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Světový kongres o akutním srdečním selhání 
patří mezi středně velké kongresy s více než 4000 
účastníky z více než 70 zemí, s 95 vědeckými sek-
cemi, více než 20 sekcemi podporovanými firmami 
a s relativně menší výstavou na necelých 700 m2. 
Konal se v kongresovém centru Megaron Athens 
International Conference Centre (MAICC), které je 
pro pořádání podobných akcí zcela ideální: naprosto 
oddělené přednáškové sály, rychlý přesun mezi 6 
současně probíhajícími symposii, vhodný prostor 
na výstavu a přiměřené zázemí.
Poměrně slušný prostor byl věnován použití bio-
markerů v kardiologii se specifickým zaměřením 
na akutní srdeční selhání. Proto v první části tohoto 
sdělení vybereme podstatné informace ze symposií 
zabývajících se především biomarkery srdečních 
onemocnění, ve druhé části popíšeme zajímavosti 
z ostatních odborných bloků.
Symposium Diagnosis of acute heart failure: update 
2014 zahrnovalo přednášku prof. Christiana Mullera 
(Švýcarsko), který shrnul především roli natriuretic-
kých peptidů (NP) s ohledem na modelové kazuistiky 
se zdůrazněním role pro diagnostiku, posouzení pro-
gnózy, monitorování terapie s praktickým využitím 
výsledků měřených u pacientů s akutním srdečním 
selháním okamžitě při přijetí a před propuštěním 
z nemocnice. Téměr identickou přednášku následně 
přednesl prof. Muller v bloku How to improve ever-
day practice in acute heart failure. V této přednášce 
se věnoval i troponinům, jejichž význam u akutního 
srdečního selhání hodnotil jako sporný, resp. zvýšené 
hodnoty lze očekávat u většiny pacientů, aniž by šlo 
o akutní nekrózu a aniž by pro diagnostiku AIM 
bylo možné použít princip delty (rozdíl koncentrace 
troponinů při přijetí a za 2 – 4 hodiny po přijetí; 
vzestup z 28 ng/l na 72 ng/l v této souvislosti autor 
přednášky hodnotil jako doprovodný jev akutního 
srdečního selhání bez přítomnosti AIM).  
Symposium Controversies in acute heart failure 
– I mělo vždy 4 přednášky k tématu (v tomto bloku 
antikoagulační léčba a natriuretické peptidy): 2 řeč-

níci k tématu natriuretických peptidů hovořili nejpr-
ve „I don´t need natriuretic peptides“ a „Natriuretic 
peptides are necessary“ a v následujícím koreferátu 
se sami snažili svou tezi odmítnout. Oba řečníci 
mají k tématu natriuretických peptidů co říci (G. M. 
Felker a A. Maisel, oba USA): nicméně Felker zdů-
razňoval nutnost pacientovi naslouchat, vyšetřit ho 
klasickým způsobem (palpace, auskultace) a nečekat 
pouze na výsledek stanovení NP; Maisel naopak zdů-
raznil titraci terapie pomocí NP, monitorování NP ve 
vztahu ke kompenzaci s cílem maximálního snížení 
koncentrace natriuretických peptidů, ale tak, aby 
se nerozvinulo poškození ledvin, podtrhl nutnost 
používat 2 – 3x nižší cut-off hodnoty u obézních. Při 
monitorování natriuretických peptidů ambulantních 
pacientů není analogie mezi retencí tekutin (a změ-
nami tělesné hmotnosti) a natriuretickými peptidy. 
Maisel dále zmínil roli NP u diastolického, HFpEF, 
selhání (NP se uplatňují, byť jejich vzestup není 
tak výrazný jako u systolického, HFrEF, selhání). 
Upozornil také na nové biomarkery, které se vedle 
jasně významných natriuretických peptidů postupně 
etablují (hsTnT, galectin-3) nebo mají potenciál pro 
budoucnost (ST-2, proAdrenomedulin).

Samostatné symposium věnované pouze kardio-
markerům (Biomarkers in acute and chronic heart 
failure, sponzorováno firmou Roche) se věnovalo 
troponinům (J. T. Parissis, Řecko), multimarkerové 
strategii (A. Bayes Genis, Španělsko) a řízení terapie 
chronického srdečního selhání pomocí natriuretic-
kých peptidů (H. P. Brunner-La Rocca, Nizozemí). 
