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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

2

• 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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• 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 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 u žen

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.
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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 léčeni jinak, aby byla zajištěna 

více účinná léčba

• Tradiční AutoSet algoritmus byl navržen a vyvinut pro typickou OSA

4

OSA a ženy



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

• První dedikovaný algoritmus pro ženy, který specificky léčí a reaguje na 

dechové vzorce žen 

• Všechny funkce jako AirSense 10 AutoSet

• Režimy: CPAP, AutoSet, AutoSet pro ženy

AutoSet pro ženy

6
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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 
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Pomalejší nárůst tlaku 
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• 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 událostí v REM spánku než muži

• Tlak se může snížit během NREM (méně událostí)

• Během další fáze REM může mít žena několik událostí, 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 událostem v 
REM spánku 
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Minimální tlak
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• Dvě apnoe/ 1 minutu - výše tlaku po 2. 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

11

• 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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Maximální apnoický tlak 
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• Při dosažení maximálního apnoického tlaku, algoritmus přestane na 

apnoe reagovat

• Maximální apnoický tlak = 12 cmH2O + 0.5x[EPR]

• Omezení průtoku či chrápání zapříčiní navýšení tlaku 

• Toto snižuje pravděpodobnost dosažení vysokých tlaků během krátké 

doby

Proč 12cmH2O?

• 12cm bylo vybráno, protože literatura a naše vlastní interní data podporují 

fakt, že 80% žen spadá do tohoto rozmezí1,2,3. 

1Jayaraman G, Majid H, Surani S, Kao C, Subramanian S. Influence of gender on continuous positive airway

pressure requirements in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep & breathing = Schlaf & Atmung

2011;15:781‐4.

2Ralls FM, Grigg‐Damberger M. Roles of gender, age, race/ethnicity, and residential socioeconomics in obstructive

sleep apnea syndromes. Current opinion in pulmonary medicine 2012;18:568‐73.

3Ye L, Pien GW, Ratcliffe SJ, Weaver TE. Gender differences in obstructive sleep apnea and treatment response to

continuous positive airway pressure. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American

Academy of Sleep Medicine 2009;5:512‐8.
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Děkuji za pozornost

14


