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Adaptivní ServoVentilace (ASV) 

ASV je léčba pozitivním tlakem v dýchacích cestách, cílem je 
stabilizovat dýchání pacientů s komplexními formami poruch 

dýchání ve spánku  

Léčba první volby pro pacienty s centrální, komplexní 

a smíšenou spánkovou apnoe, kteří jsou i po léčbě 

CPAP symptomatičtí či nonkompliantní. 

• Účinně a rychle léčí všechny formy centrální spánkové apnoe 

• Předchází výskytu obstrukčních událostí 

• Poskytuje pacientovi pohodlnou léčbu 

• Velmi jednoduché nastavení a používání 
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Cíl ASV léčby 

Proměnná tlak. podpora 

Nastavitelný EPAP 

Toho dosáhneme pokud pacientovi poskytneme:  
• Proměnnou inspirační tlakovou podporu   
• Konstantní (nastavitelný) pozitivní exspirační tlak v dýchacích cestách  

(EPAP) 
• Respirační podporu synchronizovanou s dýcháním pacienta  

Cílem ASV je stabilizace ventilace pacienta  

Tlak 
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AirCurve 10 CS PaceWave     (kód ZP: 0171244)  

PaceWave poskytuje ASV léčbu nejlepší ve své třídě díky speciálním funkcím, které byly navrženy ke 
zlepšení účinnosti léčby a pohodlí pacienta: 
 
• stabilizace minutové ventilace adaptivní tlakovou podporou PS 
• automaticky nastavitelný přetlak na konci výdechu EPAP 

 
PaceWave nabízí exkluzivní technologie Breath Phase Mapping a Easy-Breath  
pro nastavení léčby na míru a navýšení compliance léčby pacienta.    
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Technologie PaceWave léčby CSA 

 PaceWave je jedinečný ASV algoritmus se zaměřením na pacientovu aktuální 
 minutovou ventilaci (MV).  

• PaceWave porovnává 
pacientovu současnou MV s 
“cílovou MV”  
 

• Tlaková podpora je navýšena, 
když je MV pod cílovou hladinou 
a vrací se na základní hladinu, 
když je MV opět nad cílovou 
hladinou  

• Cílová hladina MV je automaticky nastavena na 90% průměru aktuální MV s 
cílem zabránit převentilaci pacienta. 
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Technologie PaceWave léčby CSA 
• Cílová hladina MV je počítána na základě 3 minutového pohyblivého průměru pacientovy MV 
• Tlaková podpora je navýšena jakmile se MV sníží pod cílovou hladinu 

3-minutový pohyblivý průměr 

 

• Díky mapování dechové fáze s velkou vzorkovací frekvencí (13 bodů/dech), 
PaceWave přesně monitoruje variability MV, dechové frekvence a dechového vzorce, přesně 
a rychle přizpůsobuje nastavení potřebám pacienta.  
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PaceWave účinně léčí OSA a stabilizuje HCD 
 PaceWave generuje konstantní end-exspirační tlak k zabránění obstrukčním událostem 

 K dispozici jsou 2 režimy:  
  ASV 

• EPAP je manuálně vytitrován a nastaven na začátku léčby 

  ASVAuto 
• End-exspirační tlak (EPAP) je automaticky upraven podle výskytu obstrukce v 

horních cest dýchacích HCD (apnoe, omezení flow a chrápání).  

• Automatický EPAP účinněji předchází výskytu obstrukčních událostí (apnoe a hypopnoe) a 
efektivněji stabilizuje horní cesty dýchací HCD 
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Optimální nastavení tlakové podpory 
• AirCurve 10 CS PaceWave užívá široký rozsah automaticky se regulující tlakové 

podpory od 0-20 cmH2O a zajišťuje více podpory, když je třeba a méně není-li nutná. 
• Minimální hodnota tlakové podpory 3 cmH2O je dostatečná k zajištění komfortu 

pacienta.  

