


• Diagnosis 

 

• Risk Stratification 

 

• Monitoring / Therapeutic Guidance 

Morrow, de Lemos. Circulation. 2007;115:949-952 



• Τα NPs παράγονται από το 

 

• Αυξάνονται σε 

 

• Προκαλούν αύξηση της διούρησης, της νατριούρησης και 
αγγειοδιαστολή. 

 

• Δείκτες .  

 



                                

     

 
 

 

 

a. What is the for HF? 

 

b. What are the optimal  to diagnose and exclude HF?  

 

c. What the test performance? 

Key Questions  



Maisel AS, et al. N Engl J Med. 2002;347(3):161-7 

• 7 ερευνητικά κέντρα,  Μέτρηση ΒΝΡ στο ΤΕΠ 

• 1586 ασθενείς με δύσπνοια      - 744 Καρδιακή Ανεπάρκεια    
                                                               - 770 Χωρίς Καρδιακή Ανεπάρκεια 

Diagnostic accuracy 83.4%   

Νegative predictive value 96%   

• Useful tools to rule out HF 

 

• Lesser ability to rule in HF 



Key Question 1:  

 

• ΒΝP <100 pg/ml  

or 

• NT-proBNP <300 pg/ml 
 

Heart Failure  

unlikely 

2016 ESC Guidelines 

 

• ΒΝP <35 pg/ml  

or 

• NT-proBNP <125 pg/ml 
 





Key Question 1:   

N T - p r o B N P  

<300 pg/ml 

 

HF unlikely 

>1200 pg/ml 

 

HF likely 

300-1200 pg/ml 

 

inconclusive 



Key Question 1:  

HFpEF (≈50% NPs within normal range) 

 N T - p r o B N P   

<50 years 

 

300 pg/mL 

 

50 to 74 years  900 pg/mL 

 

≥75 years 

 

1800 pg/mL 

 



Key Question 2  

• NPs are associated with all-cause mortality in HF patients 

 

• Seems to be better predictor of survival than NYHA, serum 

creatinine or LVEF 

 
• The relative risk of death increases by about 35% for each 100 pg/ml increase 

in BNP in patients with HF 

 

• Also predict survival in non HF patients,  with the risk doubled in patients with 

BNP > 20 pg/ml 

 

                                                                    b u t . . .  

Systematic review of 19 studies 

Doust et al. BMJ. 2005 Mar 19;330:625 



Key Question 3  

 

• 9 RCTs 

 

• The results are inconclusive.  

 

• In 7 studies all-cause mortality was lower in the BNP-guided 

group. 

 

• But in only 2 of the 7 studies the results were statistically 

significant. 

Felker GM, JAMA 2017;318:713 



Key Question 4  
 

Zile MR, JACC 2016;68:2425 

NT-proBNP < 1000 pg/ml 

or 

↓ NT-proBNP  > 30% 



• Άρρεν, 81 ετών 

• Αιτία προσέλευσης:   ορθόπνοια - οιδήματα κάτω άκρων επιδεινούμενα από 

                                             15ημέρου 

• Ατομικό Αναμνηστικό: CABG x 2 προ 15ετίας, ΣΔ ΙΙ, ΧΑΠ, παχυσαρκία, επιληψία,  
                                               πρώην καπνιστής(≈ 120 py) 

1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

• Μετοπρολόλη 100 mg 1 πρωί και ½ βράδυ 

• Εναλαπρίλη  2,5 mg δις ημερησίως 

• Φουροσεμίδη 80 mg δις ημερησίως 

• Σπιρονολακτόνη 25 mg άπαξ ημερησίως 

• Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 100 mg άπαξ ημερησίως 

• Ατορβαστατίνη 40 mg άπαξ ημερησίως 

• Καρβαμαζεπίνη 200 mg δις ημερησίως 

• Γλιμπερίδη 1 mg άπαξ ημερησίως 

• Φυλλικό οξύ 5 mg άπαξ ημερησίως 

• Εισπνοές με ιπρατρόπιο/βουδεσονίδη 



Κλινική εικόνα στο ΤΕΠ 
• Όψη: πάσχοντος 

• ΝΥΗΑ: στάδιο ΙV 

• Αναπνοές: 30 ανά λεπτό 

• Αναπνευστικό: τρίζοντες πνευμόνων άμφω, ελάττωση αναπνευστικού 
ψιθυρίσματος (ΔΕ)   

