MUDr. Monika Kamarytová, Roche s.r.o., Diagnostics Division

Studie PARADIGM-HF
a natriuretické peptidy
Studie PARADIGM-HF, publikovaná
v The New England Journal of Medicine
2014, rozvíøila vody svìtové i èeské kardiologie. A to hned z nìkolika dùvodù:
1. Odborníci tuto studii oznaèují za nejvìtí prùlom ve farmakoterapii srdeèního selhání za posledních dvacet let.
2. Studie byla pøedèasnì pøeruena, protoe pøinesla velmi pøesvìdèivá data ji
pøed dosaením plánované délky studie.
3. Výsledky potvrdily, e u chronického
srdeèního selhání lze léèebné hranice
posunout dále, nad rámec úèinku souèasnì pouívaných ACE inhibitorù
(které v pøedchozích klinických studiích potvrdily zlepení pøeití tìchto
pacientù).
4. Studie umonila pomìrnì rychlé zavedení zcela nové tøídy léèiv pro terapii
chronického srdeèního selhání, oznaèovaných zkratkou ARNI (Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibitor).
5. Naznaèila nutnost diferenciace natriuretických peptidù (BNP a NT-proBNP)
z hlediska jejich zpùsobu vyuití a interpretace pøi léèbì pøípravky ARNI
a predikce prognózy takto léèených
pacientù.
Klinická studie PARADIGM-HF také
potvrdila významnou roli èeských kardiologù v oblasti léèby chronického srdeèního selhání a projektech mezinárodních
klinických studií, protoe v ní bylo zapojeno více ne 20 kardiologických pracovi
z celé Èeské republiky a zaøazeno pøes
250 pacientù.

Chronické srdeèní selhání
je závané onemocnìní
Chronické srdeèní selhání je klinický syn12
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drom s mnoha projevy, který je dùsledkem
celé øady kardiovaskulárních chorob. Podstatou onemocnìní je strukturální pokození srdeèního svalu (remodelace tkánì
s pøemìnou pùvodnì funkèních bunìk na
fibrózní vazivo). Hlavní patofyziologickou
roli zde hraje vazokonstrikce, objemové
pøetíení srdce a zvýená neurohumorální
aktivita organismu. Dùsledkem je stav,
kdy srdce není schopno udret srdeèní
výdej, který by pokrýval potøeby celého
tìla.
Srdeèní selhání nemá jednotnou etiologii. Nejèastìjí pøíèinou (80 %) je ischemická choroba srdeèní, stavy po akutním
infarktu myokardu a hypertenze. Dalí pøíèinou jsou kardiomyopatie (10 %) a chlopenní vady (10 %).
Výskyt chronického srdeèního selhání
v populaci se odhaduje na 0,52 %. Výskyt je závislý na vìku, u starích pacientù jeho prevalence výraznì stoupá, ve vìkové skupinì nad 80 let se výskyt odhaduje na 1020 %.

V ÈR je roènì diagnostikováno cca 40 000
nových pøípadù
srdeèního selhání.
Chronické srdeèní selhání má velmi nepøíznivou prognózu  i pøes pokroky v diagnostice a léèbì umírá do 8 let od stanovení diagnózy a 25 % pacientù. U pacientù, kteøí se dostanou do stadia pokroèilého srdeèního selhání, je riziko úmrtí a
50 % bìhem jednoho roku. Kadý rok je
v Èeské republice diagnostikováno pøiblinì 40 000 nových pøípadù srdeèního
selhání. Pøes 40 % z nich umírá v následujících ètyøech letech.

Základní informace o studii
PARADIGM-HF
Studie PARADIGM-HF (Prospective
Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure Trial) probíhala po
dobu 4 let (20092012) jako srovnávací,
randomizovaná, dvojitì zaslepená klinická
studie u 8 442 pacientù s chronickým
srdeèním selháním NYHA klasifikace IIIV
a sníenou ejekèní frakcí levé komory pod
40 %. Studie hodnotila úèinnost léèby
kombinací valsartan/sacubitril (první fixní
kombinace z nové lékové skupiny ARNI)
ve srovnání s enalaprilem (ACE inhibitor).

Kombinace valsartan/
sacubitril sníila KV
morbiditu u pacientù
s chronickým srdeèním selháním o 20 %.
Kombinace valsartan/sacubitril prokázala
u pacientù s chronickým srdeèním selháním významné léèebné úèinky: sníení rizika celkové mortality o 16 % (p < 0,001),
kardiovaskulární mortality o 20 %
(p < 0,001) a pokles poètu hospitalizací
pro zhorení srdeèního selhání o 21 %
(p < 0,001).
U pacientù léèených touto kombinací
byl pozorován èastìjí výskyt hypotenze
a mírného angioedému, ale naopak nií
výskyt renální insuficience, hyperkalémie
a kale.

Kde se vzala zkratka ARNI
Pod zkratkou ARNI (Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibitor) se ukrývá nová

Obr. 1

skupina léèiv pro terapii chronického
srdeèního selhání, jejich podstatou je
kombinace dvou úèinných látek: inhibitoru receptorù angiotenzinu a inhibitoru neprilysinu. Dochází tak ke kombinaci dvou
úèinkù, kdy první vyvolává blokádu receptoru AT1 pro angiotenzin a zpùsobuje
vazodilataci; druhý blokuje degradaci natriuretických peptidù a zabraòuje tak hromadìní vody a natria v organismu. Oba
úèinky pøirozeným zpùsobem sniují zátì
srdce.

