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Srdeční troponiny I  a  T jsou specifi cké a  citlivé biomarkery srdečního poškození, 

 představující preferované sérologické testy určené k hodnocení pacientů s  podezřením 

na  akutní infarkt myokardu. Pro klinické použití jsou v  současné době aktuálně 

po  celém světě k dispozici troponinové testy různé úrovně citlivosti. Řadu let se také 

používají tzv. „vysoce citlivé“ testy. Harmonizace těchto testů je žádoucím cílem, zůstá-

vá však úkolem k řešení v nejbližší (?) budoucnosti.

Něco málo z fyziologie 
troponinů

Troponin, který je nedílnou součástí kon-

traktilního aparátu, se nachází v  drážce 

mezi aktinovými fi lamenty v  každé sva-

lové tkáni (kosterní svaly, srdeční sval) 

a  představuje komplex tří regulačních 

proteinů připojených k  jinému proteinu 

zvanému tropomyosin.

Existují tři formy troponinu (C, I, T), 

z  nichž jako markery srdečního poško-

zení (kardiomarkery) slouží pouze tropo-

nin I (cTnI) a T (cTnT), neboť oba mají 

jedinečné, pro myokard specifi cké ami-

nokyselinové složení. Normálně se v krvi 

cTnI ani cTnT nevyskytují. Jsou pevně 

vázány v  kardiomyocytech (buňkách 

 srdeční svaloviny) a malá část tvoří jejich 

cytosolovou frakci (v  obou případech 

tento podíl činí cca ≤ 8 %). Při poškoze-

ní kardiomyocytů dochází vlivem změny 

permeability jejich buněčné membrány 

k  vyplavování cTnI a  cTnT do  krevního 

řečiště. Vzestup jejich hladin v  krvi je 

vyvolán především rychlým uvolněním 

právě cytoplazmatické frakce. A  tento 

fakt je základem využití cTnI a cTnT jako 

kardiomarkerů.

Není troponin jako troponin
Každý z troponinů (TnT, TnI, TnC) má odlišnou fyziologickou roli ve struktuře a činnosti 
kardiomyocytu.21,22

TnT a TnI jsou dva zcela odlišné 
proteiny – nejedná se o biologicky 
ekvivalentní molekuly.

Proto se senzitivita a specifi cita 
hs TnT a hs TnI u akutního 
koronárního syndromu liší.23,24

TnT

TnI TnC

Myozinové vlákno

Troponinový komplex = TnT + TnI + TnC 

Aktinová a myozinová 
vlákna uvnitř kardiomyocytu

Schematická struktura a poměrná velikost tří molekul srdečních troponinů (TnT, TnI, TnC). 
Adaptováno podle Sheng et al. 2014.21,22
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 Převzato z brožury Roche Elecsys® Troponin T hs (2018-CD-53).
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Harmonizací vyšetření se v  jistém smy-

slu rozumí nižší úroveň standardizace 

a  ilustruje stav, kdy v  době neexistence 

mezinárodního standardu, na nějž by se 

mohly metody všech výrobců navázat, 

se blíže neurčeným technicky vhodným 

Metody měření cTnI a cTnT s přívlastkem 

vysoce citlivé, tzv. hs (high sensitivity), 

musí v současnosti splňovat mnohá analy-

tická kritéria uvedená v aktuálním doporu-

čení expertů IFCC.1 Za základní požadavek 

na celkovou preciznost měření se považuje 

hodnota vyjádřená jako CV†  ≤  10  % pro 

koncentrace o  hodnotě 99. percentilu¥ 

fyziologických hodnot a  vyšší. Současně 

metoda „hs“ musí být schopna stanovit 

číselně vyjádřené koncentrace u  nejméně 

50 % dospělých mužů a  žen z  referenční-

ho souboru zdravých osob nad hodnotou 

LoD (Limit of Detection).

