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Výzva 
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OSA byla historicky považována za onemocnění postihující muže;  
během posledních let se studie zaměřily na tento problém i u žen.  

Bylo potvrzeno, že OSA u žen má za následek vážné krátko- i dlouhodobé 
zdravotní problémy. 



Main Headline Goes Here 
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OSA a rozdíly mezi pohlavími 
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Prevalence poruch dýchání ve spánku 
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OSA v celkové populaci  
• 24% mužů, 9% žen1   
• Nejčastěji diagnostikováni lidé  
    40-65 let  

 

OSA u žen 
• Až 50% 20-70-ti letých žen  mělo AHI ≥ 52 

• 23.4% žen má AHI ≥ 153 

• 14% 55-77-ti letých žen má těžký OSAS1 

• 31% obézních pacientek ve věku 50-70 let 
má těžký OSAS2 

 
 
 
 

1 Young, T., et al. N Engl J Med, 1993. 
2 Franklin, K.A., et al., Eur Respir J, 2012.   
3Heinzer et al. Lancet Respir Med, 2009 

Ne, co si myslíte 
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OSA u žen: závažné následky 
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• Úzkost, deprese, nárůst ospalosti, zhoršená kvalita spánku1 

 
 
 

• Vyšší předpoklad pro 

• Kardiovaskulární nemoci2 

• Cukrovku2 

• Reflux/esofagitida/gastritida5 

 
 
 
 

• 3.5krát vyšší risk úmrtí u kardiovaskulárních pacientů3 

1Ye et al, J. Clin. Sleep Med., 2009. 
2Greenberg-Dotan et al., Sleep, 2007. 
3Campos-Rodriguez et al., Annals of internal Medicine, 2012. 
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Rozdílné symptomy OSA u mužů a žen:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Deprese nebo hypotyreóza jsou přednostně diagnostikovány před OSA2,3 

 
• Ženy mají často více symptomů u nižších AHI než muži4 

 

OSA a rozdíly mezi pohlavími 
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• Chrápání 
• Dosvědčené apnoické 

pauzy 
• Vysoké Epworth skóre 

• Jemnější chrápání 
• Nižší Epworth skóre 
• Nespavost 
• Neklidné nohy  
• Únava 
• Deprese 
• Bolesti hlavy 
• Bolesti svalů 

 
 

1Valipour et al., Sleep, 2007. 
2Lin et al., Sleep Med Rev, 2008. 
3Shepertycky et al., Sleep, 2005. 
4Young, T., et al., Arch Intern Med,    1996. 156(21):p. 2445-51 
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• Stejné AHI – ženy jsou více obézní než muži  
 

• Malé změny na váze ovlivní poruchy dýchání ve spánku více u mužů  
 

• Rozdíl v rozložení tuku  
o Tvar jablka u  mužů vs tvar hrušky u žen 
o Muži přibírají kolem krku a horních cest dýchacích  

 
 
 
 

OSA a rozdíly mezi pohlavími  
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• Ženy s OSA mají1: 
o Nižší AHI 
o Kratší apnoe 
o Méně závažné hypopnoe   
o Větší omezení průtoku  
o Události v REM spánku 

 
• Episody omezení průtoku a resistence v horních cestách dýchacích 

nesplňují kritéria pro apnoe a 
o Zvyšují náročnost dýchání  
o Způsobují probouzení a narušený spánek 
o Ovlivňují denní kognitivní funkce  
o Vedou k nespavosti  
o Způsobují denní únavu  
o Mohou vést k depresím2 

 
 

OSA a rozdíly mezi pohlavími 

1O’Connor, C., K.S. Thornley, and P.J. Hanly, Am J Respir Crit Care Med, 2000. 161(5): p. 1465-72. 
2Hoffstein, V., M. Kryger, D. Roth, and W. Dement, Editors. 2005, Elsevier Saunders:  Philadelphia. Chapter 83 p.1001-1012. 
 

8 
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Ženy 
• Menší krk 
• Menší horní cesty 

dýchací než muži.1 

 
Muži s OSA 
• Dýchací cesty mají 

větší náchylnost ke 
kolapsu  
 

Mechanismy ještě 
nejsou plně objasněny 
(ženy mohou mít více 
svalové aktivity v 
horních cestách 
dýchacích) 
 
 
 
 

OSA a rozdíly mezi pohlavími 

1 Anttalainen, U., et al., Women with partial upper airway obstruction are not less sleepy than those with obstructive sleep apnea. Sleep Breath, 2013. 17(2): p. 873-6. 
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• Jasné rozdíly mezi pohlavími s ohledem na spánek a OSA 
 
 

• Méně žen diagnostikováno s poruchami dýchání ve spánku než mužů 
 
 

• Muži a ženy, kteří trpí OSA, by měli být studováni a léčeni jinak, aby byla 
zajištěna více účinná léčba 
 
 

• Tradiční AutoSet algoritmus byl navržen a vyvinut pro typickou OSA 
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OSA a ženy 
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…v léčbě pro ženy 
Řešení na míru, odpovídající potřebám žen 

 

Řešení 
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Nový začátek... 



