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Natriuretické peptidy v diagnostice
srdeèního selhání
podle nových doporuèení
Evropské kardiologické spoleènosti
Nová doporuèení Evropské kardiologické
spoleènosti (ESC) pro diagnostiku a léèbu
akutního a chronického srdeèního selhávání byla pøedstavena na letoním kvìtnovém výroèním sjezdu asociace pro
srdeèní selhání Evropské kardiologické
spoleènosti a bezprostøednì poté byla
zveøejnìna. [1] Cílem nových doporuèení
je pøinést nejnovìjí a provìøené poznatky do kadodenní praxe a pomoci lékaøùm
a ostatním zdravotnickým pracovníkùm
zlepit péèi o pacienty a souèasnì pomoci
nemocným. Shodou okolností nová evropská doporuèení vycházejí v dobì, kdy
si pøipomínáme 30 let od publikace studie
CONSENSUS. Tato studie poprvé v historii péèe o nemocné se srdeèním selháním
prokázala, e je moné velmi významnì
ovlivnit mortalitu pacientù se srdeèním
selháním. [2] Prezentace výsledkù této
studie jednoznaènì potvrdily roli klinických studií a evidence-based medicine.
Od pøedchozích doporuèení ESC z roku
2012 se lií mj. nìkolika principiálními zmìnami:
l
nová doporuèení zavádìjí novou kategorii pacientù se srdeèním selháním
a ejekèní frakcí levé komory 4049 %
 srdeèní selhání s mid-range ejekèní
frakcí (HFmrEF), kdy cílem je podnítit
zájem o tuto skupinu pacientù, která
èasto nebyla v minulosti pøedmìtem
studií,
l
zpøesnìní kritérií pro vechny skupiny
srdeèního selhání (srdeèní selhání se
sníenou ejekèní frakcí, mid-range EF
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a se zachovalou ejekèní frakcí),
nový algoritmus pro diagnostiku neakutního srdeèního selhání,
indikace pro uití nového léku  duálního antagonisty receptorù pro angiotenzin II a neprilysinu (valsartanu/sacubitrilu),
upravené indikace pro srdeèní resynchronizaèní terapii,
nový algoritmus kombinující diagnostický a terapeutický postup u akutního
srdeèního selhání, zaloený na vyhodnocení klinického stavu a výsledkù
vyetøení.

Natriuretické peptidy
a definice srdeèního selhání,
terminologie srdeèního
selhání
Nová doporuèení pøinesla definici základních kategorií srdeèního selhání:
l
srdeèní selhání se sníenou ejekèní
frakcí (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF), u kterého je hodnota ejekèní frakce levé komory pod
40 %,
l
novou kategorii srdeèního selhání
s mírnì sníenou ejekèní frakcí (heart
failure mid-range ejection fraction,
HFmrEF), kde se hodnoty EF pohybují
v rozmezí 4049 %,
l
a kategorii srdeèní selhání se zachovalou ejekèní frakcí (heart failure with
preserved ejection fraction, HFpEF),
kde je hodnota ejekèní frakce nad 50 %

(tab. 1). U vech typù srdeèního selhání by mìly být pøítomny symptomy
a pøíznaky srdeèního selhání, avak
u pacientù v poèáteèních fázích selhání (pøedevím se zachovalou ejekèní
frakcí) nebo u pacientù léèených diuretiky mohou být tyto známky velmi
diskrétní èi mohou chybìt. Dùvodem
pro vyèlenìní kategorie srdeèního selhání s mírnì sníenou ejekèní frakcí
levé komory je fakt, e øada rozsáhlých
multicentrických klinických studií byla
provedena na souborech pacientù
s nií ejekèní frakcí odpovídající kategorii srdeèního selhání s redukovanou
ejekèní frakcí (HFrEF) èi se zachovalou
ejekèní frakcí (HFpEF) a o pacientech
v tzv. edé zónì ejekèní frakce existuje
podstatnì ménì informací. Tedy urèitou snahou je podnícení zájmu o tuto
skupinu pacientù.
Podle klinických pøíznakù mùe být srdeèní selhání asymptomatické nebo symptomatické, symptomy chronického srdeèního selhání jsou kvantifikovány podle
funkèních tøíd New York Heart Association (NYHA), tíe akutního srdeèního selhání je hodnocena podle Killipovy stupnice.
Nová doporuèení zpøesòují termíny
akutního a chronického srdeèního selhání. Chronické srdeèní selhání mùe být
stabilní (alespoò jeden mìsíc beze zmìny
klinického stavu) nebo dekompenzované,
kdy se mùe náhle nebo pomalu horit.

