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lmpact of blain natliuletic peptide on the catdiouaseulat system and its to|e

in diagnosing dysplnea in dogs and humans

Summary

Brain natriuretic peptide (BNP) belongs to the natriuretic peptides farnily. It is structurally similar to the
atrial natriuretic peptide (ANP). BNP concentration is measured in blood serum by radioińmunoassay and
ELISA. An increase in BNP concentration has been noted in various cardiac diśeases: heart failure, cor
pulmonale, ditated and hypertrophic cardiomyopath5 aortic stenosis, mitral stenosis. It is highesl in heart
failure in dogs and humans. BNP correlates with the eject fraction of the left ventricular (LVEF), heart failure
degree and pulmonary capillary wedge pressure as well as corre|ating with the rnortality rate of Patients with
heart failure and past myocardia| infarction. BNP is useful in differentiating dyspnea, because an increase of
over 100 pg/ml in its concentration indicates that heart failure is the reason for acute dyspnea. Brain
natriuretic peptide measurements are used to optimize heart failure therapy. Many drugs de0i0ase BNP
concentration, especially diuretics.
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Rodzina peptydow natriuretycznych składa się
z przeds ionkowe go p eptydu natriuretyc zne go (ANP),
móz gowe go p epĘdu n atr tlr eĘ czne go (BNP ) or az p ep -
tydu natriuretycznego typu C (CNP), Ich odkrycie za-
po czątkow ane zo stało zaob serwowaniem w 1 9 5 6 roku
ziarnistości sekrecyjnych w miocytach przedsionka
serca świni. W łm samym roku opisano wzrost prze-
płyu.u moczu u psa podczas rozciryania balonem le-
wego przedsionka(2l).Następnie w 1981 r. uzyskano
wzrost sekrecji sodu i wzrost objętości mocztlu szc^ra
po podaniu homogeniz atu zkomorek przedsionka serca
(7). W 1984 r. zostałazidęn§f,rkowana struktura przed-
sionkowego peptydu natriuretycznęgo, a 4 lata póż-
niej z mózgu świni został wyizolowany czynnik na-
trturetyczny i diuretyczny podobny do ANP (32,42).
Czynnik ten, nazwany od miejsca izolacji - mózgo-
wym, jest głównie syntetyzowany w miocytach komór
serca. W 1990 r. został zidentyfrkowany trzecizro-
dziny p epĘdów natriur ety czny ch, wyiz o 1 ow any ró w -

nież z mózgu świni i nazwany łpem C peptydu na-
trturetycznego (CNP). Jego działanie obejmuje głów-
nie centralny system nerwowy i w komorkt naczyh
krwionośnych (a3).

Każdy z pepĘ dow natriuretycznych j est kodowany
przez osobny gen. Kontrola wydzielania BNP jest spra-

PreproBNP (134 aminokwasy)

r
ProBNP (1 08 aminokwasów)

NT-pro BNP (,|-76)

Ryc. 1. Powstanie BNP z preprohormonu

wowana poprzez wpływ na ekspresję genów, a wzrost
sekrecj i BNP j est p o przedzony wzro stem ilo ś ci mRNA
(3 6, 3 9). Prekurs ory BNP prze cho dzą wewn ątr zkomór -

kowąmodyfikację do prohormonu (ryc. 1), wydziela-
nego zkardiomiocytow komór serca, który uwalniany
jest do krwi jako 76-N-terminalny fragment (N-term-
-BNP) i 32-aminokwasowy aktywny hormon (BNP).
BNP zawiera IJ -amtnokwasowy pierścień, wspólny
dla rodziny peptydow natriuretycznych (ryc. 2) (11),
Oba fragmenty krąząwe krwi, a ich koncentracja roś-
nie u pacjentów z przerostem komory lub niewydol-
nością mięśnia sercowego (6, 11-15, 24, 26, 3I, 35,