Nové pøípravky ARNI
sniují zátì chronicky
selhávajícího srdce.
Úèinek inhibitoru neprilysinu lze nejlépe pochopit na principu fungování samotné molekuly neprilysinu. Neprilysin je
neutrální endopeptidáza (membránový
enzym), která v tìle rozkládá natriuretické
peptidy. Díky úèinku neprilysinu jejich
koncentrace v krvi klesají. Blokádou neprilysinu dochází k prodlouení biologického poloèasu natriuretických peptidù,
a tím ke zvýení jejich hladin v krvi.
Prvním pøedstavitelem skupiny ARNI
je pøípravek Entresto od farmaceutické
spoleènosti Novartis, který obsahuje fixní
kombinaci valsartan/sacubitril. Valsartan
je úèinná látka ze skupiny sartanù, která
pùsobí jako selektivní inhibitor receptoru
AT1 pro angiotenzin II; sacubitril je zcela
nová úèinná látka, která inhibuje aktivitu
neprilysinu.

Lií se BNP a NT-proBNP
v kontextu studie
PARADIGM-HF?
Natriuretické peptidy (NP) pøirozeným
zpùsobem zvyují diurézu a natriurézu,
èím chrání srdce pøed remodelací vlastní
svaloviny v dùsledku pøetíení. Zjednoduenì øeèeno: èím více je srdce namáhané a vyèerpané, tím více natriuretických
peptidù uvolòuje pro vlastní ochranu.
Proto jsou NP pøirozenými ukazateli srdeèního pøetíení a souèasnì mají léèebný
úèinek na srdce.

Pojem natriuretický peptid je souhrnné oznaèení pro rodinu peptidických
hormonù, které regulují vyluèování sodíku z tìla a tím ovlivòují krevní tlak, rovnováhu v obìhovém systému, ale také tøeba
rùst kostí. U savcù se hovoøí o 4 natriuretických peptidech:
1. Natriuretický peptid A (neboli atriální natriuretický peptid, zkratka ANP)
Tento peptid je secernován kardiomyocyty srdeèních síní ve formì prohormonu (pro-ANP), který je tvoøen
126 aminokyselinami a následnì je tìpen na 2 fragmenty  signální peptid
(zkratka ANP, biologicky aktivní hormon) a N-terminální fragment (zkratka
N-BNP, biologicky inaktivní molekula).
Stimulem sekrece pro-ANP je zvýené
napìtí ve stìnì srdeèních síní.
2. Natriuretický peptid B (neboli mozkový natriuretický peptid, zkratka BNP,
anglicky brain natriuretic peptide)
Poprvé byl popsán v praseèím mozku
(odtud jeho název). U èlovìka je secernován kardiomycyty srdeèních komor
jako odpovìï na zvýené napìtí ve
stìnì srdeèních komor nebo pøi jejich
dilataci. I tento peptid je nejdøíve secernován ve formì prohormonu (pro-BNP), který má celkem 108 aminokyselin, a následnì je v tìle tìpen na
2 fragmenty  signální peptid (zkratka
BNP, biologicky aktivní hormon)
a N-terminální fragment (zkratka
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NT-proBNP, biologicky inaktivní molekula).
3. Natriuretický peptid C (neboli natriuretický peptid typu C, zkratka CNP)
Tento malý peptid není specifický pro
srdeèní tkáò a je secernován hlavnì
endotelem cév a renálním epitelem.
4. Urodilatin
Tento natriuretický peptid je izoformou
ANP, tzn. je kódován stejným genem,
ale lií se poètem aminokyselin a fyzikálnì-chemickými vlastnostmi, secernován je v ledvinách.
Rozdíl mezi obìma specifickými markery BNP a NT-proBNP vyplývá z podstaty jejich vzniku, úèinku a zpùsobu degradace, viz obr. 1.
Za fyziologických podmínek oba NP
sice dosahují podobných hodnot, ale pøi
selhávání levé srdeèní komory koncentrace NT-proBNP exponenciálnì stoupají
a dosahují hodnot nìkolikrát vyích, ne
je BNP. Dalí výhodou NT-proBNP ve
srovnání s BNP je dvojnásobnì delí øetìzec aminokyselin, eliminace z organismu
nezávislá na neprilysinu, delí biologický
poloèas a vyí stabilita. Odebraný vzorek proto nemusí být okamitì analyzován
nebo zamrazen, co je velmi praktické.
V kontextu výstupù studie PARADIGM-HF se oba NP lií také z hlediska
interpretace zmìn hodnot pøi léèbì novými
léky ARNI (pøípravek Entresto), viz obr. 2.

Léèba pøípravkem Entresto vede cestou inhibice neprilysinu ke zvýení hodnot BNP, proto se u pacientù léèených
tímto pøípravkem nedoporuèuje pouívat
BNP jako biomarker srdeèního selhání.
NT-proBNP je tak jediným vhodným
biomarkerem pøi léèbì pøípravkem Entresto. Zvýené hodnoty BNP jsou v tomto
pøípadì ádoucí, protoe mají sekundární
úlevový úèinek na srdce.
Na základì dosaených hodnot
NT-proBNP lze podle výsledkù studie
PARADIGM-HF odhadovat prognózu
dalího vývoje onemocnìní. Pokles hod-

Léèba pøípravkem
Entresto vede cestou
inhibice neprilysinu
ke zvýení hodnot BNP.
not NT-proBNP ve studii PARADIGM-HF
vedl u pacientù s chronickým srdeèním
selháním k významnému sníení celkové
mortality, kardiovaskulární mortality a poètu hospitalizací z dùvodu zhorení klinického stavu.

Hodnoty NT-proBNP
nejsou ovlivnìny
inhibicí neprilysinu.
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