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Adaptivní ServoVentilace (ASV)

ASV je indikováno ke stabilizaci ventilace u dospělých pacientů s 
• centrální spánkovou apnoí (CSA)
• smíšenou spánkovou apnoí (MSA)
• periodickým Cheyne-Stokesovým dýcháním (CSR)

s/ bez obstrukční spánkové apnoe

Pro použití v domácím či nemocničním prostředí. 

Indikace k použití

ASV léčba je kontraindikována pacientům            
s chronickým symptomatickým srdečním 
selháním (NYHA II-IV) se sníženou ejekční frakcí 
levé komory (EF LK ≤ 45%) a s převládající 
střední až  těžkou centrální spánkovou apnoí. 

Léčba pozitivním přetlakem může být kontraindikována      
u některých pacientů:
• těžká bulózní plicní nemoc 
• pneumothorax nebo pneumomediastinum
• patologicky nízký krevní tlak, obzvláště pokud je 

spojen s poklesem objemu v cévním řečišti
• dehydratace
• únik cerebrospinálních tekutin, nedávná  operace 

lebky nebo trauma

Kontraindikace
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SDB u CHSS
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• 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
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SERVE-HF

Cílem studie SERVE-HF bylo zjistit vliv 
léčby ASV na přežití a kardiovaskulární 
výsledky u pacientů se srdečním selháním 
s ejekční frakcí levé komory ≤45% a
převládající centrální spánkovou apnoí 
(CSA).



©ResMed 2014   I

SERVE-HF: primární endpoint

1. Cowie et al. NEJM 2015;373:1095-105. 

V analýze podle původního 
léčebného záměru nemělo ASV
vliv na primární endpoint 
zahrnující úmrtí bez závislosti 
na příčině, život zachraňující 
kardiovaskulární výkon, nebo 
neplánovanou hospitalizaci z 
důvodu srdečního selhání1 i 
přes nastavenou efektivní léčbu 
spánkové apnoe. 
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SERVE-HF subgroup analýza prim. cíle
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Nárůst rizika úmrtí ze všech příčin i KV příčin

1. Cowie et al. NEJM 2015;373:1095-105. 
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Podle dodatečné statistické analýzy je nyní možné vyloučit jakákoli podezření, že
potenciálně matoucí faktory – jako např. nízká compliance pacienta k ASV režimu
nebo vysoký cross-over jednotlivých léčebných skupin – mohou být příčinou
pozorovaného rizika mortality nebo k němu mohou významně přispívat.1

1. On-treatment analysis - submitted to JAMA. Woehrle H, Cowie MR, Christine Eulenburg C et al. Adaptive servo ventilation for central sleep apnea in heart failure: 
results of the SERVE-HF on-treatment analysis.

Riziko mortality pozorované ve studii SERVE-HF 
bylo potvrzeno jako skutečný klinický nález 
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SERVE-HF subgroup analýza CV úmrtí 
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Robustní statistické metody (multivariantní a multistatická analýza) 
potvrdily, že riziko úmrtí je nejvyšší u pacientů s CSA a nejnižší ejekční 

frakcí levé komory (EF LK).1

Riziko mortality bylo pozorováno jen u pacientů se srdečním selháním 
způsobeným systolickou dysfunkcí a s predominantní centrální SA1

1. Multistate/multivariate analysis – to be presented at ESC and ERS. Submitted to The Lancet. Eulenburg C, Wegscheider K, Woehrle H et al. Adaptive servo-
ventilation for central sleep apnoea in heart failure: results of the SERVE-HF multistate model analysis.

Spojitost mezi adaptivní servoventilací a úmrtím z kardiovaskulárních příčín bez předchozí 
hospitalizace z důvodu zhoršení srdečního selhání nebo život zachraňující událostí
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ASV nezhoršuje funkci levé srdeční komory1

1. Cowie MR, Woehrle H, Karl Wegscheider K et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnoea in Systolic Heart Failure: Echocardiographic, cMRI and 
biomarker results of the major substudy of SERVE-HF (Major sub-study – presented at ATS. Submitted to Eur Heart J).

ASV nemá vliv na funkci levé komory nebo její remodelování a 
neovlivňuje systémové markery související se syndromem srdečního 

selhání.1
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Riziko úmrtí pozorované v SERVE-HF nesouvisí s úrovní 
pozitivního přetlaku v dýchacích cestách1

1. Woehrle H, Vettorazzi E, Wegscheider K et al. Adaptive servo-ventilation (ASV) pressures and cardiovascular (CV) mortality risk in SERVE-HF (Subgroup analysis 
on pressure settings - to be presented at ERS)
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ASV léčba je kontraindikována pouze u pacientů s 
chronickým symptomatickým srdečním selháním (NYHA 
II-IV) se sníženou ejekční frakcí levé komory (EF LK≤ 
45%) a s převládající střední až  těžkou centrální 
spánkovou apnoí. 

Odborníci a vědecké společnosti se shodují, 1,2,3, 4 že 
pacienti s ejekční frakcí levé komory >45% jsou vhodní 
pro léčbu ASV, pokud je to klinicky opodstatněné. 