przez hamowanie wydzielania prolakty-
ny w wyniku zastosowania lekow będą-
cych pochodnymi alkaloidów sporyszu,
będącego przetrwalnikiem grzyba buła-
winki czerwonej, pasozytującego na zbo-
żach, a rwłaszcza na ży cie. U s sakow wy-
dzielanie prolaktyny znajduje się pod zło-
zoną kontrolą czynników pobudzaj ących
i hamujących oraz hormonów zarówno
pochodzenia ośrodkowego, jak i obwo-
dowego (tab. 3). Sekrecja prolaktyny
przezprzysadkę znajduje się pod tonicz-
nym wpĘwem hamuj ąc ym p odw zgórza,
w któryłn pośredniczy bezpośrednio dzia-
łanie DA, głównego czynnika hamują-
cego uwalnianie prolaktyny (Prolactin
Inhibiting Factor - PIF). Hamowanie to
moze pośrednio modulować 5-HT, która
hamując uwalnianie DA zwiększa sekre-
cję prolaktyny (2I). Poza tym, tripepty-
dy podwzgó rzow e, hotmon uwalniaj ący
tyreotropinę (Thyreotropin Releasing
Hormone - TRH), powodują uwalnianie
prolaktyny, jak również uwalnianie hor-
monu pobudzaj ącego czynno śc tarczy cy
(TSH). Klinicznie najczęściej stosowany-
mi zw iązkami z grypy alkaloidów sp ory-
szu, które hamują wydzielanie prolakĘmy
są tacy agoniści dopaminergiczni, jak bromokryptyna
or az kab er golina. P obu dzaj ą one be zp o średnio recepto -

ry DA typu D, komórek laktoforowych przedniego płata
przysadki mdzgowej. Metergolina, inny z alkaloidów
sporyszu, jest antagonistą kompetycyjnym 5-HT, a za-
tem wykazuj e dztałaniadopaminergicznę tna tej drodze
hamuje wydzielanie prolaktyny, gdy zastosowano jąw du-
żych dawkach (13, 14). Wybrane korzystne cechy far-
makologicz nę dzińaniabromokryp§my, kabergolĘ oraz
metergoliny zestawiono w tab. 5 oraz opisano poniżej.

B romo kryp tyn a alb o 2 -Br omo - cu- ergokryptyny me -

sylat jest syntetycznie otrzymanym alkaloidem sporyszu
z glxpy 9,lO-Ergopeptydu stosowanym w klinice czło-
wieka jako Bromociptine lub preparat o nazwie Parlo-
del (w Europie, Amerykach Północnej i Łacińskiej), ale
ni e do stępna ze w skazani ami do sto s owani a dla zw ier ząt.
W medycynie weterynaryjnej była jednak stosowana eks-
perymentalnie od 1980 r. oraz jako lek pozalekospiso-
wy, Istnieje wielka liczba doniesień terapeutycznych
o doustnym podawaniu dopuszczonej do stosowania bro-
mokrypĘny w u suk (w kraju jako BRK,,Werffi") w daw-
kach od 10 do 100 1l,g.kgll24hprzez 10 do 14 dni (13,
22, 23) . Lek cechuj e się krótkim okresem biologicznego
półtrwania (t,/,) wynoszącym 4-6 h i powinien być po-
dawany przyńójmni ej 2 x dziennie w celu uzyskania naj-
lepszej skuteczności. Bromokryptyna działa również po-
bldzająco na receptory GABA, serotoninergiczne oraz
adrenetgiczne i ptzez to jest mniej wybilrcza od kaber-
goliny (patrznizej). Bromokr,l.ptyna, w przeciwieństwie
do kabergoliny, przechodzi ptzez barierę krew mózg
t możepobudzać oprócz podw zgórza również innę struk-
tury mózgu .DztŃanie wymiotne bromokryptyny jest na-

Tab. 5. skuteczność i siła działania trzech leków przeciwprolaktynowych stoso-
wanych w leczeniu laktomanii u suk (7)

Objaśnienie: * leki te nie są dostępne we wszystkich krajach albo mogą one być
przeznaczonę jedynie do stosowania u ludzi. Parlodel, preparat bromokryptyny
(2,5 mg) w większości krajów dostępny jest tylko dla ludzi, W Polsce dopuszczono
do stosowania BRK ,,Werfft" (Werfft_Chemie) w tabletkach zawierających dawkę
bromokryptyny na sukę o masię 5 kg. Metergolina jest też wytwarzana i dostępna

w wielu krajach jako preparat Lisedrol do stosowania u ludzi, kabergolina jako
Dostinexjest równiez dostępnajako preparat dla ludzi, Preparat kabergoliny stoso-

