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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.         
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Abstract  

 

         Plasma levels of B-type natriuretic peptide (BNP) are a strong and independent predictor of 

prognosis in patients with advanced heart failure (CHF).  However, the importance of this 

biomarker has been documented only in CHF of common causes such as dilated or ischemic 

cardiomyopathy. 

         We hypothesized that BNP can  serve as a strong predictor of end-stage CHF in group of 

patients with advanced CHF due to congenital heart disease (CHD) with the right ventricle in 

systemic position (SRV). The second hypothesis was that BNP monitoring in patients with 

implanted left ventricular assist device (LVAD) Heart Mate II could detect serious complications 

which negatively affect prognosis. 

         We performed a retrospective analysis in 28 consecutive patients with severe systolic 

dysfunction of the SRV (ejection fraction 23 ± 6%) evaluated as heart transplant (HTx) 

candidates between May 2007 and October 2014. During a median follow-up of 29 months 

(interquartile range, 9-50), 14 pts reached primary endpoints of the study (death, urgent HTx, and 

LVAD implantation). We have considered these events equivalent to end-stage CHF. Using ROC 

analysis, we identified the first measured value of BNP as the strongest predictor of prognosis 

with the area under the curve (AUC) of 1.00, followed by the New York Heart Association 

functional class class III or IV (AUC 0.98), decompensated CHF in the last year (AUC 0.96), and 

systolic dysfunction of the subpulmonal ventricle  (AUC 0.96). BNP levels ≥ 618ng / l. were 

associated with adverse prognosis.          

         We also performed a prospective cohort study in 136 consecutive out-patients who 

underwent implantation of LVAD between February 2008 and November 2015. We aimed to 

evaluate the impact of BNP on detection of serious complications. During the follow-up (median 

of 298 days), 6 (%) patients died, 21 (15%) experienced severe adverse event requiring 

hospitalisation, and 38 (28%) had less serious complications. A total of 77 patients had an 

uneventful course. BNP levels were assessed before LVAD placement and then post-implant 

every 2 months during clinical check-ups. The dynamics of BNP changes and its highest value at 

the time of clinical event /or the the highest value in individuals with event-free follow-up (BNP 

max) showed a good predictive value in the detection of complications.  The performance of 

BNP max improved from the detection of infection to diagnosis of CHF and culminated in 

individuals with pump thrombosis (AUC 0.68 vs. 0.75 vs. 0.93). 

          The results of these studies confirmed our hypotheses. However, BNP values can be 

interpreted only in the context of clinical status and other prognostic indicators, and solely for 

similarly defined specific groups of patients. 
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1. BNP jako prognostický faktor u nemocných s pokročilým CHSS při vrozených 

srdečních vadách se systémovou pravou komorou  

         1.1. Úvod 

         Většina dospělých nemocných s pravou komorou v systémové pozici (SRV, systemic right 

ventricle) má vrozenou srdeční vadu (VSV) - D- transpozici velkých tepen (D-TGA, D= 

dextropozice aorty), aorty a plicnice. D-TGA představuje asi 5% VSV.  Vada je charakterizována 

dextropozicí systémové komory, sinistropozicí subpulmonální morfologicky levé komory, a 

pravostrannou rotací velkých tepen. Systémová a plicní cirkulace je v podstatě oddělena. Dvě 

třetiny nemocných nemají další přidružené defekty, třetina má tzv. komplexní transpozici, která je 

spojena s dalšími vadami.(Popelová J., 2003).  Tito nemocní prodělali v raném dětství v 70. a 80. 

letech korekční operaci, tzv. atriální „switch“ (ASO) pomocí intraatriálních tunelů vytvořených z 

perikardu (Mustardova korekce) nebo ze stěny pravé síně a síňového septa (Senningova korekce) 

s derivací toku krve z dutých žil nad mitrální chlopeň a z plicních žil nad trikuspidální chlopeň. 

Korekce propojí paralelně oddělené cirkulace, nicméně morfologicky pravá komora zůstává 

nadále v systémové pozici (Warnes C.A., 2006). Méně častou vrozenou vadou se SRV je vrozeně 

korigovaná TGA (ccTGA), kdy je morfologicky pravá komora v sinistropozici zapojena jako 

systémová s dextropozicí subpulmonální morfologicky levé komory a je přítomna levostranná 

rotace velkých arterií. Srdeční dutiny jsou uspořádány v atrioventrikulární diskordanci současně s 

ventrikuloarteriální diskordancí, cirkulace je tedy fyziologická, morfologicky pravá komory však 

pracuje v systémovém oběhu (Popelová J, 2003). 

         V dlouhodobém průběhu je u těchto nemocných zvýšené riziko rozvoje regurgitace na 

systémové atrioventrikulární chlopni, dilatace systémové pravé komory a vývoje její systolické 

dysfunkce. U obou skupin nemocných, jak těch s D-TGA  i s ccTGA  jsou tyto nálezy spojeny se 

zhoršením prognózy (Doughan A.R. et al., 2007; Hechter SJ, 2001; Dore A. et al., 2005, van der Bom T, 

2013). Stav může vyvrcholit až rozvojem pokročilého chronického srdečního selhání, které si 

vynutí indikaci k transplantaci srdce (OTS). Léčba a prognostická stratifikace dospělých pacientů 

s těžkou systolickou dysfunkcí SRV je obtížná, i u stabilních nemocných může srdeční selhání 

velmi brzy dospět do konečného stadia, které lze zvrátit pouze OTS. Transplantaci však lze 

obtížně načasovat. Další výzvou se tak u pacientů s SRV stává správné načasování implantace 

mechanické srdeční podpory (LVAD) jako mostu k dožití vhodného dárce (Peng E. et al., 2014).   

        Role BNP v prognostické stratifikaci nemocných s vrozenými vadami obecně není dosud 

jasná. Při studiu prací soustředěných na pacienty s vrozenými vadami se SRV jsme nenalezli 

informace o příspěvku BNP ve fázích pokročilého CHSS a v procesu načasování OTS a 

implantace LVAD.  
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         1.2. Hypotézy  

         1/ stanovení BNP může sloužit jako prediktor prognózy u nemocných s pokročilým 

chronickým srdečním selháním s vrozenou vadou srdeční s těžkou systolickou dysfunkcí pravé 

srdeční komory v systémové pozici.  

         2/  stanovení BNP bude ve srovnání se známými faktory negativní prognózy nejsilnějším 

ukazatelem. 

         3/ stanovení BNP pomůže v identifikaci pacientů s VVS a těžkou systolickou dysfunkcí 

SRV, kteří mají vysoké riziko terminálního srdečního selhání s potřebou urgentní OTS nebo 

implntace mechanické srdeční podpory.  

         1.3. Pacienti a metodika 

         Provedli jsme retrospektivní analýzu všech nemocných se SRV, kteří byli referováni do 

kardiocentra IKEM ke zvážení OTS v období od května 2007 do října 2014. Shromáždili jsme 

demografická, klinická, laboratorní a echokardiografická data z výsledků vyšetření provedených 

při prvním vyšetření z interní databáze našeho kardiocentra.  Dávky léků zaměřených na léčbu 

CHSS byly vyjádřeny jako procento maximální doporučené dávky podle v té době platných 

doporučení Evropské kardiologické společnosti (McMurray J. J. et al., 2012). Nemocní byli 

sledováni do 30. července 2015. Primárními cíli studie byly úmrtí, urgentní OTS nebo implantace 

LVAD. Tyto události jsme považovali za ekvivalent konečného stádia sdečního selhání. 

         Náš soubor sestával z 28 konsekutivních pacientů se SRV. Skupina zahrnovala 21 

nemocných (75%) po ASO pro D-TGA (14 nemocných po Mustardově a 7 po Senningově 

korekci) a 7 nemocných (25%) s ccTGA. Přidružené vady korigované v průběhu primární 

korekční operace byly následující: defekt komorového septa u 6 nemocných po ASO, defekt 

komorového a síňového septa u jednoho nemocného s ccTGA, a defekt komorového septa a 

stenóza pulmonální chlopně u dalšího pacienta s ccTGA. Pět nemocných prodělalo reoperaci: 3 

nemocní po ASO a jeden s ccTGA měli provedenu náhradu trikuspidální chlopně, u dalšího 

nemocného po ASO byla nahrazena aortální chlopeň pro významnou regurgitaci. Všech 20 mužů 

(71%) a 8 žen (29%) průměrného věku 34 let (15-65 let) mělo při prvním vyšetření těžkou 

systolickou dysfunkci SRV s průměrnou ejekční frakcí (EF) 23 ± 6% ( 14% - 35%). Medián 

plazmatické hladiny BNP byl 618 ng/L (IQR 86.5- 1363.5 ). 

