
 

Protocol de sospita d'insuficiència cardíaca 

 

1. Introducció i justificació 

La insuficiència cardíaca (IC) és una patologia crònica amb una incidència i prevalença en augment a causa de la creixent 
expectativa de vida de la població i l’augment de la supervivència dels pacients afectats de cardiopatia isquèmica. 

El diagnòstic precoç d'IC és un element clau en l’abordatge d’aquesta patologia, però en etapes inicials pot ser complex, 
especialment en atenció primària, quan els pacients presenten símptomes i signes lleus.

Els pèptids natriürètics (PN) són biomarcadors cardíacs amb importants repercussions en el diagnòstic de pacients amb 
sospita d'IC. El seu ús correcte té implicacions per al pacient i el sistema sanitari, sobretot considerant el caràcter epidèmic de 
la IC. 

Tot i que hi ha diferents PN i que aquests pèptids bioactius són útils en altres escenaris, el present protocol se centra en la 
indicació del pèptid natriurètic tipus B i concretament el metabòlit relacionat (NT-proBNP) en l’algoritme diagnòstic de la IC en 
l’entorn d’atenció primària (AP).

 

2. Finalitat i aplicabilitat 

Aquest protocol vol ser una eina per als professionals d’AP que els permeti descartar el diagnòstic d’IC de forma eficaç i 
eficient, seguint les recomanacions de les guies de pràctica clínica de les diferents societats científiques. 

La determinació de PN amb finalitat diagnòstica representa la principal aplicació clínica, la més extensament estudiada i amb 
més evidència científica. 

Com a recomanacions generals s'estableixen:  

- La seva mesura, afegida al judici clínic millora la precisió diagnòstica respecte al diagnòstic clínic aïllat, particularment en 
situacions de dubte. 

- La seva utilitat en el diagnòstic ha estat estudiada en pacients on la “dispnea” és el símptoma principal de consulta. 

- La seva utilitat ve principalment determinada pel seu elevat valor predictiu negatiu (96-99%) per excloure IC, especialment 
en pacients sense un diagnòstic previ. 

- La seva sol·licitud inicial és preferible a l'ecocardiografia (per accessibilitat i cost econòmic). 

- Un valor superior al de l’exclusió implica la realització d’una ecocardiografia per definir la presència de cardiopatia. 

 

3. Àmbit d'aplicació 

Població diana. Pacients atesos a AP amb sospita clínica d’IC de novo després d’una valoració clínica inicial que inclou 
anamnesi, exploració física i electrocardiograma (vegeu algoritme).

 

4. Relació de proves incloses al protocol  

En sèrum:

-    NT-proBNP 
-    Creatinina 
-    Ió sodi, ió potassi 
-    TSH

 

En sang:

-    Hemograma 
 
Per a la sol·licitud del protocol s’ha de seguir l’algoritme següent:
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El protocol va dirigit a pacients amb sospita d’insuficiència cardíaca sense diagnòstic previ i no s’ha d’utilitzar com a 
seguiment rutinari en pacients amb un diagnòstic ja establert d’insuficiència cardíaca. 

 
 

5. Fonaments per seleccionar les proves i consideracions analítiques i preanalítiques 

NT-proBNP. L’ús i la interpretació adequada dels PN a la pràctica clínica només és possible si el metge disposa de 
coneixements sobre la seva fisiopatologia i metodologia de mesura. 

S’han descrit tres famílies principals de pèptids natriurètics. La de l’ANP (Atrial Natriuretic Peptide), la del BNP (Brain 

Natriuretic Peptide) i la del CNP (C-type Natriuretic Peptide). Tant l’ANP com el BNP s’originen principalment als cardiomiòcits. 
El CNP, en canvi, se sintetitza de forma majoritària a l’endoteli vascular. 

Tot i que l’ANP va ser la primera d’aquestes molècules utilitzada com a biomarcador, hi ha un ampli consens que especifica 
que el BNP i l’NT-proBNP són els pèptids natriurètics amb una utilitat més consolidada en el diagnòstic i pronòstic en 
insuficiència cardíaca. 

El gen del BNP humà codifica un precursor de 134 aminoàcids, el preproBNP. Després d’eliminar el pèptid senyal es forma el 
proBNP, de 108 aminoàcids, que se secreta al torrent sanguini com a resultat de l’estrès diastòlic. A partir del proBNP, 
mitjançant les serinproteases corina i furina, es generen dos pèptids: la fracció carboxiterminal, de 32 aminoàcids i 
biològicament activa (BNP) i el fragment N-terminal, sense activitat biològica i de 76 aminoàcids (NT-proBNP). 