wany u suk w kraju nosi nazwę Galastop (Vetem) do stosowania doustnego

stępstwem pobudzenia o środka wymiotneg o znajdlją-
cego się w podwzgórzl. 50oń dawka skuteczna (ED5o)

dla wywoĘwania wymiotów jest bliska dawkom stoso-
wanym w celach leczniczych(l3 pg.kg-' w stosunku do
10-20 pg.kg-' m.c.), a niepoządanę działania na przę-
wód pokarmowy są częste i proporcjonalne do zastoso-
wanej dawki (6). Ze wspólnie występujących ogólnych
dztŃah niepoządanych leku wymienia się wyrrrioĘ utratę
łaknienia (anoreksj a), hamowanie ośrodkowego układu
nerwowe go (depre sj ę) inne obj awy b ehawioral nę. D zia-
Łaniantepożądane majątendencje słabnape w trakcie pro-
wadzęnia terapii. W celu ograniczenia lub zniesienia
występowania wymiotów bromokrypĘna winna być sto-
sowana na początku (przez 7 dni) w maĘch dawkach,
stopniowo zwiększanych albo podawana z paszą (16).
Wymioty można opanowFMać sto suj ap atropinę, lek an-
tycholinerg rczny. Podczas zap obie gania wymiotom nie
na\eży stosowaó równocześnie leków będących bloke-
rami ośrodkowego synaptycznęgo przekaźnictwa DA-
-ergicznego, gdyż lch działanle jest przeciwstawne dla
działanta bromokryptyny.

Dla ludzi bromokryptyna produkowana jest w tablet-
kach po ż,5 mg, a w celu osiągnięcia Ępowego daw-
kowania dla suk w laktomanii wynoszącego od 10 do
30 pg.kg-1 m.c. należy takie tabletki samemu podzielić,
Taki sposób postępowania nie pozwala dokładnie okreś-
lic zalecanej dawki, a nieadekwatną i przekroczonądaw-
kąmożnaspowodowaćnadmiernędztałantaniepożąda-
ne leku. Bardzo wńne zatemjest dokładne przygoto-
wanie dawkowania, W preparacie BRK ,,Werfft" znaj-
duje się odpowiednia dawka leku dla suki o m.c. :5 kg,
W doświadczeniachna 10 sukach z laktomanią ktorym

Działanie maksymalne
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Ryc. 2. Sekwencja aminokwasów w BNP

44, 45). Koncentracja BNP jest wyrazem wielkości
ciśnienia panującego w lewej komorze i jej objętości
(44). Mózgowy peptyd natriuretyczny jest tez produ-
kowany w niewielkich ilościach w przedsionku, gdzie
j e st, przechowywany" w ziarnisto ściach r azem z ANP
(16,34). Bodźcem do uwalniania BNĘ podobnie jak
i ANŁ jest rozciągnięcie miocytów (17). W związku
ztym poziom BNP moze się zwiększać w wyniku:
tachykardii nadkomorowej (19), oddziaływania hor-
monów tarczycy (22), glukokoĄkoidów (34) orazpep-
tydów wazoaktyr;vnych: endoteliny 1 (ET-l) (8) i an-
giotens;my II (45).

Zidentyfikowanotrzyrodzajereceptorówdlaczyn-
ników natriuretycznych ozfiaczonych jako: NPR-A,
NPR-B, NPR-C. Receptory typu A i B (NPR-A i NPR-
-B) są strukfuralnie podobne (42), Aktywacj a recepto-
rów A i B j est zwtązana z cyklazą guanylową i kaska-
dą wtómych przekaźników ( 1 1 ). Receptor typu C j est
zwlązany z fosfoinozy.tolem (45), Receptor typu A,
występujący na komórkach nadnetczy, nęręk oraz
wsierdzia obu przedsionków i komór serca (17), wią-
żę zarowno ANĘ j ak i BNP. Typ B receptora, wiązący
peptyd natriuretyczny typl C, występuje głownie
w mózgu. BNP podobnie jak ANĘ jest degradowane
przęz cynkozależną metaloproteinazę. Ta endopepty-
daza jest obecna w komórkach endotelium, komórkach
mięśni gładkich, miocytach s erca, nabłonku nerkowyrr
i fibroblastach (11, 40). Pewnąrolę w degradacji p"p-
Ędów natriteĘcznych odgrywa równiez NPR-C, któ-
ry j est tzw. receptorem klirensowym (to znac4l,,czy sz-
czącym") dla ANP i BNP (I I, I], 26, 45), NPR-C z1o-
kalizowane sąnakomórkach śródbłonowych serca i w
kanalikach nerkowych. Receptor ten ma mniejsze po-
winowactwo do BNŁ ao przyczynia się do dłaższego
okresu połtrwania BNP w surowicy w porównaniu
z ANP.

