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ST2 –  новітній маркер, що використовується для 
прогнозування і стратифікації ризику розвитку серцевої 
недостатності (СН), прогнозування несприятливих 
результатів і смерті пацієнтів з підтвердженим діагнозом СН, 
розвитку ССЗ в майбутньому в популяції в цілому, а також 
для підбору і моніторингу найбільш ефективної терапї 
пацієнтів з СН. ST2 експресується в серці і відповідає за 
патологічні зміни,  викликані хронічними хворобами чи/та 
гострими ушкодженнями. Він відображає ремоделювання 
шлуночків та фіброз серця. 

ST2 ВХОДИТЬ В НАЦІОНАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦЇ ПО 
ВЕДЕННЮ ПАЦІЄНТІВ З СН КАРДІОЛОГІЧНИХ 
ТОВАРИСТВ США (2013 ACC/AHA Guideline), 
ЄВРОПИ (2016 eSC Guideline), КИТАЮ (2014), 
ТАЙВАНЮ (2015).

ST2 (Growth STimulation expressed gene 2, СТимулюючий 
фактор росту, що експресується геном 2, також відомий як 
(IL1RL1) –  член сімейства рецепторів інтерлейкіну-1 (IL-1). В 
серці ST2 відіграє біологічну роль у вродженому імунному 
процесі, також він задіяний в серцевому сигнальному шляху. 
Білок ST2 має дві ізоформи,  напряму задіяні у формуванні 
ССЗ: розчинна форма (sST2) і трансмембранна форма 
рецептора (ST2L). В нормі IL-33 звязується зі своїм 
рецептором ST2L, запускаючи кардіозахист.

У випадку патології sST2 стає рецептором-пасткою, що 
зв'язується з IL-33 замість ST2L, блокуючи захист і тим самим 
сприяє розвитку ремоделювання та фіброзу серця.

• СН головна причина госпіталізації людей старших 65 років.

• 25% виписаних після СН повторно повертаються в
стаціонар вже за 30 днів, 44% –  через 60 днів, і половина –
через 6 місяців.

• Виявлення пацієнтів з підвищеним ST2 в момент виписки
зі стаціонару дозволяє суттєво знизити ризик їх
регоспіталіщації чи смерті, що також знижує видатки
системи охорони здоров'я на лікування повторно
госпіталізованих пацієнтів.

• Середня нормальна концентрація ST2–18 нг/мл, кон-
центрація вище 35 нг/мл свідчить про існування ризику.

• Серійне визначення ST2 у хворих з СН, дозволяє
побичити ефект від обраного лікування, та при потребі
зкорегувати його (замінити препарат, збільшити/
зменшити дозу).

• Численні дослідження ведучих кардіологів США, Европи
і Азії показали значну перевагу ST2 над
натрійуретичними пептидами (NT-proBNP і BNP) в
прогнозуванні перебігу СН. ST2 дозволяє поставити
діагноз СН у пацієнтів ще у безсимптомній фазі, на
відміну від BNP і NT-proBNP, котрим необхідна наявність
симптомів захворювання.

• На відміну від натрійуретичнихпептидів, рівень ST2 не
залежить від статі, віку, ІМТ, способу життя, наявності
супутніх патологій (в т.ч. ниркової дисфункції, анемії
тощо) і має саму низьку серед основних кардіомаркерів
мінливість.

• ST2 – предиктор ризику розвитку СН в популяції в
цілому. Масове визначення концентрації ST2 у «здо-
рових» людей протягом 11 років показало, що ST2 є
найсильнішим предиктором госпіталізації по будь-якій
причині, смрті протягом короткого періоду, смерті від
всіх причин, госпіталізації по причині ССЗ, смерті від
ССЗ.

•	 Розрахувати ризик для пацієнта з СН можна автоматично за 
допомогою  online-калькулятора 
www.BCnBioHFcalculator.cat
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період спостереження 30 днів 60 днів 90 днів 120 днів 180 днів 240 днів 270 днів 365 днів
ST2≤35 нг/мл 1.3% 5.3% 5.3% 8.0% 10.7% 13.6% 19.4% 25.1%
ST2>35 нг/мл 22.0% 25.8% 30.4% 37.0% 40.7% 42.8% 50.2% 61.2%
Відносний ризик ST2>35 16.9% 4.9% 5.7% 4.6% 3.8% 3.1% 2.6% 2.4%
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ЗАСТОСУВАННЯ ST2 НА ПРАКТИЦІ

Стратифікаці ризиків смертності протягом 1 року
 Rehman SU et al. Clinica Chimica Acta 2008
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Приклад зміни рівня ST2 і NT-proBNP в ході терапії 
пацієнта з СН. 

