HJERTESVIKT OG SØVNAPNÉ
Arild Hetland, Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold
len. Man har oppdaget at spesielt hjertesviktpasienter er svært sensitive når det
gjelder små endringer i pCO2. Studier har
også vist at disse pasientene går rundt med
relativt lave verdier av pCO2 på dagtid (3).
På grunn av sensitivt respirasjonssenter har
de tendens til hyperventilasjon; særlig om
natten der respirasjonen er under metabolsk kontroll. Dette leder raskt til pustestopp og pCO2-stigning. Når de perifere
kjemoreseptorene senser at pCO2-nivået
igjen stiger over apnéterskelen, induseres
på nytt hyperventilasjon som igjen driver
pCO2-verdien under apnéterskelen (3, 4).
Apnéperiodene fører også her til hypoksi og
sympatikus- og katekolaminaktivering som
videre kan predisponere for arytmier og
som kan være en uavhengig risikofaktor for
alvorlig morbiditet og død (5).

Man har i flere år vært klar over at søvnapné
ikke er uvanlig forekommende i befolkningen. En prevalensstudie fra begynnelsen av
90-tallet estimerer at tilstanden opptrer
hos ca. 17 % av den voksne befolkning (1). I
det siste har man fokusert på at tilstanden
må behandles da søvnapné er blitt koplet
til hypertensjon, koronarsykdom, diabetes,
hjertesvikt og rytmeforstyrrelser (2).

Inndeling

Søvnapné har tradisjonelt blitt delt i to
hovedgrupper: obstruktiv søvnapné og
sentral søvnapné. Obstruktiv søvnapné
skyldes nattlig kollaps av øvre luftveier, noe
som leder til apnéperioder, men med bevart
pusteevne under disse periodene. Ved
sentral søvnapné, derimot, mangler pusteevnen i perioder, men intet mekanisk hinder
blokkerer luftveiene. Apnéer er perioder der
ingen luft passerer gjennom munn og nese.
Ved hypopnéperioder passerer en redusert
mengde luft.

Klinikk

Studier har vist en prevalens på 30-50 %
når det gjelder Cheyne-Stokes respirasjonsmønster hos hjertesviktpasienter, selv om
disse har vært optimalt medikamentelt
behandlet (6, 7). Cheyne-Stokes respirasjonsmønster er et periodisk pustemønster
der sentrale apnéer og hypopnéer alternerer
med perioder med hyperventilasjon, hvilket
frembringer et crescendo-decrescendomønster av tidalvolumet. Karakteristiske
kliniske symptomer består blant annet av
fragmentert søvn og paroksysmal nattlig
dyspne. Disse pasientene klager ofte over
tretthet og uttalt søvnighet på dagtid.

Patofysiologi

Obstruktiv søvnapné fører til reduksjon i
intratorakalt trykk, noe som leder til økt
venøs tilbakestrømning til hjertet, endring
av transmuraltrykket, forstyrret fylning av
venstre ventrikkel og økt O2-behov i myokard, hvilket igjen kan gi iskemi. Hypoksemi
og CO2-retensjon i forbindelse med apnéperiodene samt stadige oppvåkninger pga.
dårlig søvnkvalitet fører til aktivering av det
sympatiske nervesystemet med påfølgende
vasokonstriksjon, påvirkning av hjerterytme
og fluktuasjoner i blodtrykket (2).
Ved sentral søvnapné er hyperventilasjon og endringer i pCO2 det essensielle.
Mens obstruktiv søvnapné er blitt linket
til personer med overvekt og anomalier i
luftveiene, er man i de senere årene blitt
stadig mer oppmerksom på sammenhengen
mellom sentral søvnapné, klinisk uttrykt
ved Cheyne-Stokes respirasjonsmønster, og
pasienter med kronisk hjertesvikt (CHFCheyne-Stokes respirasjonsmønster). Apné
oppstår når pCO2 drives under apnéterske-

