ČASTÉ
É DOTAZY OHLEDNĚ
O
STUDIE SE
ERVE-HF
Posky
ytovatelé zd
dravotní pé
éče:
1. Co je
e studie SE
ERVE-HF
 SERVE-HF
F je nadnáro
odní multice
entrická ran
ndomizovaná kontrolovvaná studie III. fáze,
která byla navržena
n
s cílem vyhod
dnotit, zda by mohla lé
éčba středněě a silně zá
ávažné
predominan
ntní centrální spánkové
é apnoe terrapií, využív
vající adaptiivní podpůrnou
ventilací (A
ASV) navíc k optimalizo
ované lékařské péči, sn
nížit mortalittu a morbid
ditu u
pacientů se
e symptoma
atickým chro
onickým srd
dečním selh
háním se snníženou ejekční
frakcí (levá
á ventrikulárrní ejekční ffrakce [LVEF] ≤ 45 %).
2. Co b
bylo ve stud
dii zjištěno
o?
 Studie SER
RVE-HF nes
splnila svůj primární cílový parame
etr, protožee nenastal
statisticky významný
v
rozdíl u prim
márního cílo
ového param
metru mezi ppacienty se
e
symptomattickým chronickým srde
ečním selhá
áním se snííženou ejekkční frakcí, kteří
k
byli
randomizovváni pro tera
apii ASV, a pacienty v kontrolní sk
kupině.
 Studie SER
RVE-HF vys
slala bezpeččnostní sign
nál v podobě statistickyy významně
ě
zvýšeného rizika kardiiovaskulárn
ního úmrtí u lidí se symptomatickým
m chronický
ým
srdečním selháním
s
se sníženou e
ejekční frak
kcí, kteří byli randomizoováni pro terapii
ASV, v poro
ovnání s pa
acienty v ko
ontrolní skup
pině se stejným onemoocněním.
 Funkce zařřízení pro te
erapii ASV n
nebyla spojována s žád
dnými probllémy.
3. Kdo je ohrožen
n?
p
zko
oumaná ve studii SERV
VE-HF se považuje
p
zaa ohroženou
u kvůli
 Populace pacientů
zvýšené srd
deční morta
alitě. Konkré
étně se jedn
ná o pacien
nty se sympptomatickým
m
chronickým
m srdečním selháním se
e sníženou ejekční frakcí (úrovně klasifikace dle
New York Heart
H
Assoc
ciation [NYH
HA] 2-4, LV
VEF ≤ 45 %)).
4. Měli by postiže
ení pacientii ukončit lé
éčbu?
aři spojili s ohroženými
o
i pacienty a
 Společnostt ResMed doporučuje, aby se léka
projednali s nimi, zda v léčbě pokkračovat s ohledem
o
na to, že u paccientů ve sttudii
SERVE-HF
F léčených ASV
A
nebyl zzjištěn žádn
ný prospěch
h a že je zdee zvýšené riziko
r
kardiovaskulární morta
ality. Koneččné rozhodn
nutí o ukonč
čení léčby jee zcela v ru
ukách
ošetřujícího
o lékaře.
ávadami?
5. Trpí zařízení funkčními zá
ozu zařízen
ní pro ASV n
nebyla pozo
orována žád
dná funkčníí závada an
ni
 Ne. V provo
technická porucha;
p
při léčbě centtrální spánk
kové apnoe funguje sprrávně. Odha
alené
riziko souviisí s používáním terapiie ASV u lid
dí se sympto
omatickým chronickým
m
srdečním selháním
s
se sníženou e
ejekční frak
kcí.
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