BNP ma funkcję zbltżonądo ANP. Redukuje ob-
wodowe opory naczyniowe i obniża ciśnienie krwi
(10). Spadek ciśnieniajest rezultatem redukcji obcią-
zenia wstępnego serca, jak i supresji układu renina-
-angiotensyna-aldosteron (RAA). BNP ma bezpośred-
ni relaksujący wpływ na kardiomiocyty. Wpływa
antyproliferacyj nie i antyfibrynolityczne na komórki
naczyh oraz redukuje poziom napięcia sympatyczne-
go nac zyniach ob wo do wyc h (9) . D ziałani e diureĘcz -
ne i natriuretyczne jestzwiązane zęwzrostem f,rltracji
nerkowej. Jest ona spowodowana rozkurczem dopro-
wadzających tętnic nerkowych i zwężeniem eferent-
nychnaczyń, co powoduje wzrost ciśnienia w kapila-
rach kłębka i wzrost filtracji, ntezależny od wielkości
przepĘwuprzęz nerki. BNĘ podobnie jak ANĘ sĘ-
muĘe transport wody i sodu w proksymalnej części

kanalika nerkowego oraz hamlje resorpcję zwtotną
sodu w części dystalnej, stymulując tym samym na-
trilrezęi diurezę (17). ANP i BNP nie przenikająba-
riery krew-mózg, a\e śąprodukowane w mózgu. Cen-
tralne dzińanię peptydów zwielokrotnia efekt obwo-
dowy poprzęz hamowanie pragnienia i apeĘ,fu na sól
(14). ANP dodatkowo hamuje wydzielanie wazopre-
syny.

Pomiar poziomu BNP jest wykorzystywany w prak-
tyce klinicznej medycyny człowieka i jest wartościo-
wymżródłem informacji. Pozwala on w szybki i pew-
ny sposób róznicować pochodzenie ostrej duszności
(11, 13, 14,26,33, 38). Pomiar BNP wszedł do stan-
dardów postępowania na oddziałach intensywnej te-
rapii i na ostrym dyżurze (38). Poziom BNP jest ozna-
czany w surowicy krwi metodą radioimmunolo giczną
Ilb za pomocą testu ELISA (5, 6, 12). W przypadku
oznaczeh BNP u psów uzywa się standardowych tes-
tów dla ludzi (BNP jest peptydem konserwatywnym)
lub testów z przeciwciaŁamt gatunkowo swoistymi
(39). Oznaczanlę poziomu BNP jest użytecznym tes-
tem przesiewowyln dla stanów nagĘch oraz dla pa-
cj entow z grup zwiększone go ry zyka: z niewydolno ś -
cią nerek (27), c;.;J<rzycą(4I), po zawale (35), przed
wdrożeniem lęczenta kardiolo gic zne go (3 1 ). Charak-
teryzlĄe się on wysoką cnńością(powyżej 90%o przy
wzroście koncentracji BNP znacznle ponad 100 pgl
lmL, 96Yo przy poziomie BNP ponizej 100 pglml-)
i sp ecyfi czno ś cią (7 3%), p ozw alającą na p otwierdze -