Diagnose

Det er viktig å skille de rene obstruktiv
søvnapné-pasientene fra pasienter med
Cheyne-Stokes respirasjonsmønster og
hjertesvikt med henblikk på behandling.
Pasientene med obstruktiv søvnapné er tradisjonelt behandlet av lunge- eller øre-nesehals-avdeling, selv om også disse pasientene kan utvikle hjertesviktsymptomer. Men
pasientene med hjertesvikt og CheyneStokes respirasjonsmønster vil naturlig høre
inn under en hjerteavdeling for kontroll og
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ett belte rundt thorax og ett rundt abdomen,
for å registrere pustebevegelse. Et pulsoksymeter festes på fingertuppen for å måle puls
og oksygenmetningen (figur 1).
Opptageren har posisjonssensor. Før
pasienten legger seg for å sove om kvelden
festes nesekateteret, pulsoksymeteret settes på og man trykker på en grønn knapp
når en er i hvilestilling. Neste morgen, når
pasienten våkner, trykkes det igjen på knappen. Det er viktig at pasienten husker dette
fordi det letter arbeidet med tolkingen.
Resultatet av registreringen blir lastet inn
på en datamaskin og analysert ved hjelp
av et softwareprogram. Den automatiske
tolkingen blir så kontrollert manuelt. En
viktig parameter har tradisjonelt vært apnéhypopné-indeks (AHI). Denne indeksen
sier hvor mange apnéer og hypopnéer en
pasient har hatt hver time. For å bli klassifisert som en apné må luftstrømmen være
fullstendig fraværende eller redusert med ≥
90 % i ≥ 10 sekunder. Hypopnéer er definert
som en episode som varer ≥ 10 sekunder
med reduksjon i luftstrømsamplityden med
≥ 30 % ledsaget av fall i oksygenmetning
på ≥ 3 % (8). En AHI-verdi på 5-15 indikerer
mild sykdom, 15-30 indikerer moderate
sykdom og > 30 indikerer alvorlig sykdom
(2). Problemet med AHI er at denne indeksen ikke sier noe om lengden av apnéene.
Således kan en høy AHI inneholde mange
korte apnéer, mens en lav AHI kan inneholde få, men lange apnéer, slik at verdien
her ikke gir den sanne alvorlighetsgraden av
sykdom. I tillegg sier ikke en AHI hvorvidt
det dreier seg om obstruktiv søvnapné eller
sentral søvnapné. Dessuten har det tidligere
ikke vært vanlig å score hypopnéer. Man
kan komme nærmere en bestemmelse av
søvnforstyrrelsen ved å bestemme såkalt
obstruktiv apnéindeks (OAI) eller sentral
apnéindeks (CAI), men man har tradisjonelt hovedsakelig initiert behandlingen
etter AHI. Med økende fokus på sammenhengen mellom kronisk hjertesvikt
og Cheyne-Stokes respirasjonsmønster
er det vesentlig å finne ut hvor stor andel
av sovetiden en slik pasient puster med
dette mønsteret. Selv om vi også benytter oss av AHI, har vi ved hjerteseksjonen
ved Sykehuset Østfold benyttet oss av
Cheyne-Stokes respirasjonsmønster-%,
dvs. hvor stor andel av sovetiden hjerte-

optimalisering av konvensjonell hjertesviktbehandling før screening for søvnapné.
Derfor er det viktig at kardiologer engasjerer
seg på dette feltet. Det finnes ikke noen
pålitelige standardiserte spørsmål eller
skjema for å ekskludere eller diagnostisere
obstruktiv søvnapné eller Cheyne-Stokes
respirasjonsmønster hos hjertesviktpasienter. Dette kan skyldes at disse pasientene
kjenner seg spesielt slitne og tunge i pusten
generelt, både med og uten søvnapné. Fravær av slike symptomer utelukker således
ikke alvorlig søvnapné (8). Ektefelle eller
samboer kan i noen tilfeller gi gode komparentopplysninger, men ikke alle sover på
samme rom, så slike observasjoner kan ofte
mangle. Polysomnografi er gullstandard for
diagnostisering av søvnapné, i og med at
man her får med EEG-registreringer. Men
polygrafi med flere kanaler er absolutt
tilstrekkelig som diagnoseverktøy. Ved Sykehuset Østfold har vi i flere år brukt polygrafi
av merket Embletta® PDS (Embla®, USA),
en digital opptager i lommestørrelse med
automatisk analysesystem. Pasienter med
mistenkt obstruktiv søvnapné som også
har kjent hjertesvikt, møter på vårt sykehus
på Hjertesviktpoliklinikken for screening
av søvnapné, etter at man har optimalisert
konvensjonell hjertesviktbehandling på
forhånd. Utstyret tilkoples av sykepleier
og monteres på overkroppen slik at man
har full bevegelsesfrihet under hele undersøkelsen. Pasienten må ha T-skjorte på
seg. Embletta består av et lite nesekateter
(ledning) med temperatursensor som måler
luftstrømmen gjennom nesen når man puster, og som også kan registrere snorking. To
belter og opptageren festes på overkroppen,