         1.4. Laboratorní metody 

         Vzorky krve pro stanovení plazmatických hladin BNP byly odebrány do zkumavek 

obsahujících kyselinu ethylendiamintetraoctovou (EDTA) (1mg/ml) a aprotinin (500 U/ml 

kallikrein inaktivátoru). Zkumavky byly neprodleně centrifugovány. Hladiny BNP byly měřeny 
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chemiluminiscentní imunoesejí (Abbott Laboratories, Diagnostics Division, Abbott Park, USA 

Illinois, dodavatel: Abbott, Max-Planck-Ring 2, Wiesbaden, Germany). Spodní limit pro detekci 

byl 10 ng/l, koeficient variance v rámci eseje (CV) byl <3.8%, a koeficient variance mezi esejemi 

CV byl <5.3%. Pro stanovení hladiny kreatininu v séru byla použita enzymová analýza (Abbott 

Architect Creatinine, catalogue No. 8L24-31, Abbott Laboratories Inc., Abbott Park, IL, USA).   

         1.5. Echokardiografie 

         Echokardiografické vyšetření bylo provedeno zkušenými lékaři podle doporučených 

postupů Americké společnosti pro echokardiografii (Quinones M.A. et al., 2002, Lang R.M. et al., 

2005). Standardizované vyšetření parasternálních a hrotových projekcí bylo provedeno na 

ultrazvukovém přístroji Vivid7 a Vivid9 (GE HealthCare, Horten, Norsko) za použití 2- 

rozměrné sondy. Získané 4- dutinové, 2- dutinové a projekce z dlouhé osy byly pořízeny 

s vysokou vzorkovací rychlostí (frame rate) a za optimálního nastavení obrazu (hloubka, šíře 

výseče a zisk – tzv. gain obrazu). Všechny smyčky byly uloženy a analyzovány offline na 

komerčně dostupném softwaru EchoPac BT12 (GE, HealthCare). End-diastolický rozměr 

anatomicky pravé komory byl měřený v 4- dutinové projekci v bazální části PK nad trikuspidální 

chlopní. Objemy a systolická funkce PK byly měřeny za použití frakčního zkrácení plochy 

(fractional area change, FAC). End-diastolický rozměr anatomicky levé komory byl měřený 

v parasternální dlouhé ose. Objemy a systolická funkce LK (EFLK) byly získány na základě 

biplanární diskové metody. Hodnocení systolické dysfunkce LK bylo následovné: žádná (EFLK 

> 55%), lehká (EFLK 46-55%), střední (EFLK 36-45%) a významná (EFLK ≤35%). 

Atrioventrikulární chlopenní regurgitace byly hodnoceny semikvantitativně Dopplerovskými 

metodami (barevné, pulzní a kontinuální Dopplerovské měření).  

         1.6. Statistická analýza 

         K popisu spojitých veličin s gaussovskou distribucí jsme použili průměr a směrodatnou 

odchylku. Pro spojité veličiny, které tuto distribuci neměly, jsme použili medián a interkvartilové 

rozpětí. K popisu diskrétních jsme využili absolutní a relativní četnosti. K ověření hypotézy 

gaussovského rozložení byl použit Kolmogorov-Smirnovův test. K zamítnutí nulové hypotézy 

pro spojité gausovské veličiny byl použit dvoustranný Studentův t-test, pro negaussovské pak 

Mann-Whitneyho test.  Pro testování diskrétních veličin jsme zvolili χ2-test v kontingenčních 

tabulkách a v případě, že očekáváné četnosti byly < 5 jsme aplikovali Fisherův test. K odhadu 

výskytu událostí v čase jsme použili Kaplan-Meierovu metodu. Univariantní Coxův regresní 

model byl použit pro hledání prediktorů doby do události. Reciever operating characteristics 

curve (ROC) analýzu jsme použili pro posouzení prediktivní schopnosti vybraných veličin 
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pomocí stanovení plochy pod křivkou (AUC). ROC analýza nám také umožnila najít optimální 

hodnotu vybraných veličin pro předpověď událostí. Ve všech analýzách jsme považovali za 

statisticky významnou hladinu významnosti (p) menší než 5%.  

         1.7. Výsledky 

         Události v průběhu sledování  

         V průběhu sledování (medián 29 měsíců, IQR 9-50) dosáhlo primárního cíle 14 

nemocných. Tři zemřeli (11%) v terminální fázi srdečního selhání po 5, 14 a 15 měsících 

sledování. Pět nemocných (18%) podstoupilo urgentní transplantaci v rozmezí 4-14 měsíců a šesti 

nemocným (21%) byla implantovaná mechanická srdeční podpora (HeartMateII, Thoratec 

Corporation, Pleasanton, CA, USA) po 0-17 měsících jako most k transplantaci srdce. 

Zbývajících 14 nemocných mělo příznivý průběh (skupina A). 14 nemocných s nepříznivým 

průběhem bylo zařazeno do skupiny B. Tabulka 1 ukazuje demografická data a údaje o terapii u 

obou skupin. 

         Prediktory nepříznivého průběhu 

         Tabulka č. 4 ukazuje porovnání skupin A a B Studentovým a Mann-Whitneyovým testem. 

Nepříznivý průběh nemocných ve skupině B byl predikován následujícími známkami pokročilého 

CHSS:  1/ anamnézou dekompenzace CHSS v posledních 12 měsících, 2/ vyšší NYHA třídou 

(New York Heart Association), 3/ vyšší srdeční frekvencí,  4/nižším systolickým krevním tlakem,              

5/výrazně zvýšenou hladinou BNP (graf č. 1), 6/ vyšší plazmatickou hladinou ,7/ horší tolerancí 

léčby ACE-inhibitorem, AT1 blokátorem a vyšší dávkou  furosemidu, 8/ pokročilejší fází 

remodelace myokardu korelující s širším QRS komplexem v EKG, nižší EF SRV, vyšším 

výskytem významné regurgitace na systémové atrioventrikulární chlopni a nálezem            

systolické dysfunkce subpulmonální komory. 

 

Graf č. 1: Rozdíl v  hladinách BNP  při prvním vyšetření ve skupině A (příznivý průběh) a B 

(nepříznivý průběh). Data jsou zobrazena formou krabicového grafu. 
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 Příznivý průběh  
(Skupina A) 
n=14 

Nepříznivý 
průběh  
(Skupina B) 
n=14 

Porovnání  
skupin   
A proti B  
(p=) 

Věk (roky)  36.4 ± 15.3 31.5 ± 7.9 0.302 

Pohlaví (muži/ženy) 8 (57%)/6 (43%) 12 (86%)/2 (14%) 0.209 

Body mass index (kg/m2) 23.9 ± 4.1 23.4 ± 3.3 0.306 

TGA po ASO  10 (71%) 
 

11 (79%) 
 

1.0 

Typ ASO:  Mustard/Senning 5 (36%)/5 (36%) 9 (64%)/2 (14%) 0.276 

Vrozeně korigovaná TGA (ccTGA) 4 (29%) 3 (21%) 1.0 

Přidružené nálezy řešené při primární korekci 5 (36%) 3 (20%) 0.678 

Reoperace-náhrada trikuspidální chlopně 3 (21%) 1 (7%) 0.596 

Reoperace – náhrada aortální chlopně 0 1 (7%) 1.0 

Implantabilní kardioverter-defibrilátor 4 (29%) 6 (43%) 0.695 

Epizoda dekompenzace v posledbích 12 
měsících 

1 (7%) 14 (100%) 0.000 *** 

Funkční třída NYHA                    I 
                                                        II 
                                                        III 
                                                        IV 