Main Headline Goes Here 
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Léčba na míru s AutoSet for Her 
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• ResMed se zaměřuje na ojedinělé potřeby žen 

• První dedikovaný algoritmus – léčí a reaguje na dechové vzorce žen  

 

• Řada masek “For Her” doplňuje “For Her” přístroj a algoritmus – 

kompletní léčebná sada pro ženy 

AutoSet pro ženy 
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AirSenseTM10 AutoSet for Her 
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• Prémiový APAP přístroj pro ženy 

• Režimy: CPAP, AutoSet, AutoSet pro ženy 

• Všechny funkce jako AirSense 10 AutoSet 

 

AutoSet for Her Algoritmus 

• Zaměřuje se na ojedinělé potřeby žen         

s OSA 

• První dedikovaný algoritmus pro ženy, který 

specificky léčí a reaguje na dechové vzorce 

žen  
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Omezení průtoku  
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• Standardní AutoSet algoritmus - klouzavý průměr 3 dechů 

• Algoritmus pro ženy je více citlivý – klouzavý průměr 1 dechu  

• Nárůst tlaku je nižší než u standardního AutoSet algoritmu  

• For Her reaguje dříve a s menším nárůstem tlaku  
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Pomalejší změny tlaku  
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• Navýšení lineárně sníženo z 10 na 20cmH2O u omezení průtoku 

• U omezení průtoku a chrápání je každé navýšení tlaku o 50% nižší 

• Max. navýšení o 0.5 cmH2O/dech u omezení průtoku, chrápání a apnoe  

• Dodatečný limit 2.5 cmH2O / navýšení u apnoí  

 

 

For Her: pomalejší a 
nižší nárůst tlaku 
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Minimální tlak  

Proč minimální tlak? 
 
• Ženy mohou mít více projevů v REM spánku než muži 

 
• Tlak se může snížit během NREM (méně projevů) 

 
• Během další fáze REM může mít žena několik projevů, které způsobí 

probuzení dříve, než byl tlak dostatečně navýšen 
 

• Nastavení minimálního tlaku zaručí, že když se žena dostane do fáze 
REM spánku, tlak je již dostatečně vysoký, aby zabránil projevům v REM 
splánku   
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Minimální tlak 
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• Když má pacient dvě apnea během jedné minuty, výše tlaku z reakce na 
druhou apnoe se stane novým minimálním tlakem až do další události 

• Minimální tlak je limitován na 10cmH2O 

• Minimální tlak je resetován, 
když se přístroj vypne.  
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RERA 
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• Respiratory Effort Related Arousals   
• Probuzení vázané na dechové úsilí 
 

Událost během spánku:  
o Omezení průtoku 
o Zvýšené respirační úsilí  
o Událost je ukončena probuzením  

• AutoSet for Her algorithm reportuje flow-based RERA (všechny režimy 
AFH) 

• RERA detektor měří počet událostí, které narušily dýchání pacientky 
během spánku  
o Toto je velmi důležité, protože mnoho krátkých apnoí nemusí být identifikováno 

a zaznamenáno jako apnoe (10 sekund) nebo hypopnoe, a výsledně jsou 
přehlíženy v celkovém hodnocení kvality spánku. 

o Upozornění pro klinika, že se vyskytují residuální respirační problémy a léčba 
by se měla upravit. 
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RERA jsou skórovány pokud jsou zaznamenány: 

1. Minimálně 2 dechy s omezeným průtokem následované  

2. Výraznou změnou ventilačních parametrů 

 

 

RERA 
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Indikace k užívání 
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AutoSet For Her a muži  

• Nejsou indikováni  

• Předpoklad – účinná léčba některých mírných až středních apnoe u mužů  

• Doporučení - Response funkce AutoSetu  
 

- Léčba OSA 

- Pacientky vážící více než 30 kg 

- Domácí čí nemocniční použití  



©ResMed 2014   I 

Klinické výsledky  
AutoSet for Her 



©ResMed 2014   I 

Pilotní studie, Austrálie1 

• 25 žen 
• RCT 
• 1 noc se night standardním AutoSet, 1 noc s AutoSet for Her 

23 

1McArdle N. et al., Sleep 2015. 

Závěr 

• Rovnocenná léčba AHI Equivalent 
treatment of AHI & ODI   

• Nižší tlak a méně úniků s AfH 

• Výrazný pokles v omezení průtoku (% 
dechů) s AfH algoritmem 
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ESRS 2016 Poster 

AirSence 10 AFH léčba může navýšit CPAP compliance u žen s OSA  
• Sari Melkko RN, Dept. Of Pulmonary Diseases 
• Turku University Hospital, Turku, Finland  
• Poster at ESRS 2016, Bologna  

 
- 19 žen s omezeným průtokem a problémy s compliance   
- 15 mělo CPAP přístroje, 4 APAP přístroje, všechny přešly na AFH 

 
• Výsledky:  
- 100% pokračování po mediánu 122 dní 
- Medián změny používání léčby: +3.0 hodiny 
- Medián residuálního AHI se významně nelišil mezi přístroji  

 
• Závěr: AutoSet For Her zvýšil CPAP compliance. 89% pacientek navýšilo dobu 

užívání léčby. Všechny pacientky byly kompletně nekompliantní s předešlým 
přístrojem a AFH používaly více než 5 hodin za noc.  

24 



Main Headline Goes Here 
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Řada masek AirFit pro ženy 
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Masky AirFit pro ženy 
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• Optimálně sednou ženám 
• Velmi účinné a pohodlné  
• Menší velikosti, odpovídající tvarům ženského obličeje 
• Stylový design 
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…v léčbě pro ženy 
 

      Řešení na míru, odpovídající potřebám žen 

 

Řešení 
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Nový začátek... 
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Děkuji za pozornost 
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