Závěr přednášky věnované troponinům vyzněl ve 
prospěch „high-sensitivity“ stanovení troponinů, 
které  mají přidanou hodnotu proti konvenčním 
troponinům, jsou zvýšeny u většiny pacientů s akut-
ním srdečním selháním a horší prognózou. Další 
zlepšení posouzení prognózy přináší kombinace 
s natriuretickými peptidy a ST-2. Pokud se během 
hospitalizace sníží hsTnT, prognóza se zlepšuje 
a platí to i naopak – při zvýšení hsTnT při hospi-
talizaci se prognóza pacientů s akutním srdečním 
selháním zhoršuje. V přednášce o multimarkerové 
strategii se autor věnoval různým modelům pro 
predikci prognózy pacientů s chronickým srdečním 
selháním, kde použití natriuretických peptidů (ale 
i s dalším možným využitím hsTnT, GDF-15 a ST2) 
povede ke zlepšení predikce prognózy. Protože tyto 
modely jsou v praxi finančně náročné, prezentoval 
vlastní kalkulátor (http://www.bcnbiohfcalculator.
org/web/calculations), kde lze použít buď žádný, 
nebo až 3 biomarkery pro odhad rizika u pacienta 
se srdečním selháním. Třetí přednáška Brunnera-La 
Roccy v tomto bloku byla – jak je u tohoto řečníka 
obvyklé – seriózním zamyšlením nad použitím 
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natriuretických peptidů pro diagnostiku (není 
pochyb), pro odhad prognózy (otázkou může být 
klinická užitečnost) a pro řízení terapie (zlepší se 
outcome pacienta, probíhající nábor do studie GUI-
DE-IT je příslibem pro budoucí vyšší váhu důkazů 
ve prospěch (NT-pro)BNP řízené terapie). Autor 
také kritizoval restriktivní přístup k natriuretickým 
peptidům, jak se objevil v posledních ESC Guideli-
nes pro chronické srdeční selhání z roku 2012 (viz 
též dále). V diskusi zazněla podpora opakovanému 
měření natriuretických peptidů, především u mlad-
ších osob a pacientů bez komorbidit.
Symposium Novel biomarkers in heart failure: 
eventual targets for therapy se soustředilo na gale-
ctin-3 (R. A. De Boer, Nizozemí), panenkephalin (A. 
Maisel, USA), prokalcitonin (W. F. Peacock, USA), 
NGAL (D. J. van Veldhuisen, Nizozemí) a mature 
adrenomedulin (S. Di Somma, Itálie). Galectin-3 je 
rozhodně hodnocen jako perspektivní biomarker 
srdeční (a jiné) fibrózy, objevil se již v ACCF/AHA 
Guidelines pro srdeční selhání (2013). Panenkefalin 
byl prezentován jako slibný biomarker pro akutní 
poškození ledvin (AKI), které představuje významné 
riziko u akutního srdečního selhání, prezentovaná 
data je nutné porovnat s dalšími publikacemi o tom-
to biomarkeru. Prokalcitonin byl prezentován jako 
diferenciálně-diagnostický biomarker v situaci, kdy 
se lékař rozhoduje mezi příčinami dušnosti (akutní 
srdeční selhání vs. pneumonie), zvažuje použití 
antibiotik a potřebuje i marker pro sledování efektu 
antibiotické terapie. Tomuto přístupu věnujeme 
samostatné sdělení v časopise Vnitřní lékařství. 
Role NGAL v diagnostice a monitorování akutního 
srdečního selhání byla kritickým pohledem na dia-
gnostiku AKI, použití NGAL jako terapeutického 
agens, na fyziologickou protektivní roli NGAL 
a nejasnosti kolem jeho používání v klinické praxi. 
Očekávají se výsledky studie AKINESIS ke konci 
roku 2014. Přednáška o zralém (mature) adrenome-
dulinu měla významnou slabinu v tom, že autoři 
hovořili pouze o vlastní metodě stanovení aktivního 
ADM, aniž by porovnali s dostupnými metodami 
stanovení MR-proADM nebo inaktivního ADM. 
Zatímco MR-proADM prezentuje aktivaci systé-
mu adrenomedulinu, amidovaný adrenomedulin 
(bioADM, mature ADM) reprezentuje biologickou 
aktivitu adrenomedulinu, jehož význam spočívá 
především ve vazodilatačním účinku. Význam 
použití bioADM spočívá v tom, že u akutního 
srdečního selhání indikuje nutnost použití vyšších 
dávek vazopresorů a predikuje prognózu.
