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КЛЮЧОВІ СЛОВА: серцева недостатність, дослідження

Епідеміологія, національний аудит
та рекомендації
Національний аудит серцевої недостатності
(the National Heart Failure Audit) залишається
безцінним джерелом для розуміння якості ведення пацієнтів з гострою серцевою недостатністю (СН) в Англії та Уельсі. В останньому
повідомленні йдеться про понад 37 000 випадків
госпіталізації [30]. Подібно до попередніх публікацій, менше половини хворих лікувалися у
кардіологічних відділеннях, при цьому вони мали
сприятливіші клінічні наслідки; половину пацієнтів було виписано під диспансерний нагляд
кардіологом, і у них також були кращими результати динамічного спостереження. Нововведенням цього аудиту був аналіз госпітального рівня
медичної допомоги. Хоча було би некоректно
вказувати на конкретні стаціонари, проте варто
зазначити, наскільки вражає значна варіабельність рівня виконання базових діагностичних та лікувальних заходів, зокрема ехокардіографічного дослідження, ведення хворого кардіологом та виписування різноманітних препаратів.
Згідно з результатами досліджень, пацієнти,
курацію яких здійснювали спеціалісти із СН,
зокрема спеціально підготовлений середній
медичний персонал, частіше отримували адекватну терапію в адекватних дозах і мали меншу
частоту випадків госпіталізації, зокрема повторної, а також кращий прогноз упродовж тривалого періоду спостереження [44]. Окрім того,
також існують докази, що кращі клінічні наслідки
спостерігаються за умови здійснення частини
мультидисциплінарної допомоги в домашніх умовах [20]. Крім того, переконливо доведено, що
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шенню ризику повторної госпіталізації з приводу
СН одразу після індексної госпіталізації [48].
На сьогоднішній день клініцистам доступні
рекомендації з діагностики та лікування СН,
видані Національним інститутом охорони здоров’я та вдосконалення медичного обслуговування (the National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)) [2, 32], а також пов’язані з
ними стандарти якості [31]. Стандарти NICE
дозволяють чітко визначити, до чого мали би
прагнути Національні служби охорони здоров’я у
Великобританії та Уельсі. Крім того, вказані
стандарти, з урахуванням аналізу госпітального
рівня, мали би також надавати клініцистам
необхідну інформацію під час обговорення проблем СН з менеджерами охорони здоров’я у
контексті первинної та вторинної медичної допомоги.
Незважаючи на це, стає все більш зрозумілим, що адекватність наявної системи ведення
пацієнтів з СН у майбутньому малоймовірна:
згідно з даними американського дослідження
[19], прогнозують більш ніж подвоєння вартості
затрат на діагностику та лікування СН, що
пов’язано головним чином з постарінням населення. Спроможність системи охорони здоров’я
щодо обслуговування випадків СН, кількість яких
зростає, обмежена. Одним зі шляхів розв’язання
цієї проблеми, безперечно, повинно бути
ефективніше використання обмежених ресурсів.
Крім того, вагомий допоміжний захід – зниження
ризику розвитку СН. Утішними для багатьох
лікарів можуть бути дані про ймовірну деяку протективну дію кави [28]!
Останні рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо ведення хворих з
гострою та хронічною СН, опубліковані у 2012 р.
[25], наголошують на центральній ролі в
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діагностиці визначення рівня натрійуретичного
пептиду, який, незважаючи на відсутність
повсюдної доступності у Великобританії, є ключовим елементом рекомендацій NICE. Рекомендації підкреслюють доцільність застосування антагоністів мінералокортикоїдних як
частини стандартної терапії всіх пацієнтів із симптомною СН, а також підкреслюють перевагу їх
використання перед блокаторами рецепторів
ангіотензину ІІ додатково до інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) або
β-адреноблокаторів.