Z klinického hlediska musí „hs“ metody 

na stanovení troponinů mít minimálně:

1. zvýšenou citlivost pro časnější detek-

ci (zkrácení diagnostického intervalu) 

zvýšených hodnot nad 99. percenti-

lem fyziologických hodnot;

2. sníženou specifi čnost k  vyloučení 

ostatních příčin možného vzestupu 

troponinů a  umožnění stratifi kace 

rizika pacientů s  akutním koronár-

ním syndromem v diferenciální dia-

gnostice ischemických/neischemic-

kých příhod.

Metrologické aspekty stanovení 
troponinů

Metrologická§ návaznost kalibrátorů la-

boratorních metod na referenční metody 

a/nebo dostupný certifi kovaný referenční 

materiál (CRM) je univerzálním nástro-

jem standardizace zacílené na  globální 

srovnatelnost laboratorních výsledků, což 

platí nejen pro odbornost klinické bio-

chemie (801). Pouze standardizace metod 

může zajistit klinikům faktickou srovna-

telnost výsledků laboratorních metod 

napříč různými analytickými systémy. 

které však nelze na  SI jednotky přímo 

navázat). Zatímco analytický typ A  re-

prezentuje malý počet (cca 65) dobře de-

fi novaných sloučenin náležejících do kla-

sické chemie (např. elektrolyty, minerály, 

cholesterol, kreatinin, steroidní hormony 

Vysvětlivky: † CV – variační koeficient. ¥ Percentil – statistický parametr vyjadřující, kde 

se nalézá měřená hodnota v rámci celé populace stejného věku a pohlaví. Každý jeden 

percentil vyjadřuje jednu setinu frekvence výskytu v rámci celé populace. § Metrologie – 

vědní disciplína, která se zabývá jednotností a správností měření. ₡ Epitop – konkrétní 

oblast antigenu, na kterou se vážou protilátky. Každá proteinová molekula obsahuje několik 

epitopů.

postupem (modelováním, resp. počíta-

čovou simulací nastavení hodnot kalib-

rátoru) zajistí potřebná úroveň klinické 

srovnatelnosti výsledků měřených veli-

čin.

Aby byly metody standardizované či 

alespoň harmonizované, musí právě vý-

robci zajistit, že jejich analytické systé-

my/metody mají návaznost na  vhodné 

certifi kované referenční materiály nebo 

postupy měření a  že nejistota kalibrá-

torů je dokumentována. Analyty se pak 

t. č. podle možnosti své standardizace/

harmonizace dělí na: typ A  (dobře defi -

nované chemické entity, tzv. navázatelné 

na SI jednotky) nebo typ B (heterogenní 

analyty přítomné v humánních vzorcích, 

a  vitaminy), typ B představují všechny 

ostatní analyty obvykle měřené imu-

nochemickými metodami, včetně pro-

teinů, troponiny nevyjímaje. Často jde 

o  limitně „esoterické“ sloučeniny, které 

lze snadno odhalit podle toho, že jejich 

výsledky se vyjadřují například pomo-

cí arbitrárních jednotek (př. WHO IU) 

nebo také hmotnostních jednotek (viz 

troponiny). „Esoterické“, B typy analy-

tů, měřené imunochemickými metoda-

mi jsou tedy největší současnou výzvou 

ke  standardizaci/harmonizaci, neboť 

výrobci těchto metod mají různé vlast-

ní „pultovní“ kalibrátory a mezinárodně 

uznávané referenční materiály/postupy 

měření často nejsou k dispozici. 

