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Srdeèní troponiny 2005
Srdeèní troponiny (dále jen cTn) a natriuretické peptidy (dále jen NP) jsou dnes - zcela
nepochybnì - nejvíce pouívané biochemické kardiomarkery. Oba vak reflektují èasto ji
pokroèilé (NP) nebo velmi pokroèilé a irreversibilní (cTn) fáze pokození myokardu.
Nepøekvapuje proto, e se stále více pozornosti vìnuje vývoji a pouívání kardiomarkerù, které by dovolovaly - pøedevím
u ICHS - poznat a hodnotit èasnìjí stadia
postiení koronárních tepen: markerù
dvou základních patogenetických procesù aterosklerózy, tj. poruch lipidového
metabolismu (Tab. I - A), resp. chronického zánìtu (Tab. I - B), markerù instability
ji vzniklých aterotických lézí (Tab. I - C),
markerù jetì reversibilní ischemické léze
myokardu (Tab. I - D), alternativních markerù akutní ischemické nekrózy (Tab. I E), markerù aktuální výkonosti srdeèních
komor (Tab. I - F), resp. markerù, které reflektují dìje v kladném nebo záporném
smyslu ovlivòující dùsledek vzniku intrakoronárního trombu, tj, markery aktuálního prokoagulaèního (Tab. I - G), resp. fibrinolytického statusu (Tab. I - H).
Pøed rokem jsme se na stránkách LA
pokusili o struènou a pøehlednou charakteristiku pøeváné vìtiny oblastí a situací, ve kterých se stanovení cTn v souèasné klinické praxi uplatòuje. Rok je - i pøi
velmi rychlém vývoji poznatkù v medicínì
- pøece jen krátká doba, ne aby v ní dolo
k zásadním zmìnám ve vech tehdy uvádìných oblastech. Rok 2005 pøinesl v nìkterých oblastech zásadní zmìny (pøíprava dalí redefinice akutního infarktu myokardu (dále jen AIM), komerèní dostupnost standardního referenèního materiálu
pro vyetøování cTnI, nové poznatky
o pøíèinách zmìn cTnT u nemocných ve
finální fázi renálního selhání (End Stage
Renal Disease, dále jen ESRD), v jiných
spíe zdùraznil nevyøeené otázky (pro10
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blematika troponin-pozitivního reversibilního pokození kardiomyocytu aj.) nebo
upozornil na nìkteré dosud málo zvaované (spoluúèast ischémií indukované apoptózy na výsledné lézi myokardu).

Pøíprava dalí redefinice AIM
Smyslem a cílem historicky první definice
AIM (WHO 1979) bylo stanovit kritéria,
která by umonila studium prevalence
AIM; zvolená kritéria (klinická symptomatologie, zmìny EKG a vzestup koncentrace katalytické aktivity enzymù v krvi) byla
pro stanovení klinické diagnózy AIM pomìrnì nedokonalá. Z dneního pohledu
byla napø. znaèným - i kdy pochopitelným - nedostatkem chybìjící standardizace metod vyetøování koncentrace katalytické aktivity enzymù.
Druhá definice, resp. první redefinice
AIM (European Socienty of Cardiology,
dále jen ESC a American College of Cardiology, dále jen ACC, 2000) byla ve významné, ne-li rozhodující míøe vyvolána
potøebou zobecnit a ve formì metodických doporuèení v klinické praxi zakotvit
poznatky, které pøinesla vysoká klinická
senzitivita a absolutní orgánová specifita
cTn.
Pøekvapivì brzy se vak ukázalo, e by
bylo vhodné tuto redefinici AIM zpøesnit.
V oblasti vyetøování cTn to je jednak potøeba zdokonalení volby rozhodovacích
limitù (cut-off) pro AIM, resp. jejich stanovení v nìkterých specifických oblastech (napø. u kardiochirurgických operací,
pøi instrumentálních intervenèních zása-

zích na koronárních tepnách, u urèitých
skupin extrakardiálních onemocnìní, napø.
u nemocných v ESRD), jednak stále zøetelnìjí potøeba standardizace metod ke stanovení cTn (resp. NP).
Pod spoleènou patronací ESC, ACC,
American Heart Association (dále jen
AHA) a WHO byla ustavena v záøí 2004
pracovní skupina (Global MI Task Force
for Revision of the ESC/ACC 2000 Consensus Document), která v bøeznu 2005
pøipravila první návrhy dalí redefinice
AIM; ty byly dále projednávány v záøí
2005 (Thygesen 2005) a jsou pøipravovány k zveøejnìní.