ASV režim: 
• 3 léčebná nastavení  
• stejné nastavení pro snadný přechod   
stávajících uživatelů ASV řady S9 

ASV Auto režim: 
• 4 autotitrační nastavení 
• vhodné pro pacienty s komplexní 
poruchou dýchání ve spánku 
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Adaptivní ServoVentilace (ASV) 

Indikace k použití  

Kontraindikace 

ASV je indikováno ke stabilizaci ventilace u dospělých pacientů  s  
• Centrální spánkovou apnoe (CSA) 
• Smíšenou spánkovou apnoe (MSA) 
• Periodickým dýcháním (CSR)  

s přítomností nebo bez obstrukční spánkové apnoe.   
 
Pro použití v domácím či nemocničním prostředí.  

ASV léčba je kontraindikována pacientům s 
chronickým symptomatickým srdečním 
selháním (NYHA 2-4) se sníženou ejekční 
frakcí levé komory (LVEF ≤ 45%) a střední 
až těžkou převládající centrální spánkovou 
apnoe.  

Léčba pozitivním tlakem může být kontraindikována  u 
některých pacientů: 

• těžká bulózní plicní nemoc  
• pneumothorax nebo pneumomediastinum 
• patologicky nízký krevní tlak ve spojení  

se sníženou náplní cévního řečiště 
• dehydratace 
• únik cerebrospinálních tekutin, nedávná 

operace lebky nebo trauma. 
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SERVE-HF 

Treatment of Sleep-Disordered 
Breathing With Predominant Central 

Sleep Apnea by Adaptive Servo 
Ventilation in Patients With Heart Failure 

and Reduced Ejection Fraction 
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SERVE-HF 
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Prevalence SDB u CHSS 

51-88% pacientů s CHSS trpí SDB 
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SDB u CHSS 
• Prevalence SDB u CHSS 51 - 88% - vyšší než v běžné populaci 

 
• Jak u HFpEF tak u HFrEF nebo HFmrEF 

 
• Relativní nedostatek typických symptomů (denní spavost) 

 
• Poddiagnostikovanost 

 
• CSA/CSR 
 
 
• prevalence narůstá s tíží SS 
• asociace s horší prognózou 
• i u lehkých forem 

Young et al, AJRCCM 2003;167:1181-5; Levy et al. Sleep Med Clin 2007;2:615-21; Bitter et al. Eur J Heart 
Fail 2009;11:602-8; Herrscher et al. J Card Fail 2011;17:420-5; Arzt et al. Arch Int Med 
2006;166:1716-22; MacDonald et al. J Clin Sleep Med 2008;4:38-42; Javaheri et al. JACC 
2007;49:2028-34; Bitter et al. Eur Heart J 2011;32:61-74; Yumino et al. Heart 2009;95:819-24 

 



© 2015 ResMed  - Company Confidential 

SERVE-HF background - studie CANPAP 

• 258 pac. léčených pomocí CPAP vs 130 neléčených 
• Zlepšení EF LK, AHI, BNP, 6MWT při CPAP 
• Předčasně ukončena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• U pac. léčených pomocí CPAP časný vzestup mortality 
• Bez rozdílu v počtu hospitalizací, době přežití bez transplantace, 

kvalitě života 

Bradley et al. NEJM 2005;353:2025-33 
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SERVE-HF background - studie CANPAP 

• Limitace - AHI na léčbě 19/hod., AHI pod 15/hod. jen 57% 
 
• Post-hoc analýza ukázala, že CPAP může zlepšit mortalitu, pokud 

bude AHI při léčbě pod 15/hod. u pac. s CHSS a EF LK < 40% 

Arzt et al. Circulation 2007;115:3173-809 
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SERVE-HF background 

• ASV má větší efektivitu při léčbě CSA/CSR než CPAP 
• Pacientům s CHSS lépe vyhovuje ASV oproti CPAP 
• Pacienti s CHSS preferují ASV před CPAP či BiPAP 

 

Teschler et al. AJRCCM 2001;164:614-9; Philippe et al. Heart 2006;92:337; Kasai et al. Circ Heart Fail 

