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NT-proBNP v rámci projektu
Euro Heart Failure Survey
Evropská kardiologická spoleènost (ESC) si vytkla za jeden ze svých úkolù zlepit kvalitu ivota
obyvatel naeho kontinentu, kteøí trpí nemocemi kardiovaskulárního aparátu. Chce sníit
negativní dopad onemocnìní srdeènì-cévní soustavy na postiené jedince. Proto vznikl velký
program nesoucí název Euro Heart Survey, jeho cílem je získávat informace o diagnostice
a léèbì závaných nemocí srdce a cév v Evropì. V rámci tohoto programu byly ji zahájeny
nebo jsou plánovány velké projekty, které se zamìøují na primární a sekundární prevenci
nemocí srdeèních tepen, srdeèní selhání, akutní koronární syndromy, postiení srdeèních
chlopní, fibrilaci síní a revaskularizaèní výkony.
Co je Euro Heart Failure
Survey?
Dùvodem znaèné èásti hospitalizací je
suspektní nebo potvrzené srdeèní selhání.
Postiení jedinci jsou èasto rehospitalizováni do 3 mìsícù od pøedchozího proputìní z nemocnice s velkým rizikem úmrtí na
srdeèní selhání. Evropská kardiologická
spoleènost zorganizovala projekt Euro
Heart Failure Survey, který má za cíl zmapovat situaci, jak je v evropských zemích
stanovena diagnóza srdeèního selhání
a jak jsou pacienti léèení. Do studie se zapojilo 115 nemocnic z 24 èlenských státù
ESC. V rámci projektu byla zkontrolována
zdravotnická dokumentace 46 788 pacientù, kteøí zemøeli nebo byli proputìni z interních a kardiologických oddìlení nemocnic. Sledování probíhalo vdy po dobu 6 týdnù postupnì v rùzných zemích
Evropy v letech 20002001. Z tohoto
ohromného poètu nemocných bylo vybráno 11 327 (24 %) pacientù se suspektním nebo potvrzeným srdeèním selháním.
To tedy znamená, e kadý ètvrtý nemoc12
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ný hospitalizovaný na interním oddìlení
trpí srdeèním selháním! Témìø polovinu
pacientù (47 %) se srdeèním selháním tvoøily eny. Kardiální dysfunkce byla hlavním dùvodem hospitalizace u 40 % nemocných. Vìtina pacientù (70 %) trpìla
srdeèním selháním, které investigátoøi
hodnotili stupnìm I nebo II funkèní klasifikace NYHA.
Projektu Euro Heart Failure Survey se
zúèastnilo 6 nemocnic z Èeské republiky
a 4 nemocnice ze Slovenska. Èetí lékaøi
vyhodnotili dokumentaci 2365 pacientù,
z nich do dalího sledování vybrali 588
(25 %) pacientù s podezøením na srdeèní
selhání nebo s potvrzenou diagnózou srdeèního selhání. Na Slovensku byla zhodnocena dokumentace 779 pacientù a vybráno 256 nemocných (33 %) se srdeèním
selháním.
Prùmìrný vìk nemocných v celé Evropì byl 71 rokù (v ÈR 68 let, v SR 70 let)
a prùmìrná doba hospitalizace 11,4 dne
(v ÈR 10, v SR 14 dní). Hypertonici tvoøili

v evropském prùmìru 53 % nemocných
(v ÈR 59 %, v SR 69 %) a diabetici 27 %
pacientù (v ÈR 46 %, v SR 39 %).
U více ne 90 % pacientù bylo natoèeno EKG a proveden rtg hrudníku. K rutinním diagnostickým postupùm patøila základní hematologická a biochemická vyetøení. Echokardiografické vyetøení bylo
provedeno jen u 2/3 nemocných.
Pøeiví pacienti byli dále sledováni po
dobu 12 týdnù od proputìní z nemocnice, pøièem 24 % z nich bylo znovu hospitalizováno bìhem této doby a 13,5 % pacientù v tomto období zemøelo.
Statistická analýza souboru ukázala, e
ischemická choroba srdeèní byla hlavní
pøíèinou srdeèního selhání u 60 % nemocných. Dalími dùvody byly dilataèní
kardiomyopatie (11 %), chlopenní vady
(13 %) a jiné pøíèiny (16 %).
Co se týèe podávaných lékù, 88 % pacientù uívalo diuretika, 62 % ACE inhibitory, 38 % betablokátory a 34 % digitalis.

