CZĘST
TO ZADAWA
ANE PYTA
ANIA O SER
RVE-HF
Pracow
wnicy służb
by zdrowia:
1. Czym
m jest SERV
VE-HF?
 SERVE-HF
F to międzyn
narodowe, w
wieloośrodk
kowe, rando
omizowanee i kontrolow
wane
badanie fazzy III, zapro
ojektowane, aby ocenić
ć, czy leczenie umiarkoowanego i
ciężkiego, przeważają
p
ąco centraln
nego bezdec
chu senneg
go przy zasttosowaniu le
eczenia
metodą serrwowentylac
cji adaptacyyjnej (ASV) jako uzupe
ełnienia zopptymalizowa
anej
ać umieraln
opieki medycznej moż
że zmniejsza
ność i zacho
orowalność pacjentów z
objawową przewlekłą
p
niewydolno
ością serca i zmniejszoną frakcją w
wyrzutową (frakcja
(
wyrzutowa lewej komo
ory [LVEF] ≤ 45%).
2. Co s
stwierdzono
o w trakcie
e tego bada
ania?
 SERVE-HF
F nie osiągn
nęło pierwszzorzędoweg
go punktu końcowego, ponieważ nie
n
wystąpiła statystycznie
s
e istotna różżnica w zak
kresie pierw
wszorzędow
wego punktu
u
niewydolnoością serca i
końcowego
o między pa
acjentami z objawową przewlekłą
p
zmniejszon
ną frakcją wyrzutową,
w
kktórzy zosta
ali zrandomiizowani do leczenia me
etodą
ASV i pacje
entami z gru
upy kontroln
nej.
 Jednak w trakcie bada
ania SERVE
E-HF wystąpił sygnał dotyczący beezpieczeństwa w
postaci stattystycznie is
stotnego zw
większenia ryzyka zgon
nu z przyczy
zyn sercowo
onaczyniowyych u osób z objawową
ą przewlekłą niewydoln
nością sercaa i zmniejsz
zoną
frakcją wyrzzutową, któ
órzy zostali zzrandomizo
owani do lec
czenia metoodą ASV w
porównaniu
u z pacjenta
ami z grupyy kontrolnej z tym samy
ym schorzenniem.
 Nie stwierd
dzono żadny
ych problem
mów z działa
aniem urząd
dzenia do teerapii ASV.
3. Kto jjest narażo
ony na ryzy
yko?
 Populacja pacjentów
p
ocenianych
o
w ramach badania
b
SE
ERVE-HF jeest uważana
a za
narażoną na
n zwiększo
one ryzyko zzgonu z prz
zyczyn sercowych. W sszczególnoś
ści
dotyczy to pacjentów z objawową
ą przewlekłą
ą niewydoln
nością sercaa i zmniejsz
zoną
ziom 2-4;LV
VEF ≤ 45% wg klasyfik
kacji New Yoork Heart
frakcją wyrzzutową (poz
Association
n [NYHA]).
4. Czy n
narażeni na ryzyko pacjenci pow
enie?
winni przerwać lecze
 ResMed za
aleca, aby le
ekarze skon
ntaktowali się
s ze swoim
mi narażonyymi na ryzyk
ko
pacjentami, aby przedyskutować z nimi, czy należy prze
erwać leczeenie ze wzg
ględu na
niezaobserrwowanie ko
orzyści u pa
acjentów SE
ERVE-HF le
eczonych m
metodą ASV
Vi
zwiększone
e ryzyko zgo
onu z przycczyn sercow
wo-naczynio
owych. Ostaateczna dec
cyzja o
przerwaniu leczenia je
est decyzją kliniczną.
urządzenia
a działają nieprawidło
n
owo?
5. Czy u
 Nie, nie stw
wierdzono żadnej
ż
usterrki techniczn
nej ani niep
prawidłowośści w działaniu
urządzenia
a ASV; jego działanie w leczeniu centralnego
c
bezdechu ssennego jes
st
prawidłowe
e. Zidentyfik
kowane ryzyyko dotyczy
y stosowania
a terapii AS
SV u osób z
objawową przewlekłą
p
niewydolno
ością serca i zmniejszoną frakcją w
wyrzutową.
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