V tomto ohledu je namístě poznámka, že 

právě každý jednotlivý výrobce metody 

na stanovení cTnI má svůj vlastní kalib-

rátor (patentované protilátky proti kon-

krétnímu epitopu₡ na  molekule měřené 

veličiny – TnI), přičemž žádný z  těchto 

„pultovních“ kalibrátorů není dosud 



6 4 | 2018

ZKUŠENOSTI Z LABORATOŘÍ

navázán na mezinárodní standard cTnI, 

a  to navzdory faktu, že tento standard 

fakticky existuje (NIST SRM 2921), 

což se dá přirovnat ke stavu, jako kdyby 

každý výrobce cTnI – z  těžko klinikovi 

pochopitelných důvodů – měřil jiným 

metrem. Faktickým důsledkem takového 

počínání je, že i v renomovaných klinic-

kých studiích zacílených na  vzájemné 

porovnání hs metod cTnI se často uvádě-

jí výsledky naměřené v různých specifi c-

kých zařízeních, založené na  analýzách, 

v nichž se používají různé protilátky roz-

lišující různé antigeny/epitopy, byť stej-

ného analytu, nebo se v dvoukrokových 

imunoanalýzách volí různé záchytné/de-

tekční protilátky. Takové analytické srov-

návání se pak nejen z  metrologického 

úhlu pohledu nutně musí zcela míjet se 

zamýšleným účelem klinického použití, 

ale především s  fi nálním cílem globální 

srovnatelnosti.

V  současnosti i  zpětně historicky se 

za nejhůře metodicky srovnatelný analyt 

považuje právě cTnI. Je totiž po  dlouhá 

léta známo, že se výsledky TnI napříč jed-

notlivými analytickými systémy mohou 

významně lišit. Ještě donedávna se uvá-

dělo, že mnohdy až 300x. Proto i výrobci 

v  příbalových letácích v  lepším případě 

důrazně odkazují na  vlastní klinické 

rozhodovací meze cTnI. Ty se však také 

výrobce od výrobce navzájem významně 

liší! Výrobci to následně řeší tím, že uži-

vatele v příbalových letácích opět důraz-

ně vybízejí k ověřování těchto mezí, aniž 

by je to zbavovalo implicitní povinnosti 

provádět jejich řádnou klinickou validaci 

před vlastním uvedením metody na  trh. 

Řádně otestované a  výrobci klinicky 

validované jsou dle autorů B. Friedec-

kého a  J.  Kratochvíly2 dosud pouze dvě 

soupravy na stanovení hs troponinů, a to 

hs  cTnI výrobce Abbott a  hs cTnT vý-

robce Roche, přičemž hs cTnT jako me-

toda monopolního výrobce má i  řádně 

klinicky validovanou hodnotu cut-off , 

tedy i výhodu faktické globální klinické 

srovnatelnosti výsledků v rámci praco-

višť, která tuto metodu používají. 

Klinické poznámky k použití 
metody hs cTnT v porovnání 
s metodami hs cTnI

Výhodou laboratorní metody stanovení 

hs cTnT oproti metodám hs cTnI je v prv-

ní řadě její delší čas vývoje a srovnatelně 

delší doba klinického ověření, na němž se 

podílela celá řada významných osobností 

z oboru klinické biochemie i v ČR. Byl to 

především prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., 

jenž po  dlouhá léta vedl diskusi na  toto 

téma, která na  konci více než desetileté-

ho vývoje vyústila mj. právě ve  vysokou 

citlivost metody a  potvrzení její nezpo-

chybnitelné negativní prediktivní hod-

noty (tj. že hodnoty nacházející se pod 

hodnotou cut-off , tedy negativní, potvr-

zují neexistenci myokardiální ischemie), 

což bohužel dosud nelze tvrdit na  100 % 

o některých metodách na stanovení cTnI. 

Metoda hs cTnT je totiž v současné době 

jedinou metodou se standardizovanými 

rozhodovacími hodnotami, což má ne-

sporný klinický a  praktický význam, za-

tímco vysoce různé „hs“ citlivosti metod 

na  stanovení cTnI za  jistých klinických 

okolností mohou velmi limitovat jejich 

praktickou využitelnost v  diferenciální 

diagnostice akutních srdečních příhod. 

právě hs cTnT jako nezávislého predik-

toru horší transplantační prognózy 

u těchto pacientů, vypovídajícího navíc 

o  multifaktoriálním či blíže nespecifi -

kovaném poškození myokardu, resp. 

o  poškození srdeční svaloviny ische-

mií související s  hyperkatabolickým 

stavem při ledvinovém selhávání. Četné 

studie3-17 tím vyvrátily původní diskusní 

otázku údajné falešné pozitivity hs cTnT 

u těchto pacientů. 

