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Zkuenosti s pouitím
vysoce senzitivního stanovení troponinu T
Stanovení troponinù je diagnostický nástroj, kde je øadu let známá indikace k vyetøení, existují
spolehlivé diagnostické postupy, vyetøení se stalo souèástí definice akutního infarktu
myokardu (Thygesen, 2007; Thygesen, 2008) a výsledek mìøení má jasný význam pro lékaøe
z hlediska rozhodování i pro pacienta z hlediska jeho zdravotního stavu. Vysoce senzitivní
stanovení troponinù pøináí nejen nový pohled na význam stanovení tìchto markerù, ale také
otvírá dosud neznámé oblasti indikace a interpretace.
Obecné poadavky
na biomarkery

Platí pøedpoklady uvedené pro konvenèní troponiny také pro vysoce senzitivní
stanovení? Jak budeme pøistupovat k markeru, kde jsme schopni mìøit ji zøejmì fyziologické koncentrace? Jaký je vztah analytických charakteristik dosud pouívaných souprav k novým, vysoce citlivým
postupùm? Zmìní zavedení vysoce senzitivních metod definici akutního koronárního syndromu (nebo jeho souèástí)? Jak
pøijmou lékaøi výsledek vyetøení, který
bude signalizovat postiení myokardu,
které je na hranici mezi fyziologickým stavem a patologií? Pøedstavují vysoce senzitivní metody vìtí bezpeènost pro pacienty?
Kromì otázek máme i dávno provìøené
odpovìdi: je naprosto jasná kardiospecifita troponinù a je známá dynamika nárùstu
koncentrací se zvìtujícím se nekrotickým
loiskem, je také jasný èasový prùbìh
koncentrací po vzniku akutního infarktu
myokardu (typu STEMI). Na druhé stranì
mùe stanovení troponinù vysoce senzitivními metodami pøinést èasnìjí zjitìní

Obecnì jsou poadavky na biomarkery
definovány rùznì, ale vdy se zkoumají
vechny fáze:
1. pre-preanalytická (indikace lékaøem)
2. preanalytická (odbìr, transport, zpracování vzorku)
3. analytická (charakteristiky metody)
4. postanalytická (vydávání výsledkù laboratoøí, základní interpretace)
5. post-postanalytická (pøevedení výsledku na lékaøskou akci).

malých pokození myokardu rùzného typu.
Toto sdìlení si neèiní nárok na zodpovìzení otázek a nepøináí jednoznaèné
stanovisko k problematice stanovování
troponinù vysoce senzitivními metodami.
K formulaci odpovìdných závìrù bude
tøeba jistì mnoho zkueností a hodnì
èasu.

Tab. 1 ukazuje subjektivní pohled na
uplatnìní stanovení troponinù vysoce citlivými metodami v nìkterých fázích diagnostického procesu.

Charakteristika vysoce
senzitivního stanovení TnT
(hsTnT)
Podrobný popis dosud pouívané generace stanovení troponinu T v porovnání
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Tab. 1: Poadavky na biomarkery a monosti vysoce senzitivních metod stanovení troponinu T

