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Diagnostické okno
srdeèního troponinu T
na modelu antracyklinové kardiomyopatie
1. Úvod
Antracyklinová antibiotika (napø. doxorubicin, daunorubicin nebo epirubicin) tvoøí
i v souèasné dobì základ protinádorové
léèby u mnoha hematologických malignit
a solidních nádorù. U antracyklinù je vak
známo také riziko chronické kardiotoxicity,
která mùe mít za následek kardiomyopatii
a srdeèní selhání s èasným nebo pozdním
nástupem. Souèasná klinická doporuèení
se snaí toto riziko minimalizovat jednak
omezením celkové kumulativní dávky antracyklinù, jednak provádìním neinvazivního monitorování srdeèní funkce pomocí
echokardiografie, které se vak nezdá být
dostateènì senzitivní (Aapro a spol.,
2011; Menna a spol., 2012). V poslední
dobì se hodnì diskutuje o monosti vyuití srdeèních biomarkerù pro monitorování chemoterapií indukované kardiotoxicity
zvlátì v kontextu novì pøipravovaných
guidelines. Navíc srdeèní troponiny byly
dokonce zaèlenìny do klasifikace kardiotoxicity protinádorové terapie National
Cancer Institute (NCI) (Common Terminology Criteria for Adverse Events,
CTCAE).
Nae pøedcházející studie (Adamcová
a spol. 1999; Jirkovský a spol., 2013) ukázaly, e antracykliny indukovaná kardiotoxicita je obvykle spojena s dlouhodobým
a kontinuálním uvolòováním troponinù.
Lze pøedpokládat, e zaprvé závisí na kumulativní dávce antracyklinù a zadruhé
souvisí s difúzní degenerací kardiomyocy-

tù. Za hlavní patofyziologický mechanismus antracyklinové kardiotoxity je dnes
povaována inhibice topoizomerázy-IIB
v kardiomyocytech.
Na rozdíl od akutního infarktu myokardu vak diagnostické okno srdeèních
troponinù po nádorové terapii nebylo
doposud v literatuøe popsáno. Cílem této
studie bylo urèit diagnostické okno
srdeèního troponinu T na modelu chronické daunorubicinové kardiomyopatie
u králíka a pøispìt tak k optimálnímu èasování odbìrù pro stanovení troponinù za
úèelem získání maximální prediktivní hodnoty v klinické praxi.

2. Materiál a metodika
Pokusy byly schváleny Odbornou komisí
pro zajiování dobrých ivotních podmínek pokusných zvíøat na Lékaøské fakultì
v Hradci Králové.
Jako pokusná zvíøata byli pouiti králíci, samci kmene Novozélandský bílý. Látky byly aplikovány opakovanì jednou
týdnì (8 aplikací) a pokus byl ukonèen
v 10. týdnu. Schéma pokusu viz obr. 1.

Obr. 1: Schéma experimentu
l

l

kontrolní skupina zvíøat (fyziologický
roztok 1 ml/kg i. v.), 1x týdnì, 8 aplikací, n = 6
daunorubicin (DAU 3 mg/kg i. v.,