Figur 1: Skisse som viser Embletta med sensorer.
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ster der mønsteret varer ≥10 påfølgende
minutter (8). Figur 2 viser 3 Emblettaregistreringer, og sammenlikner en normal
søvnregistrering (a) med en scoring der et
obstruktivt søvnmønster dominerer (b) og
en registrering av en pasient med typisk
Cheyne-Stokes mønster (c). Normalt har
man regulært pustemønster gjennom nesekateteret, og beltene på thorax har
jevne bevegelser. Her ligger SpO2
på ca. 96 %, som er normalt. Hos
obstruktiv søvnapné-pasienten
viser registreringene med nesekateter perioder med full pustestopp, alternerende med perioder
med irregulært pustemønster.
Ved å studere beltene ser man at
det er pustebevegelser, men på
grunn av obstruksjon av en eller
annen art kommer ikke luften ut.
Nesekateteret viser i tillegg mye
luftstrøm rett etter apnéperioFigur 2a: Normal søvnregistrering ved polygrafi.
den, såkalt ”recovery breath”, der
pasienten endelig får lufttilgang.
Pulsoksymetriavlesningene viser
desaturasjoner relatert til apnéperiodene, men noe faseforskjøvet
i forhold til disse. Pasienten med
Cheyne-Stokes mønsteret skiller
seg fra obstruktiv søvnapnépasienten med det typiske crescendodecrescendo-mønsteret mellom
apnéperiodene. Karakteristisk er
også manglene utslag i beltene
under apnéperioden, som uttrykk
for at dette er sentralt styrt. Ingen
Figur: 2b: Polygrafi- screening viser her pasient med typisk obstrukpustebevegelser forekommer.
tivt mønster.
Også her finner man typisk
desaturasjon relatert til
apnéperiodene.
sviktpasienten puster med Cheyne-Stokes
respirasjonsmønster. Sentral søvnapné
med Cheyne-Stokes respirasjonsmønster
er definert som ≥ 3 påfølgende sykler med
crescendo-decrescendo-mønster, skilt av
apnéer eller hypopnéer og enten a) ≥ 5 sentrale apnéer eller hypopnéer pr. time søvn,
eller b) Cheyne-Stokes respirasjonsmøn-