s vysoce senzitivní metodou provedli
Giannitsis se spolupracovníky (Giannitsis,
2010). Porovnávali dvì generace stanovení TnT, 4. generaci (konvenèní, cut-off
0,03 µg/l) a vysoce senzitivní stanovení
(hsTnT, cut-off 0,0135 µg/l). Mez blanku
hsTnT je 0,003 µg/l, mez detekce 0,005 µg/l.
Cut-off metody hsTnT pro smíenou populaci muù a en byl získán jako 99. percentil zdravé populace (616 probandù, zastoupeni mui i eny). Variaèní koeficient 10 % je dosaen na koncentraci
0,0130 µg/l, 99. percentil pro mue je
0,0145 µg/l, pro eny 0,0100 µg/l. Pro eny
je tedy 99. percentil ji spojený s variaèním koeficientem nad 10 %. Data prezentovaná ve studii také øeí otázku, zda je èi
není rozloení referenèních hodnot
gaussovské. Z prezentovaných dat vyplývá, e není. Nejvíce hodnot referenèní
populace bylo na koncentraci 0,004 µg/l,
99. percentil byl na koncentraci 0,0135 µg/l.
Protoe 99. percentil u gaussovského rozloení odpovídá hodnotì x+2,58 smìrodatné odchylky (SD), byla by hypotetická
SD souboru kolem 0,0037 µg/l a x-2,58 SD
(tedy 1. percentil) by byl v oblasti záporných hodnot (kolem -0,005 µg/l). Rozloení referenèních hodnot tedy není symet20
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rické a normalizaci by bylo moné uèinit
logaritmickou transformací dat, která je
obecnì vyhovující pro významnou èást
biologických promìnných.
Autoøi se dále zamìøili na vyuití
hsTnT v praxi: zabývali se vlivem zavedení vysoce senzitivní metody na diagnostiku akutního koronárního syndromu
(ACS). Pro akutní infarkt s elevací ST úseku na EKG (STEMI) je rozhodující diagnostickou známkou charakter EKG køivky a troponiny nejsou diagnostickým kriteriem. Naproti tomu je bolest na hrudi
s koncentrací troponinu nad 99. percentilem zdravé populace bez elevace ST úseku povaována za akutní infarkt typu
NSTEMI. Pro souèasné (konvenèní)
metody stanovení troponinù je ACS bez
elevace ST a s troponinem pod cut-off
hodnocen jako nestabilní angina pectoris.
Podle hodnoty konvenèního TnT pøi
pøijetí by bylo pøiblinì 50 % pacientù pøijatých s pøíznaky ACS hodnoceno jako
nestabilní angina pectoris a kolem 17 %
jako NSTEMI, zbylých 33 % by byly
STEMI a nekardiální pøíèiny bolestí. Pøi
pouití hsTnT na pøíjmu by bylo hodnoceno jako nestabilní angina pectoris 28 %
pacientù a jako NSTEMI 39 %. Dalí zmì-

nu pomìru mezi nestabilní anginou pectoris a NSTEMI by pøineslo pouití hsTnT
v prùbìhu hospitalizace - nestabilní angina pectoris by tvoøila 19 % a NSTEMI
48 % (poèet STEMI a nekardiálních pøíèin
by zùstával stejný, tj. 33 %). Nasazení vysoce citlivého stanovení TnT do praxe by
tedy pøi souèasných definicích pøineslo
posun mezi zastoupením NSTEMI a nestabilní anginy pectoris ve prospìch
NSTEMI. Toto zjitìní pøedstavuje dalí
dùvod pro zásadní redefinici typù akutního koronárního syndromu, pøípadnì definování nových klinických kategorií (pøíkladem mùe být akutní pøechodná ischemie).
Pøi porovnání stanovení obou generací troponinù, které Giannitsis se spolupracovníky ve zmínìné studii pøedkládají, je
zajímavý vztah v oblasti pod 0,1 µg/l
(100 ng/l). Procentuální odchylka hodnot
stanovených vysoce citlivou metodou je
na úrovni pøiblinì mezi 0,100 a 10,0 µg/l
(100 a 10 000 ng/l) pøiblinì nulová, ale se
sniující se koncentrací troponinu T roste
exponenciálnì odchylka mezi vysoce senzitivní a konvenèní metodou do pozitivních hodnot. Na koncentraci konvenèního

TnT 0,030 µg/l je hsTnT kolem 0,050 µg/l
(odchylka 67 %), na koncentraci TnT
0,010 µg/l je hsTnT kolem 0,020 - 0,030 µg/l
(odchylka 100 a 200 %).