Daunoblastina Pfizer, Itálie), 1x týdnì,
8 aplikací, n = 9
Neinvazivní mìøení a dalí manipulace
s pokusnými zvíøaty byly provádìny
v lehké anestézii (ketamin 30 mg/kg, i. m. +
midazolam 2,5 mg/kg). Invazivní mìøení
bylo provádìno v pentobarbitalové anestézii (pentobarbital 4% (w/w) i. v.).
Odbìr krve pro stanovení cTnT byl
proveden pøed zahájením experimentu
a v èase 0, 2, 4, 16, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin po 1., 5. a 8. podání daunorubicinu
a dále za 336 hodin po posledním podání.
Vyetøení funkèních kardiovaskulárních
parametrù
l
neinvazivní hodnocení srdeèní funkce
Na konci pokusu byla systolická srdeèní funkce hodnocena echokardiograficky pomocí frakèního zkrácení
(FS, %)  Vivid 4 s10 MHz sondou (GE
Healthcare, Chalfont St. Giles. Buckinghamshire, UK).
l
invazivní hodnocení srdeèní funkce
Na konci pokusu byl Millarùv katetr
(2.3 F, Millar Instruments) zaveden do
levé komory cestou a. carotis. Zmìny
tlakù byly zaznamenávány pomocí
systému Powerlab (AD Instruments,
Rakousko). Hlavním hodnoceným parametrem byl index kontraktility
dP/dtmax, tj. maximální vzestup tlaku
v izovolumické fázi levé komory.
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Stanovení plazmatických koncentrací
srdeèního troponinu T
Koncentrace cTnT v heparinizované plazmì a v myokardu byla mìøena pomocí vysoce senzitivních setù Elecsys® cardiac
Troponin T high sensitive Roche s detekèním limitem 0,003 µg/l. Pøed stanovením cTnT v tkáni byly vzorky levé komory
homogenizovány v RIPA pufru.
Statistická analýza
Statistická analýza dat byla provedena
pomocí softwaru SigmaStat (revision
STAT 32 2.0, Jandel GmbH, Erkrath, Germany), NCSS program 2007 (verze 07.1.21,
LLC., Kaysville, UT, USA) a GraphPad
Prism 5.0 (GraphPad Software, La Jolla,
CA, USA).
Plazmatické hladiny srdeèního troponinu T jsou prezentovány po logaritmické
transformaci jako geometrický prùmìr
s 95% intervalem spolehlivosti. Pro analýzu dat byla pouita jednofaktorová analýza rozptylu s opakováním a následným
mnohonásobným porovnáváním LSD
testem na hladinì významnosti α = 0,05.
Ostatní data jsou uvedena jako prùmìr
a smìrodatná odchylka prùmìru.
Výsledky
Echokardiografické vyetøení na konci experimentu prokázalo u daunorubicinové
skupiny signifikantní (p < 0,001) pokles
frakèního zkrácení LK o 22 % oproti kontrole (32,4 ± 1,73 vs. 41,8 ± 0,52). Podobnì
pøi invazivním vyetøení bylo prokázáno
statisticky významné sníení (p < 0,01)
indexu kontraktility (dP/dtmax) o 23 %
u daunorubicinové skupiny oproti kontrole (5 720 ± 511,8 mmHg/s vs. 8 512 ± 717,3
mmHg/s), viz graf 1.
Aèkoliv se mírné zvýení plazmatických hladin srdeèního troponinu T objevuje ji po 1. aplikaci, signifikantní zvýení hs cTnT oproti kontrolní skupinì bylo
prokázáno a po 5. aplikaci daunorubicinu. Ke vzestupu cTnT dochází za 2 hod.
po podání DAU, maxima je dosaeno mezi
4.6. hod. a zvýené hladiny pøetrvávají
do 24 hod. po podání. V následujících hodinách ji dochází k rychlému poklesu
cTnT. Pøed 8. aplikací byla hladina cTnT
ji signifikantnì vyí oproti kontrole, dalí podání DAU vedlo opìt k rychlému
vzestupu hladin cTnT s maximem okolo
4. hod., viz graf 2. S tìmito nálezy korespondují i výsledky AUC. Statisticky vý18
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znamné zvýení AUC bylo prokázáno a
v 5. a 8. týdnu po podání daunorubicinu,
viz graf 3. Prolongované uvolòování troponinù do cirkulace bylo doprovázeno
mìøitelným úbytkem cTnT v myokardu,
viz graf 4.

