Íàñòàíîâè
Guidelines

DOI: https://doi.org/10.22141/2307-1257.10.3.2021.239598

Îíîâëåííÿ 2021 ðîêó
Êîíñåíñóñó åêñïåðò³â Àìåðèêàíñüêîãî êîëåäæó
êàðä³îëîã³â (ÀÑÑ) 2017 ùîäî øëÿõ³â îïòèì³çàö³¿
ë³êóâàííÿ ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³:
â³äïîâ³ä³ íà 10 êëþ÷îâèõ ïèòàíü
ïðî ñåðöåâó íåäîñòàòí³ñòü ç³ çíèæåíîþ
ôðàêö³ºþ âèêèäó ë³âîãî øëóíî÷êà
2021 Update to the 2017 ACC
Expert Consensus Decision Pathway
for Optimization of Heart Failure Treatment:
Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure
With Reduced Ejection Fraction
Ðåçþìå
Консенсус експертів Американського коледжу
кардіологів (АСС) 2017 р. щодо шляхів оптимізації лікування серцевої недостатності було створено з метою
формування практичного та впорядкованого ресурсу
для клініцистів в галузі лікування серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка
(СНзФВ). Цей Консенсус надає рекомендації щодо
впровадження численних доказових методів лікування, поліпшення прихильності, подолання бар’єрів до
терапії, обізнаності щодо протипоказань та підходів з
обмеженими доказами, доступності терапії, лікування
особливих груп пацієнтів і переходу на паліативну допомогу. Замість зосередження на розлогому тексті документ містить практичні поради, таблиці та рисунки,
вказує на зрозумілі кроки, інструменти та умови, необхідні для успішного та своєчасного лікування пацієнта зі СНзФВ. Багато ключових питань, розглянутих
у цьому Консенсусі, не були вивчені в клінічних дослідженнях; вони швидше ґрунтуються на клінічному
досвіді.
Від моменту публікації Консенсусу АСС 2017 р.
з’явилися нові підходи до лікування СНзФВ, які розширюють терапевтичний арсенал для пацієнтів із
СНзФВ. Зокрема, поява інгібіторів рецепторів ангіотензину-неприлізину та інгібіторів натрійзалежного
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котранспортера глюкози 2-го типу, а також методу черезшкірного лікування мітральної регургітації є значним прогресом у лікуванні СНзФВ. Таким чином,
цілеспрямоване оновлення Консенсусу 2017 р., яке
включає наведені вище досягнення, є виправданим.
Це оновлення є тимчасовим керівництвом для лікарів
в очікуванні на комплексне та остаточне оновлення
настанов із серцевої недостатності, яке розробляється
АСС. Лікування СНзФВ може здаватись перенавантаженим, проте багато можливостей для покращення
прогнозу таких пацієнтів залишаються не використаними. Сподіваємося, це оновлений Консенсус 2021
року спростить лікування для досягнення якомога кращих результатів у пацієнтів із СНзФВ.

Îáãîâîðåííÿ
Основна мета цього оновленого Консенсусу —
створення основи для прийняття клінічних рішень,
необхідних для ведення пацієнтів із СНзФВ. Найголовніше, що чек-листи та алгоритми, наведені в цьому Консенсусі, слід застосовувати лише в контексті
останнього оновлення керівних принципів AHA/ACC
щодо лікування дорослих із хронічною серцевою недостатністю, зокрема зі СНзФВ. Жодне керівництво,
дороговказ чи алгоритм ніколи не замінять клінічне
судження.
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Лікування СНзФВ часто вимагає багатопрофільної
допомоги та прийняття складних рішень, натомість
пацієнти, які часто є дуже вразливими, отримують
користь від лікування, що базується на потужній доказовій базі. Серцева недостатність є серйозною проблемою громадського здоров’я, саме тому більш широкий клінічний досвід у сфері оптимізації лікування
серцевої недостатності дасть більшу користь пацієнтам
із СНзФВ. З останніми досягненнями в діагностиці та
терапії СНзФВ, разом із імплементацією рекомендованих новітніх стратегій, виникає багато питань щодо
їх оптимального застосування при веденні пацієнтів із
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СНзФВ. Крім того, клінічні настанови продовжують
вдосконалюватися. У цьому контексті ми подаємо важливі літературні посилання, які надають обґрунтування
змін у підходах до лікування пацієнтів з СНзФВ; які є
кандидатами на найкращі практики або у випадках,
коли відсутні докази чи найкращі практики; а також
шаблони щодо прийняття клінічних рішень для раціонального ведення пацієнтів. З отриманням більшої
кількості доказів буде з’ясовано ще багато питань щодо
лікування СНзФВ.
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