Léčba ASV je vhodná pro pacienty 
bez výrazné redukce LVEF 

1. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. 
http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1

2. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue 
des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81

3. Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline. Journal of Clinical Sleep 
Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61

4.       Randerath et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016

http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1
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Prohlášení odborníků a 
pokyny vědeckých společností 
k propagaci společných 
názorů a důvěry
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1. ERS prohlášení publikované v listopadu 2016

2. AASM guidelines aktualizované v květnu 2016

3. Poziční dokument od 3 evropských odborníků z března 2016

4. Poziční dokument francouzských odborníků schválený FR Sleep 
Society, Pulmonology Society and Cardiology Society v listopadu 
2015 

Prohlášení odborníků a pokyny vědeckých společností k propagaci 
společných názorů a důvěry (po výsledcích SERVE-HF)
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1. ERS prohlášení: definice, rozlišení, diagnóza a léčba CSA
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2. AASM guidelines aktualizované v květnu 2016
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• Aktualizace CSA pokynů z roku 2012 

Aurora et al. Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 12, No. 5, 2016
http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.5812
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Aurora et al. Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 12, No. 5, 2016
http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.5812

2. AASM guidelines aktualizované v květnu 2016
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Prof Marie-Pia d’Ortho (France)
Prof Michael Artz (Germany)
Dr Holger Woehrle (Germany) 

Vyskytuje se množství dalších 
indikací a skupin pacientů pro 
které může být ASV užitečné, 
efektivní a bezpečné, včetně 
pacientů s léčbu vyžadující CSA, 
s centrální apnoí spojenou s 
dlouhodobým užíváním opioidů 
bez alveolární hypoventilace, s 
idiopat. CSR, po iCMP a u těch se 
srdečním selháním se zachovalou 
ejekční frakcí levé komory.

d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1) 
http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1

3. Poziční dokument od 3 EU odborníků z března 2016
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• Odborníci souhlasili omezit kontraindikaci na srdeční selhání se sníženou EF ≤ 45%.

• Prohlášení odborníků potvrzuje, že ASV je vhodné v těchto situacích:

1. Idiopatická CSA nebo CSR 

2. Komplexní /rozvíjející se/ přetrvávající CSA

3. CSA spojená s dlouhodobou léčbou opioidy bez alveolární hypoventilace 

4. Srdeční selhání se zachovalou EF LK 

5. CSA po ischemické CMP 

Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome 
Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81

4. Poziční dokument francouzských odborníků schválený FR Sleep 
Society, Pulmonology Society and Cardiology Society v listopadu 2015 
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ASV klinické důkazy 
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Indikace Úroveň klinických důkazů

CSA u pacientů se 
srdečním selháním se 
zachovalou ejekční frakcí 
(HFpEF)

 1 randomizovaná kontrolovaná studie, mortalita morbidně 
obézních, 36 pacientů, sledování 18 měsíců1

 1 observační prospektivní studie2 s 84 pacienty, 11 měsíců
sledování

Komplexní spánková 
apnoe (rozvíjející se či 
přetrvávající)

 3 RCT (37 až 66 pacientů) redukce CA v AHI indexu3,4,5

Opioidy vyvolaná CSA
nebo CSR

 2 RCT s malým počtem pacientů, posuzující účinnost redukce 
CA v AHI indexu6,7

Spánková apnoe po 
ischemické mozkové 
příhodě 

 1 retrospektivní studie8 s 15 pacienty, sledování 6 měsíců, 
redukce AHI a ESS; průměrná compliance 6 hodin

Idiopatická CSA  1 retrospektivní studie9 se 41 pacienty, průměrná doba 
sledování 36 měsíců, kompletní redukce AHI a dobrá 
compliance
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1. Bitter T et al. Adaptive servoventilation in diastolic heart failure and Cheyne–Stokes respiration. Eur
Respir J 2010; 36: 385–392

2. Yoshihisa et al. Impact of adaptive servo-ventilation on cardiovascular function and prognosis in heart 
failure patients with preserved left ventricular ejection fraction and sleep-disordered breathing. European 
Journal of Heart Failure 2013;15(5):543-50

3. Javaheri et al. The Performance of Two Automatic Servo-Ventilation Devices in the Treatment of Central 
Sleep Apnea. SLEEP 2011;34(12):1693-1698

4. Dellweg et al. Randomized Controlled Trial of Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Versus 
Servoventilation in Patients with CPAP-Induced Central Sleep Apnea (Complex Sleep Apnea). SLEEP 
2013;36(8):1163-1171

5. Morgenthaler et al. The complex Sleep Apnea Resolution Study: a prospective randomized controlled trial 
of CPAP versus ASV therapy. Sleep 2014 5(37):927-34

6. Cao et al, J Clin Sleep Med. A Novel Adaptive Servoventilation (ASVAuto) for the Treatment of Central 
Sleep Apnea Associated with Chronic Use of Opioids. 2014;10(8):855-861

7. Shapiro et al. Home-use servo-ventilation therapy in chronic pain patients with central sleep apnea: initial 
and 3-month follow-up. Sleep Breath 2015

8. Brill et al. Adaptive servo-ventilation as treatment of persistent central sleep apnea in post-acute ischemic 
stroke patients. Sleep Medicine 2014 ;15 :1309–1313

9. Carnevale et al. Effectiveness of Adaptive Servo Ventilation in the treatment of hypocapnic central sleep 
apnea of various etiologies. Sleep Medicine 2011;12(10):952-8

Studie ohledně ASV účinnosti a bezpečnosti 

22
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• Porozumění výsledkům studie SERVE-HF významně vzrostlo 

• Provádíme další šetření a analýzy z dat SERVE-HF

• Sbíráme další klinická data
READ ASV registr

• Evropská centra, včetně ČR

• Hlavní cíl
o Vliv léčby ASV v běžné klinické praxi na kvalitu života

• Druhotné cíle:
o Vliv léčby ASV v běžné klinické praxi na

 Denní symptomy
 Spánek
 Deprese

o Compliance a užívání léčby
o Řešení AHI a centrálního AHI
o Bezpečnost léčby ASV 

• 1 fáze: 24 měsíců 

Pokračujeme ve výzkumu
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Main Headline Goes Here
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Děkuji. 
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