
Sledování výskytu RERA u pacientek  léčených 
přístrojem typu AirSense 10 AFH

Veronika Jiřičková a kol.



RERA
Respiratory Effort-Related Arousal

• Probouzecí reakce nebo probuzení vyvolané 
sekvencí dechů se zvyšujícím  se respiračním úsilím 
nebo se sníženou amplitudou dechu trvající 10 a 
více s.

• Dechová událost primárně hodnotitelná ve 
videpolysomnografickém záznamu

• RDI: apnoe + hypopnoe + RERA/ hod.
• Dg. SAS : RDI 5 a více



RERA

• Detekce této události je  diagnosticky cenná
• Provázena progresivně negativním jícnovým tlakem, 

který je ukončen náhlou změnou tlaku na méně 
negativní úroveň

• Předpokládá se, že každé mikroprobuzení je 
provázeno aktivací sympatiku, a to se všemi 
dopady, které z tohoto faktu vyplývají pro 
patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění



RERA ve VPSG

Zdroj: http://freecpapadvice.com/reras-and-uars



RERA v přístroji AirSense10 AutoSet for Her jsou 
skórovány, pokud jsou zaznamenány 2 vdechy s 

omezeným průtokem následované výraznou změnou 
ventilačních parametrů



AFH: oproti AutoSet algoritmu :
Algoritmus FH - klouzavý průměr 1 dechu 

Nárůst tlaku je nižší
reaguje dříve s nižším nárůstem tlaku



Pomalejší změny tlaku



RERA v protokolu přístroje AirSense 10 for Her



Klinické sledování
• Bylo sledováno 10 pacientek v režimech AFH,AS,CPAP,
• Věkový  rozptyl respondentek 27-69 let
• Všechny léčeny pro   středně těžký až těžký SAS 

přetlakovou léčbou na přístroji Aisense10 AutoSet for Her
• Všechny podepisují informovaný  souhlas s metodou 

AirView
• Změny algoritmů byly prováděny po 14-ti dnech 

sledování, pacientky nebyly o změně předem 
informovány

• V závěru provedly subjektivní hodnocení jednotlivých 
léčebných režimů a zvolily si trvalé  nastavení



RERA
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Reziduální  AHI
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Srovnání průměrných hodnot  RERA a 
rAHI u všech algoritmů
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Subjektivní hodnocení
• Většina pacientek zásadní rozdíl mezi režimem AutoSet 

a AutoSet for Her nezaznamenala, registrovaly jen 
algoritmus CPAP

• Z části přístroj v modu AutoSet for Her „foukal moc“

• Část pacientek uvedla ,že přístroj „fouká méně“.

• Kromě jedné pacientky všech 9 ostatních 
respondentek  vyjádřilo přání nastavit přístroj do 
modu AirSense10 AutoSet for Her



Děkuji za pozornost
v prezentaci použity materiály poskytnuté firmou ResMed
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