Dlouhodobý vývoj metody stanovení 

hs cTnT v podstatě zajistil rychlý nástup 

využití tzv. delta hodnot (Δ), což jsou 

minimální změny (tedy nárůsty nebo 

poklesy) měřené veličiny zjištěné při 

opakovaných měřeních v doporučených 

intervalech (tj. obvykle za  1–3 hodiny, 

u hs cTnT už za 1 hodinu). Ty význam-

ně zpřesňují využití získaných hodnot 

následných měření hs cTnT jako cílené-

ho ukazatele stratifi kace rizika pacien-

tů s  akutním koronárním syndromem 

v  diferenciální diagnostice ischemic-

kých/neischemických příhod. Váhající 

klinik může s  jejich pomocí docílit té-

měř 100% jistoty, s níž lze akutní infarkt 

 myokardu (AIM) buď potvrdit, nebo vy-

loučit, viz obrázek č. 1.

 Obr. č. 1: Výchozí rozhodovací algoritmus 0/1 h pro hs TnT (Doporučení ESC 2015).

Suspektní infarkt
NSTEMI

Jiné

Observační
zóna

 0 h < 12 ng/l
0 h < 5 ngl nebo a
 Δ 0–1 h < 3 ng/l

Rule out
(vyloučení NSTEMI)

0 h ≥ 52 ng/l
nebo

Δ 0–1 h ≥ 5 ng/l

Rule in
(potvrzení NSTEMI)

Téma mírně zvýšených hodnot hs cTnT 

u  hemodialyzovaných pacientů bylo 

v  minulosti velmi zevrubně diskuto-

váno a  na  světlo světa se dostaly závě-

ry řady studií, které potvrdily využití 

Delta hodnoty pro metody hs cTnI jsou 

již také k  dispozici. Nicméně na  rozdíl 

od  hs cTnT mají jednotlivé metody ur-

čené ke  stanovení hs cTnI samozřejmě 

různé rozlišovací delta hodnoty, jakož 
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i  doporučené intervaly měření podle 

jednotlivých klinických studií, což může 

klinikům činit nemalé diagnostické pro-

blémy. Úkolem laboratoří, které prová-

dějí „hs“ měření troponinů, však není 

respektovat časté přání kliniků na  „jed-

notné referenční meze, resp. hodnoty 

cut-off “. V případě troponinů to za stá-

vajícího stavu techniky a  neexistence 

harmonizace hs cTnI metod ani není 

možné. Za  všech technických a  perso-

nálních podmínek by cílem snažení la-

boratorních týmů mělo být: poskytovat 

exaktní výsledky všemi dostupnými 

metodami, nejen těmi určenými ke  sta-

novení troponinů! Moudří klinikové po-

suzují výsledky metod vždy minimálně 

srovnáním s  konkrétními rozhodovací-

mi mezemi poskytovanými a ověřenými 

danou laboratoří a v případě jakýchkoliv 

dilemat či pochybností v  diferenciál-

ně diagnostickém procesu by na  úrovni 

laboratoře měly být k dispozici adekvátní 

konzultační služby.

Kardiologové často argumentují, že řada 

pacientů s  chronickými formami ICHS 

má „svou“ konkrétní chronickou hodno-

tu troponinu hs cTnT. I  takové hodnoty 

se však v  rámci studií18,19 osvědčily jako 

další, v praxi dobře použitelný nezávislý 

ukazatel horší prognózy ICHS onemoc-

nění, a  tak se s  pomocí výše uvedených 

delta hodnot klinikové mohou rozhod-

nout, zda i  v  těchto případech výsledek 

měření hs cTnT diagnózu AIM potvrzuje, 

či nikoliv. 