Mezinárodní certifikovaný
referenèní materiál pro
mìøení cTnI
Komerèní dostupnost mezinárodního certifikovaného referenèního materiálu pro
mìøení cTnI (SRM-NIST 2921) je výsledkem nìkolikaleté aktivity AACC cTnI
Standardisation Committee a National Institute of Science and Technology. (V podrobnostech odkazujeme na recentní práci
Kratochvíly a Friedeckého, Fons 3/2005).
Dostupnost SRM-NIST 2921 významnì pøispívá k harmonizaci metod ke stanovení cTnI, nemùe øeit jejich standardizaci, která je u cTnT zajitìna monopolní
produkcí firmy Roche.

cTnT u nemocných v ESRD
Problém diskrepantních rozdílù mezi nálezem zvýených hodnot cTnT u nemoc-

mìli zvýené hodnoty cTnT - takto prokazují fragmenty cTnT (v rozsahu relativní
molekulové hmotnosti 8-25 kDa). Jejich
koncentrace v krvi pøitom úzce koreluje
s délkou dialýzy a po úspìné transplantaci dochází k poklesu k fyziologickým
hodnotám. Zvýené koncentrace cTnT
u znaèné èásti nemocných v ESRD jsou
zøejmì dùsledkem retence imunoreaktivních fragmentù cTnT, které jsou - podobnì jako intaktní molekula volného cTnT hydrofilní a nemají tendenci vázat se na
proteinové struktury, jak je tomu u hydrofobního volného cTnI.
Je tøeba podotknout, e tyto nálezy
zpochybòují starí práce, které neprokazovaly uí korelaci mezi vzestupem cTnT
a zmìnami glomerulární filtrace u nemocných v ESRD.

cTn pøi extrémní fyzické
zátìi

Tab I.: Biochemické markery pokození myokardu

ných s ESRD bez prokazatelných známek
akutního pokození myokardu (v nìkterých pracích a 60 %) ve srovnání s podstatnì niími údaji pro cTnI (5-10 %) je
starího data; v minulých letech bylo prùkaznì zjitìno, e zvýené hodnoty obou
cTn jsou kardiálního pùvodu a e jediná
komerènì dostupná metoda stanovení
cTnT (Roche) reaguje jen s adolescentní

izoformou cTnT a ne s fetálními izoformami cTnT, k jejich reexpresi dochází v kosterním svalstvu u nemocných v ESRD.
Nové poznatky pøináejí práce, které
pouívají k analýze cTnT sérii monoklonálních protilátek proti epitopùm cTnT
(Diris, van Dieijen-Visser 2004, 2005).
V krvi vech dialyzovaných nemocných,
které vyetøovali - a to i u tìch, kteøí ne-

