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Natriuretické peptidy v terapii
srdeèního selhání
Jednou z nejvýznamnìjích novinek v nových doporuèeních pro diagnostiku a terapii akutního
a chronického srdeèního selhání je monost ovlivnit hladiny natriuretických peptidù a vyuít tak
jejich pozitivního vlivu na kardiovaskulární systém. Tuto novou skupinu lékù pøedstavují inhibitory neprilysinu a blokátory AT1 receptorù pro angiotenzin II, tzv. ARNI, jejich zatím jediným
pøedstavitelem je chimérická molekula sacubitrilu a valsartanu.1 V historii terapie pacientù se
srdeèním selháním je to vùbec poprvé, kdy se dostává tato monost do evropských doporuèení
a má vysokou úroveò evidence.
Role natriuretických peptidù
v patofyziologii srdeèního
selhání
Srdeèní selhání je charakterizováno jako
stav, kdy srdce není schopno pøi normálním ilním návratu èerpat krev v souladu
s potøebami metabolismu tkání, nebo je
toho schopno jen pøi zvýení plnicích tlakù komor. V patofyziologii srdeèního selhání je v souèasnosti akceptován hemodynamický pohled v kontextu neurohumorální aktivace a progresivní pøestavby
na makroskopické i ultrastrukturální úrovni. V prùbìhu srdeèního selhání dochází
k aktivaci øady systémù, které se vzájemnì
velmi významnì ovlivòují. Patøí mezi nì
sympatický nervový systém, systém re-
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nin-angiotenzin-aldosteron (RAAS), systém natriuretických peptidù, svùj význam
mají také dalí pùsobky (cytokiny, endotelin, vasopresin a dalí). Tyto systémy se
vyvinuly bìhem fylogeneze a jejich vzájemné pùsobení je výsledkem urèité rovnováhy mezi dvìma základními tendencemi: na jedné stranì je to snaha o zabezpeèení dostateèného perfuzního tlaku orgánù a tkání tìla navozením vazokonstrikce,
retence sodíku a vody (systém renin-angiotenzin-aldosteron, sympatický nervový systém, vasopresin, endotelin), protiváhou tohoto systému je aktivace systému natriuretických peptidù, který podporuje vazodilataci, stimuluje diurézu, natriurézu a sniuje remodelaci myokardu.2-4 Zatímco dlouhodobá aktivace systémù první

skupiny mùe mít negativní efekt u pacientù se srdeèním selháním, aktivace
systému natriuretických peptidù pùsobí
ve vìtinì tìchto úèinkù právì opaènì
a má velmi pøíznivý efekt na prùbìh srdeèního selhání (tab. è. 1). Proto se objevila
snaha ovlivnit hladiny natriuretických
peptidù terapeuticky.

Monosti ovlivnìní hladiny
natriuretických peptidù
u pacientù se srdeèním
selháním
Snaha vyuít pozitivních efektù natriuretických peptidù v terapii srdeèního selhání není nová. A zahrnuje dva základní pøístupy: podání natriuretických peptidù

(napøíklad analoga a jim podobné látky
odolné vùèi degradaci) nebo zvýení hladiny endogenních natriuretických peptidù. Tato historie je zajímavá a stojí za krátkou pøipomínku.
Mezi syntetické natriuretické peptidy,
které byly testovány ve velkých klinických studiích, patøil carperitid (HANP,
α-human A-type natriuretic peptide), který byl v roce 1995 registrován v Japonsku
a jeho efekt byl sledován u souboru 1 200
pacientù s akutním srdeèním selháním ve
studii COMPASS. Podání carperitidu vedlo ke zlepení hemodynamiky, souèasnì
byl také pøíznivì ovlivnìn systém renin-angiotenzin-aldosteron.5 Dalím lékem
byl urodilatin (Ularitide, syntetická izoforma ANP), který byl testován ve studiích
SIRIUS I, II (pacienti s akutní dekompenzací srdeèního selhání) a ve studii True-AHF.6 Synteticky pøipravený mozkový
natriuretický peptid  nesiritid (Natrecor)
byl testován ve studii VMAC (Vasodilatation in the Management of Acute CHF).
Na základì výsledkù studie schválila FDA
tuto úèinnou látku pro terapii pacientù
s akutní dekompenzací srdeèního selhání.7
Podání tìchto lékù pøineslo data o pøíznivém ovlivnìní hemodynamiky v akutních