Гостра серцева недостатність
Упродовж багатьох років дослідження у
сфері СН стосувалися її хронічної стабільної
форми, при цьому досить обмаль нових даних
з’явилося щодо гострої СН. Залучення хворих з
гострою СН у дослідження досить складне:
погіршання стається гостро, як правило, серед
ночі, й зумовлює надзвичайно тяжкий стан хворого. Незважаючи на це, сьогодні з’являються
результати досліджень, в яких розпочато аналіз
складних та суперечливих питань стандартної
терапії гострої СН.
Госпіталізацію з приводу СН часто спричиняють супутня патологія, ішемічний епізод або
аритмія. Список також поповнюється «навколишнім середовищем» без конкретного уточнення певного чинника, проте сьогодні є переконливі доказові дані. У метааналізі A.S. Shah та
співавторів [41] виявлено сильний взаємозв’язок між ризиком госпіталізації з приводу СН або
смерті та багатьма забрудниками навколишнього середовища, зокрема моноксидом карбону,
діоксидом сульфуру, діоксидом нітрогену та
твердими частинками. Зменшення забруднення
навколишнього середовища повинно здійснюватися в інтересах збереження громадського
здоров’я, зокрема у зв’язку з економічними
наслідками госпіталізації з приводу СН.
Корекція волемічного стану
Дані національного аудиту свідчать про те,
що пацієнти, госпіталізовані з приводу СН,
мають помірну або виражену затримку рідини.
Традиційно в цьому випадку обмежувалося споживання рідини (разом із сіллю), проте, як не
дивно, щодо ефективності такого підходу мало
доказів. У невеликому, але цікавому дослідженні
G.B. Aliti та співавтори [1] рандомізували 75 хво-
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рих на групу з режимом радикального обмеження рідини (800 мл/день) та натрію (800 мг/день)
та групу без такого обмеження. Не виявлено
впливу рестриктивної дієти на клінічні наслідки
(особливо зниження маси тіла та частоту повторної госпіталізації впродовж 30 днів), поряд з
тим обмеження рідини призводило до більшого
відчуття спраги. У зв’язку з неоднозначністю
таких результатів, які суперечать стандартам
клінічної практики, доцільно проводити масштабніші дослідження.
Стандартна терапія гіперволемії передбачає
внутрішньовенне введення діуретиків, часто у
вигляді інфузій упродовж кількох днів. З цією
метою для швидшої корекції гіперволемії було б
доцільним також здійснювати ультрафільтрацію,
яка, згідно з результатами дослідження
200 пацієнтів, може сприяти зниженню потреби
в ургентній госпіталізації з приводу СН упродовж
терміну до 3 міс після виписування зі стаціонару
порівняно зі стандартною терапією [8]. У дослідженні CARRESS-HF вивчали вплив ультрафільтрації в комбінації з обмеженням рідини у
188 пацієнтів із СН та нирковою недостатністю,
що прогресує. Первинна кінцева точка – зниження рівня креатиніну та маси тіла впродовж
96 год. Можливо, дещо дивним було те, що погіршання функціонального стану нирок було
більш вираженим у групі ультрафільтрації
порівняно зі стандартною терапією. Не виявлено
відмінностей щодо частоти випадків смерті або
повторної госпіталізації впродовж 90 днів у групах порівняння.
Зазначені вище результати важко однозначно інтерпретувати. Учасники CARESS-HF відрізнялися від таких у дослідженні UNLOAD і мали
набагато вищий ризик через наявність ниркової
недостатності. Незважаючи на те, що хворі на
момент залучення в дослідження мали «персистентний застій» та ниркову недостатність
(середній початковий рівень креатиніну
180 мкмоль/л), серед рандомізованих у групу
стандартної терапії спостерігали зниження маси
тіла більше як на 4 кг без зміни рівня креатиніну
упродовж 96 год. Зіставне зниження маси тіла
відзначали і в групі ультрафільтрації. Нескладно
припустити, що зростання рівня креатиніну приблизно на 20 мкмоль/л у результаті ультрафільтрації більше пов’язано з гемоконцентрацією, ніж зі значущим погіршанням функціонального стану нирок. Ультрафільтрація обнадійлива щодо більш швидкої корекції
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гіперволемії в пацієнтів із СН (медіана тривалості перебування у стаціонарі з приводу затримки
рідини становить близько 11 днів), проте поки
що її роль чітко не визначена.