Tab. 1: Základní kategorie srdeèního selhání

Pojem srdeèní selhání de-novo je vyhrazen pro nové akutnì vzniklé srdeèní selhání (napøíklad v prùbìhu akutního infarktu myokardu) nebo srdeèní selhání
vzniklé pozvolna (napøíklad pøi vzniku dilataèní kardiomyopatie). Pojem kongestivní srdeèní selhání zahrnuje akutní nebo
chronické srdeèní selhání se známkami
pøetíení/retence tekutin. Pojem pokroèilé,
tìké (advanced) srdeèní selhání je vyhrazen pro pacienty s opakovanými dekompenzacemi srdeèního selhání, které je
zpravidla provázeno velmi tìkou dysfunkcí.

Natriuretické peptidy
v diagnostice srdeèního
selhání
Základem diagnostiky srdeèního selhání
je vyhodnocení klinického stavu pacienta
a provedení základních vyetøení. Klinický obraz zahrnuje charakteristické symptomy (napø. dunost, ortopnoe, únava,
sníená tolerance zátìe aj.) a pøíznaky srdeèního selhávání (zvýená náplò krèních
il, tachykardie, cval, chrùpky na plicích,
otoky aj.).

Stanovení hladiny natriuretických peptidù
(NP) u neakutních
pacientù mùe být
vyetøením iniciálním, zejména v tìch
pøípadech, kdy není
moné rychle provést
echokardiografické
vyetøení.

Tab. 2: Hodnoty natriuretických peptidù (BNP a NT-proBNP), které svìdèí proti pøítomnosti srdeèního selhání

Mezi základní vyetøení doporuèená
u srdeèního selhání patøí elektrokardiogram, stanovení natriuretických peptidù
a echokardiografie.
Stanovení hladiny natriuretických

peptidù (NP) u neakutních pacientù mùe
být vyetøením iniciálním, zejména v tìch
pøípadech, kdy není moné provést rychle
echokardiografické vyetøení. Zvýené
hodnoty natriuretických peptidù pomohou stanovit pracovní diagnózu srdeèního selhání a identifikovat nemocné, kteøí
se musí podrobit dalímu kardiologickému
vyetøení (echokardiografii). Tato doporuèení zdùrazòují pøedevím negativní prediktivní hodnotu. Proto byly urèeny horní
limity normy, které s dostateènou senziti-

Hladina natriuretických peptidù u akutních pacientù s duností a s podezøením na akutní
srdeèní selhání by mìla být stanovena vdy
s cílem vylouèení srdeèního selhání jako hlavní pøíèiny dunosti.

Obr. 1: Diagnostický algoritmus neakutního srdeèního selhání
Upraveno podle doporuèení ESC pro diagnostiku a léèbu akutního a chronického srdeèního selhání. [1]
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Nová evropská doporuèení jasnì stanovila hodnoty natriuretických peptidù, které mají dostateènì vysokou negativní prediktivní hodnotu
pro akutní i neakutní srdeèní selhání, identifikují tedy ty pacienty, u kterých je srdeèní selhání jednoznaènì nepravdìpodobné a dalí
vyetøení kardiologem se jeví jako nadbyteèné.
vitou a specificitou vyluèují nemocné,
u nich je srdeèní selhání nepravdìpodobné, a tudí nepotøebují dalí kardiologické vyetøení. Jde tedy o tzv. cut-off
hodnoty vyluèující srdeèní selhání. Jejich
hodnoty ukazuje tabulka 2.
Zatímco negativní prediktivní hodnoty
jsou u obou parametrù dostateènì vysoké
(0,940,98) pro akutní i neakutní stavy, tak
pozitivní prediktivní hodnoty jsou velmi
nízké a neumoòují vyuití tìchto hodnot
pro potvrzení diagnózy srdeèního selhání
(pro neakutní stavy 0,440,57, pro akutní
stavy 0,660,67).
Nová doporuèení pøipomínají nìkterá
známá fakta, která je tøeba mít na zøeteli pøi
interpretaci zjitìných hodnot. Jsou to nìkterá onemocnìní, kde primární pøíèinou
vzestupu hodnot NP není srdeèní selhání
(napø. embolizace plicní, renální selhávání
a podobnì), dále jsou pøipomenuty stavy,
u kterých je hladina natriuretických peptidù nízká. Mezi tyto stavy patøí obezita,
kde je hladina disproporcionálnì nízká ve
vztahu ke stupni obezity. Podobnì nízké
hodnoty natriuretických peptidù provázejí
terminální fáze srdeèního selhání. Místo
stanovení hladiny natriuretických peptidù
v diagnostickém algoritmu neakutního srdeèního selhání ukazuje obrázek 1.
Hladina natriuretických peptidù
u akutních pacientù s duností a s podezøením na akutní srdeèní selhání by mìla
být stanovena vdy s cílem vylouèení srdeèního selhání jako hlavní pøíèiny dunosti. Nová evropská doporuèení povaují toto stanovení za velmi významné pro
diferenciální diagnostiku akutní dunosti,
a proto je toto doporuèení velmi podstatné (tøída I, úrovnì A). V akutních stavech
je nutné mít na zøeteli, e hodnoty pro negativní prediktivní hodnotu jsou vyí
v porovnání s hodnotami pro neakutní
stavy (viz výe tabulka 2), i zde není moné vyuít pozitivní prediktivní hodnoty
a dále je tøeba mít na zøeteli fakt, e u nì6
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kterých stavù mùe být vzestup hladiny
natriuretických peptidù opodìn za rychle
vzniklou klinickou symptomatologií stavu
(tzv. flash edémy plic).