5 (36%) 
8 (57%) 
1 (7%) 
0  

0 
0 
8 (57%) 
6 (43%) 

0.000 *** 

Srdeční frekvence (pulzů/min)  64 ± 19 83 ± 18 0.006 ** 

Systolický tlak krve (mm Hg) 117 ± 9 108 ± 14 0.016 * 

Srdeční rytmus  
(sinus/fibrilace síní/stimulovaný) 

12(86%)/2 (14%)/0 9(64%)/ 
1(7%)/4(29%) 

0.092 

Šíře QRS   121 ± 27 157 ± 32 0.004 ** 

Natrium v séru  (mmol/l) 138.0 ± 2.0 136.2 ± 4.2 0.166 

Kreatinin v séru (µmol/l)  77 (66-87) 97 (81-113) 0.005 ** 

Glomerulární filtrace (ml/min) 122 ± 41 101 ± 39 0.186 

B-natriuretický peptid (ng/l)  91 (64-173) 1342 (1071-3301) 0.000 *** 

End-diastolický rozměr SVR (mm) 53 ± 12 59 ± 16 0.346 

Ejekční frakce   SRV (%) 26.4 ± 5.7 19.2 ± 3.4 0.001 ** 

Regurgitace na systémové atrioventrikulární 
chlopni   lehká 
                                              střední 
                                            významná 
                                              náhrada 

 
4 (29%) 
3(21%) 
4(29%) 
3 (21%) 

 
0 
2 (14%) 
11 (79%) 
1(7%) 

 
0.037 * 

Systolická dysfunkce subpulmonální komory     
žádná 
                                             lehká 
                                             střední 
                                             těžká 

 
14 (100%) 
0 
0 
0 

 
1 (7%) 
3 (21%) 
4 (29%) 
6 (43%) 

 
0.000 *** 

Léčba ACEi/sartanem 14 (100%) 9 (64%) 0.041* 

Dávka  ACEi/sartanu ≥ 50% doporučené 6 (43%) 3 (21%) 0.420 

Léčba betablokátorem 9 (64%) 10 (71%) 1.00 

Dávka betablokátoru  ≥ 50% doporučené 4 (29%) 5 (36%) 1.00 

Léčba digoxinem 2 (14%) 6 (43%) 0.209 

Léčba furosemidem 7 (50%) 13 (93%) 0.033* 

Denní dávka furosemidu (mg/day) 5 (0-75) 50 (40-65) 0.001 ** 

Léčba blokátorem mineralokortikoidních 
reptorů 

6 (43%) 11 (79%) 0.120 

 

Tabulka č. 1: Charakteristika skupin s příznivým průběhem (skupina A) a nepříznivým průběhem – úmrtí, 

potřeba urgentní OTS nebo implantace LVAD (skupina B). 
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         Tabulka č. 2  ukazuje výsledky Coxovy regresní analýzy, která přinesla podobné informace 

o významu jednotlivých klinických a laboratorních ukazatelů prognózy jako předchozí analýza. 

Odpovídající poměr rizik s 95% intervalem spolehlivosti.  

 

 

Chi-
kvadrát 

Hazard ratio  
(95% confidence interval) 

p= 

Epizoda dekompenzace          
v posledních 12 měsících 

25.20 162.20 (1.57-1649.70) 0.000 *** 

Funkční třída NYHA  
(po stupních I-IV) 

14.89 16.95 (4.030-71.350) 0.000 *** 

Srdeční frekvence                     
( po 10 tepech/min)  

12.51 1.783 (1.284-2.476) 0.000 *** 

Systolický krevní tlak                 
( po 1 mm Hg) 

3.92 0.950 (0.903-1.000) 0.048 * 

Šíře QRS 
( po 10 ms) 

12.07 1.403 (1.146-1.719) 0.001 ** 

Natrium v séru                           
(po 1 mmol/l) 

6.19 0.776 (0.634-0.949) 0.013 * 

Kreatinin v séru                                 
(po 10 µmol/l)  

29.34 1.347 (1.061-1.710) 0.000 *** 

Glomerulární filtrace   
(po 10 ml/min) 

2.68 0.871 (0.736-1.030)  0.101 

B-natriuretický peptid  
(po 100 ng/l)  

29.21 1.079 (1.042-1.117) 0.000 *** 

Ejekční frakce SRV  
(po 1 procentním bodu) 

8.58 0.844 (0.748-0.951) 0.003 ** 

Těžká regurgitace na 
systémové atrioventrikulární 
chlopni  

7.20 4.98 (1.37-18.14) 0.007 ** 

Dysfunkce subpulmonální 
komory 

32.74 2.76 (1.67-4.27) 0.000 *** 

Léčba  ACEi/sartanem 16.57 0.111 (0.031-0.395) 0.000 *** 

Léčba furosemidem 5.51 7.862 (1.024-60.34) 0.008 ** 

Denní dávka furosemidu 
(per 10 mg/day) 

32.62 1.258 (1.097-1.441) 0.000 *** 

Tabulka č. 2 : Výsledky univariantní Coxovy regresní analýzy. 

           

         Významnost klinických prediktorů nepříznivé prognózy byla testována pomocí ROC 

analýzy (Tabulka č. 3). Nejlepší plocha pod křivkou (1.00) a Youdenův index (100%) byla 

nalezena pro BNP (nejlépe oddělující hodnota 618 ng/l). Následovaly klinické parametry jako 

NYHA třída, anamnéza epizody dekompenzace v předchozích 12 měsících a systolická dysfunkce 

subpulmonální komory. Ostatní parametry neměly optimální prediktivní kapacitu. 

         Graf č. 2 ukazuje významný rozdíl v přežívání bez potřeby OTS nebo implantace LVAD 

podle mediánu plazmatické hladiny BNP (618ng/l).   
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Graf č. 2: Významný rozdíl v Kaplan – Meierových křivkách u nemocných s plazmatickými hladinami BNP 

nižšími a vyššími než medián.  

          AUC  Optimální 
cutpoint 

Youdenův 
index 

B- natriuretický peptid (ng/l) 1.00 618 100.0 

Funkční třída NYHA  0.98 III 92.9 

Epizoda dekompenzace v posledních 12 měsících 0.96 Ano 92.9 

Systolická dysfunkce subpulmonální komory 0.96 Ano 92.9 

Srdeční frekvence (pulzů/min) 0.83 68 47.2 

Šíře QRS (ms) 0.81 139 62.6 

Kreatinin v séru (µmol/l) 0.80 90 57.1 

Významná trikuspidální regurgitace 0.74 Ano 47.8 

Léčba furosemidem 0.69 Ano 39.1 

Tabulka č. 3:  Výsledky ROC analýzy. 

         1.8. Diskuse 

         Podle našich znalostí, je naše práce (Hegarova M. et al., 2016) dosud největší klinickou studií, 

která dokládá silný prognostický význam BNP v terminálním stadiu CHSS u nemocných se SRV. 

Z dostupných prací o významu monitorování hladin BNP u nemocných se SRV byly pouze dvě 

zaměřené prognosticky. Do studie Larssona a spol. (Larsson D.A. et al., 2007) bylo zařazeno 43 

pacientů se SRV, 27 s D-TGA po ASO a 16 s ccTGA. Pouze 21 z nich mělo systolickou 

dysfunkci SRV (s ejekční frakcí ≤45%) a v průběhu sledování došlo k jednomu úmrtí. V důsledku 

toho nemohla studie doložit prognostický význam BNP. Stefanie Habergerová nalezla hodnotu 

BNP optimálně predikující nekomplikovaný průběh u pacientů s TGA po ASO (n=89) ≤85ng/l 

(Haberger S. et al., 2015). Většina těchto pacientů však neměla pokročilé srdeční selhání, 91% z 

nich bylo ve funkční třídě NYHA I a II. Navíc ve studii nebyla popsána echokardiografická data.   

         Na rozdíl od výše uvedených prací bylo v našem souboru více než 50% pacientů ve funkční 

třídě NYHA III nebo IV a všichni měli těžkou systolickou dysfunkci SRV (ejekční frakce ≤35%). 
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V průběhu sledování dosáhlo závažné události 14 pacientů (skupina s nepříznivým růběhem). 