2010;3:140-8 
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ASV u pac. s CHSS a CSA 

• Menší RCTs u pac. s CHSS a CSA/CSR ukazují 
•  snížení AHI, NT-proBNP, LVDd a NYHA 
•  zlepšení 6MWD a EF LK 

 
 
 

• Léčba pomocí ASV u pacientů s CHSS a CSA/CSR spojena se 
snížením mortality 

 

Kasai et al. Chest 2008;133:690-696; Randerath et al. Chest 2012;142:440-7; Miyata et al. J 
Cardiol 2012;60:222-7; Campbell et al. Intern Med J 2012;42:1130-6; Pepperell et al. AJRCCM 
2003;168:1109-14; Kourouklis et al. Int J Cardiol 2013;168:157-62; Arzt et al. Eur Respir J 
2013;42:1244-54; Birner et al. Respiration 2014;87:54-62; Nakamura et al. Clin Res Cardiol 
2015;104:208-16 
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SERVE-HF cíl studie 

Zjistit vliv léčby poruch dýchání ve spánku  
s predominancí  centrální spánkové apnoe  
(AHI >15/hod., cAHI/AHI > 50 % a cAI >10/hod.) 
pomocí adaptabilní servo-ventilace (ASV)  
u pacientů se srdečním selháním  
(NYHA III, IV a II s > 1 hospitalizací pro srdeční 
selhání v posledních 24 měsících, EF LK < 45% - 
HFrEF) na přežití a kardiovaskulární výsledky 
(outcomes). 
 

Cowie et al. Eur J Heart Fail 2013;15:937-43; Cowie et al. NEJM 2015, 1 Sep 
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SERVE-HF design studie 

• Randomizovaná, paralelní, event-driven design 
 

• Srovnávající kontrolní skupinu (optimální léčba) 
s aktivně léčenou skupinou (optimální léčba plus 
adaptabilní servo-ventilace ASV - Auto Set 
CSTM ResMed) 

 
• ASV titrace za hospitalizace 

 
• 91 center, 11 států (ČR - ICRC) 
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SERVE-HF primární a sekundární cíle 

• Primární složený: vznik první události z následujících: 
úmrtí z jakékoli příčiny, život zachraňující kardiovaskulární 
intervence (OTS, dlouhodobá VAD, KPR pro náhlou 
srdeční zástavu, adekvátní ICD léčba) nebo neplánovaná 
hospitalizace pro zhoršené CHSS 

 
 
 
• Sekundární:  

• stejný jako primární, jen místo úmrtí z jakékoli příčiny 
CV úmrtí 

• stejný jako primární, jen místo neplánované hospit.      
pro zhoršené CHSS všechny neplánované hospit. 

• čas do úmrtí, čas do KV úmrtí, změna NYHA, změna v 
6MVD, změna v QoL 
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SERVE-HF 1325 pacientů mezi 2/2008 a 5/2013 
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SERVE-HF baseline charakteristika 
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SERVE-HF adherence k terapii 

• AHI z 31,2/hod. na 6,2-6,8/hod. v průběhu 48 
měsíců (p<0,001) 
 

• cAHI z 25,2/hod. na 3,2-4/hod. v průběhu 48 
měsíců (p<0,001) 
 

• ODI z 32,1/hod. na 8,6-9,9/hod. v průběhu 48 
měsíců (p<0,001) 
 

• 60% pacientů užívalo ASV > 3 hod./noc  
 

• Průměrná doba použití ASV byla 3,9 a 3,7 
hod./noc v 3 a 48 měs. 
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SERVE-HF primární cíl neutrální 
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SERVE-HF subgroup analýza prim. cíle 
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SERVE-HF úmrtí ze všech příčin 
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SERVE-HF CV úmrtí 
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SERVE-HF subgroup analýza CV úmrtí  
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SERVE-HF post-hoc analýza 
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SERVE-HF symptomy 
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SERVE-HF QOL 
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SERVE-HF závěr 
• Studie nezahrnovala osoby s CSA bez SS nebo s HFpEF, 

pacienty s převládající OSA a nezahrnovala žádné další 
způsoby léčby, např. CPAP, APAP. 