Graf 1: Hemodynamické parametry LK
Statistická významnost oproti kontrolní skupinì
p < 0,01(**), p < 0,001(***)

byla chemoterapie monitorována pomocí
troponinu I (cTnI) nebo T (cTnT), jasnì
ukázaly, e u 3034 % pacientù dochází ke
zvýení plazmatických koncentrací srdeèních troponinù. Aèkoliv jsou namìøené
hodnoty ovlivnìny pouitím rùzných setù
na stanovení troponinù, je jasné, e u tøetiny pacientù podstupujících potenciálnì
kardiotoxickou chemoterapii antracykliny
dochází k prokazatelnému ireverzibilnímu
pokození myokardu (Dolci a spol., 2008).
Z klinických studií je zøejmé, e:
(1) Troponiny jsou schopné predikovat
nejménì 3 týdny dopøedu klinicky významnou dysfunkci levé komory.
(2) Èasné zvýení koncentrace troponinù
v cirkulaci je schopné predikovat stu-

Graf 2: Plazmatické koncentrace srdeèního troponinu T na modelu antracyklinové kardiomyopatie
Statistická významnost oproti kontrolní skupinì p < 0,05(*)

Graf 3: Plochy pod køivkou (AUC) pro srdeèní troponin T na modelu antracyklinové
kardiomyopatie v 1., 5. a 8. týdnu
Statistická významnost oproti kontrolní skupinì p < 0,05(*) a oproti 1. týdnu
p < 0,05(S)

Diskuze
Výsledky nìkolika klinických studií, do
kterých bylo zahrnuto více ne 1 500 pacientù s nádorovým onemocnìním, u nich

Graf 4: Stanovení srdeèního troponinu v myokardu
Statistická významnost oproti kontrolní skupinì
p < 0,01(**)

peò a závanost budoucího pokození
levé komory.
(3) U pacientù, kde zvýená hladina troponinù pøetrvává 1 mìsíc po poslední
dávce chemoterapie, je 85% pravdìpodobnost závaných srdeèních komplikací v prùbìhu 1 roku.
(4) U pacientù s minimálním rizikem vedlejích kardiotoxických úèinkù, kteøí
pravdìpodobnì nebudou (minimálnì
v prùbìhu 1 roku po ukonèení chemoterapie) ohroeni rizikem kardiovaskulárních komplikací, nejsou s negativní
99% prediktivní hodnotou hladiny troponinù zvýené.
5) Je moné jednoznaènì vylouèit, e
zvýení koncentrace cTnT v cirkulaci
je zpùsobeno ischemickou etiologií
myokardiálního pokození (Dolci
a spol., 2008).
Z tìchto vìdeckých poznatkù je moné vyvodit praktické výhody vyuití troponinù jako markeru myokardiálního pokození pro hodnocení kardiotoxicity antracyklinù. Troponiny detekují pøítomnost
kardiotoxicity velmi èasnì v dobì, kdy pokození funkce srdce nemùe být odhaleno nìkterými z dalích metodických pøí-

stupù vyuívaných v souèasnosti v klinické praxi. Navíc bezprostøednì po ukonèení chemoterapie je na základì mìøení
troponinù moné vytipovat pacienty s vysokým rizikem pokození myokardu, kteøí
vyadují dalí monitorování funkce srdce
pomocí zobrazovacích technik, jako je
echokardiografie a radionuklidová angiografie. Tento krok mùe mít i znaèný ekonomický benefit, protoe umoòuje vylouèit pacienty s nízkými hladinami troponinù
z dalího finanènì nároèného sledování.
Monost detekce subklinických projevù
kardiotoxicity navíc umoòuje nasazení
kardioprotektiv (pøedevím dexrazoxanu),
která mohou vývoj dysfunkce levé komory zpomalit nebo zastavit. Efekt kardioprotektivní strategie mùe být rovnì monitorován pomocí mìøení plazmatických hladin troponinù (Adamcová a spol., 2005;
Dolci a spol., 2008).
Vyuití troponinù v klinické praxi vak
limituje celá øada nevyøeených problémù.
Pøedevím v literatuøe nebyl doposud jednoznaènì popsán mechanismus uvolnìní
troponinù po antracyklinové chemoterapii. Kromì pouití rùzných setù s rozdílnými cut-off komplikuje situaci i uívání
nejednotných èasových intervalù pro od-