Jako primární závažnou událost jsme definovali úmrtí na progresi srdečního selhání (n=3), 

potřebu urgentní OTS (n=5) nebo implantaci LVAD (n=6), tyto situace jsme považovali za 

ekvivalent terminálního srdečního selhání.  Právě vysoká morbidita a mortalita souboru umožnila 

přes relativně malý počet jedinců daný raritní diagnózou a úzce specifikovaným souborem 

prognostické zhodnocení. Zbývajících 14 nemocných zůstalo v klinicky stabilní stavu, hodnotili 

jsme je jako skupinu s příznivým průběhem. Omezený počet událostí nedovolil použít 

multivariantní analýzu. 

         Nepříznivý průběh predikovaly známky pokročilého srdečního selhání: prodělaná epizoda 

dekompenzace v posledním roce, vyšší funkční třída dle NYHA-III a IV, vyšší srdeční frekvence, 

nižší systémový krevní tlak, výrazné zvýšení hladiny BNP, vyšší hladina kreatininu v séru, nižší 

tolerance inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu a blokátorů receptorů pro angiotensin, 

vyšší denní dávka furosemidu. Pokročilá remodelace myokardu u nemocných s nepříznivou 

prognózou korelovala s šíří QRS komplexu, nižší ejekční frakcí SRV, větším výskytem významné 

regurgitace na systémové atrioventrikulární chlopni a přítomností dysfunkce subpulmonální 

komory. Prognostický význam těchto nálezů byl zpracován pomocí univariantní Cox regresní 

analýzy.  Klinicky relevantní prognostické markery byly porovnány pomocí ROC křivek. Nejlepší 

plocha AUC (area under the curve) = 1 s Youdenovým indexem 100% byla nalezena pro BNP. 

Jako hodnotu predikující nepříznivý průběh jsme nalezli 618ng/l. Jako další významné prediktory 

prognózy následovaly NYHA třída, prodělaná epizoda dekompenzace a systolická dysfunkce 

subpulmonální komory.   

        Klinický přínos studie 

         V současné době pokračujeme prospektivně ve sledování hladin BNP a ostatních 

prognostických ukazatelů u nemocných se systolickou dysfunkcí SRV, kteří jsou odesíláni na naše 

pracoviště s úvahou o zařazení do programu transplantace srdce. Nálezy z retrospektivní studie 

nás vedly k přehodnocení přístupu ke kandidátům OTS se SRV. Nemocné se SRV s vysokou 

hladinou BNP a dalšími nepříznivými prognostickými známkami zařazujeme na čekací listinu k 

transplantaci srdce v urgentním pořadí i v případě, že jejich klinický stav přechodně dovoluje 

ambulantní sledování, tedy nejsou závislí na parenterální terapii. Věříme, že tento postup 

představuje jedinou možnost, jak zvýšit pravděpodobnost, že se nemocný dožije vhodného dárce 

srdečního štěpu. Jsme vedeni snahou co nejvíce snížit potřebu implantace mechanické podpory 

ve fázi často rychle se rozvíjejícího terminálního srdečního selhání. Implantace LVAD je pro tyto 

nemocné legitimním život zachraňujícím výkonem, představuje však další kardiochirurgický 

výkon v terénu četných předchozích korekčních operací se všemi nepříznivými konsekvencemi.  
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2. Význam monitorování plazmatických hladin BNP u nemocných s pokročilým 

chronickým srdečním selháním s implantovanou levostrannou mechanickou podporou 

oběhu typu Heart Mate II v ambulantní péči  

         2.1. Úvod  

         Implantace dlouhodobé levostranné mechanické srdeční podpory (LVAD) je v současnosti 

zavedenou život zachraňující metodou pro nemocné v terminální fázi chronického srdečního 

selhání (CHSS) (Kirklin J.K. et al., 2015). Dlouhodobá prognóza pacientů po implantaci závisí 

mimo jiné na časném rozpoznání a terapii život ohrožujících komplikací jako jsou 

tromboembolické komplikace včetně trombózy čerpadla, krvácení, selhání pravé komory srdeční, 

rozvoj regurgitace na aortální chlopni a infekční komplikace související s výstupem 

transkutánního kabelu (McIlvennan C.K. et al., 2014). Na našem pracovišti jsou nemocným 

v terminální fázi srdečního selhání v indikaci „přemostění“ k OTS implantovány od roku 2007 

levostranné mechanické srdeční podpory Heart Mate II firmy Thoratec (obr. č. 10). 

         Po implantaci LVAD dochází obecně k snížení tlakového a objemového přetížení a snížení 

plnícího tlaku LK s následným poklesem neurohumorální aktivace, regresí hypertrofie (de Jonge N.  

2002) a dilatace. Implantace LVAD vede k reverzní remodelaci LK (Frazier O.H. Myers TJ.  1999) 

na ultrastrukturální a mnohem vzácněji i makroskopické a klinické úrovni. Po implantaci LVAD 

dochází také k zlepšení ledvinových funkcí. Všechny tyto patofyziologické procesy mohou 

příčinou poklesu hladin BNP v dlouhodobém průběhu po implantaci LVAD (Sodian R. et al., 

2001; Milting H. et al. 2008; Kemperman H. et al., 2004). Navíc byl prokázán pokles mRNA BNP v 

myokardu, pokles mRNA clearencového receptoru NPR-C a pokles plazmatických hladin ANP i 

BNP po implantaci LVAD. (Bruggink A.H. et al., 2006; Wohlschlaeger J. et al., 2008). Hladina BNP 

60 dnů po implantaci LVAD 322pg/ml a více predikuje horší dlouhodobé přežívání (Sato T. et al., 

2015).   Není však jasné, jak interpretovat dynamiku hladin BNP v dlouhodobém sledování 

nemocných na LVAD. 

2.2. Hypotézy                                                                                                                  

1/  Zvýšení hladiny BNP v podmínkách ambulantního sledování nemocných s implantovanou 

LVAD typu HM II bude korelovat s klinickými událostmi a komplikacemi.                                          

2/  Míra zvýšení hladiny BNP bude odrážet závažnost komplikace a dovolí identifikovat 

nemocné s život ohrožující komplikací.                                                                                                                  

3/  Monitorování BNP identifikuje nemocné s horší prognózou po implantaci LVAD.                            

Navíc jsme si stanovili za cíl posoudit význam interindividuální variability hladin BNP v korelaci s 

klinickými událostmi po implantaci LVAD.  
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         2.3. Pacienti a metodika  

         Naše studie byla prospektivní. Studovali jsme skupinu konsekutivních pacientů, kteří 

podstoupili v době od začátku února 2008 do konce listopadu 2015 v IKEM implantaci LVAD 

HM II (Thoratec Corporation, Pleasanton, CA, USA) v indikaci mostu k transplantaci srdce. Do 

studie jsme zařadili ty nemocné, kteří byli po implantaci propuštěni domů a dale byli sledováni v 

ambulanci srdečního selhání IKEM.  

         Definice souboru 

         Z celkového počtu 187 pacientů s implantovaným HM II systémem v daném období jsme 

vyřadili ze studie 29 nemocných (15%), kteří zemřeli v průběhu hospitalizace po implantaci 

mechanické podpory, dále jednoho nemocného, který zemřel krátce po propuštění na cévní 

mozkovou příhodu, 8 nemocných, kteří se v průběhu hospitalizace po implantaci HM II dočkali 

transplantace srdce. Vyřadili jsme dále 10 pacientů, u nichž jsme neměli k dispozici hladinu BNP 

před implantaci HM II, 2 nemocné, kteří měli hladinu BNP před implantací měřenu v 

podmínkách ledvinové nedostatečnosti s potřebou eliminační metody. Jednoho nemocného jsme 

vyřadili, protože nebyl propuštěn z první hospitalizace po implantaci v době ukončení sledování. 

Celkem tedy bylo do studie zařazeno 136 pacientů (73%). Charakteristiku tohoto souboru ukazují 

tabulky č. 4 a 5. Medián sledování byl 298 dnů (159-456). 