• ΚΦΠ: αυξημένη, οιδήματα κ. άκρων με εντύπωμα έως και το ύψος των 
γονάτων 

• Κοιλία: διατεταμένη, επώδυνο στην ψηλάφηση (ΔΕ) υποχόνδριο  

1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Ακτινογραφία 
θώρακος 



1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Παρακλινικός  Έλεγχος 
 

• Triplex καρδιάς: ΚΕ > 50%, διαστολική δυσλειτουργία,  
                                     διάταση αριστερού κόλπου, PASP>75 mmHg 

 

• Γενική αίματος: Ηct 30,2 %, Hb 9.9 g/dl, WBCs 5630 K/μl (poly 4000K/μl, 

lymph 970 K/μl, mono 530 K/μl), PLTs 188 K/μl 
 

• Βιοχημικά:  Urea 73 mg/dl, Creat 1,22 mg/dl (eGFR:60 ml/min/1.73m²), 

SGOT 15 U/lt, SGPT 54 U/lt, Tbil 0,41 mg/dl, γGT 57 U/lt, Na 135 mEq/lt, K 

5,1 mEq/lt 
 

• Hs-troponin T: 27 pg/ml 

 

• NT-pro-BNP: 697 pg/ml (Φ.Τ. <1700 pg/ml) 

 Έ χ ε ι  ο  α σ θ ε ν ή ς  H F p E F ?  



• Άρρεν, 64 ετών 

• Αιτία προσέλευσης:   δύσπνοια προοδευτικά επιδεινούμενη από ωρών  
• Ατομικό Αναμνηστικό:  ΚΑ γνωστή από 3ετίας (ΚΕ >50%), CABG x 3 προ 10ετίας,  
                                                 ΣΔ ΙΙ, ΧΑΠ, ΑΥ,  πρώην καπνιστής (≈ 70 py) 

 

2ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

• Βισοπρολολή 10 mg άπαξ ημερησίως 

• Ραμιπρίλη  5 mg άπαξ ημερησίως 

• Φουροσεμίδη 40 mg δις ημερησίως 

• Σπιρονολακτόνη 25 mg άπαξ ημερησίως 

• Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 100 mg άπαξ ημερησίως 

• Ροσουβαστατίνη 10 mg άπαξ ημερησίως 

• Μετφορμίνη 1000 mg δις ημερησίως 

• Εισπνοές  



Κλινική εικόνα στο ΤΕΠ 

•  Όψη: πάσχοντος 

• ΝΥΗΑ: ΙΙΙ-ΙV 

• Αναπνοές: 28 ανά λεπτό 

• Αναπνευστικό: τρίζοντες κάτω πνευμονικών πεδίων άμφω 

• ΚΦΠ: ε.φ.ο. 

 

2ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Triplex καρδιάς:   ΚΕ > 50%, διαστολική δυσλειτουργία,  
                                     διάταση αριστερού κόλπου, PASP~50 mmHg 

 



Παρακλινικός Έλεγχος 
 
• Γενική αίματος: Ηct 35.2 %, Hb 12.2 g/dl,   
 

• Βιοχημικά:  Urea 64 mg/dl, Creat 1,32 mg/dl (eGFR:58 ml/min/1.73m²),   
 

• Hs-troponin T: 96 pg/ml 
 

• NT-pro-BNP: 9.238 pg/ml 

 

  2ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

  Μια εβδομάδα μετά… 

•  NYHA II 

• Απώλεια 8 κιλών σωματικού βάρους κατά τη νοσηλεία του 

• NT-proBNP εξόδου: 4.287 pg/dl 

 

Μπορεί ο ασθενής να πάρει εξιτήριο? 