Релаксин
Певні сподівання були пов’язані з серелаксином – людським рекомбінантним релаксином-2. Релаксин відомий в основному завдяки
його ефектам під час вагітності, проте він також
спричиняє артеріальну дилатацію з мінімальною
венодилатацією. У невеликому пошуковому
дослідженні дозування препарату висловлено
думку, що релаксин може пришвидшувати зменшення задишки в осіб з гострою СН та
поліпшувати прогноз [47]. У дослідженні RELAXAHF [46] 1161 пацієнта з гострою СН було
рандомізовано у групи 48-годинної інфузії серелаксину або плацебо. У хворих на тлі терапії
серелаксином відзначали помірне зменшення
задишки, проте лише за однією з двох шкал, що
використовували. При цьому цікаво, що в групі
серелаксину через 6 міс спостерігали зниження
смертності порівняно з групою плацебо.
Не до кінця з’ясованим залишається впровадження цих результатів у клінічну практику.
Незважаючи на те, що FDA (Федеральне
Агентство США з контролю харчових продуктів
та ліків) позначило серелаксин як «терапію прориву» [21], висловлюючи надію, що «він сприяє
суттєвому поліпшенню симптоматики порівняно
з наявною терапією», результати дослідження
RELAX-AHF непереконливі. Спостерігали лише
невелику кількість подій, при цьому серелаксин
не впливав на інші події, а порівнянням було плацебо (а не інший вазодилататор, наприклад
нітрат). Тим не менше, якщо зазначені результати будуть підтверджені в інших дослідженнях,
застосування серелаксину може стати першим
за багато років вагомим кроком у лікуванні
гострої СН.
Інгібітори неприлізину
LCZ696 представляє новий клас препаратів
(ARN-інгібітори) і є комбінацією блокатора рецепторів ангіотензину ІІ (валсартану) та інгібітора неприлізину. Неприлізин – це фермент, який
руйнує натрійуретичні пептиди, тому його інгібування призводить до підвищення концентрації натрійуретичного пептиду в крові. У
дослідженні PARAMOUNT [42] 301 пацієнта із СН
та збереженою фракцією викиду (ФВ) лівого

шлуночка (ЛШ) було рандомізовано на групи
застосування комбінованого інгібітора або лише
валсартану. Серед хворих, які отримували
LCZ696, спостерігали більш виражене зниження
рівня N-кінцевого прогормону мозкового натрійуретичного пептиду через 12 тиж спостереження (ефект втрачався через 36 тиж), а також
більш значуще поліпшення симптоматики.
Зазначені позитивні результати, ймовірно, спонукатимуть до проведення більш масштабного
дослідження з вивченням клінічних наслідків,
хоча важко сказати, з якою субстанцією можна
було б порівняти LCZ [7].
Левосимендан
Нарешті були опубліковані результати
досліджень REVIVE щодо вивчення ефектів левосимендану, про що вперше йшлося ще близько
8 років тому [34]. Левосимендан – кальцієвий
сенситизатор, який має інотропний та вазодилататорний ефекти. Спочатку до цього препарату
ставилися з ентузіазмом через його потенційну
роль у лікуванні гострої СН, при цьому в дослідженні REVIVE було продемонстровано вищу
ймовірність клінічного поліпшення на тлі застосування левосимендану. Проте у групі пацієнтів,
що приймали цей препарат, спостерігали зростання ризику виникнення смерті, хоча і статистично незначуще.