Vliv terapie srdeèního selhání
na hodnoty natriuretických
peptidù
Nová evropská doporuèení zahrnují indikaci pro uití nové skupiny léèiv pro terapii chronického srdeèního selhávání  duálních antagonistù receptorù pro angiotenzin II a neprilysinu, v tomto pøípadì jde
o chimerickou molekulu valsartanu/sacubitrilu, která pùsobí na systém renin-angiotenzin-aldosteron (blokáda receptoru pro
angiotenzin II) a souèasnì inhibuje neutrální endopeptidázu neprilysin, která se
podílí na odbourávání BNP. Jde o velmi
úèinný nový lék, který prokázal v klinických studiích významný efekt na pokles
mortality u pacientù se srdeèním selháním
se sníenou ejekèní frakcí levé komory srdeèní (napø. studie PARADIGM-HF). [3]
Podle nových doporuèení jsou tyto léky
indikovány u nemocných, kteøí jsou symptomatiètí i pøes zavedenou terapii betablokátory, ACE inhibitory a antagonisty
mineralokortikoidních receptorù (tøída doporuèení I, úroveò B).
Tyto studie ukázaly, e vlivem inhibice
neprilysinu dolo ke sníenému odbourávání natriuretických peptidù, které rezultovalo u léèených pacientù v mírný vzestup hladiny BNP, zatímco hodnota
NT-proBNP signifikantnì klesala. Tato
zmìna byla detekovatelná ji 4. týden od
zahájení terapie a pøetrvávala øadu mìsícù
v prùbìhu léèby. [4] Proto u nemocných,
kteøí budou léèeni tìmito preparáty, je pøi
stanovení parametrù aktivity natriuretického systému (BNP a NT-proBNP) tøeba
mít na pamìti tato fakta.

Závìr
Nová evropská doporuèení pro diagnostiku a terapii akutního a chronického srdeèního selhávání pøedstavují jasný pokrok
pro klinickou praxi. Pøinesla doporuèení,
která upevòují pozici stanovení natriuretických peptidù v diagnostickém algoritmu jak pro akutní, tak i neakutní srdeèní
selhání. V této oblasti jasnì stanovila
hodnoty natriuretických peptidù, které
mají dostateènì vysokou negativní prediktivní hodnotu pro akutní i neakutní
srdeèní selhání, identifikují tedy ty pacienty, u kterých je srdeèní selhání jednoznaènì nepravdìpodobné a dalí vyetøení
kardiologem se jeví jako nadbyteèné. Tato
doporuèení souèasnì odstranila velmi
rozsáhlé diskuse o tzv. edých zónách,
které se týkaly snahy vyuít pozitivní prediktivní hodnoty natriuretických peptidù
a které moná pøispívaly k urèité neochotì
je vyuívat v klinické praxi. Tato doporuèení pøinesla informace o nových lécích,
které mohou významným zpùsobem ovlivnit namìøené hodnoty natriuretických
peptidù.
Souhrnnì lze tedy øíci, e stanovení
natriuretických peptidù je jedním ze základních pilíøù diagnostického procesu
pro akutní i neakutní srdeèní selhání.
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