El BNP es degrada ràpidament, principalment mitjançant un receptor específic(NPR-C) i l’endopeptidasa neprilisina, que 
constitueix la seva via majoritària d’eliminació en situacions patològiques. La vida mitjana plasmàtica del BNP és 
d’aproximadament 20 minuts. En canvi, l’NT-proBNP presenta una major estabilitat in vivo (vida mitjana aproximada de 120 
minuts) i in vitro, fet que facilita la seva utilitat com a biomarcador. A causa d’aquestes diferències d’estabilitat i de pes 
molecular es considera que en cap cas es pot fer una conversió o equivalència entre resultats de BNP i de NT-proBNP. 

Tant en BNP com en NT-proBNP s’han descrit variacions fisiològiques per diverses causes com l’edat, la realització d’exercici o 
la dieta. Algunes condicions com la insuficiència renal i la hipertensió pulmonar poden augmentar molt significativament els 
valors obtinguts. En condicions normals les concentracions plasmàtiques augmenten amb la edat, especialment en dones. 

Es considera que la variació intraindividual en individus sans és d’aproximadament un 50% pel BNP i un 33% en el cas del NT
-proBNP. El coeficient de variació interindividual del BNP està entre 27,9 i 44,2%, el del NT-proBNP és d’aproximadament un 
36,5 %. 

Hi ha diverses immunoanàlisis automatitzades per a la mesura de BNP i d’NT-proBNP en sèrum i plasma. S’ha demostrat, 
però, que aquests mètodes no presenten una transferibilitat òptima entre analitzadors, en part a causa de reactivitats 
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creuades amb el proBNP i altres metabòlits, i en part, com a conseqüència, de les diferents capacitats de detecció de les 
formes glicosilades de les molècules en qüestió. Ara es considera que encara manquen esforços d’estandardització de la 
comunitat científica i les diferents cases comercials. 

Per tal de garantir, com més estandardització millor, des d’aquest grup de treball es recomana que les anàlisis de pèptids 
natriurètics es realitzin en laboratoris especialitzats, amb estricte control de qualitat i sempre que sigui possible evitant la 
utilització de dispositius point of care. Tanmateix, es recomana que els resultats s’informin en pg/mL i que el temps de 
resposta per determinació no superi les 48 hores. 

En pacients ambulatoris es recomana la utilització de l’NT-proBNP quant al BNP, ja que aquest últim necessita un 
processament ràpid o una congelació immediata, fet que és difícil de garantir en un àmbit d’atenció primària. En canvi, l’NT-
proBNP és estable, com a mínim, 48 hores en nevera. A més, es desconeix l’efecte que pot produir la recent implementació 
dels nous fàrmacs inhibidors de la neprilisina sobre la vida mitjana in vivo i in vitro del BNP, fet que pot suposar un problema 
en la interpretació dels resultats en un context de seguiment del malalt.  

Creatinina. La mesura de creatinina s’ha de fer per avaluar la funció renal del pacient. La disfunció renal pot elevar de forma 
important les concentracions de pèptids natriurètics. 

Hemograma. L’estudi del hemograma és imprescindible, fonamentalment per descartar anèmia, ja que pot ser causa 
reversible o precipitant d’insuficiència cardíaca. 
 
Ió sodi i ió potassi. El ionograma és útil per l’avaluació inicial del pacient. 
 
Tirotropina (TSH). Per descartar l’hipertiroidisme i l’hipotiroidisme que són causes reversibles i que poden precipitar 
l’aparició d’insuficiència cardíaca.  

 

6. Consideracions ECAP intel·ligent 

Amb l’objectiu de recordar les indicacions en la sol·licitud de l’NT-proBNP, es proposa l’aparició d’un missatge recordatori a 
ECAP en fer la sol·licitud al laboratori. Aquest missatge té un objectiu informatiu i mai limitador, a fi i efecte de millorar 
l’eficiència de les peticions. 

 

7. Interpretació  

Les guies de la Societat Europea de Cardiologia aconsellen utilitzar 125 pg/L com a valor discriminatori per tal d’excloure el 
diagnòstic d’IC en pacients ambulatoris. No obstant això, alguns estudis fets en el nostre entorn, amb pacients d’edat 
relativament avançada (Verdú et al, Rev Esp Cardiol. 2012;65:613–619) suggereixen utilitzar un punt de tall més alt (280 
ng/L). Alguns autors aconsellen un triple punt de tall segons l’edat (Eur Heart J 2010;31:1881–1889): 50 pg/L per als menors 
de 50 anys, 75 pg/L per a pacients entre 50 i 75 anys i 250 pg/L per als pacients de més de 75 anys. Les tres estratègies són 
correctes. Tot i que el més plausible de manera generalitzada és seguir les guies europees (valor discriminatori 125 pg/mL), 
en pacients molt joves i en els d’edat avançada es pot considerar utilitzar el triple punt de tall.  

Com que la concentració d’NT-proBNP utilitzada com a valor discriminatori és diferent segons la procedència del pacient 
(urgències, consulta ambulatòria) els laboratoris han de fer constar, a l’informe de resultats, els valors discriminatoris 
específics per a cada entorn assistencial. 
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