Затримка публікації підкреслює дуже важливий аспект клінічних досліджень, а саме те, що
нейтральні або негативні результати можуть
бути неопублікованими. Левосимендан широко
доступний в Європі, проте його потенційно
небезпечні ефекти можуть бути не розпізнані
тими, хто ним користується. Моральний обов’язок розробників та виконавців клінічних
досліджень – публікація їх результатів. Своєю
чергою, хворі, які беруть у них участь, повинні
підписувати інформовану згоду, а також керуватися тим, що результати досліджень допоможуть
іншим [15].

Хронічна серцева недостатність
Івабрадин
Згідно з результатами дослідження SHIFT
[43], додавання івабрадину, який пригнічує
деполяризацію синусового вузла, поліпшує
клінічні наслідки в пацієнтів із СН унаслідок
систолічної дисфункції ЛШ за наявності синусового ритму і частоти скорочень серця (ЧСС)
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 70 за 1 хв. Клінічна користь була обумовлена,
головним чином, зменшенням частоти випадків
госпіталізації з приводу СН, проте post hoc аналіз показав, що поліпшення виживання може
також бути і серед хворих з ЧСС  75 за 1 хв [4].
За результатами єдиної технології оцінки
івабрадину, проведеної NICE [16, 33], цей препарат рекомендований для лікування пацієнтів з
ЧСС спокою  75 за 1 хв додатково до стандартної терапії (яка містить доведений β-адреноблокатор у максимальній дозі, що толерується),
проте повинен бути призначений спеціалістом із
СН. Потреба у спеціалісті частково обумовлена
проблемним питанням позиціонування івабрадину як прийнятної альтернативи β-адреноблокаторам, котрі мають значну доказову базу
щодо поліпшення виживання.
Дискусії навколо івабрадину підкреслюють
важливість зниження ЧСС як терапевтичної
мети. Проблемне питання – перегляд результатів дослідження DIG, згідно з яким застосування
дигоксину в осіб із СН та синусовим ритмом
сприяє подібному зменшенню частоти кінцевої
точки, яку використовували в дослідженні SHIFT
(а саме серцево-судинна смерть та госпіталізація з приводу СН), при цьому ефективність була
обумовлена більше зниженням частоти випадків
госпіталізації, ніж поліпшенням виживання [5].
Хоча сьогодні існує значна варіабельність у
застосуванні дигоксину, доцільним був би перегляд його використання як негативного хронотропного засобу.
Аліскірен
Упродовж десятиліть пригнічення активності
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи
(РААС) залишалося наріжним каменем лікування
СН, і, хоча схема цього каскаду відома, все ще не
вивчено всі його можливі розгалуження.
Наприклад, розпад ангіотензину ІІ за участю
АПФ-2 призводить до утворення ангіотензину
1–7, який сам по собі є біологічно активним [6].
На сьогоднішній день у РААС є багато потенційних «мішеней» для терапевтичного впливу,
зокрема початковий етап каскаду – блокада
ферментативної активності самого реніну.
Аліскірен – це прямий інгібітор реніну, при
цьому раніше припускали, що він може більш
виражено пригнічувати продукування натрійуретичного пептиду порівняно зі стандартною
терапією [26], а здатність запобігати будь-якій
можливості вислизнути з-під пригнічення АПФ
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робить його досить привабливим. Проте два
дослідження піддали сумніву зазначену
ефективність. У дослідженні ALTITUDE [36]
8561 пацієнта із цукровим діабетом, хронічною
хворобою нирок, із серцево-судинним захворюванням або без нього рандомізували на групи
застосування аліскірену або плацебо додатково
до стандартної терапії. Дослідження було завершено передчасно після проміжного аналізу
ефективності, й висунуто думку (яка втім базувалася на статистично незначущих результатах)
про те, що аліскірен може бути шкідливим. У
дослідженні ASTRONAUT [13, 14] 1639 осіб
рандомізували на групи застосування аліскірену
або плацебо додатково до стандартної терапії в
середньому через 5 днів після індексної
госпіталізації з приводу СН. Не спостерігали
впливу препарату на основні клінічні наслідки
(серцево-судинна смерть або повторна госпіталізація через 6 і 12 місяців), при цьому чітко
реєстрували, що аліскірен може бути шкідливим
у хворих на цукровий діабет.