Vztah mezi TnI a hsTnT
(pilotní studie, vlastní
zkuenosti)
Pracovitì laboratorních metod IKEM pouívá pro pacienty pøijaté s akutním koronárním syndromem (ACS) algoritmus vyetøení, který zahrnuje stanovení troponinu (TnI Abbott, Architect) a BNP
(Abbott, Architect). Pøípadná dalí vyet-

øení indikuje lékaø (myoglobin, CK-MBmass).
Algoritmus zahrnuje více odbìrù na stanovení TnI, ale souèasné vyetøení TnI
a BNP se provádí pouze v èase 36 - 48 hodin od pøíhody. Dùvodem pro tuto kombinaci je posoudit prognózu pacientù a souèasnì i velikost loiska infarktu. Tento èasový okamik odbìru (36 - 48 hodin od
pøíhody) jsme zvolili pro porovnání koncentrací TnI, hsTnT a BNP. Postupovali
jsme tak, e u vzorkù s koncentracemi TnI
pod 0,5 µg/l (a se známou hodnotou BNP)
jsme stanovili také koncentraci hsTnT
(Roche, Elecsys, cut-off hodnoty jsou
uvedeny v Tab. 2).

Na Obr. 1 je vztah mezi koncentracemi
TnI a hsTnT. Aèkoli jde o dva rùzné analyty a dvì rùzné metody, je korelace obou
metod pøekvapivì uspokojivá. Korelace je
zachována i pro oblast hodnot TnI pod
0,1 µg/l (r=0,484, N=118, p<0,001) a pro
oblast TnI 0,1 µg/l a více (r=0,439, N=90,
p<0,001).
Se stoupajícími hodnotami troponinù
se absolutní rozdíl mezi TnI a hsTnT zvyuje. Relativní diference mezi obìma metodami (hsTnT-TnI)/TnI*100 je v oblasti
koncentrace TnI kolem 0,03 µg/l pøiblinì
nulová, v oblasti kolem 0,5 µg/l dosahuje
pøiblinì -60 %. Ve zmínìné studii Giannitsise byl charakter rozdílu mezi TnT
a hsTnT opaèný.

Pouití hsTnT u pacientù
pøijatých s akutním
koronárním syndromem
Tab. 2: Základní charakteristiky souprav pouitých v pilotní studii, podle údajù výrobcù a literatury (Tate, 2008;
Giannitsis, 2010; Reichlin, 2009)

Obr. 1: Vztah mezi koncentracemi TnI (Abbott, Architect) a hsTnT (Roche, Elecsys)
Osy jsou logaritmické, r=0,644 (Spearman), N=208, p<0,001
Koncentrace TnI jsou omezeny mezí detekce (0,03 µg/l) a výbìrovým kriteriem (0,5 µg/l), odbìr krve 36 - 48 hodin od
pøíhody.

Tab. 3: Ukazatele u 431 pacientù pøijatých k hospitalizaci (viz text). Výbìr byl proveden pouze pro hodnoty TnI pod
0,5 µg/l. ND=nedetekovatelný. (*)=u jednoho pacienta s mìøitelným TnI byla dvojice hodnot TnI 0,03 µg/l a hsTnT pod
mezí detekce. Odbìr krve 36 - 48 hodin od pøíhody.