   

   3ο Περιστατικό: άρρεν ασθενής, 83 ετών 

 

 

      

Αιτία προσέλευσης: δύσπνοια προοδευτικά επιδεινούμενη 

από ωρών - ορθόπνοια - οιδήματα ανά σάρκα 



Ατομικό Αναμνηστικό 

• Χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσος (CABG x 3) προ 20ετίας 

• Καρδιακή ανεπάρκεια γνωστή από 5ετίας (ΚΕΑΚ 30% προ έτους) 

• Ισχαιμικό ΑΕΕ προ 15ετίας, χωρίς υπολειμματική νευρολογική σημειολογία 

• Χειρουργηθέν ανεύρυσμα  κοιλιακής αορτής προ 8ετίας 

• Περιφερική αρτηριοπάθεια-νόσος καρωτίδων 

• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ  

• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

• Χρόνια νεφρική νόσος (τελευταία  sCr≈ 1,7 mg/dl) 

• Αρτηριακή υπέρταση 

• Υπερουριχαιμία 

• Πρώην καπνιστής (≈ 100 py) 



Φαρμακευτική αγωγή κατ’ οίκον 

• Καρβεδιλόλη 12,5 mg δις ημερησίως 

• Εναλαπρίλη  5 mg δις ημερησίως 

• Φουροσεμίδη 125 mg δις ημερησίως 

• Σπιρονολακτόνη 25 mg άπαξ ημερησίως 

• Κλοπιδογρέλη 75 mg άπαξ ημερησίως 

• Αλλοπουρινόλη 300 mg άπαξ ημερησίως 

• Ατορβαστατίνη 40 mg άπαξ ημερησίως 

• Μετφορμίνη/βιλνταγλιπτίνη 1000/50 mg δις ημερησίως 

• Γλιμπερίδη 3 mg άπαξ ημερησίως 

• Εισπνοές με ιπρατρόπιο/βουδεσονίδη 

 



 

Κλινική εικόνα στο ΤΕΠ  

  
• Όψη: πάσχοντος 

• ΝΥΗΑ: ΙV 

• Σφύξεις: άρρυθμες 105/λεπτό  
• Αναπνοές: 32 ανά λεπτό 

• Αναπνευστικό: τρίζοντες κάτω πνευμονικών πεδίων άμφω, παρουσία 
συριγμού  

• Καρδιαγγειακό: S1, S2, S3, συστολικό φύσημα ανεπάρκειας μιτροειδούς  
• ΚΦΠ: αυξημένη, οιδήματα κ. άκρων με εντύπωμα έως και το ύψος των 

μηρών 

• Κοιλία: διατεταμένη, παρουσία ασκιτικής συλλογής, επώδυνο στην 
ψηλάφηση (ΔΕ) υποχόνδριο  



Παρακλινικός Έλεγχος 

Ακτινογραφία θώρακος 



     ΚΕΑΚ 25%, διαστολική δυσλειτουργία grade III με 

αυξημένες πιέσεις πλήρωσης, ΔΚ διατεταμένη με 

επηρεασμένη συσπαστικότητα, σοβαρή λειτουργική 

ανεπάρκεια MV, PASP≈60 mmHg, KKΦ 25 mm χωρίς 

αναπνευστική διακύμανση 

Παρακλινικός Έλεγχος 

Υπέρηχος καρδιάς 



• Γενική αίματος: Ηct 28,6 %, Hb 9.5 g/dl, WBCs 6730 K/μl (poly 5000K/μl, 

lymph 1100 K/μl, mono 410 K/μl), PLTs 173 K/μl 

 