• Studie neidentifikovala žádnou výhodu terapie ASV pro pac. s 
CHSS 

• Noví takto rizikoví pacienti by tedy neměli ASV používat. 
• Terapie ASV je nyní u těchto rizikových pacientů 

kontraindikována. 
• U všech pacientů je třeba posoudit riziko SS. V případě 

příznaků a projevů SS je třeba provést objektivní hodnocení 
EF LK. 

• Lékaři musejí identifikovat a znovu vyhodnotit všechny 
pacienty s CHSS, kteří jsou nyní léčeni pomocí přístrojů ASV, u 
nichž je nutno terapii ASV neprodleně ukončit. 

• Rozhodnutí o pokračování v léčbě u stávajících pacientů je 
třeba provést s ohledem na toto výrazné zvýšení rizika úmrtí a 
pozorovanou nulovou výhodu pro pacienta. 
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SERVE-HF budoucnost 
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SAVE  (The Sleep Apnea cardioVascular Endpoints study) 

• Zjistit, zda terapie pac. s KV onemocněním se středně těžkou a 
těžkou OSA pomocí CPAP povede k redukci incidence KV eventů 

• Design 
 Mezinárodní, randomizovaná, multicentrická, prospektivní  open-
 label studie (CPAP + běžná péče vs běžná péče) 
• Cíle 
 Primární  

• složený (IM, CMP, hospitalizace pro NAP, TIA  nebo SS a KV 
úmrtí) 

 Sekundární 
• další složené: ischemické KV eventy; hlavní KV eventy; kardiální 

eventy; neurologické eventy 
• individuální komponenty primárního cíle 
• vznik fisi, diabetu 
• celková mortalita 

• Další cíle 
• OSA symptomy – chrápání, spavost (ESS), nálada (HADS) 
• QOL (SF36) 
• Dny volna z důvodů pracovní neschopnosti 
• Bezpečnostní cíle – SAE, nehody vedoucí ke zranění, dopravní 

nehody… 
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SAVE zařazovací a vyřazovací kritéria 
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SAVE 2717pts v obd. 12/2008 - 12/2015, 7 zemí, 89 center 
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SAVE 
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SAVE baseline charakteristika souboru 
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SAVE baseline charakteristika souboru 
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SAVE adherence k léčbě CPAP a kontrola OSA 
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SAVE primární cíl - neutrální 
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SAVE - sekundární cíle 

 
• Nesignifikantní rozdíly  
• složené: ischemické KV eventy; hlavní KV eventy; 

kardiální eventy; neurologické eventy 
 
 

• individuální komponenty primárního cíle 
• (krom hospitalizace pro TIA – vyšší u CPAP, p=0,04) 

 
 

• vznik fisi, diabetu 
• celková mortalita 
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SAVE - spavost, nálada, QoL, práce a bezpečnost 

• Zlepšena 
 

• ESS (p<0,001) 
• Anxieta (p=0,002) a deprese (p<0,001) 
• SF36 fyzická (p=0,002) a mentální komponenta (p<0,001) 
• Počet dnů volna z důvodu pracovní neschopnosti (p<0,001) 

 
 

• Nesignifikantní rozdíl 
• SAE 
• Nehody 
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SAVE závěr 

• Přidání terapie CPAP k běžné léčbě nevede k redukci KV 
událostí u pacientů s OSA po koronární nebo 
cerebrovaskulární příhodě. 
 

• Riziko CMP může být sníženo u pacientů s dobrou 
compliance k terapii CPAP. 
 

• Léčba CPAP výrazně zlepšila denní bdělost, náladu, 
QOL a redukovala počet dnů volna z důvodu pracovní 
neschopnosti. 
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Děkuji za pozornost 
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