Суттєво
відрізняється
дослідження
ATMOSPHERE [22], в якому брали участь пацієнти з хронічною СН із систолічною дисфункцією
ЛШ та підвищеним рівнем натрійуретичного
пептиду, рандомізовані на групи аліскірену, еналаприлу або обох препаратів. Порівняно з
дослідженням ALTITUDE, у дослідженні
ATMOSPHERE була меншою частота хворих на
цукровий діабет (близько третини), при цьому
також спостерігали менш виражене погіршання
функціонального стану нирок [24]. Результати
ATMOSPHERE можуть допомогти глибше зрозуміти роль аліскірену: безумовно, існує
ймовірність, що він може позиціонуватися
скоріше як альтернатива традиційній блокаді
РААС, аніж додаткова до неї опція.
Антагоністи альдостерону
На сьогодні складною залишається проблема лікування СН зі збереженою ФВ ЛШ. Незважаючи на досить значну частоту в епідеміологічних дослідженнях, цю патологію важко
виділити клінічно, і жодне дослідження досі все
ще не продемонструвало переконливої користі
тієї чи іншої стратегії лікування. Інше «розчарування» – спіронолактон. Немає жодного сумніву
щодо поліпшення функціонального стану міокарда, регресу симптоматики та позитивного
впливу на прогноз на тлі застосування
антагоністів мінералокортикоїдів у пацієнтів із
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СН та систолічною дисфункцією ЛШ [37]. Ці препарати, ймовірно, мали би бути ефективними
також при СН зі збереженою ФВ ЛШ завдяки
антифіброгенним властивостям. Проте в дослідженні Aldo-DHF за участю 422 осіб з такою
патологією спіронолактон не впливав на
толерантність до фізичного навантаження, симптоматику та якість життя [11]. Середній рівень
N-кінцевого мозкового пронатрійуретичного
пептиду в цих хворих був усього 158 нг/л – це
свідчить, що знову в дослідження СН зі збереженою ФВ ЛШ були залучені пацієнти, які не мали
власне СН, або, якщо і мали, то їхній прогноз був
відносно сприятливим.

Лікування за допомогою пристроїв
та моніторинг
Віддалений моніторинг
Значним ентузіазмом була сповнена ідея
телемоніторингу, особливо серед членів комісій
з охорони здоров’я, які вбачали в цьому інструмент зниження частоти випадків госпіталізації з приводу хронічних захворювань. При
цьому дискутабельним залишається питання
віддаленого моніторингу пацієнтів з СН. І хоча
раніше проведені дослідження стверджували
про значну потенційну користь телемоніторингу,
результати останніх випробовувань менш оптимістичні, можливо, через те, що відбулося
поліпшення стандартів лікування, з якими
порівнювали віддалений моніторинг. Цілком
можливо, що найкращим є цілеспрямований
віддалений інтенсивний моніторинг упродовж
періодів високого ризику, наприклад одразу
після виписування зі стаціонару. Метааналіз
досліджень, які сумарно охопили 6000 хворих,
проведений А. Pandor та співавторами [35],
показав, що віддалений моніторинг після
госпіталізації з приводу СН асоціювався з
поліпшенням виживання, особливо там, де звичайна медична допомога була менш якісною.