Opakovaná intenzivní nebo extrémní - pøedevím vytrvalostní - zátì (veslování,
bìh na lyích, cyklistika,maraton, triatlon
aj.) vyvolává komplex heterogenních
funkèních, morfologických a elektrofyziologických zmìn srdce, které zahrnují mj.
zvýený tepový objem a srdeèní výdej,
zvýenou arterio-venózní diferenci O2,
zvýenou spotøebu O2, zmìny v metabolizaci energetických substrátù, strukturní
remodelaci srdce, zvìtení svalové masy
levé komory, její rozíøení, resp. zesílení
její stìny. Souhrnnì jsou takové zmìny
hodnoceny jako benigní adaptace srdce
na zátì a nìkdy bývají oznaèovány jako
atletické srdce; vymezení tìchto zmìn
není jednoznaèné, v nìkterých, zvlátì extrémních situacích se mohou blíit zmìnám, které nacházíme napø. u geneticky
podmínìných hypertrofických kardiomyopatií nebo pøi maladaptaci, kdy srdce trvale pracuje proti zvýenému odporu
(aortální stenóza, neléèená hypertenze).
Vzestup koncentrace cTn v krvi (nejsou udávány významné rozdíly mezi
cTnT a cTnI) je uvádìn u 8-45 % exponovaných osob; mùe být prokazatelný ji
pøi zakonèení zátìe, èastìji 3-4 hodiny
pozdìji, vzestup je obvykle jen hranièní
a vìtinou nepøekroèí doporuèená diagnostická cut-off jednotlivých metod stanovení cTn a zvýení nepøetrvává vìtinou déle ne 24 hodin. Podle nìkterých
údajù je naznaèena korelace mezi výskyLabor Aktuell 01/06
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tem zvýených hodnot a intenzitou námahy (jsou èastìji nacházeny u závodníkù,
kteøí se umístili na pøedních místech); a
v 75 % je u osob s nálezem zvýených
hodnot cTn popisována echokardiograficky prokazatelná hypokinéze stìny levé
komory srdeèní (fyziologický model
ochromení myokardu?). Pøi nìkolikaletém
sledování maratóncù nebyly prokázány
prognosticky nepøíznivé dùsledky opakovanì zjitìných zvýení cTn.
Zmìny cTn pøi extrémní námaze jsou
jedním z markantních pøíkladù, které nezbytnì navozují otázku, zda mùe docházet ke zvýení koncentrace cTn v krvi pøi
reversibilních zmìnách kardiomyocytu.

cTn pozitivní reverzibilní
zmìny kardiomyocytu
Problém není nový, v odborné literatuøe
se o nìm spekuluje nìkolik let ; z øady experimentálních prací na zvíøatech není pochyb, e pøi prolongované ischémii myokardu dochází k vzestupu koncentrace
cTn v krvi, i kdy následné elektronoptické vyetøení myokardu vznik nekrotických
lézí neprokáe.
Naopak, ve studii nemocných s ICHS
(Krüger a spol. 1998) nedolo po elektrostimulaci srdeèní èinnosti (pacing) se
zkracující se dobou diastoly, v ní dochází
k perfuzi myokardu, k vzestupu cTn v krvi
koronárního sinu ani pøi nepochybném
vzniku klinických symptomù akutní ischémie myokardu (deprese úseku ST v EKG,
stenokardie). Podobnì Carlson a spol.
(2002) neprokázali vzestup cTn u nemocných s prokázanou ischémií myokardu pøi
zátìové dobutaminové echokardiografii.
Tato pozorování podporují názor, vyjádøený jak v redefinici AIM (ESC/ACC 2000),
tak v analogickém doporuèení National
Academy of Clinical Biochemistry (dále
jen NACB, 2004), e vzestup koncentrace
cTn v krvi je u nemocných s klinickými
pøíznaky akutní koronární ischémie vdy
ji dùsledkem ireversibilní nekrózy. Nepøímo tomu nasvìdèuje i recentní práce Norgaarda a spol. (2005), v ní autoøi po dobu
28 mìsícù u nemocných s klinickou symptomatologií akutních koronárních syndromù monitorovali zmìny cTn a EKG: prognosticky závanìjí byly zmìny cTn (dùsledek ischemické nekrózy) ne zmìny
v EKG, které mohou být projevem jen reversibilního pokození myokardu pøi ischémii.
12
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Vzestup koncentrace cTn v krvi pøi pokození myokardu, ke kterému dochází bez
zjevné ischémie (napø. u myokarditid, pøi
metabolickém pokození myokardu vlivem
endogenních katecholaminù nebo sympatikomimetických lékù aj.), nebo kdy je
spolupùsobení ischémie sporné (napø. pøi
výe zmínìných zmìnách cTn pøi fyzické
zátìi, pøi pokození myokardu v prùbìhu
sepse aj.) a není (napø. u maratoncù, u kterých byl vzestup cTn pozorován opakovanì bìhem nìkolika let a kteøí se doívají
vyího prùmìrného vìku ne jejich nesportující spoluvrstevníci) nebo nemusí
být (napø. u sepse) spojen s prokazatelnou nekrózou myokardu ani pøi letálním
prùbìhu onemocnìní a autoptickém vyetøení.
Vzestup koncentrace cTn v krvi, èasto
je krátce (nìkolik hodin) trvající, který
mùe být projevem reversibilního pokození nebo zátìe kardiomyocytu je zvaován napø. u:
- akutního pøepìtí (strain) kardiomyocytù pøi náhlé obìhové zátìi; typickým
pøíkladem je embolie arteria pulmonalis,
- toxické alteraci kardiomyocytù pøi sepsi,
- jako dùsledek pùsobení exogenních
ivoèiných jedù (hadí utknutí, bodnutí tírem aj.),
- pøi pøechodné hypovolemii a hypotenzi,
- u tìkých poruch acidobazického metabolismu,
- pøi zánìtlivých procesech myokardu,
- u multiorgánových pokození, resp.
selhání,
- pøi chronickém pøepìtí (strain) kardiomyocytù pøi srdeèním selhání, u neischemických kardiomyopatií.