nie lub wykluczenie zaburzęh pochodzenia sercowe-
go (I2,13,26). U ludzi zdrowych stężenie w surowi-
cy BNP wynosi średnio 38 pglml-. U zdrowych psów
wartości te są podobne (2, 15,25). Poziom BNP do-
kładniej niz ANP czy frakcjawyrzutowa lewej komo-
ry (LVEF) odzwierciedla końcową śmiertelność u pa-
cjentów z ostrądusznością (14). BNP jest skorelowa-
fle ze śmiertelnością pacjentow silniej ntż kltnicznę
objawy niewydolności serca np. określane w skali
NYHA (New York Heart Association). BNP jest więc
bardziej czuĘm markerem niewydolności serca niz
przedsionkoł\ry peptyd natriure§czny 1 LVEF. BNP
wykazuje ujemną korelację z LVEF oraz dodatniąze
stopniem niewydolności serca i ciśnieniem zakltno-
wania w tętnicy płucnej (PCWP) (13, 14). U pacjen-
tów z ctężką niewydolnością serca (III i IV klasa
NYHA) poziom BNP jest najwyższy (44). Przepro-
wadzone badania poziomu BNP u pacjentow z ostrą
dusznościąwskazują ze u chorych, u których stwier-
dzono jako przyczynę duszności zastoinową niewy-
dolność serca (CHF), poziom BNP wzrósł do 1076
+ I39 pglmL. W grupie pacjentów, w której duszność
była pocho dzentapozasercowego, poziom ten wyniósł



86 + 39 pglmL (31). W niewydolności serca poziom
BNP przekr acza zaw sze 1 00 pglmL, a zazwy czaj wy -
nosi ponad 400pglmL. Gdy przyczyna duszności jest
inna ntż niewydolność serca, poziom BNP nie prze-
Iłacza 100 pglml. Pacjenci, u których poziom BNP
jest w granicach 100-400 pglmL powinni zostać pod-
dani dalszej szczegołowej diagnostyce w celu okreś-
lenia dokła dnej przy czyny duszności.

BNP znalazło równiez zastosowanie do optymali-
zacjileczenia niewydolności serca u ludzi. W grupie
pacjentów, u których brano pod uwagę poziom BNP
przy doborze i modyfikacjt leczenia, było mniej po-
wtórnych hospitalizacji, mniej przypadków pogorsze-
nia stanu zdrowiaibyłaniższa śmiertelność niż w gru-
pie kontrolnej (3 1 ). Optymalizacja lęczęnia wymaga
porównania dwóch wyników BNP danego pacjenta,
aby zaobserwować, czy poziom ten ulega zmianie.
Utrzymywanie się wysokiego poziomu BNP pomimo
agre sywne g o leczenta, j e st czynnikiem pro gno stycz-
nie bardzo niekorzystnym. Wzrost BNP u pacjentów
z CHF pomimo leczenia jest skorelowany ze wzros-
tem śmiertelności ogólnej i sercowej. Jest to czynnik
ntezależny od wieku i przebycia zawału. BNP jest
równiez czynnikiem prognostyc znymu ludzi po przę-
byłm zawalę mięśnia sercowego. Jego wzrost jest
związany z ryzyktem niekorzystnej przebudoury (re-
modelingu) lewej komory upośledzeniem j ej czynnoś-
ci (dysfunkcja) i śmierciąpacjenta (36). BNP jestrów-
nieżczynntkiemoceny(stratyfikacjl)ryrykalchorych
z nieskompensowaną niewydolnością serca, jako pa-
rametr oceniający stopień przeciĘenia lewej komory
(32). BNP jest również wykorzystywany jako marker
możliwości nawrofu migotania przedsionków (AF)
u pacjentów ze średnim nasileniem niewydolności ser-
ca, Niskie ryzyko nawrotuAF jestupacjentów zniską
konc entracj ą BNP (24). BNP j e st naj wyzs zy u pacj en-
tów z mięszaną dys funkcj ą lewej komory, P odwyzszo -
ny poziom BNP jest u pacjentów ze skurczową nie-
wydolnością lewej komory ale także u pacj entów z izo-
Iow aną r ozkurczową ni ewydo lno ś cią s erc a ( 1 5 ). F akt
ten przy czynia się do częstsze go r ozp o znaw ania t o z-
kurczowej niewydolności serca. Wysoki poziom BNP
nie wyklucza innych chorób. Wzrost BNP obserwo-
wano również w kardiomiopatii rozstrzęniowej i prze-
rostowej (30), stenozie aortalnej (37) orazw dysfunk-
cji prawej komory: sercupłucnym(cor pulmonale) (4),
arytmogennej dysplazji prawokomorowej (29), w pier-
wotnym nadciśnieniu płucnym, atakże w zatorowości
płucnej. Poziom BNP wzrasta również u pacjentów
ze stenoząmitralną ale jest niższy niz u pacjentów
z CHF.