Behandling

Figur 2c: Hjertesviktpasient med typisk Cheyne-Stokes respirasjonsmønster
under søvn.
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I tillegg til operasjoner
for eventuelle anomalier
i luftveiene har maskebehandling av obstruktiv
søvnapné vist seg å ha
effekt på flere parametre. ”Continuous Positive
Airway Pressure” (CPAP)apparatet fører luft med
overtrykk inn i luftveiene
og danner dermed en
”luftkile” som holder de
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et målvolum som er 90 % av den nåvæøvre luftveiene åpne. CPAP-behandling av
rende gjennomsnittlige minuttventilasjonen.
pasienter med obstruktiv søvnapné har vist
Dette målvolumet blir kontinuerlig justert
seg å bedre søvnkvalitet, fjerne eller sterkt
i løpet av natten i forhold til endringene i
redusere apnéperiodene, senke blodtrykpasientens ventilasjon. Algoritmen overvåket, bedre hjertets ejeksjonsfraksjon (EF)
ker pasient-ventilasjonen og sammenlikner
og bevare oksygenmetningen under søvn.
den mot målvolumet. Hvis pasientens
Behandlingen er anbefalt, selv om man ikke
minuttvolum synker under målvolumet,
har store randomiserte studier som kan
økes trykkstøtten pust for pust for å holde
påvise mortalitetsreduksjon (9, 10). CPAPpasientens minuttventilasjon på målvolubehandling av ukompensert hjertesvikt er
met. Pasientens egen frekvens blir brukt.
benyttet i sykehus i flere år. Man har også
Stiger pasientens minuttventilasjon over
benyttet CPAP til behandling av pasienter
målvolumet, reduseres trykkstøtten til
med kronisk hjertesvikt og Cheyne-Stokes
minimumsnivå. Formålet er altså å øke
respirasjonsmønster selv om behandlinpasientens pCO2, for derved å redusere eller
gen her har vært mer kontroversiell (2).
CPAP er vist å øke intratorakalt trykk og
helt eliminere Cheyne-Stokes respirasjonssenke venstre ventrikkels transmurale trykk
mønster. Teschler og medarbeidere var de
og dermed redusere preload og afterload.
første som benyttet dette prinsippet i en
Dessuten reduseres aktivitet i det sympastudie der de sammenliknet effekten av ett
tiske nervesystemet ved å redusere apnéer
døgns behandling med CPAP med ett døgns
og oppvåkninger (11). Den største randobehandling med oksygen på nesekateter (2
miserte studien gjort på CPAP-behandling
liter/minutt), ett døgn med ordinær bi-level
og pasienter med kronisk hjertesvikt, er
maskin (”bilevel positive airway pressure” den såkalt CANPAP-studien (Canadian
BIPAP) som ordinært brukes i behandlingen
Continuous Positive Airway Pressure for
av pasienter med kronisk lungesykdom, og
Central Sleep Apnea and Heart Failure) med
ett døgn med ASV. Alle pasientene fore256 pasienter inkludert. Disse ble fulgt i
trakk ASV som også kom best ut, foran
gjennomsnitt 2 år. Man fikk ikke bekreftet
CPAP når det gjaldt reduksjon av AHI som
hypotesen om at CPAP-behandling bedrer
var måleparameteret (13). Phillipe og medoverlevelse uten hjertetransplantasjon, men
arbeidere sammenliknet CPAP-behandling
fant signifikant bedring i EF, fysisk yteevne
med ASV-behandling over 6 måneder.
og livskvalitet hos behandlingsgruppen (12).
Studien var randomisert, men dessverre
Men, på bakgrunn av at pCO2 spiller en nøkdeltok bare 25 pasienter. Det interessante
var at ikke bare kom ASV-behandling best
kelrolle i dannelsen av Cheyne-Stokes mønut vedrørende AHI-reduksjon, men det var
steret, ble en ny type ventilasjonbehandling
bare ASV som senket AHI < 10. Etterlevelse
introdusert tidlig på 2000-tallet: adaptiv
var også bedre med AHI (14). Man anbefaservo-ventilasjon (ASV). Figur 3 viser prinler nå at reduksjon av AHI til under 10 vil gi
sippet for en type ASV-maskin, volumstyrt,
best behandlingseffekt (8). Flere andre små
”AutoSet CS™ 2” fra ResMed Norge. Denne
studier har funnet signifikant reduksjon av
maskinen leverer et fast ekspiratorisk trykk,
AHI, betydelig reduksjon av Cheyne-Stokes
EEP (”end expiratory pressure”), i illustrarespirasjonsmønster, bedring av EF og fysisk
sjonen satt til 5 cm H2O. Dette er gjort for
å sikre åpne luftveier om
pasienten også skulle ha en
obstruktiv komponent. Den
inspiratoriske trykkstøtten
(PS = pressure support)
varierer her mellom 3
og 10 cm H2O. AutoSet
CS™ 2- algoritmen måler
pasientens nåværende
minuttventilasjon (tidalvolum x frekvens) over 3
minutter. Så kalkulerer den Figur 3: Prinsippet for adaptiv servo-ventilasjon.
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studiestart til 3 måneder etter oppstart.
Sekundære endepunkt var enhver endring i
NYHA-klasse, fysisk yteevne ved 6 minutters gangtest og forandringer i BNP-nivå,
katekolaminer og inflammasjonsmarkører.
Totalt 148 pasienter tilfredsstilte våre inklusjonskriterier. Alle disse ble Embletta-screenet. Vi valgte Cheyne-Stokes respirasjonsmønster-% som mål for søvnapné, ikke AHI,
av årsaker som nevnt tidligere. Vi besluttet
at pasientene måtte ha en Cheyne-Stokes
respirasjonsmønster-% på minst 25 for å
kunne bli inkludert. Grensen var arbitrær,
og det eksisterer ikke noen konsensus på
dette området. Vår erfaring fra vår lille
pilotstudie var imidlertid at pasientene med
mest alvorlig hjertesvikt hadde mest uttalt
Cheyne-Stokes respirasjonsmønster, og at
disse pasientene med sentrale apnéperioder
i minst 25 % av søvntiden sannsynligvis ville
kunne ha nytte av ASV-behandling. Av dem
vi screenet, oppfylte 79 inklusjonskriteriene.
Det var mer enn 50 %. I tillegg fikk 32 diagnosen obstruktiv søvnapné og ble henvist
til lungepoliklinikken for videre oppfølging
der. Bare 38 hadde normal søvnscreening
(figur 4). Screeningen ble tolket av søvnspesialist som ikke var tilknyttet studien. 51
valgte å delta, blant disse bare 4 kvinner.
De aller fleste hadde hjertesvikt på iskemisk
grunnlag. 27 pasienter ble randomisert til
intervensjonsgruppe med ASV-behandling,
24 randomisert til kontrollgruppe. Det var
ingen signifikant forskjell på de to gruppene
ved studiestart på de parameterne vi undersøkte. 15 pasienter i hver gruppe fullførte
(figur 5). Behandlingsgruppen fikk grundig
innføring i maskinbruk på forhånd og fikk
ligge i seng på hjertesviktpoliklinikken noen