U pacientù s akutním koronárním syndromem nastupuje zvýení plazmatické koncentrace hsTnT èasnìji. Èasový prùbìh
bude jistì pøedmìtem mnoha studií, protoe zde je jeden ze základních potenciálù
tohoto vyetøení. My jsme se zabývali porovnáním stanovení TnI (Abbott, Architect) a hsTnT (Roche, Elecsys) ve vztahu
ke koncentracím BNP (Abbott, Architect)
(Tab. 3).
Celkem bylo hodnoceno 431 pacientù
pøijatých s bolestí na hrudi, symptomatickými arytmiemi a/nebo pøíznaky akutního
srdeèního selhání. Rozloení hodnot troponinù uvádíme ve ètyøech skupinách, ze
ètvrté skupiny jsme vylouèili jednoho pacienta (viz legenda k Tab. 3). U pacientù
hospitalizovaných na oddìlení akutní kardiologie je necelá ètvrtina s hodnotami
konvenèního troponinu pod cut-off
0,03 µg/l, ale s hodnotami hsTnT nad
cut-off. Jde o skupinu, která by teoreticky
mohla být reklasifikována ze skupiny nestabilní anginy pectoris do skupiny
NSTEMI - pøedpokladem je ovem pouití
dosud platných guidelines. Nicménì souèasná guidelines s vysoce senzitivními
metodami stanovení troponinù nepoèítala
a pøípadná reklasifikace by tedy zatím nebyla oprávnìná.
Vztahy vyplývající z Tab. 3 mohou pøispìt k diskusi o roli kombinace vyetøení
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troponinù (TnI nebo TnT) a natriuretických peptidù (BNP nebo NT-proBNP)
u pacientù s ischemií myokardu (pro posouzení prognózy kardiologických nemocných). BNP nebo NT-proBNP se
z myokardu uvolòují jako dùsledek zvýeného napìtí kardiomyocytu (tento mechanismus se povauje za klasický), ale také
jako dùsledek hypoxie myokardu (bez
ohledu na kontraktilitu myocytù). Zajímavá je skupina pacientù s nedetekovatelnými koncentracemi TnI a hodnotami hsTnT
pod cut-off 0,0135 µg/l. U tìchto pacientù
je zvýený medián koncentrace BNP, aèkoli koncentrace hsTnT jsou pod 99. percentilem populace zdravých osob. Kombinace obou vyetøení má tedy vyí potenciál ne izolované vyetøení jednoho èi
druhého markeru. Pozornost zasluhuje také skupina s hodnotami hsTnT nad
cut-off, kde je medián BNP porovnatelný
se skupinou pacientù, u nich jsou oba
troponiny nad cut-off. Také tento fakt by
mohl podporovat úvahy o vyuití vysoce
citlivých metod stanovení troponinù pro
odhad prognózy, co je v souladu s lite-

rárními údaji (Giannitsis, 2009; Masson,
2010).

Pouití hsTnT u pacientù
operovaných v mimotìlním
obìhu
Dalí zkuenosti s pouitím hsTnT jsme
získali u skupiny pacientù operovaných
v mimotìlním obìhu. lo o 29 pacientù
studie, kde se sledoval vliv krevní a krystaloidní kardioplegie na renální funkce
a klinický stav pacientù v prùbìhu operace a bezprostøednì po operaci. Rozloení
koncentrací hsTnT u pacientù s lepí
a horí prognózou je na Obr. 2.
Koncentrace hsTnT pøed operací predikovaly klinický stav pacientù (p<0,05),
nií koncentrace hsTnT byly spojeny
s lepí prognózou. Podobnou výpovìï
jako hsTnT mìlo i pøedoperaèní vyetøení
BNP (p<0,001), kdy opìt nií koncentrace
pøed operací znamenaly lepí prognózu
pacientù. Limitací je zatím pomìrnì malý
poèet pacientù ve studii.

Obr. 2: Vztah mezi hsTnT (pøed operací) a klinickým stavem pacientù operovaných v mimotìlním obìhu. Outcome 1 =
pobyt na pooperaèním ICU do 8 dnù, outcome 0 = zemøel/pobyt nad 8 dnù.

Tab. 4: Údaje pro 148 pacientù, kteøí byli odesláni domù po vyetøení pro bolesti na hrudi na akutním kardiologickém
pøíjmu. BNP bylo stanoveno pouze u 32 pacientù. Rozdíl BNP mezi skupinami je významný (p<0,008, KruskalùvWallisùv test).
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Vysoce senzitivní TnT
u pacientù vyetøených
na akutním kardiologickém
pøíjmu s TnI pod cut-off
Patrnì nejvíce oèekávaný pøínos hsTnT je
v oblasti èasné detekce, klasifikace a následné èasné intervence u pacientù s ACS.
My jsme se ale zamìøili na skupinu pacientù, kteøí byli s bolestí na hrudi vyetøeni
na akutním kardiologickém pøíjmu IKEM,
byla vylouèena kardiální pøíèina obtíí
a mìli TnI pod cut-off (byli odeslaní domù). V této skupinì pacientù se vyskytovaly mìøitelné hodnoty hsTnT v 70 % pøípadù, z toho nad cut-off ve 12 % (Tab. 4).
Tato pilotní data mají pouze charakterizovat vstupní údaje pro pacienty s vylouèenou kardiální pøíèinou bolesti na hrudníku, kteøí budou dále sledováni z hlediska vývoje kardiovaskulárních komplikací.