Wiele leków obniżakoncentracj ę BNP. Gwahowny
spadek BNP następljewraz z obniżenięm wewnątrz-
sercowego ciśnienia napełniania komory. Dzińanię
takie wykazują diuretyki, Spadek koncentracji BNP
powoduj ą równiez inhibitory konwertazy angiotensy-
ny (ACE-inhibitory), spironolakton i antagoniści re-
ceptora angiotensyny II. Leki z grupy beta-blokerów

obniżająpoziom BNP poprz ez obniżenie stymulacji
adrenergicznej,

Oznaczanię poziomu BNP znalazło już swoje za-
stosowanie w weterynarii, BNP jest oznaczane zapo-
mocą testów radioimmunologiczny ch (2, 3, I8, 23).
Poziomy u psów zdrowych sąpodobne jakuludzi (2,
15, 29). Nie wykazano korelacji pomiędzy wiekiem
psów apoziomem BNP w surowicy (18). Zaobserwo-
wano wzrost poziomu BNP przy zwyrodnieniu zastaw-
ki dwudzielnej, Wraz z nasileniem choroby serca po-
ziom BNP wzrasta. Został zaobserwowany związek
pomiędzy dfu go ścią p rzeży cia psów a poziomem BNP
w chorobie zwyrodnieniowej zastawki dwudzielnej.
Wykazano tez, podobnie jak uludzi, korelacjępomię-
dzy BNP a PCWP oraz BNP a stopniem niewydolnoś-
ci serca wg skali NYHA. U psów z niewydolnością
serca w III i IV klasie NYHA poziom BNP rózni się
znaczntę od psów zdrowych i psow zbezobjawową
niewydolnością serca (klasa I NYHA). Wzrost pozio-
mu BNP jest proporcjonalny do stopnia zaawansowa-
nia niewydolności serca u psów ze spontaniczną CHF
(3,25).

Badania poziomu BNP przeprowadzono u 3 psów
z pr zetrw ałym przewo dem t ętni c zym B otala zakw alt -
fikowanych do zabie gll op eracyj ne g o zamkni ęc i a te g o
naczynia.U 2 z3 psów poziom BNP był podwyzszo-
ny przed zabtegtem. Do 10. dnia po zabiegl poziom
BNP rósł z powodu nagłej zmiany warunków hemo-
dynamicznych, po czym opadń, by w 30. dniu po za-
biegu osiągnąć poziom niższy niż przed zabtegtem
u wszystkich psów poddanych operacji (2).

U Ę cte peptydow natriuretyc zny chw terapii niewy-
dolności serca ma wielu zwolenników. ZostĄ prze-
prowadzone doświadc zenia z wlewami egzogennego
BNP u psów i ludzi (1, 20,23,28). Po podaniu BNP
ciśnienie tętnicze krwi nie uległo zmianię. Po 30
minutach od infuzji nastąpiła poprawa funkcji lewej
komory w wyniku redukcji obciązenia wstępnego
i następczego u pacjentow z CHF. Obnizeniu uległo
ciśnienie w prawym przedsionku. Nastąpił wzrost ob-
jętości moczl4 wzrost wydzielania sodu orazwzrost
klirensu kreatyniny podczas infuzji (1, 28). Stan pa-
cjenta po podaniu egzogennego BNP poprawia się
szybko. Efekt działanta egzogennego BNP jest znacz-
ny, ale, niestety, krótkotrwały.

Podsumowując można stwierdzic, że rola BNP
w szybkiej diagnostyce rożnicowej ostrej duszności
jest duza i trudna do zastąpienia. Oznaczenie koncen-
tracji BNP dostarcza szybko informacji o stanie cho-
rego i pozw ala na dokładniej s ząocenęsyfuacji. Wzrost
koncentracj i mózgowego czynnika natriurety cznęgo
jest czuĘm i specyficznym markerem niewydolności
s erca. BNP j e st też w ażnym czynnikiem pro gno stycz-
nym w chorobach serca. Oznaczanie poziomu BNP
jest także pomocne przy doborze i modyfikacjilecze-
nia. Rola BNP w kardiologicznej diagnostyce wetery-
naryjnej i terapii niewydolności serca wymaga dalszych
badah.
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