yteevne og reduksjon av brain natriuretic
peptide (BNP), inflammasjonsmarkører
og katekolaminaktivering hos pasienter
med kronisk hjertesvikt og Cheyne-Stokes
respirasjonsmønster ved ASV-behandling
(15-18).
Studier har også funnet assosiasjon
mellom hjertesviktpasienter med søvnapné
og mortalitet. I en nyere studie ble 296
pasienter med kronisk hjertesvikt delt i 2
grupper, en med AHI > 22,5 og en med AHI
< 22,5. Gruppene ble fulgt i tidsrommet
2002-2009. Man fant at tilstedeværelse
av alvorlig søvnapné utgjorde en signifikant
risiko for død, uavhengig av andre faktorer.
Bruk av maskebehandling var assosiert med
redusert mortalitet (19). En annen litt eldre
studie viste signifikant mortalitetsforskjell
mellom de hjertesviktpasienter som hadde
Cheyne-Stokes respirasjonsmønster og de
uten. Man fant at mortalitet var positivt
korrelert med Cheyne-Stokes respirasjonsmønster og AHI (5). Ved Hjerteseksjonen
på Sykehuset Østfold gjorde vi i tidsrommet
2007-2011, i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, en randomisert
prospektiv studie på pasienter med kronisk
hjertesvikt og søvnapné av sentral type og
der en gruppe fikk ASV-behandling (20).
Bakgrunnen var at vi i 20005 ved Sykehuset
Østfold gjennomførte en pilotstudie på et
lite utvalg pasienter med ulike grader av
hjertesvikt og påvist Cheyne-Stokes respirasjonsmønster, og fant at ASV-behandling
syntes å være gunstig som tilleggsbehandling til konvensjonell hjertesviktbehandling.
Inklusjonskriteriene i studien var alder <
85 år, EF < 40 % og/eller New York Heart
Assocation (NYHA)-funksjonsklasse III eller
IV. Alle var på forhånd optimalisert medikamentelt og klinisk stabile minst 1 måned
før inklusjon. Vi ekskluderte pasienter med
ustabil angina, akutt behov for medikamentell intervensjon på grunn av sin hjertesvikt,
i behov av intravenøs diuretika, medfødte
hjertefeil, alvorlig ervervede klaffefeil,
hjerteinfarkt og/eller perkutan koronar
intervensjon (PCI) de siste 3 måneder eller
hjertekirurgi de siste 6 måneder før studie
start. Vi ekskluderte også pasienter med
alvorlig lungesykdom, thorax-deformiteter
og pasienter vi mente ikke hadde evne til
å samarbeide tilstrekkelig. Vårt primære
endepunkt var enhver endring i EF fra
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Figur 4: Figuren viser antall screenede pasienter og
fordelingen av disse.
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som ikke kunne samarbeide eller
der man måtte endre hjertesviktmedikamenter. I kontrollgruppen hadde vi ett dødsfall. Begge
gruppene ble jevnlig kontrollert
gjennom studieperioden. CheyneStokes respirasjonsmønster-% var
gjennomsnittlig 68 ved studiestart
for ASV-gruppen. Ved kontroll
etter 1 uke var dette tallet sunket
til 16. Figur 6 illustrerer maskineffekten på en studiepasient.
Bruken av maskin i sovetiden var
svært god for dem som fullførte:
gjennomsnittlig 6,4 timer. Vi fant
en signifikant bedring av EF fra
31.9±11.0 til 36.1±12.9 (p=0.013)
i ASV gruppen etter 3 måneder.
Figur 5: Figuren viser pasientfordelingen gjennom studien.
Det var ingen signifikant endring i
timer med monitorering av blodtrykk og
kontrollgruppen. Ekkokardiografikontroll av at maskin og maske fungerte
undersøkelsene ble gjort blindet av studieletilfredsstillende. Maskinen vi brukte var
der, men etterkontrollert av erfaren ultraAutoSet CS™ 2.
lydoperatør uten tilknytning til studien, og
Det var stort frafall i begge grupper,
reproduserbarheten var høy. ASV-gruppen
ca. 44 % i ASV-gruppen, ca. 38 % i kontrollforbedret også sin fysiske yteevne signifigruppen. Årsaken til frafallet i ASV-gruppen
kant med ca. 14 % lengre ganglengde etter
var hovedsakelig problemer med å beherske
3 måneder enn før behandlingsstart. Heller
ASV-behandling eller for lite bruk. Vi valgte
ikke her var det bedring i kontrollgruppen.
å ekskludere pasienter som brukte masMens kontrollgruppen i gjennomsnitt hadde
kinen i gjennomsnitt mindre enn 4 timer
uendret NYHA-klasse med gjennomsnitt
hver natt. Ellers ekskluderte vi pasienter