         Protokol studie 

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

měsíce v rámci klinických kontrol, které byly plánovány každé 4 týdny. Při každé kontrole jsme 

sledovali a zaznamenávali data týkající se klinického stavu, krevní tlak měřený dopplerovou 

metodou na arteria brachialis, krevní obraz, základní biochemické nálezy, C-reaktivní protein 

(CRP) a dvanáctisvodový elektrokardiografický záznam (EKG). Posuzovali jsme klinické události 

a přítomnost komplikací. Události jsme zaznamenávali podle následující škály: 0 = žádná klinická 

událost, 1 = hypervolemie s potřebou zvýšení dávky perorálních diuretik, 2 = arteriální 

hypertenze se středním tlakem ≥ 110mmHg, 3 = infekce bez potřeby hospitalizace, parenterálně 

podávaných antibiotik nebo chirurgického zákroku, 4 = závažná infekce s potřebou hospitalizace, 

parenterálně podávaných antibiotik a/nebo chirurgického zákroku, 5 = srdeční selhání bez 

dysfunkce čerpadla s potřebou hospitalizace a parenterální terapie, 6 = trombóza systému 

čerpadla s patologickým echokardiografickým a/nebo angiografickým nálezem. Pacienti byli 

rozděleni podle výše popsaných klinických událostí do následujícíh skupin:  Skupina A se 

závažnou událostí vyžadující hospitalizaci (události 4-6), skupina B s méně závažnou klinickou 

událostí léčenou ambulantně (události 1-3) a skupina C zahrnující pacienty bez komplikací. 

Sledování jsme ukončili 1. června roku 2016.  
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         Metodika 

         U všech pacientů jsme měli k dispozici hladiny BNP před implantací HM II (BNP před) a 

hladiny BNP při první ambulantní kontrole (BNP- 1). U 125 nemocných hladiny s kolísáním 

hladin BNP v průběhu sledování jsme identifikovali hladinu při klinické události nebo nejvyšší 

hodnotu u nemocných bez klinické události (BNP max). U pacientů s několika klinickými 

událostmi jsme hodnotili hladinu BNP při nejzávažnější z nich. Nejnižší naměřená hladina BNP v 

průběhu před klinickou událostí byla označena jako „BNP min”. Pro posouzení vlivu 

interindividuální variability BNP jsme spočítali procentuální poměr „BNP max“ k „BNP před“, 

„BNP -1“ a „BNP min“. Tato analýza nebyla možná u malé skupiny 11 nemocných (8%), kteří 

měli v průběhu sledování po implantaci HM II trvale klesající hladiny BNP a jejich nejvyšší 

hladina BNP byla ta při první ambulantní kontrole.  Jejich výsledky jsme sledovali samostatně.  

         2.4 Laboratorní metody 

         Laboratorní metodika je shodná s předchozí studií (viz str. 5). Pro posouzení vlivu 

ledvinových funkcí na kolísání hladin BNP jsme vypočítali u každého pacienta glomerulární 

filtraci (GF) v době hodnocených hladin BNP podle vzorce Cockrofta a Gaulta (Cockroft D.W., 

Gault M.H., 1976). Vzorec pro muže:  GF (ml/s)= 140 -věk [roky]) x váha [kg] / 44,5 x hladina 

kreatininu v plazmě [µmol/l] a vzorec pro ženy:  GF (ml/s)= 0,85 x (140 -věk [roky]) x váha [kg] 

/ 44,5 x hladina kreatininu v plazmě [µmol/l]. U tří pacientů se známou svalovou dystrofií jsme 

GF odvodili z clearance cystatinu C, kterou jsme počítali podle vzorce: GF (ml/s) = 84.7 x 

plazmatická hladina cystatinu C [mg/l] -1,68 / 60.  

         2.5 Statistická analýza 

         Nespojité proměnné byly popsány pomocí absolutních a relativních frekvencí. Porovnány 

byly pomocí chi-testu a Fisherova testu. Kontinuální proměnné byly zhodnoceny pomocí 

Kolmogorova-Smirnovova testu, zda mají normální (gaussovské) nebo abnormální 

(negaussovské) rozložení. Proměnné s normálním rozložením byly vyjádřeny jako průměr a 

směrodatná odchylka. Proměnné s abnormální (negaussovskou) distribucí byly prezentovány jako 

medián a interkvartilové rozmezí. Pro účely statistické analýzy jsme některé veličiny s 

negaussovským rozložením převedli do logaritmické podoby (BNP).  Srovnání kontinuálních 

proměnných s normální distribucí jsme provedli pomocí Studentova t testu pro nepárová data. 

Kontinuální proměnné s negaussovskou distribucí jsme porovnali pomocí neparametrického 

testu Mann-Whitney. Rozdíly mezi skupinami byly testovány pomocí  ANOVA testu. ROC 

analýza (receiver operating characteristic analysis) nám pomohla identifikovat prediktory 

klinických událostí a optimální hodnoty hodnocených veličin s nejvyšším Youdenovým indexem. 

Zkonstruovali jsme Kaplan-Meierovy křivky k demonstraci vztahu vybraných veličin a času do 
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výskytu klinických příhod.  Všechny testy jsme použili v oboustranné verzi, hodnotu statistické 

významnosti p ˂ 0,05 jsme považovali za statisticky významnou. Pro analýzy a tvorbu grafů jsme 

použili následující statistické programy:  JMP12 (SAS, Buckinghamshire, UK) a SPSS (Chicago, 

Illinois, USA) pro  Windows, verze 17.0.  

2.6 Výsledky 

         Události v průběhu sledování 

         V průběhu sledování (medián 298 dnů [159-456]) zemřelo 8 pacientů (6%), 92 pacientů 

(67%) se dočkalo provedení transplantace srdce a pěti pacientům (4%) byla mechanická podpora 

odpojena pro zlepšení stavu. Zbylých 31 nemocných (23%) v době ukončení sledování 

pokračovalo s mechanickou podporou oběhu. V tabulce č. 6 jsou popsány klinické události ve 

studovaných skupinách a jejich četnost.  Do skupiny A jsme zařadili 21 pacientů (15%), kteří 

prodělali závažnou komplikaci vyžadující hospitalizaci.  Skupinu B vytvořilo 38 pacientů (28%) s 

méně závažnou klinickou událostí. Skupina C sestávala z 66 nemocných (49%), u nichž jsme 

nezaznamenali klinicky relevantní komplikaci. Výše zmíněná skupina D sestávala z 11 pacientů 

(8%) s příznivým klinickým průběhem bez zaznamenaných komplikací, u nichž měly hladiny 

BNP trvale sestupný trend v průběhu celého sledování. Tuto skupinu jsme v analýze prediktivní 

hodnot proměnných před implantací a v době první ambulantní kontroly hodnotili společně se 

skupinou C. Roční přežívání hodnocené Kaplan-Meierovou analýzou bylo horší ve skupině A 

(78%) následované skupinou B a C (92% a 97%) (graf č. 3). 

 Skupina A 
(n=21 ) 

Skupina B 
(n=38 ) 

Skupina C 
(n=66) 

Skupina D 
(n=11) 

Statistická 
významnost 
(p =) 

A+B vs.                                 
C (+D) 

A  
vs. B 

muži/ženy 18 (85%) /                
3 (15%) 

33 (86%)/                  
5 (14%) 

59 (89%) /                  
7 (11%) 

11 (100%)/ 0 0.643 1.000 

Průměrný věk 
(roky) 

49,6                     
(23-72) 

52,6             
(26-67) 

47,2              
(17-69) 

53,5 (36-67) 0.141 0.584 

Etiologie:   KMP 
                    ICHS 
       Chlopenní vada 
                    VVS 

10 (47.6%) 
7 (33.3%) 
2 (9.5%) 
2 (9.5%) 
 

21 (55.3%) 
16 (42.1%) 
1 (2.6%) 
0 
 

36 (54.5%) 
27 (40.9%) 
1 (1.5%) 
2 (1.5%) 
 

6 (54.5%)                        
4 (36.4%) 
0  
1 (9.1%)                     

0.467 0.151 

Doba sledování  
(dny) 

267                              
(157-422)  

356                       
(263-532) 

298                      
(157-414) 

96                         
(33-169) 

0.029 * 0.096 

BMI (kg/m2)              27,5 ± 4,2 26,8 ± 4,3 26,0 ± 3,9 24,0 ± 3,5 0.084 0.393 

INTERMACS        1 
                                2 
                                3 
                                4 
                                5 

4 (19%) 
6 (29%) 
8 (38%) 
1 (5%) 
2 (9%) 

6 (16%) 
10 (26%) 
10 (26%) 
7 (19%) 
5 (13%) 

11 (17%) 
28 (42%) 
16 (24%) 
8 (12%) 
3 (5%) 

2 (18%) 
6 (54%) 
1 (9%) 
2 (18%) 
0 

0.556 0.603 

Tabulka č. 4: Charakteristika a srovnání skupin s klinickými událostmi a skupiny bez události. Zkratky v tabulce: KMP = 

kardiomyopatie (dilatační + hypertrofická + restriktivní), ICHS = ischemická choroba srdeční, VVS = vrozená vada srdeční, BMI = 
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Body mass index, AVR = náhrada aortální chlopně, MVP = plastika mitrální chlopně, TVP = plastika trikuspidální chlopně, 

RVAD = mechanická srdeční podpora pravé komory (Levitronix).  