Pouití hsTnT u ambulantních
pacientù z preventivní
kardiologie
U tìchto pacientù jsme se zamìøili na frekvenci výskytu hodnot hsTnT nad cut-off
a na vztahy k dalím rizikovým ukazatelùm. lo o skupinu 83 pacientù IKEM
v primární i sekundární prevenci, z nich
èást byla na intenzívní terapii statiny.
U ètyø pacientù (5 %) byly hodnoty
hsTnT nad cut-off 0,0135 µg/l. Èást pacientù vykazovala koncentrace v mìøitelném pásmu 0,003 - 0,013 µg/l. Tyto mìøitelné hodnoty byly a) u pacientù v sekundární prevenci s vysokým kardiovaskulárním rizikem na intenzívní terapii statiny
s hodnotami LDL-cholesterolu pod
2,7 mmol/l, b) u starích pacientù. U pacientù bez klinické symptomatologie tedy
nízký LDL-cholesterol (a také vyí vìk)
nevyluèuje pozitivitu hsTnT a je nutné se
tìmito hodnotami zabývat, spoleènì
s kontrolou vech ostatních rizikových
faktorù. Pozorovali jsme také vazbu mezi
koncentrací cystatinu C v séru a hsTnT,
se stoupajícím cystatinem C se zvyovaly
také hodnoty hsTnT. Protoe je jasná asociace mezi hodnotou glomerulární funkce,
kardiovaskulárním rizikem, vìkem a cystatinem C, je vhodné tento vztah dále studovat.

lze koncentrace u zdravých osob a toto
rozloení vykazuje obdobný tvar, a jde
o hsTnT nebo hsTnI (Venge, 2009; Giannitsis, 2010). Pokud se stanovení vysoce
senzitivními metodami aplikuje u pacientù,
u nich bylo provedeno zátìové vyetøení, byly známky rozvoje ischemie myokardu spojeny se zvýenými koncentracemi
hsTnI (Sabatine, 2009). Stanovení hsTnT
identifikovalo pacienty s rizikem, kteøí nemìli akutní koronární syndrom, ale bylo
u nich prokázáno onemocnìní koronárních tepen (Laufer, 2010).

Obr. 3: Vztah hsTnT k vìku. N=259 pacientù, skupina pod mediánem 63 let mìla 125 osob, skupina od mediánu vìku výe
134 osob. Rozdíl je významný (p<0,0001, Wilcoxonùv nepárový test).

Vztah hsTnT k vìku a pohlaví
Pro posouzení vlivu vìku a pohlaví jsme
spojili soubor pacientù z kardiologického
pøíjmu (kteøí po vylouèení kardiální pøíèiny
obtíí byli dimitováni domù) a pacientù
z preventivní kardiologie. Získali jsme tak
skupinu 259 mìøení hsTnT. Vztah k pohlaví jsme neprokázali, koncentrace u muù
byly sice mírnì vyí, ale rozdíl proti enám nebyl významný. Naproti tomu se
ukazuje, e vìk mùe být faktorem, který je
nutné pøi interpretaci vzít v úvahu. Obr. 3
ukazuje závislost pro skupinu s vìkem
pod mediánem (63 let) a vìkem od mediánu hodnot výe.

mito metodami zachycuje uvolnìní troponinù jak z ireverzibilnì pokozeného kardiomyocytu, tak pravdìpodobnì z reverzibilnì pokozeného (napøíklad toxicky, zánìtem, pøípadnì i ischemií?) nebo z kardiomyocytu, který fyziologicky regeneruje
(Katus, 2009; Giannoni, 2009). Mìøit tedy

Stanovení koncentrace troponinù senzitivními metodami umoòuje stratifikaci
rizika, protoe se zvyujícími se koncentracemi roste mortalita i v pásmu pod bìnì pouívaným cut-off limitem, napøíklad
cut-off TnT 0,010 µg/l (Masson, 2010),
podobné závìry zjistil i Omland u pacientù se stabilním onemocnìním koronárních
arterií (Omland, 2009).
Problémem biologické variability kardiálních markerù se zabýval Wu a kolektiv.
S výjimkou myeloperoxidázy, BNP
a NT-proBNP byl u vech testovaných
kardiálních markerù nízký index individua-

Co se týèe údajù v literatuøe, vliv vìku
a pøedevím pohlaví na koncentrace
hsTnT není popisován jednotnì: vìtina
autorù konstatuje u bezpøíznakové populace zvýení koncentrací s vìkem, ale rozdíly mezi obìma pohlavími nejsou zjiovány ve vech studiích.