ссЗ
Тропонін i BnP/

nT-proBnP 
d-димер

ST2 ST2

діагноз прогноз сн моніторинг 
лікування

одиничний тест одиничний тест серія тестів

Гсн хсн

1 раз в 3–4 місяці при кожному візиті до лікаря

ʛ момент ʜоспʾтаʤʾʠʙʯʾʿ (опʯʾонаʤʵно) ʨри  
вʡʨʡʪʯʾ (оʚʧʛ'ʸʠʣʧʛʧ) 
ʆʙʝʙʤʾ ʨʩʡ ʣʧʟʦʧʥʬ ʛʾʠʡʫʾ ʝʧ ʤʾʣʙʩʸ

Відносний ризик повторної госпіталізації чи смерті хворих з СН протягом 30 і більше днів з моменту виписки із стаціонару в 
залежності від рівня ST2.

Біомеханічне розтягнення,
надлишковий тиск

Фібробласти серця  sST2 може працювати
як хибний рецептор для 
IL-33, знижуючи йго 
кардіопротективну дію

Кардіоміоцити

Кардіопротекція:
• Сповільнення фіброзування
• Зменшення гіпертрофії
• Збереження функції шлуночка
• Підвищення виживання

sST2

IL-33

ST2 = HbA1с для серцевої недостатності 
«Багато факторів погіршують СН: кардіострес, фіброз, запалення та ін. BNP відображає лише 

частину кардіостресу. ST2 реагує на всі фактори. Таким чином, якщо ви знизили BNP, а ST2 
залишився високим, у Вас проблеми. Це причина, по якій я називаю ST2 глікозильованим 
гемоглобіном СН –  подібно HbA1c при діабеті, ST2 дає повну оцінку стану пацієнта при  СН.»

Prof Alan Maisel MD



SТ2 — НОВИЙ МАРКЕР СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

кат. №
BC-1065E

Виробник  
Critical Diagnostics (США)

Назва
Presage® ST2 Assay, 96

BC-1066 Critical Diagnostics (США) Presage® ST2 Control kit

READ0001 Critical Diagnostics (США) Экспресс-анализатор ASPECT Plus

PLUS0001 Critical Diagnostics (США) Набор тест-кассет Aspect-PLUS ST2

LQC1111 Critical Diagnostics (США) Набор контролей ST2

Більш детальну інформацію про продукт, ви можете отримати звернувшись за контактами наведеними нижче, 
або відвідавши сайт www.st2online.ru

Грунтуючись на своєму досвіді роботи з маркером і 
результатах повсякденних досліджень, кардіологи 
пропонують наступні схеми застосування ST2:

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СН

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРОЮ СН

Визначення ST2 при виписці дозволяє суттєво скоротити випадки 
регоспіталізації протягом 30 днів. Рівень BNP при ST2>35 нг/мл 
може бути як підвищеним, так і нормальним, що може ввести лікарів 
в оману.

Продовження
поточного лікування

Забезпечення
щільного

подальшого
клінічного

спостереження

Продовження поточного лікування

ХСН з гострими симптомами чи недавньою 
декомпенсацією

Початок чи продовження терапії
 BB ACEi/ARB loop diuretic

Симптоматична СН чи недавня 
декомпенсація СН

Вимірювання ST2

<35,0 нг/мл ≥35,0 нг/мл

Повторне визначення ST2 
через два тижні

Співвідношення
ST2≤0,75 пг/мл

(2 тиж./вих)

Співвідношення
ST2≥0,75 пг/мл

(2 тиж./вих.)

Оптимізація
терапії

Ні Так

Сироватковий креатинін:
<2,5 мг/дл (чол) чи <2,0 мг/дл (жін)

Призначення спіронолактону мг/день

К<5,0 мекв/л?

Лабораторний моніторинг
корекція дози

ST-2
>35 нг/мл

ST-2
<29 нг/мл

ST-2
20-35 нг/мл

BNP
<400
пг/мл

BNP
≥400
пг/мл

BNP
≥400
пг/мл

BNP
<400
пг/мл

Курс
діуретиків
і виписка

Спостереження
Курс діуретиків при 
позитивній відповіді

Немає
відповіді Госпіталізація

Пацієнти, що поступили в реанімацію з СН

ТОВ "ВСМ" Україна" пропонує унікальні тест-ситеми для визначення ST2 
виробництва Critical Diagnostics (США):

Lori B.Daniels, MD, MAS, FACC, Coronary Care Unit University of California, San Diego, CA

Alan S.Maisel, MD, FACC, Veterans Affairs Medical Center, San Diego, CA 

• Високочутливий тест Presage ST2 –  кількісне визначення 
концентрації sST2 методом ІФА (сироватка/плазма)

• ASPECT Plus –  унікальний експрес-аналізатор, що немає 
аналогів на світовому ринку.

Простий у використанні імунохроматографічний тест латерального 
типу дозволяє кількісно визначити sST2 в плазмі (з ЕДТА) протягом 
20 хвилин. Якість отримуваних результатів співставимо з ІФА 
методикою.

ТОВ "ВСМ" УКРАЇНА"
Площа Європейська 5/2 
м.Івано-Франківськ 
Україна




