

2. BUỒNG ĐA :   

• Ƣu điểm : 

- Trƣờng hợp buồng đa ngăn, đa chỗ có ngăn giảm áp 
riêng để có thể thực hiện thay đổi nhân viên y tế trong 
những phát đồ điều trị liên tục trong buồng hàng chục 
giờ đồng hồ. 

- Đối với buồng đa, Hội Cao áp lâm sàng Thế giới 
khuyến cáo áp suất tối đa dùng trong HBOT đƣợc giới 
hạn là 3 ATA, áp suất tuyệt đối an toàn: 2,8 ATA . Thời 
gian tăng áp, thời gian giảm áp từ từ không đƣợc quá 
nhanh (theo phát đồ từng bệnh lý cụ thể) 

 

 

 



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

Relaxing and painless  



PHÂN LOẠI BUỒNG OXY CAO ÁP 

 Hướng phát triển tương lai : Hồi sức bệnh 
nhân trong Buồng oxy cao áp  

 

 

 



TỔ CHỨC MỘT ĐƠN VỊ OXY CAO ÁP 

1. Nguồn nhân lực: 

 - BS Y học cao áp ( chuyên khoa Y học biển, sơ bộ 06 tháng tại các 
Trung tâm oxy cao áp )  

 - Chuyên khoa hỗ trợ : hồi sức, cấp cứu, nội tổng quát… 

 - Điều dƣỡng  

 - KTV cao áp 

 - Kỹ sƣ điện và áp lực  

2. Cơ sở vật chất: 

 - Hạ tầng 

 - Buồng cao áp 

 - Hệ thống cung cấp khí 

 - Hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ 

3. Các thủ tục pháp lý 

 



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 