 

Graf č. 3: Kaplan-Meierova analýza přežívání podle závažnosti komplikací.  

          Výsledky monitorace BNP  

         Medián doby do první ambulantní kontroly nemocných byl 64 days (48-88) po implantaci 

HM II. Při první kontrole jsme pozorovali signifikantní pokles mediánu hladin BNP ve srovnání 

s předimplantačními:  1894 ng/l (1255-2917) vs. 342 ng/l (219-549), p= 0.000. Zaznamenali jsme 

významný sestupný rozdíl mezi mediánem hodnoty „BNP max” ve skupině C a mediánem „BNP 

max“ ve skupinách B s méně závažnou událostí a A se závažnou komplikací: 246 ng/l vs. 506 

ng/l vs. 1221 ng/l, p= 0.000. Jak je vidět v tabulce č. 5 jedinci s proběhlou komplikací (skupiny 

A a B) déle setrvávali po implantaci LVAD na oddělení akutní pooperační péče RES, měli vyšší 

hladiny BNP v době první ambulantní kontroly (BNP-1) a vyšší hladiny „BNP max“ než jedinci 

bez zaznamenané komplikace.            

 

Graf č. 4:  Porovnání plazmatických hladin BNPmax u skupiny pacientů se závažnou komplikací (A), méně 

závažnou komplikací (B) a skupiny s nekomplikovaným průběhem (C). Data jsou zobrazena formou boxplotů. 

Tečkované přímky ukazují  hodnoty otimálně oddělující skupiny A od B a C (609 ng/l) a skupiny  A + B od C (327 ng/l). 
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Identifikace klinických událostí pomocí BNP 

         Jak absolutní hodnoty „BNP max“, tak jejich procentuálně vyjádřený poměr k  hladině 

BNP před implantací, v době první ambulantní kontroly a nejnižší hodnotě před klinickou 

událostí dokázaly oddělit nemocné s klinickou událostí (skupiny A a B) od skupiny C (tabulka č. 

7, graf č. 4).   

Tabulka č. 5: Srovnání skupin ve smyslu potřeby přidružených výkonů , hladin BNP a glomerulární filtrace. BNP před = hladina 

BNP před implantací HM II,  BNP 1 = hladina BNP při první ambulantní kontrole, BNP min = nejnižší hladina BNP před 

událostí, BNP max = hladina BNP při události, GF = glomerulární filtrace, RES oddělení intenzivní pooperační péče. 

 

         Absolutní hodnota „BNP max“ i její procentuální vyjádření dokázalo identifikovat pacienty 

se závažnou komplikací (skupina A). Zajímavé bylo, že jako ukazatelé klinické události jako 

takové, měly absolutní hodnoty „BNP max“ i jejich procentuální vyjádření velmi podobné plochy 

 

 

Skupina A 
(n=21 ) 

Skupina B 
(n=38 ) 

Skupina C 
(n=66) 

Skupina D 
(n=11) 

Statistická 
významnost 
(p =) 

A+B vs.                              
C (+D) 

A vs. B 

Krátkodobá 
mechanická 
podora před 
implantací 

5 (24%) 9 (24%) 14 (21%) 0 0.358 1.000 

Přidružený 
výkon:     AVR 
                MVP 
                TVP 
                RVAD 

 
4 (19%) 
0  
6 (29%) 
2 (9%) 

 
2 (5%) 
1 (3%) 
9 (24%) 
6 (16%) 

 
6 (9%) 
6 (9%) 
18 (27%) 
2 (3%) 

 
0 
0 
2 (18%) 
0 

 
0.304 
0.228 
0.901 
0.079 

 
0.173 
1.000 
0.759 
0.699 

Pobyt na RES  
(dny)                     

17                         
(7.5–27.0)  

9                                   
(6.0–21.5) 

7                                  
(5.0–20.0)  

7                         
(4.0–13.0 ) 

0.013   
* 

0.161 

BNP před  (ng/l)           1118.7  
(771.0–
2532.5) 

1762.1  
(1284.8–2155,5) 

2253.0 
(1501.8–3466.0) 

2558.0 
( 824 – 3083) 

0.001  
** 

0.056 

BNP 1  
(ng/l)                               

411.0  
(227.5–651.0) 

446.5  
(278.3–809.5) 

292.5  
(189.0–498.8)  

377.0  
(201.0–472.0) 

0.001  
** 

0.542 

BNP min (ng/l)                206,5  
(132.5–374.0) 

217,0  
(163.5–300.8) 

169,5 
(111.3–275.5) 

- 0.067 0.987 

BNP max (ng/l)  1220.7  
(785.0–434.5) 

506.0  
(416.0–823.8) 

246.5  
(163.0–452.3) 

- 0.000 
*** 

0.000 
*** 

% poměr    BNP 
max/ BNP před  

88  
(44-113) 

31  
(23-54) 

14  
(5-23) 

- 0.000 
*** 

0.000 
*** 

% poměr 
BNPmax 
/BNP 1 

223 
(201-414) 

101  
(100-149) 

100  
(68-114) 

- 0.000 
*** 

0.000 
*** 

% poměr BNP 
max/BNP min  

449                    
(314-904) 

263  
(191-335) 

140  
(125-172) 

- 0.000 
*** 

0.000 
*** 

GF před iplant. 
(ml/s)                

1.71              
(1.37–2,07) 

1.55                  
(1.19–1.54) 

1.47                            
(1.13–1.82) 

1.65            
(1.21–1.58) 

0.218 0.289 

GF při BNP min  
(ml/s) 

1.95                
(1.35–2.40) 

1.77                  
(1.35–2.21) 

1.87                             
(1.43–2.37) 

1.73               
(1.38–2.24) 

0.961 0.752 

GF při BNP max 
(ml/s) 

1.93                  
(1.37–2.15) 

1,66  
(1.39–2.18) 

1.87  
(1.42–2.27) 

1.72              
(1.41–2.16) 

0.422 1.000 
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pod křivkou (AUC). Navíc „BNP max“ AUC rostly vzestupně od identifikace infekční 

komplikace k diagnóze srdečního selhání až v největší míře v případě trombózy pumpy (tabulka 

č. 7).  U všech výše zmíněných klinických komplikací byly „BNP max“ signifikantně vyšší 

v porovnání s ostatními jedinci: v případě infekce [617 ng/l (414-1135) vs. 422 ng/l (207-780), 

p= 0.011], u srdečního selhání [ 737 ng/l (479-1095) vs. 403 ng/l (191-753), p= 0.000] a 

v případě trombózy čerpadla [1301 ng/l (1102-1830) vs. 429 ng/l (220-773), p=0.000]. 