• Βιοχημικά:  Urea 152 mg/dl, Creat 2,19 mg/dl (eGFR:34 ml/min/1.73m²), 

SGOT 40 U/lt, SGPT 54 U/lt, Tbil 0,65 mg/dl, γGT 12 U/lt, Na 139 mEq/lt, K 

4,7 mEq/lt 

 

• Hs-troponin T: 133 pg/ml 

 

• NT-pro-BNP: 15.038 pg/ml 

 

Παρακλινικός Έλεγχος 

Εργαστηριακά 
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Κλινική εικόνα κατά την έξοδο 

  
• Όψη: καλή 

• ΝΥΗΑ: I-ΙI 
• Αναπνοές: 12 ανά λεπτό 

• Αναπνευστικό: κ/φ 

• ΚΦΠ: ε.φ.ο 

• Κοιλία: κ/φ 

• Ο ασθενής έλαβε 1 gr σίδηρο ενδοφλεβίως άπαξ 

• Απώλεια 20 κιλών σωματικού βάρους κατά τη νοσηλεία του 

• Κρεατινίνη εξόδου: 1,38 mg/dl 



NT-pro-BNP εισόδου: 15.038 pg/ml NT-pro-BNP εξόδου: 13.450 pg/ml 



• Plasma NPs help rule out the presence of HF. 

 

• The values do not differentiate between HF with 
reduced and preserved ejection fraction. 

 

• Plasma NP concentrations vary with age, sex and BMI. 

 

• Plasma NPs provide prognostic information in patients 
with HF. 

 

• The value of serial NP measurements in guiding 
management of acute HF has not been established.  

 





   

  1ο Περιστατικό: άρρεν ασθενής, 81 ετών 

 

 

      

Αιτία προσέλευσης: ορθόπνοια - οιδήματα κάτω άκρων 

επιδεινούμενα από 15ημέρου 





Ατομικό Αναμνηστικό 

• Χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσος (CABG x 2) προ 15ετίας 

• Αναφερόμενη καρδιακή ανεπάρκεια 

• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ  

• Παχυσαρκία 

• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

• Επιληψία 

• Πρώην καπνιστής (≈ 120 py) 



Φαρμακευτική αγωγή κατ’ οίκον 

• Μετοπρολόλη 100 mg 1 πρωί και ½ βράδυ 

• Εναλαπρίλη  2,5 mg δις ημερησίως 

• Φουροσεμίδη 80 mg δις ημερησίως 

• Σπιρονολακτόνη 25 mg άπαξ ημερησίως 

• Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 100 mg άπαξ ημερησίως 

• Ατορβαστατίνη 40 mg άπαξ ημερησίως 

• Καρβαμαζεπίνη 200 mg δις ημερησίως 

• Γλιμπερίδη 1 mg άπαξ ημερησίως 

• Φυλλικό οξύ 5 mg άπαξ ημερησίως 

• Εισπνοές με ιπρατρόπιο/βουδεσονίδη 



 

Natriuretic peptides 

 are and 

 will be  

the standard diagnostic 

biomarker for Acute Heart Failure 

 



• Το πρόδρομο πεπτίδιο του BNP (pro-BNP) αποτελείται από 

108 αμινοξέα. 

 

• Διασπάται στο ανενεργό NT-proBNP και στο βιολογικά ενεργό  

πεπτίδιο BNP. 

 

• Ο χρόνος ημισείας ζωής του BNP είναι περίπου 23 λεπτά, ενώ 
του NT-proBNP 60-120 λεπτά. 
 

• Γι’ αυτό στην κλινική πράξη μετράμε συνήθως τα επίπεδα του 
NT-proBNP.  



   

BNP reduces clinical 

indecision by 74% 



REDHOT study 

 

BNP is a strong predictor of 90-day  cardiac mortality and 

subsequent ED visits. 

 

BASEL study 

 

BNP testing resulted in lower hospital and intensive care unit 

admission rates. 

 

Copenhagen Hospital 

Heart Failure study 

 

NT-proBNP was predictive of 1-year mortality in HF pts .  