Tab. 1: Výsledky mìøení NT-proBNP v rámci projektu Euro Heart Failure Survey

NT-proBNP v diagnostickém
algoritmu srdeèního selhání
Jak jsme ji zmínili, pøeiví pacienti byli
sledováni po dobu dalích 12 týdnù po
proputìní z nemocnice. V prùbìhu 3-mìsíèního follow-up byla 2208 pacientùm
odebrána krev pro zmìøení hladiny
NT-proBNP (u 1553 z nich bylo provedeno i echokardiografické vyetøení).
Pacienti byli rozdìleni do 9 kategorií:
1. bez patologického náletu na echokardiogramu (NE)
2. mírná diastolická dysfunkce levé komory (+)
3. støední - tìká diastolická dysfunkce
LK (++ - +++)
4. mírná systolická dysfunkce LK
5. støednì tìká systolická dysfunkce LK
6. tìká systolická dysfunkce LK
7. mírné pokození chlopní
8. støední - tìké pokození chlopní
9. støední - tìká kombinovaná diastolická

+ systolická dysfunkce LK (DD +
SDLK)
Bìhem Kongresu Evropské kardiologické spoleènosti, který se uskuteènil
v srpnu loòského roku v Mnichovì, pøednesl prof. Cleland z Velké Británie výsledky mìøení NT-proBNP v rámci projektu
Euro Heart Failure Survey. (Tab. 1)
Jak je vidìt z tabulky, vìtina pacientù
bez známek závanìjí kardiální dysfunkce
mìla hladinu NT-proBNP v mezích normy.
Koncentrace NT-proBNP byly zvýeny
i u pacientù s diastolickou dysfunkcí levé
komory, bez pøítomné dysfunkce systolické. Profesor Cleland na mnichovském setkání zdùraznil, e NT-proBNP je pøesným
a spolehlivým markerem v diagnostice
srdeèního selhání. Vyetøení hladiny
NT-proBNP umoòuje zachytit pacienty,
kteøí trpí kardiální dysfunkcí i bez výraznìjích klinických pøíznakù. Díky stanovení koncentrace NT-proBNP lze uetøit

Ze zahranièního tisku
n Financial Times 10/11/2004:
Vize lékaøe nedaleké budoucnosti: diagnostika úplného lidského genomu na
bázi èipové technologie
V devadesátých létech vyvinula kalifornská spoleènost Affymetrix (nyní úzce
spolupracující se spoleèností Roche)
technologii èipové analýzy. Na malé destièce o rozmìrech cca 1 x 1 cm jsou na
sklenìných èipech zakotveny segmenty
specifických DNA: pokud je ve vyetøovaném materiálu pøítomná komplementární
sekvence, naváe se a replikuje PCR
technologií tak, aby byl získán dostateènì silný detekèní signál.
V souèasné dobì slouí mikroèipová
analýza témìø výluènì k identifikaci genových expresí, lze vak pøedpokládat,
e v krátké dobì umoní v praxi i predik-

znaèné finanèní prostøedky, které se vynakládají na zbyteènou léèbu nemocných
s pøíznaky pøipomínajícími srdeèní insuficienci, ale kteøí jí ve skuteènosti netrpí.
Rozsáhlý projekt Euro Heart Failure
Survey je dalím potvrzením skuteènosti,
e stanovení natriuretických peptidù je
uiteèným nástrojem v péèi o pacienty
s kardiovaskulárními nemocemi.
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Jednou vìtou

ci dùsledkù individuální genové dispozice, dovolí pøedvídat prùbìh onemocnìní
a významnì ovlivní volbu optimální medikamentózní léèby.
Spoleènost Roche uvedla v záøí 2004
na trh v EU první test na bázi mikroèipové technologie, kterým lze diagnostikovat polymorfizmus dvou genù pro syntézu
enzymù, které se v játrech významnì podílejí na metabolizaci velkého poètu
lékù. Test dovoluje rozliit geneticky
podmínìné rozdíly v rychlosti degradace
lékù a tím i predikci toxického úèinku
nebo naopak nedostateèného terapeutického efektu léku.
pokraèování na str. 17

n Distribuce mutací genu BRAF je u nemocných s invazivním primárním melanomem, který se vyvinul po opakovaných
expozicích sluneènímu záøení, statisticky
významnì èastìjí ne u nemocných, kteøí
jsou dlouhodobì trvale vystavováni sluneènímu záøení; na vzniku melanomu se
zøejmì mùe podílet genetická predispozice. (Macdonaldo, J. a spol., J. Natl.
Cancer Inst. 2003, 95, 1878)
n Rozdíl v úmrtnosti kláterní populace
(jeptiky, mnii) je v Nìmecku minimální,
u celkové populace je zvýená úmrtnost
muù nepochybná. Zøejmì se na ní u muù podílí vìtí vliv tzv. civilizaèních faktorù (alkohol, kouøení, atd.). (Luy, M., Warum Frauen länger leben. cit. Demografie,
2004, 2, 127-128)
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