 

Skupina A 

 

 

Typ komplikace Počet událostí 

(n=21) 

Závažná infekce Sepse 
Pneumonie 
Pyothorax 
Mediastinitida  
Kolitida způsobená Clostridium difficile  
Infekce v okolí pumpy  
Infikovaný dekubitus  

2 (9%) 
2 (9%) 
1 (4.5%) 
1 (4.5%) 
1 (4.5%) 
1 (4.5%) 
1 (4.5%) 

Srdeční selhání Pravostranné srdeční selhání vyžadující 
hospitalizaci a parenterální léčbu  
 
Srdeční selhání vyžadující hospitalizaci a 
parenterální léčbu v důsledku malign 
arytmie 
 
Srdeční selhání vyžadující hospitalizaci a 
parenterální léčbu v důsledku neužívání 
farmakoterapie 
 

3 (14%) 
 
 
2 (9%) 
                          

 

1 (4.5%) 

Trombóza čerpadla    6 (29%) 

Skupina B  Počet událostí 

 (n=38) 

Jiné infekce  Akutní bronchitida  
Uroinfekce  
Infekce v okolí kabelu  

8 (21%) 
2 (5%) 
2 (5%) 

Dekompenzovaná 

arteriální 

hypertenze 

 10 (26%) 

Srdeční selhání Městnání ve velkém oběhu léčené 

ambulantně zvýšením dávky perorálního 

diuretika 

16 (43%)  

 

Tabulka č. 6:  Detailní popis klinických událostí ve skupinách A a B. 
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              Graf č. 4:  ROC křivky pro detekci závažných komplikací.  

 

 Proměnné Nejlépe oddělující 

hodnoty 

(sensitivita, specificita) 

AUC (95% CI) 

  

p= 

Porovnání 

skupin   

A+B  proti C 

 

BNP max 

BNP max/BNP před (%) 

BNP max/BNP 1 (%) 

BNP max/BNP min (%) 

≥ 327 ng/l (91%, 65%) 

≥ 18% (91%, 60%) 

≥ 97% (88%, 41%) 

≥ 173% (93%, 76%) 

0.863 (0.801-0.925) 

0.879 (0.820-0.938) 

0.758 (0.673-0.842) 

0.904 (0.851-0.956) 

0.000 *** 

0.000 *** 

0.000 *** 

0.000 *** 

Porovnání 

skupin 

A proti B+C 

 

BNP max 

BNP max/BNP před (%) 

BNP max/BNP 1 (%) 

BNP max/BNP min (%) 

≥ 609 ng/l (90%, 78%) 

≥ 39% (95%, 83%) 

≥ 123% (86%, 75%) 

≥ 206% (90%, 62%) 

0.914 (0.853-0.976) 

0.938 (0.892-0.984) 

0.887 (0.807-0.966) 

0.906 (0.842-0.969) 

0.000 *** 

0.000 *** 

0.000 *** 

0.000 *** 

Porovnání 

skupin 

 A proti B 

  

BNP max 

BNP max/BNP před (%) 

BNP max/BNP 1 (%) 

BNP max/BNP min (%) 

≥ 781 ng/l (81%, 68%) 

≥ 40% (90%, 65%) 

≥ 128% (86%, 65%) 

≥ 297% (81%, 65%) 

0.833 (0.721-0.944) 

0.864 (0.769-0.958) 

0.819 (0.705-0.932) 

0.812 (0.690-0.944) 

0.000 *** 

0.000 *** 

0.000 *** 

0.000 *** 

Identifikace 

infekce 

(n=21) 

BNP max 

BNP max/BNP před (%) 

BNP max/BNP 1 (%) 

BNP max/BNP min (%) 

≥ 414 ng/l (76%, 50%) 

≥ 22% (71%, 48%) 

 

≥ 183% (90%, 56%) 

0.681 (0.569-0.792) 

0.685 (0.565-0.805) 

0.584 (0.458-0.710) 

0.728 (0.637-0.819) 

0.009   ** 

0.008   ** 

   0.227         

0.001  ** 

Identifikace 

srdečního 

selhání 

(n=22) 

BNP max 

BNP max/BNP před (%) 

BNP max/BNP 1 (%) 

BNP max/BNP min (%) 

≥ 419 ng/l (86%, 53%) 

≥ 23% (91%, 57%) 

≥ 100% (73%, 56%) 

≥ 208% (86%, 63%) 

0.753 (0.662-0.844) 

0.758 (0.663-0.853) 

0.707 (0.589-0.824) 

0.772 (0.684-0.860) 

0.000 *** 

0.000 *** 

0.002  ** 

0.000 *** 

Identifikace 

trombózy  

pumpy 

(n=6) 

BNP max 

BNP max/BNP před (%) 

BNP max/BNP 1 (%) 

BNP max/BNP min (%) 

≥ 783ng/l (100%, 77%) 

≥ 40% (100%, 75%) 

≥ 190% (83%, 84%) 

≥ 550% (83%, 94%) 

0.927 (0.859-0.995) 

0.920 (0.853-0.988) 

0.835 (0.664-0.999) 

0.901 (0.820-0.998) 

0.000 *** 

0.001   ** 

0.006   ** 

   0.001   ** 

 Tabulka č. 7:   Výsledky ROC analýzy  s vybranými hodnotami nejlépe odělujícími skupiny s klinickými 

událostmi. Zkratky: BNP před = hladina BNP před implantací HM II,  BNP 1 = hladina BNP při první ambulantní kontrole, 

BNP min = nejnižší hladina BNP před událostí, BNP max = hladina BNP při události, GF = glomerulární filtrace. 
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2.7 Diskuse 

         Zvýšené hladiny BNP odrážejí nejen větší vyplavování NP kardiomyocyty v reakci na zátěž 

jak je popsáno v úvodní kapitole. Příčinou zvýšení může být poškození ledvinových funkcí a také 

další stavy nesouvisející přímo s CHSS jako je sepse, nebo zánělivé poškození myokardu (Tsai 

S.H. et al., 2000). Všechny tyto mechanismy mohou mít souvislost s patofyziologií změn hladin 

BNP u nemocných s implantovanou mechanickou srdeční podporou.  

         Přestože máme mnoho dat o přínosu BNP a NT-proBNP v diagnostice a prognostické 

stratifikaci nemocných s CHSS, překvapivě informace o významu a přínosu monitorování hladin 

NP u nemocných s implantovanou LVAD jsou velmi sporé. Podle našich poznatků je naše studie 

první publikovanou analýzou průběžné monitorace BNP u nemocných po implantaci LVAD s 

kontinuálním průtokem v ambulantní péči, kde byly hladiny BNP vztaženy ke klinickým 

událostem.  

        Hlavní nálezy jsou následující: 

         1/ Hladina BNP dokáže oddělit nemocné s probíhající klinickou událostí od jedinců bez 

komplikace. 

         2/ Významnost monitorace BNP ve vztahu k detekci klinické události stoupá od 

diagnostiky infekčních komplikací k identifikaci srdečního selhání až k nejvyšší míře při odhalení 

trombózy pumpy.  

         3/ Hodnocení absolutních hodnot udávajících hladinu BNP je v identifikaci klinických 

událostí stejně přínosné jako hodnocení změn hladin vztažených k hladině před implantací nebo 

k nejnižší předchozí hladině. V klinické praxi lze proto pominout interindividuální variabilitu a 

hodnotit aktuální nález.   

         Porovnání s dosavadními studiemi 

         Výsledky několika dosud publikovaných studií potvrdily navození známek reverzní 

remodelace myokardu, snížení exprese m-RNA pro BNP a NPR-C a snížení plazmatických 

hladin BNP u jedinců s implantovanou LVAD. Dosud však nemáme prakticky žádnou evidenci o 

významu monitorování plazmatických hladin BNP po implantaci LVAD. Byla publikována pouze 

jedna srovnávací studie (Sato T. et al., 2015), autoři sledovali skupinu 83 patientů s převážně 

pulsatilní levostrannou podporou. Mortalita ve skupině byla 17%. Autoři identifikovali hladinu 

BNP 60 dnů po implantaci jako nezávislý prediktor celkové mortality s hodnotou nejlépe 

oddělující skupiny 322 ng/l. Podobnou analýzu v naší studii neumožnila nižší mortalita v souboru 

(8 úmrtí, 6%). Na druhou stranu detailně doložená korelace monitorace BNP s klinickými 

událostmi v naší studii odhalila silnou vazbu aktuální hladiny BNP s probíhající klinickou 
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komplikací. Podařilo se nám definovat nejlépe oddělující hodnoty hladin BNP pro jakoukoliv 

klinickou událost (327 ng/l), závažnou komplikaci (609 ng/l), závažnou infekci nebo srdeční 

selhání (414 resp. 419 ng/l), a zejména nejzávažnější komplikaci – trombózu (783 ng/l).  

