
Souhrn: 

 

         Plazmatické hladiny B-natriuretického peptidu (BNP) jsou silným nezávislým prediktorem 

prognózy pacientů s pokročilým srdečním selháním (CHSS). Význam stanovení tohoto 

biomarkeru byl dosud dobře doložen pouze u pacientů s obvyklými příčinami CHSS jako je 

dilatovaná nebo ischemická kardiomyopatie.          

         Stanovili jsme si hypotézu, že se BNP ukáže jako silný prognostický marker i u raritní 

skupiny nemocných s pokročilým CHSS s vrozenou srdeční vadou (VVS) s pravou komorou 

srdeční v systémové pozici (SRV). Druhou hypotézou bylo, že monitorování BNP u nemocných 

s implantovanou mechanickou srdeční podporou (LVAD) typu Heart Mate II (HM II) dokáže 

odhalit závažné komplikace, které negativně ovlivňují prognózu.             

         Provedli jsme retrospektivní analýzu souboru 28 konsekutivních pacientů s těžkou 

systolickou dysfunkcí SRV (EF 23±6%), kteří byly v období od května 2007 do října 2014 

referováni do kardiocentra s úvahou o indikaci k OTS. V průběhu sledování (medián 29měsíců, 

interkvartilové rozpětí 9-50) dosáhlo 14 pacientů primárního cíle (úmrtí, urgentní OTS, potřeba 

implantace LVAD). Tyto události jsme považovali za ekvivalent konečného stadia syndromu. 

Použitím ROC analýzy jsme identifikovali vstupní hodnotu BNP jako nejsilnější prediktor 

prognózy s plochou pod křivkou (AUC) 1.00, následovaný funkční třídou NYHA III nebo IV 

(AUC 0.98), anamnézou dekompenzace CHSS v posledním roce (AUC 0.96) a systolickou 

dysfunkcí subpulmonální komory (AUC 0.96). Nalezená hladina BNP nejlépe předpovídající 

nepříznivou prognózu byla ≥ 618ng/l. 

         Pro ověření významu BNP v odhalení závažných komplikací u pacientů s LVAD jsme 

realizovali prospektivní studii souboru 136 konsekutivních pacientů, kterým byla od února 2008 

do konce listopadu 2015 implantována  LVAD HM II a byli propuštěni do ambulantní péče. 

V průběhu sledování (medián 298 dní) zemřelo 6 nemocných, 21 (15%) prodělalo závažnou 

komplikaci a 38 (28%) méně závažnou komplikaci. 77 nemocných mělo nekomplikovaný průběh. 

Hladiny BNP byly měřeny před implantací LVAD a po propuštění z nemocnice každé dva 

měsíce v rámci klinických kontrol. Dynamika změn BNP i nejvyšší hodnota v době události 

(BNP max) vykázala dobrou předpovědní hodnotu v detekci komplikace.  Významnost BNP max 

v odhalení komplikací stoupala postupně od infekční komplikace, srdečního selhání až po 

odhalení trombózy čerpadla (AUC 0.68 vs. 0.75 vs. 0.93).  

          Výsledky těchto studií potvrdily stanovené hypotézy. Nalezené hodnoty BNP lze 

interpretovat pouze v kontextu klinického stavu a dalších prognostických ukazatelů a to výhradně 

pro podobně definované specifické skupiny nemocných.         

 

 