Symposium Biomarkers in heart failure mana-
gement: what do they really add? mělo z hlediska 
řečníků hvězdné obsazení, byť šlo o závěrečné 

symposium na konci celého kongresu. Prof. Muller 
(Švýcarsko) hodnotil přehledně biomarkery souvise-
jící s akutním srdečním selháním (prokalcitonin pro 
diagnostiku pneumonie, troponiny pro identifikaci 
nekrózy kardiomyocytu, D-dimery pro plicní embo-
lizaci, hemoglobin, ferritin a saturaci transferinu 
u anemie, TSH u tyreopatií), upozornil na problém 
obtížné interpretace troponinů v kontextu akutního 
srdečního selhání, natriuretické peptidy klasifiko-
val jako kvantitativní markery srdečního selhání 
s možností jejich využití pro hodnocení euvolémie, 
hodnocení compliance pacienta a odpovědi na 
léčbu. Prof. M. Richards (Nový Zéland) podrobně 
rozvedl aditivní roli biomarkerů k běžně dostupným 
prognostickým nástrojům, ukázal na významnou 
prediktivní roli zvyšujících se koncentrací natriure-
tických peptidů z hlediska mortality (v jeho datech 
dokonce stejná výpovědní hodnota pro mortalitu 
HFrEF a HFpEF). Roli natriuretických peptidů 
vidí pro akutní srdeční selhání, chronické srdeční 
selhání, pre-morbidní stavy, HFrEF, HFpEF, stadia 
A, B, C a D srdečního selhání (podle ACCF/AHA 
guidelines) s tím, že biomarkery mohou pozitivně 
ovlivnit prognózu pacientů. Jako nové kandidátní 
biomarkery srdečního selhání označil MR-proadre-
nomedulin, ST2, GDF15, galectin-3, hsTroponiny, 
a kromě dalších peptidů a proteinů také nukleové 
kyseliny a microRNAs. H.P. Brunner  - La Rocca 
(Nizozemí) v tomto bloku hovořil o léčbě řízené 
natriuretickými peptidy, váze důkazů v literatuře, 
ekonomických důsledcích. Své sdělení uzavřel, že 
řízení terapie srdečního selhání je užitečné u paci-
entů se zavedenou léčbou, především u mladších 
pacientů bez komorbidit a s HFrEF, efekt na srdeční 
selhání je u starších osob často skryt komorbiditami, 
ale je možnost stav zlepšit i u starých osob, zejména 
pokud mají méně přidružených chorob. Probíhající 
studie GUIDE-IT by měla váhu důkazů pro benefit 
řízené terapie posunout na vyšší úroveň, než je to 
v současných guidelines. Vliv řízené terapie se pro-
jeví snížením ekonomických nákladů a takto vedená 
terapie nemá problémy s bezpečností. Řízení terapie 
pomocí biomarkerů (tedy natriuretických peptidů 
v případě srdečního selhání) označil za užitečné, 
pokud je cílem zlepšení prognózy a u pacienta 
neprominují přidružené choroby. V diskusi kritizo-
val (opakovaně) restriktivní přístup současných ESC 
Guidelines pro chronické srdeční selhání k natriu-
retickým peptidům. Závěrečnou přednášku měl 
Alan Maisel (USA), tentokrát na téma strategických 
přístupů k diagnostice a monitorování srdečního 
selhání. Poměrně velký prostor věnoval galectinu-3, 
vhodnosti sériového měření natriuretických pepti-
dů, využití biomarkerů (opět především galectinu-
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3) u srdečního selhání typu HFpEF, prezentoval 
algoritmy pro kombinované použití zobrazovacích 
metod a biomarkerů. Šířeji se rovněž zabýval novým 
pojmem – preklinická diastolická dysfunkce (PDD), 
která by měla být cílem léčby pacientů ve stadiu B 
srdečního selhání (asymptomatické srdeční selhání). 
Také PDD je indikační skupinou pro využití galecti-
nu-3 s vysokou predikcí zhoršené prognózy.
Sumárně lze říci, že přibližně třicetiletý výzkum 
natriuretických peptidů vedl k dnes již rutinnímu 
používání BNP, NT-proBNP a MR-proANP v kli-
nické praxi a mezi těmito molekulami se dnes může 
z hlediska diagnostické efektivity položit rovnítko. 
Autoři přednášek o natriuretických peptidech hovo-
řili ve smyslu amerických guidelines ACCF/AHA 
pro srdeční selhání z roku 2013, kde jsou biomarkery 
jasně charakterizovány jak z hlediska benefitu jejich 
nasazení, tak z hlediska váhy důkazů. Evropské 

guidelines z roku 2012 pro chronické srdeční selhání 
byly naopak zcela oprávněně kritizovány. Z nových 
biomarkerů je u akutního a chronického srdečního 
selhání významný galectin-3, troponiny stano-
vené vysoce senzitivními metodami, biomarkery 
renálních, resp. tubulárních funkcí pro posouzení 
hrozící hypoperfuze ledviny v rámci intenzifikované 
a řízené terapie s cílem snížit natriuretické peptidy, 
prokalcitonin pro diferenciální diagnostiku duš-
nosti na urgentním příjmu. Mění se také přístupy 
k použití natriuretických peptidů – mají být vyšet-
řovány opakovaně, minimálně při přijetí a před 
propuštěním pacienta z nemocnice, ale uplatňuje 
se i monitorování v průběhu ambulantní péče. Pro 
všechny vyjmenované (a další) biomarkery ale byla 
logicky zdůrazňována nutnost jejich hodnocení 
v klinickém kontextu pacienta.
Dokončení v příštím čísle.