         BNP a Trombóza čerpadla 

         V případě trombózy čerpadla je vzestup hladiny BNP nejspíše způsoben vzestupem 

plnícího tlaku LK a/nebo dilatací LK, která vede k zvýšení napětí stěny. Tuto závažnou 

komplikaci často není snadné odhalit, na druhou stranu pouze časná diagnóza a rychlé řešení 

stavu výměnou pumpy nebo transplantací srdce při dostupnosti vhodného dárce přináší 

nemocným zlepšení přežívání (Mehra M.R. et al., 2014). Současná diagnostická schemata zahrnují 

jiné prediktory než BNP, zejména nově vzniklé symptomy srdečního selhání, známky hemolýzy, 

zvýšení ukazatele práce čerpadla (Goldstein D.J. et al., 2013) nebo patologický výsledek „ramp” 

testu (Uriel N. et al., 2012; 2014). V našem souboru jsme prokázali dysfunkci čerpadla v 

souvislosti s výrazným zvýšením hladiny BNP u 6 nemocných, v 5 případech byla trombóza 

potvrzena i makroskopicky při ohledání explantované pumpy. V jednom případě byl průkaz 

dysfunkce echokardiografický pomocí „ramp“ testu s klinickou manifestací rozsáhlé embolizační 

CMP. Naše nálezy ukazují, že BNP rozhodně patří do diagnostických schemat k odhalení 

trombózy čerpadla.          

         BNP a projevy kardiální dekompenzace 

         Mechanismus vzestupu hladin BNP v případě městnání ve velkém oběhu je zřejmý. 

Zvýšené mechanické napětí myokardu při hypervolemii a neurohumorální aktivace jsou hlavními 

iniciátory vzestupu hladin natriuretických peptidů. Monitorace BNP může u pacientů s LVAD 

pomoci zejména v případech subklinické hypervolemie. Úprava dávky diuretika a kontrola 

nastavení otáček čerpadla ve vztahu k funkci pravé komory pak vede k rychlé úpravě stavu. 

      Závažné případy kardiální dekompenzace bez průkazu dysfunkce čerpadla byly ve dvou 

případech selhání pravé komory 2,5 a 5 měsíců po implantaci, dále selhání subpulmonální 

komory u pacienta se základní diagnózou D-TGA po ASO 16 měsíců po implantaci LVAD, 

tento pacient v důsledku oběhového selhání zemřel. Jeden případ oboustranného srdečního 

selhání jsme zaznamenali u nespolupracujícího pacienta, který vysadil všechnu antihypertenzní 

medikaci 13 měsíců po implantaci. Dva případy srdečního selhání měly arytmickou příčinu 2 a 7 

měsíců po implantaci LVAD.    
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         BNP a arteriální hypertenze 

         Pacienti s LVAD mají snížené pulzace centrálních tepen s následnou sníženou aktivitou 

baroreflexu. Výsledná zvýšená centrální sympatická aktivita se tak může negativně projevit 

vzestupem krevního tlaku. Arteriální hypertenze pak mechanismem vzestupu afterloadu 

významně sníží výkon čerpadla, což se následně může projevit vzestupem hladiny BNP. 

Předpokládáme, že k vzestupu hladiny BNP dochází hlavně u pacientů, kteří nemají dobře 

kontrolovaný krevní tlak dlouhodobě.  Vzhledem k tomu, že arteriální hypertenze představuje u 

nemocných s LVAD významný rizikový faktor cévní mozkové příhody, je zásadní identifikovat 

dlouhodobě nedostatečně léčené pacienty. Monitorace středního tlaku je v domácích podmínkách 

obtížná, dynamika BNP tak může být užitečným indikátorem dlouhodobě zvýšeného afterloadu v 

důsledku arteriální hypertenze. U všech nemocných, kde jsme nalezli hypertenzi jako klinický 

korelát k „BNP max” vedla úprava medikace k poklesu následné hladiny BNP.   

        BNP a infekce  

         Infekční komplikace ovlivňují negativně dlouhodobé přežívání nemocných na LVAD 

(Holman W.L. et al., 2010). Přesný mechanismus mírného vzestupu hladiny BNP u nemocných, 

kteří měli nezávažnou infekci nám není jasný. Na jednu stranu se může jednat o projev oběhové 

dekompenzace v důsledku infektu, na druhou stranu může jít o náhodnou koexistenci nálezů. 

Druhou alternativu podporuje fakt, že ne u všech pacientů na LVAD s nezávažnou infekcí dojde 

k vzestupu BNP. Naštěstí máme k dispozici další klinické a laboratorní markery infektu. 

         Zajímavým nálezem byl výrazný vzestup hladin BNP u klinicky závažných život 

ohrožujících infekcí. Přesto, že nalezené hladiny BNP byly velmi vysoké, pacienti s těmito 

událostmi neměli známky kardiální dekompenzace ani jsme u nich neprokázali poruchu funkce 

čerpadla. Navíc po zvládnutí infektu hladina BNP poklesla.  Předpokládáme, že k vzestupu hladin 

BNP k hodnotám srovnatelným s hodnotami při terminálním srdečním selhání a při dysfunkci 

čerpadla dochází v případě život ohrožující infekce důsledku excesivní aktivace cytokinů. K 

vzestupu BNP pak může u závažné infekce docházet v důsledku zhoršení kontraktility LK a 

zvýšení plnícího tlaku LK následkem negativně inotropního působení vyplavených cytokinů. 

Existují navíc doklady o schopnosti imunokompetentních buněk infiltrujících myokard 

produkovat BNP. T-lymfocyty (CD-3), zdroj metaloproteináz a cytokinů v poškozeném 

myokardu, mohou syntetizovat BNP (Li Y.Y. et al., 2001) a kromě T-lymfocytů mohou být 

zdrojem BNP také makrofágy (CD-68) (Bruggink A.H. et al., 2006).  

         Výrazný vzestup BNP může upozornit na závažný infekt zejména v případech, kdy ostatní 

markery zánětu selhávají. Na druhou stranu je při velmi výrazném vzestupu hladiny BNP i při 

klinicky zjevném závažném infektu opodstatněné vyloučit zároveň dysfunkci čerpadla. 
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3. Závěr 

         V případě obou studií se nám podařilo potvrdit stanovené hypotézy.  

          U pacientů s VVS se SRV s těžkou systolickou dysfunkcí systémové komory je vstupní 

hodnota BNP silným prediktorem prognózy. V klinické praxi je potřeba výsledek BNP 

interpretovat v kontextu dalších prognostických markerů.  Nicméně nález výrazně zvýšené 

hladiny BNP (≥618ng/l) sám o sobě ukazuje na vysoké riziko časného úmrtí nemocného. 

Praktickým dopadem tohoto nálezu bylo přehodnocení přístupu ke kandidátům OTS se SRV. 

Nemocné s vysokými hladinami BNP zařazujeme na čekací listinu kandidátů OTS v urgentním 

pořadí.  Tento postup odráží specifický průběh pokročilého srdečního selhání u těchto 

nemocných s velkým rizikem rychlé progrese do terminálního stavu.  

         Nejvýznamnějším nálezem ve studii s ambulantními nemocnými s implantovanou 

mechanickou srdeční podporou HM II byla schopnost aktuální hladiny BNP odhalit závažnou 

život ohrožující komplikaci a to v nejvyšší míře trombózu systému čerpadla. Důležitým výstupem 

analýzy je navíc skutečnost, že v klinické praxi lze abstrahovat od interindividuální variability 

hladin BNP a řídit se pouze absolutní nalezenou hodnotou. Jsme přesvědčeni, že každý nález 

vysoké hladiny BNP u nemocného s implantovanou LVAD HM II má vyvolat podezření na 

závažnou klinickou komplikaci a motivovat k provedení dalších vyšetření zaměřených především 

na diagnostiku případné poruchy funkce čerpadla.  
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