Diskuse
Vysoce senzitivní metody stanovení troponinù zahrnují napøíklad metodu AccuTnI
Beckman Coulter (99. percentil referenèní
populace 0,0092 µg/l), Singulex Erenna
TnI (0,009 µg/l) a hsTnT Roche Diagnostics (0,0135 µg/l). Lze sem zaøadit i metodu
Abbott Architect, zhodnocenou v recentní publikaci (Reichlin, 2009). Stanovení tìLabor Aktuell 02/10
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tine, 2009; Giannoni, 2009; Januzzi, 2010;
Laufer, 2010), jiní o této monosti nejsou
pøesvìdèeni (Katus, 2009; Clerico, 2010).

Závìry

lity (kovariance analytické a intraindividuální variability lomená interindividuální
variabilitou), co v praxi znamená omezené
pouití referenèních mezí nebo cut-off limitù. Pro vysoce senzitivní stanovení troponinu I udávají intraindividuální variabilitu 10 - 14 %, interindividuální 57 - 63 %,
s indexem individuality 0,21 - 0,39 (rozdíly
jsou podle krátkodobé nebo dlouhodobé
biologické variability). Toto zjitìní podporuje závìr, e je nutné monitorovat zmìny koncentrací v èase u jednoho nemocného, by by lo o hodnoty v pásmu nízkých koncentrací (Wu, 2009).
V souèasné dobì se akumuluje znalostní báze o vyuití stanovení troponinù
vysoce senzitivními metodami, o principech interpretace, polymorfismech a dalích problémech (Plebani, 2009; Lippi,
2009; Panteghini, 2009). Problémem uvolòování troponinù z myocytù za fyziologických podmínek se zabýval Giannoni a kolektiv. Význam tìchto stanovení autoøi
umisují do oblasti stratifikace rizika u pacientù s chronickou stabilní anginou pectoris a srdeèním selháním (Giannoni,
2009). Podobné závìry formuluje
i Masson, který roli hsTnT nebo hsTnI
vidí u pacientù s jinými kardiologickými
chorobami, ne jsou akutní koronární syndromy: mùe to být napøíklad chronické
srdeèní selhání, kde je zvýení troponinù
známkou zhorené prognózy a to nezávisle na natriuretických peptidech (které
24
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ovem ke stratifikaci rizika dále pøispívají).
Také Venge zmiòuje hlavní tìitì pouití
vysoce citlivých metod u pacientù s ischemií myokardu, podobnì i Giannitsis
zdùrazòuje pouití u chronického srdeèního selhání a kardiomyopatií (Giannitsis,
2009), Januzzi popisuje souvislost hsTnT
a strukturálních zmìn myokardu bez ohledu na diagnózu akutního koronárního
syndromu (Januzzi, 2010).
Zvyování koncentrací hsTnI s vìkem
je vìtí pøedevím u muù nad 70 let a en
nad 80 let (Giannoni, 2009), pøièem ve
vech vìkových dekádách (od vìku 10
let) jsou koncentrace hsTnI vyí u muù
ne u en. V referenèní populaci pouité
pro urèení cut-off ale nejsou údaje jednotné, Giannitsis konstatuje vyí cut-off pro
mue a nií pro eny, Venge nezjistil rozdíl mezi mui a enami (Giannitsis, 2009;
Venge 2009). Venge navíc navrhuje pouití
97,5. percentilu pro horní referenèní mez,
namísto dosud pouívaného 99. percentilu.
Jedním z hlavních problémù, citovaným v souvislosti s pouitím vysoce senzitivních metod stanovení troponinù, je
vysvìtlení pojmu pokození myokardu.
To je spojeno s øadou etiologických moností, jejich dùsledkem mùe být ireverzibilní nebo i reverzibilní pokození myocytù. Otázka ischemie myokardu není vyøeena - nìkteøí autoøi ji pøipoutìjí jako
monou pøíèinu elevace troponinù (Saba-