Дефібрилятори
На сьогоднішній день поширена точка зору,
що отримання розрядів імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД), доцільних чи ні,
асоціюється з несприятливим прогнозом при СН
[38]. Найбільш частою причиною недоцільних
розрядів є фібриляція передсердь з частою
відповіддю шлуночків; крім того, очевидно, що
антитахікардитична стимуляція може усувати

шлуночкову тахікардію без потреби в розряді. У
дослідженні MADIT-RIT [27] показано, що програмування з переважанням антитахікардитичної стимуляції та затримкою розряду ІКД сприяє
зниженню ризику недоцільних розрядів. При
цьому спостерігали зниження смертності від усіх
причин приблизно наполовину серед пацієнтів з
удосконаленим програмуванням.
Цікаво, що в когортному дослідженні за участю 1698 хворих M.W. Deyell та співавтори [10] не
виявили асоціації між недоцільними розрядами
ІКД та несприятливим прогнозом. На противагу
цьому доцільні розряди асоціювалися з величиною відносного ризику 3,11 для комбінованої
кінцевої точки у вигляді смерті й трансплантації.
Причини такої невідповідності не досить
зрозумілі: це може бути пов’язане з тим, що
клінічна симптоматика в пацієнтів когорти вказаного дослідження була менш вираженою, при
цьому вони частіше отримували β-адреноблокатори. Проте, незважаючи на прогностичні
аспекти, вдосконалене програмування ІКД
сприяє поліпшенню якості життя хворих за рахунок зменшення ризику недоцільних та досить
дискомфортних розрядів.
Серцева ресинхронізувальна терапія
Інший значущий пристрій при СН – апарат
для серцевої ресинхронізувальної терапії (СРТ).
Незважаючи на доведене збільшення очікуваної
тривалості життя на тлі СРТ у пацієнтів із СН та
систолічною дисфункцією ЛШ, синусовим ритмом і блокадою лівої ніжки пучка Гіса, питання її
застосування залишається суперечливим. Існує
точка зору, що СРТ може бути ефективною у хворих з ФП або іншими формами порушення
провідності, проте вона не підкріплена доказами, отриманими в рандомізованих дослідженнях
[18, 45]. Одне з особливих питань, що періодично піднімається, – концепція «респондерів»:
близько третини пацієнтів не відповідають
(«нереспондери») на СРТ у вигляді змін симптоматики чи деяких ехокардіографічних параметрів функціонального стану ЛШ. В основі цього
може бути те, що частині хворих з традиційними
показаннями до СРТ вона, ймовірно, не повинна
проводитися; іншим – проводитися навіть за
відсутності традиційних показань, проте з урахуванням періопераційного визначення так званої
дисинхронії.
Як зауважує К.К. Witte [50], деактивація СРТпристрою в пацієнтів, які вважаються «нереспон-
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дерами», призводить до погіршання гемодинаміки [29]. Визначення відповіді на СРТ на
основі змін симптоматики, або, що гірше, – сурогатних маркерів, зокрема об’єму ЛШ, приречене на невдачу – ми не можемо знати, що сталося би з хворим за відсутності пристрою.
Цікавими є нові дані про ймовірний обернений
взаємозв’язок між тривалістю симптомів СН до
імплантації СРТ-пристрою та виживанням, особливо за наявності порушення функціонального
стану нирок [49]. Ці результати цілком очікувані:
що раніше проводиться втручання, то вища ймовірність його ефективності. Однак це підкреслює
доцільність розгляду питання про імплантацію
СРТ-пристроїв у пацієнтів з блокадою лівої ніжки
пучка Гіса та менш вираженою симптоматикою
[51], на противагу вичікуванню її погіршання та
зменшення користі лікування.
У подальшому рання імплантація СРТпристроїв отримала схвалення у дослідженні
BLOCK-HF за участю хворих із систолічною
дисфункцією ЛШ та традиційним показанням до
стимуляції у вигляді атріовентрикулярної блокади [9]. Усім пацієнтам імплантували СРТпристрій, проте в подальшому їх рандомізували
на групи традиційної двокамерної або бівентрикулярної стимуляції. Залучено близько
700 осіб, ФВ ЛШ становила в середньому 40 %.