stadiích, nebyly vak zcela rozptýleny
obavy ze zhorení renálních funkcí a výskytu symptomatické hypotenze. Proto
byly provedeny dalí 2 studie, které byly
zamìøeny na bezpeènost pouití. Zatímco
studie ADHERE nepotvrdila obavy, studie ASCEND-HF pøinesla neutrální výsledek. Vývoj v této oblasti smìøuje k subkutánnímu podání BNP, zatím ojedinìlá data
potvrzují pozitivní efekt (zlepení symptomù a redukce masy levé komory srdeèní).
Druhou moností, jak zvýit hladinu
endogenních natriuretických peptidù, je
inhibice neutrální endopeptidázy (neprilysin).8 Neprilysin patøí mezi vazopeptidázy.
tìpí/inaktivuje nejenom natriuretické
peptidy (ANP, BNP, CNP), ale také dalí
látky (enkefaliny, oxytocin, gastrin, substance P, bradykinin), avak mezi jinými
také angiotenzin I a II. Neprilysin se nalézá ve tkáních mozku, ledvin, endotelií,
svaloviny cév, myokardu, v neutrofilech
a na dalích místech. První snahy ovlivnit
tento systém se objevily v 80. letech, kdy
byl testován thiorphan, následnì se objevily i dalí inhibitory neprilysinu (napø.
candoxatrilát).9 Podání tìchto látek mìlo
velmi pøíznivý vliv na hladinu natriuretických peptidù, ale souèasnì se také zvy-

ovala hladina angiotenzinu II a endotelinu 1, které patøí mezi vazokonstriktory.
Proto vznikl koncept souèasné blokády
neprilysinu a systému renin-angiotenzin-aldosteron. Prvním testovaným duálním
inhibitorem (souèasná inhibice neprilysinu a angiotenzin konvertujícího enzymu)
byl omapatrilát.10 Ten byl testován ve
studii IMPRESS (573 pacientù se sníenou ejekèní frakcí levé komory) a dále ve
studiích OVERTURE (5 770 pacientù se
srdeèním selháním, kde byl omapatrilát
srovnáván s enalaprilem) a u hypertonikù
ve studii OCTAVE. Pouití omapatrilátu
pøineslo velmi pøíznivá data o zlepení hemodynamiky léèených pacientù, problémem vak zùstával vyí výskyt angioedému. Tyto skuteènosti bránily zavedení
této velmi nadìjné terapie do bìné klinické praxe.

Sacubitril/valsartan
Molekula sacubitril/valsartan má chimérickou strukturu, resp. pøedstavuje supramolekulární komplex sloený z 6 molekul sacubitrilu a 6 molekul valsartanu. Mechanismus úèinku spoèívá v souèasné inhibici neutrální neuroendopeptidázy (neprilyLabor Aktuell 01/17
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Obr. è. 1: Schéma pùsobení molekuly sacubitrilu/valsartanu (LCZ696) na systém natriuretických peptidù a systém renin-angiotenzin-aldosteron

Velice pøíznivá data o pùsobení této
molekuly pøinesla studie PARADIGM-HF
(Prospective comparison of ARNI with
ACEI to Determine Impact on Global Mortailty and morbidity in Heart Failure trial),
ve které bylo randomizováno 4 187 pacientù pro terapii zkoueným lékem (LCZ696)
a 4 212 pro terapii enalaprilem.13,14 Studii
PARADIGM-HF se vìnuje dalí èlánek
tohoto èísla. Výsledky studie byly jednoznaènì pozitivní. Terapie sacubitrilem/
valsartanem vedla ke statisticky významnému sníení vech hlavních sledovaných ukazatelù (úmrtí z kardiovaskulární
pøíèiny, hospitalizace pro srdeèní selhání,
celková mortalita léèených pacientù). Tato
molekula byla testována i v øadì dalích
studií, které pøinesly pozitivní výsledky.
Velmi pøíznivý bezpeènostní profil vedl
k zaøazení této úèinné látky do algoritmu
doporuèení medikamentózní terapie pacientù s chronickým srdeèním selháním
(obr. è. 2).

Vliv sacubitrilu/valsartanu
na hladiny natriuretických
peptidù

Obr. è. 2: Algoritmus terapie pacientù s chronickým srdeèním selháním (HFrEF = srdeèní selhání se sníenou ejekèní
frakcí, ACEi = inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, LVEF = ejekèní frakce levé komory, MRA = antagonisté
mineralokortikoidních receptorù, ARB = blokátory receptorù pro angiotenzin II, H-ISDN = kombinace hydralazin
a izosorbit dinitrát, LVAD/OTS = mechanická podpora srdeèní / transplantace srdce, CRT = srdeèní resynchronizaèní
terapie, OMT = optimální medikamentózní terapie, VT/VF = komorová tachykardie / fibrilace komor
Upraveno podle doporuèení ESC pro diagnostiku a léèbu akutního a chronického srdeèního selhání1

sinu) sacubitrilem a blokádì receptorù
typu 1 pro angiotenzin II valsartanem.11,12
Sacubitril (LCZ696) je proléèivo, které se
mìní na úèinnou látku LBQ657. Výsledkem pùsobení sacubitrilu je zvýení hladiny mozkového natriuretického peptidu,
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které pøináí aditivní pozitivní efekty pro
terapii nemocných se srdeèním selháním.
Schéma pùsobení sacubitrilu u nemocných
se srdeèním selháním ukazuje obr. è. 1.