Vysoce senzitivní stanovení troponinu T
je pøíkladem markeru, kde je známá indikace vyetøení, je zvládnutá preanalytická
i analytická fáze, ale jde o marker, jeho
role v klinice - pøedevím pro ovlivnìní lékaøského rozhodování - bude postupnì
vyhodnocována. V naem sdìlení jsme se
pokusili ukázat, e mùe jít o marker pokození myokardu rùzné etiologie (nelze
vylouèit ani ischemii) a mikronekróz, v oblasti mìøení na pomezí fyziologických
hodnot a mírné nebo poèínající patologie.
Pøedkládáme analýzu omezeného poètu
pacientù s rùznou klinickou symptomatologií a vìnujeme se více statistickým charakteristikám s vìdomím, e do urèité míry
zanedbáváme klinické charakteristiky konkrétních nemocných. Kadopádnì je
k dispozici citlivá metoda, je známý
cut-off, u objektivnì rizikových pacientù
je èastìjí výskyt pozitivního hsTnT i bez
klinické symptomatologie.
Pokud bychom zaèali pouívat hsTnT
v praxi podle souèasných guidelines, znamenalo by to zvýení podílu NSTEMI
a pokles podílu nestabilní anginy pectoris. Není dosud jasnì stanoven pøístup
k diagnostice STEMI a NSTEMI, je moné, e se budou pouívat rùzné cut-off
hodnoty v rùzných klinických situacích.
Velmi pravdìpodobnì dojde k redefinici
akutního koronárního syndromu, zcela jistì se zásadnì zmìní pøístup k interpretaci.
Kombinace vyetøení s natriuretickými
peptidy mùe identifikovat skupinu pacientù s vyím kardiovaskulárním rizikem
a zhorenou prognózou. U kardiochirurgických pacientù mohou pøedoperaènì
zvýené koncentrace hsTnT pøedstavovat vyí peroperaèní a pooperaèní riziko.
Ambulantní populace pacientù buï
s klinickou symptomatologií a/nebo prokázaným kardiovaskulárním rizikem má nezanedbatelný podíl zvýených koncentrací hsTnT pøi TnI pod cut-off, s èastou
asociací s vyím vìkem a dalími rizikovými faktory. Ve studiu asociace mezi
hsTnT a dalími rizikovými faktory (CRP,
cystatin C, Lp-PLA2, apolipoproteiny
a dalí) budeme pokraèovat.

V souvislosti s pouíváním hsTnT
v rutinní klinické praxi musí být zodpovìzena jetì celá øada otázek. Pravdìpodobnì dojde k rozíøení klinických skupin
akutních srdeèních pøíhod. Pøíkladem mùe být pøechodná ischemie myokardu pøi
arytmii nebo hypertonické krizi. Bude také
nutné zmìnit pøístup ke cut-off hodnotám,
abychom efektivnì vyuili potenciál vysoce senzitivních metod stanovení troponinù. Autoøi tohoto sdìlení se ztotoòují
s recentnì publikovaným názorem Dia-

monda: Pokud se zdá, e pouití vysoce
senzitivních troponinù pøináí problémy,
není to v biomarkeru, ale v nevhodné indikaci a nesprávné interpretaci. Hodnocení troponinù je nutné provádìt v klinicky odùvodnìných pøípadech a zvýené koncentrace je nutné hodnotit v klinickém kontextu pacienta. Pouze tento
zpùsob pouití vysoce senzitivních stanovení troponinù pøinese optimální diagnostiku, stratifikaci rizika a léèbu pacienta. (Diamond, 2010, volný pøeklad).

V kadém pøípadì otvírá pouití vysoce
senzitivních metod stanovení troponinù
zcela nové monosti v kardiologické diagnostice.
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