Жоден хворий не мав традиційних показань до
СРТ. У тих пацієнтів, яким проводили активну
СРТ-стимуляцію, спостерігали зниження частоти досягнення первинної кінцевої точки у вигляді
смертності від усіх причин, невідкладної допомоги з приводу СН або зростання більше як на
15 % кінцевосистолічного розміру ЛШ.
Вагусна стимуляція
Новий цікавий пристрій для лікування
пацієнтів з хронічною СН – вагусний стимулятор,
який потенційно міг би комбінуватися з іншими
пристроями [40]. Як правило, пацієнти з
хронічною СН мають дисбаланс між підвищеною
симпатичною та зниженою парасимпатичною
активністю. Вагусний стимулятор здійснює
електричну стимуляцію блукаючого нерва у шиї
синхронізовано із серцевим циклом. Попередні
дані свідчать про можливий деякий ефект від
такого лікування щодо підвищення толерантності до фізичних навантажень, поліпшення якості
життя та функціонального стану ЛШ [39].
Нещодавно розпочато дослідження, в яке залучили 650 хворих для вивчення ефектів вагусної
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стимуляції на смертність від усіх причин та
госпіталізацію з приводу СН [17].

Термінальна серцева недостатність
Донедавна існували певні суперечливості
щодо застосування ІКД у пацієнтів з термінальною СН. Британські рекомендації зі скеровування хворих для проведення трансплантації серця
[3] вказують на проблемні аспекти застосування
ІКД відповідно до рекомендацій NICE і зауважують про відсутність достатньої інформації щодо
ведення таких пацієнтів без ішемічної хвороби
серця. Так, хворі зі списку очікування трансплантації серця належать до групи підвищеного
ризику розвитку серцевої смерті, при цьому в
ретроспективному обсерваційному дослідженні
за участю 1000 осіб, які очікували на трансплантацію, G.M. Frölich та співавтори виявили
значуще поліпшення виживання на тлі встановленого ІКД з метою первинної профілактики – і
лише у третини пацієнтів була ішемічна хвороба
серця [12]. Цей ефект був набагато менше виражений у хворих, яким ІКД встановили з метою
вторинної профілактики. Можливо, що питання
про імплантацію кардіовертерів-дефібриляторів
повинно розглядатися більш широко серед
пацієнтів, які очікують на трансплантацію серця.
Досліджено, що деякі клітини міокардіальних біоптатів здатні утворювати кластери так
званих кардіосфер, які потенційно можуть
диференціюватися в клітини різних типів. У дуже
малому дослідженні безпечності у хворих, яким
після перенесеного інфаркту міокарда виконували інтракоронарне введення клітин, диференційованих з кардіосфер, спостерігали менший
розмір рубця та більший об’єм життєздатного
міокарда порівняно зі стандартною терапією
[23]. Клітини, диференційовані з кардіосфер,
поповнили довгий список потенційних джерел
стовбурових клітин, жодне з яких не виправдало
початкових значних сподівань.
Конфлікт інтересів: немає.
Походження та експертне рецензування:
скеровували; рецензування внутрішніми експертами.
Переклад к. мед. н. К.О. Міхалєва
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Обзор освещает данные около 50 последних публикаций ведущих периодических изданий по сердечной недостаточности. Представлены современные доказательные данные о традиционных и новейших технологиях
лечения острой и хронической сердечной недостаточности – как медикаментозных (релаксин, левосимендан,
ингибиторы неприлизина, ивабрадин, алискирен, антагонисты альдостерона), так и с помощью устройств
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This almanac highlights about 50 papers on heart failure in the major cardiac journals, including the current evidence
base for traditional and novel treatment options: pharmacological (relaxin, levosimendan, neprilysin inhibitors,
ivabradine. aliskiren, aldosterone antagonists) and devices (defibrillators, vagal stimulators etc.).
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