Rothenburger et al study 

 

 

NT-proBNP level predicted annual mortality. 

O’Brien et al study 

 

NT-proBNP levels compared with discharge levels could 

predicted adverse outcomes during a 1-year follow-up. 

 

Bettencourt et al study 

 

NT-proBNP level was the strongest predictor of death and/or 

hospital readmission in HF pts for a 6-month follow-up. 

 



The use of B-type natriuretic peptide levels reduced  

• the need for hospitalization (75% vs 85%, p=0.008) 

• the need for intensive care  (15% vs 24%, p=0.01) 

• the median time to discharge (8 days vs 11 days, p=0.001) 

• the mean total cost of treatment ($5,410 vs $7,264, p=0.006).  

• 30-day mortality rates were 10 percent and 12 percent (P=0.45). 

452 ασθενείς με δύσπνοια στο ΤΕΠ: 225 με BNP – 227 χωρίς ΒΝΡ, διπλή τυφλή μελέτη 

Conclusions 
BNP in conjunction with other clinical information,   

 improved the evaluation and treatment   

 the  total cost of treatment 



• Ενδοφλέβια ώση φουροσεμίδης (100 mg) + νεφελοποίηση με 

βελτίωση συμπτωμάτων του  

• Τοποθέτηση Folley 

• Εισαγωγή στην καρδιολογική κλινική 

• Αγωγή εισόδου 
1) αντλία φουροσεμίδης 20 mg/ώρα                 5) ατορβαστατίνη 40 mg άπαξ ημερησίως 

2) εναλαπρίλη  5 mg δις ημερησίως                   6) ενοξαπαρίνη 10.000 IU δις ημερησίως 

3) σπιρονολακτόνη 25 mg άπαξ ημερησίως      7) αλλοπουρινόλη 300 mg άπαξ ημερησίως 

4) προσωρινή διακοπή β-αναστολέα                  8) ινσουλίνη βάση κλίμακας 

                                                                                   9) εισπνοές με ιπρατρόπιο 

 

 

 

 

Αντιμετώπιση στο ΤΕΠ 

• Το 1ο 24ωρο: 1.900 ml ούρων - προστέθηκε υδροχλωροθειαζίδη 

25 mg p.o.  

 

• Αρχική αύξηση της διούρησης (2.400 ml/24ωρο) - 24 ώρες μετά η 

διούρηση του παραμένει μη ικανοποιητική  

 



B-Type Natriuretic Peptide Level  

Ηigh levels of BNP were associated with a  

• 27% increase of all-cause mortality,  

• 28% increase for a first cardiovascular event,  

• 77% increase of CHF,  

• 66% increase of AF,  

• 50% increase of stroke or TIA. 

Framingham Heart Study  (3346 pts without heart failure) 

Wang et al. N Engl J Med. 2004:655-63. 



Παρακλινικός Έλεγχος 

Ακτινογραφία θώρακος 



• Γενική αίματος: Ηct 30,2 %, Hb 9.9 g/dl, WBCs 5630 K/μl (poly 4000K/μl, 

lymph 970 K/μl, mono 530 K/μl), PLTs 188 K/μl 

 

• Βιοχημικά:  Urea 73 mg/dl, Creat 1,22 mg/dl (eGFR:60 ml/min/1.73m²), 

SGOT 15 U/lt, SGPT 54 U/lt, Tbil 0,41 mg/dl, γGT 57 U/lt, Na 135 mEq/lt, K 

5,1 mEq/lt 

 

• Hs-troponin T: 27 pg/ml 

 

• NT-pro-BNP: 697 pg/ml (Φ.Τ. <1700 pg/ml) 

 

Παρακλινικός Έλεγχος 

Εργαστηριακά 



     ΚΕΑΚ 60%, διαστολική δυσλειτουργία, διάταση 

αριστερού κόλπου, PASP>75 mmHg 

Παρακλινικός Έλεγχος 

Υπέρηχος καρδιάς 