Na patogenéze vzestupu cTn se
v tìchto situacích mùe podílet více pøíèin. Nejèastìji se pøedpokládá pøechodná
léze sarkolemy kardiomyocytu s následným únikem volných solubilních cTn
z cytosolu. Pùsobící noxa mùe vyvolat
fragmentaci jak cytosolového cTn, tak
èásteèné uvolnìní (s pøípadnou fragmentací) strukturnì vázaného cTn pøi zachovalé funkci myofibril.
Prognosticky nepøíznivé jsou rozsah
i trvání vzestupu cTn u neischemických
kardiomyopatií, u embolie do plic, u sepse; ne zcela jednoznaèné jsou názory
o prognostické úèinnosti zmìn cTn
u myokarditid a pøi multiorgánových selháních.

cTn: nekróza i apoptóza
Zmìny koncentrace cTn v krvi pøi AIM
nejsou optimálním parametrem odhadu
rozsahu výsledné ichemické nekrózy, protoe koncentrace cTn v krvi je významnì
ovlivnìna jednak postupným uvolòováním cTn pøi relativnì pomalé proteolýze
nekrotických myofibril, jednak vlivem
spontánní nebo terapeutické reperfuze.
Dalím faktorem, který ve svých dùsledcích pouitelnost cTn modifikuje, je neznámý rozsah prùvodné apoptózy kardiomyocytù vyvolaný akutní ischémií: pokud
není pøekroèena kapacita fagocytózy, neuvolní se cTn z apoptotických kardiomyocytù do obìhu a pøispívá tak k podhodnocení rozsahu koneèné ztráty srdeèní svaloviny.
Literatura u autorù

THE LANCET
PACIENTI SCHOPNÍ SAMI SI MONITOROVAT ANTIKOAGULAÈNÍ LÉÈBU MAJÍ LEPÍ ANCE NA PØEITÍ
Podle meta-analýzy uveøejnìné tento
týden v The Lancet se u pacientù, kteøí
jsou schopni si sami monitorovat léèbu
warfarinem, o tøetinu sniuje míra celkové úmrtnosti.
Carl Heneghan a kolektiv shrnuli
údaje ze 14 randomizovaných studií selfmonitoringu. Zjistili, e self-monitoring
sniuje tromboembolické stavy o 55 %,
celkovou úmrtnost o 39 % a masivní krvá-

cení o 35 % v porovnání se skupinou pacientù, kteøí self-monitoring neprovádìjí.
Dále zjistili, e pacienti, kteøí se sami mìøili a upravovali si dávky, prodìlali ménì tromboembolických poruch ne pacienti, kteøí se pouze sami mìøili. Self-monitoring vak není vhodný pro vechny
pacienty a vyaduje identifikaci a edukaci
vhodných kandidátù, praví autoøi studie.
Dr. Carl Henegan, Department of Primary Health Care, University of Oxford,
Rosemary Rue Building, Headington, Oxford, OX 3 7LF, UK.