bìry vzorkù a rùzné protokoly chemoterapie. Jednotná definice troponin-pozitivních pacientù by byla jistì velkým pøínosem pro klinickou praxi. Navíc doposud
nebyl pøesnì urèen interval, kdy negativní
prediktivní hodnota troponinù dosahuje
100 % a vyluèuje dalí uvolòování troponinù z kardiomyocytù.
Studie diagnostického okna troponinù pøi chemoterapii byla provedena na validovaném a klinicky relevantním modelu
antracyklinové kardiomyopatie u králíka
(Gerl a spol., 1999; Popelová a spol.,
2009; imùnek a spol., 2004). Výsledky
naí experimentální práce jednoznaènì
prokázaly, e po 1. aplikaci daunorubicinu
v dávce 50 mg/m2 daunorubicinu nelze
signifikantní zvýení troponinù prokázat
ani pomocí vysoce senzitivních setù
Elecsys® cardiac Troponin T high sensitive testu Roche s detekèním limitem
0,003 µg/l (Saenger et al., 2011). Lehké
zvýení cTnT po 1. aplikaci u obou skupin zvíøat je pravdìpodobnì dáno anestezií, opakovanými odbìry vzorkù krve, manipulací se zvíøaty a pøedevím vysokou
sensitivitou cTnT testu pouitého v naí
studii. Po 5. a 8. aplikaci, odpovídající kumulativní dávce 250 mg/m2, resp. 400 mg/m2,
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se objevilo signifikantní zvýení cTnT ji
za 2 hodiny, kdy pravdìpodobnì dolo
k uvolnìní èasného neboli slabì vázaného poolu, který tvoøí asi 5 % cTnT v kardiomyocytech. Maxima bylo dosaeno
v 6. hodinì po 5. aplikaci a ve 4. hodinì
po 8. aplikaci. V dalích sledovaných èasových intervalech, tj. za 12, 24, 48, 72
a 168 hodin (tj. 7 dní), byl ji zøetelný pokles, co zøejmì souvisí s relativnì krátkým biologickým poloèasem troponinù
(cTnT  120 minut). S rostoucí kumulativní dávkou je zøejmá agravace kardiotoxického úèinku antracyklinù.
K signifikantnímu zvýení plazmatických hladin cTnT (p < 0,05) v èase 0
(tj. 7 dní po aplikaci pøedcházející dávky
a bezprostøednì pøed dalí aplikací) dolo
a v 8. týdnu, avak pøi hodnocení AUC
byl statisticky významný rozdíl mezi kontrolní a daunorubicinovou skupinou prokázán ji po 5. aplikaci. Prùbìh køivek jednoznaènì dokumentuje nutnost opakovaného stanovení troponinù v klinické praxi.

Stanovení troponinu T v tkáni prokázalo
statisticky významný úbytek troponinu T
v myokardu.
Lze pøedpokládat, e v uvolòování troponinu hrají významnou úlohu patogenetické mechanismy uplatòující se u rùzných
druhù pokození kardiomyocytù a e diagnostické okno troponinù mùe být odliné u kardiotoxického pokození oproti
pokození pøi ACS. Pøi ACS se hladiny
troponinù obvykle normalizují do 1014
dnù po akutní pøíhodì. Po podání β-2
sympatomimetik byly zvýené hladiny popsány 6 hod. po aplikaci a zvýené hladiny pøetrvávaly jetì 48 hod. (Bleuel
a spol., 1995; Bertsch a spol., 1997). Podobný prùbìh byl zaznamenán i v naem
experimentu. Výsledky svìdèí pro prolongovanou degradaci kardiomyocytù, která
pøetrvává i po ukonèení podávání protinádorové léèby. Nae pøedelá studie prokázala, e hladiny troponinu T jsou signifikantnì vyí oproti kontrole jetì
v následujících 7 týdnech po ukonèení

chemoterapie (Jirkovský a spol., 2013).
Závìrem je moné øíci, e námi zjitìná
data zpøesòují souèasnou pøedstavu
o tom, e kadý cyklus chemoterapie vede
ke klinicky nìmému ireverzibilnímu pokození myokardu, které narùstá se stoupající
kumulativní dávkou antracyklinù a klinicky se manifestuje a po pøekroèní funkèních rezerv a kompenzaèních mechanismù
srdce (Aapro a spol., 2011; Ewer a Ewer,
2010; Menna a spol., 2012).
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