Figur 6: Figuren viser utdrag av screening av pasient ved studiestart og etter 1 uke
under behandling med adaptiv servo-ventilasjon (ASV). Maskinen har langt på vei
normalisert pustemønsteret.
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screening overveiende obstruktiv søvnapné- mønster, henvises pasienten videre
til Lungepoliklinikken for videre behandling
der. Vi har pasienter ved Sykehuset Østfold
som har vært ASV-behandlet i flere år med
god effekt, og vi vil om en tid legge fram
resultatene av dette.

på 3,2, forbedret behandlingsgruppen sin
NYHA-klasse signifikant fra 3,2 til 2,0.
Denne vurderingen var ikke blindet.Vi fant
imidlertid ingen endring i CRP, BNP eller
katekolaminer for noen av klassene (20). De
studier som ellers er gjort på dette området,
er små og få i antall. Men i en meta-analyse
publisert i 2012, basert på 14 studier og
totalt 538 pasienter, kommer ASV gunstigst
ut som tilleggsbehandling for pasienter med
kronisk hjertesvikt og søvnapné (21). En stor
multisenterstudie vedrørende ASV-behandling pågår, den første på dette området.
Innen få år vil vi nok få mer dokumentasjon
på behandlingseffekt. Men på bakgrunn
av den erfaring vi har på Sykehuset Østfold fra 2005, og resultatet av studien vår,
vil vi allerede nå anbefale screening for
søvnapné som en del av behandlingen på
en hjertesviktpoliklinikk. Pasienter med
mistenkt søvnapné henvises ved Sykehuset
Østfold enten til Hjertesviktpoliklinikken ved
mistanke om hjertesvikt eller kjent hjertesykdom fra før, ellers går henvisningen til
Lungepoliklinikken. (figur 7). Etter klinisk
undersøkelse og optimalisering av medikamenter samt EKG hos oss ved hjertesviktpoliklinikken blir ekkokardiografi utført.
Vi gjør polygrafi på alle pasientene med
påvist hjertesvikt. Hvis screeningen viser
Cheyne-Stokes respirasjonsmønster over
25-30 % av sovetiden, tilbyr vi pasienten
å forsøke ASV-behandling i tillegg til øvrig
konvensjonell hjertesviktbehandling. Viser
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