U pacientù se srdeèním selháním následuje po tlakovém a objemovém pøetíení
srdeèních oddílù vzestup hladiny natriuretických peptidù. Proporcionálnì dochází ke zvýení vech sledovaných hladin natriuretických peptidù (BNP, NT-proBNP, ale i dalích). V dùsledku úspìné léèby a nastupující srdeèní kompenzace pozorujeme pokles jejich hodnot.15
U pacientù léèených sacubitrilem/valsartanem se projeví mechanismus úèinku sacubitrilu, který inhibuje neprilysin, a tím
dochází k inhibici degradace natriuretických peptidù. V pøípadì mozkového natriuretického peptidu byl zaznamenán fenomén stabilní a lehce zvýené hladiny
BNP. Ve studii PARADIGM-HF byl medián vstupní hodnoty BNP 200 ng/l, pøi
terapii dolo ke vzestupu na 225 ng/l. Je
velmi dùleité poznamenat, e hladina
BNP ve vìtinì stanovení nepøesáhla
hodnotu 500 ng/l, která je rozhodujícím
limitem pro diagnostiku srdeèního selhání.
Vlivem terapie dochází souèasnì k poklesu hladiny NT-proBNP (vysvìtlením je
pravdìpodobné sníení podnìtù pro produkci proBNP, který je prekurzorem tìchto
peptidù, v dùsledku úspìné léèby). Nìkterá sdìlení z letoního roku analyzovala

tento efekt a jeho potenciální vliv na diagnostiku srdeèního selhání a monitoraci
efektivity terapie s vyuitím stanovení natriuretických peptidù. Pøinesla zajímavé
poznatky, mezi které jistì patøí pøedpoklad,
e sacubitril neovlivòuje pouze hladiny
mozkového (BNP), ale také síòového
(ANP) natriuretického peptidu, jeho zvýená hladina má pozitivní vliv také na prùbìh srdeèního selhání. Pøièem je ji z døívìjka známo, e se neprilysin velmi významnì podílí na biodegradaci také ANP
a CNP, a z toho lze usuzovat, e se hlavní
pozitivní zmìny pùsobení sacubitrilu týkají nejenom BNP, ale pøinejmením stejnì
intenzivnì (a moná více v dùsledku vìtí
afinity neprilysinu k ANP) i síòového natriuretického peptidu. S ohledem na zcela
nový úhel pohledu na tuto oblast byly
uèinìny zatím pøedbìné závìry:16
l
klinická interpretace výsledkù stanovení NT-proBNP u pacientù se srdeè-

l

l

ním selháním není ovlivnìna inhibicí
neprilysinu,
souèasná dostupná data ukazují, e
u nemocných léèených sacubitrilem/
valsartanem nebude moné vyuít
koncept nií hladiny BNP  lepí prognóza; pro stanovení NT-proBNP zùstává tento koncept v platnosti,
je nutné dále studovat vyuití stanovení hladin obou analytù (BNP i NT-proBNP) jak ve studiích, tak i v klinické praxi.

Závìrem

sartanu, která pøíznivì ovlivòuje degradaci natriuretických peptidù blokádou neprilysinu a souèasnì ovlivòuje systém renin-angiotenzin-aldosteron blokádou receptorù pro angiotenzin. Na základì velmi pøíznivých dat z klinických studií byla tato
terapie zahrnuta do algoritmu terapie pacientù s chronickým srdeèním selháním se
sníenou ejekèní frakcí levé komory.
V souvislosti s mechanismy úèinku tohoto nového léku nabývá na významu otázka stanovení jednotlivých typù natriuretických peptidù a správná interpretace jejich výsledkù.

Koncept augmentace/podpory pozitivních efektù natriuretických peptidù na
kardiovaskulární systém dostává novou
podobu ve formì terapie pacientù s chronickým srdeèním selháním novou skupinou lékù (ARNI). Prvním pøedstavitelem
této skupiny je molekula sacubitrilu/val-
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