Nespornou výhodu stanovení hs cTnT 

oproti cTnI představuje pro ambulantní 

Vysvětlivky: ‡ Další onemocnění, která mohou být spojena se zvýšenými hodnotami hs TnT: 

Tachyarytmie. Srdeční selhání. Akutní hypertenzní stavy. Kritické stavy (např. šok/sepse/

popáleniny). Myokarditida. Tako-tsubo kardiomyopatie. Strukturální onemocnění srdce 

(např. aortální stenóza). Disekce aorty. Plicní embolie, plicní hypertenze. Renální dysfunkce 

a s ní spojené postižení srdce. Koronární spasmus. Akutní neurologická příhoda (CMP, 

subarachnoidální krvácení). Srdeční kontuze nebo výkony na srdci. Hypo- a hyperthyreóza. 

Infiltrativní onemocnění (např. amyloidóza, hemochromatóza, sarkoidóza, sklerodermie). 

Myokardiální léková toxicita nebo otravy (např. doxorubicin, 5-fluorouracil, herceptin, 

hadí jedy). Extrémní vytrvalostní zátěž. Rabdomyolýza. Δ = hodnota „delta“ neboli změna 

hodnot hs TnT mezi dvěma měřeními. Příklad: hodnota při prvním měření [14 ng/l] – 

hodnota při druhém měření [21 ng/l] = hodnota delta [7 ng/l].  = bolest na hrudi. 

* = 50 % horní referenční meze hs TnT. Schéma adaptováno podle 2015 ESC Guidelines25, 

Twerenbold, et al. 201827, Vigen, et al. 2018.28

0 hod (první kontakt s pacientem)
4 možné výsledky

za 1 hod 
algoritmus 0/1 hod

3 možné výsledky

za 2 hod 
2 možné výsledky

za 3 hod 
algoritmus 0/3 hod

2 možné výsledky

<5
a současně 

bolest  > 3 hod

Vyloučení
(Rule out)

<12
a současně 

bolest  < 3 hod

Vyloučení
(Rule out)

12–51,9
Důležité: Tyto hodnoty mohou mít příčinu také v jiném onemocnění 

a být projevem sekundárního poškození kardiomyocytů‡

Δ 3–4,99

Δ>7*

Sledování
(Observace)

Sledování
(Observace)

Potvrzení
(Rule in)

≥52

Δ≥5

Potvrzení
(Rule in)

Potvrzení
(Rule in)

1. měření hs TnT (ng/l)

2. měření hs TnT (ng/l)

3. měření hs TnT (ng/l)

+ 1 hod

+ 3 hod

1.
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Tato hodnota je vždy 
abnormální v kterémkoliv čase
a potvrzuje při odpovídajícím
klinickém obrazu přítomnost
non-STEMI.

0 hod
(1. měření)

Δ<3

Vyloučení
(Rule out)

Δ≤7*

Vyloučení
(Rule out)

≥52

Jak pracovat s hodnotami hs TnT?
Algoritmus 0/1 hod nebo 0/3 hod v diagnostice suspektního non-STEMI25-28

 Převzato z brožury Roche Elecsys® Troponin T hs (2018-CD-53).
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specialisty v  terénu jeho jednoznačně 

vysoká stabilita v  biologickém ma-

teriálu, tj. neexistence významné zá-

vislosti kvality vyšetření na  přesném 

dodržení preanalytických podmínek 

odběru a na rychlém transportu, na roz-

díl od  troponinů I. Dominantní formu 

cTnT v krvi totiž představuje jeho volná 

forma, pouze v malé míře je cTnT vázán 

v terciálním komplexu cTnC-cTnI-cTnT. 

Uvolněný cTnT je v krvi přítomen v uni-

formní a stabilní formě a vysvětlení vý-

borné stability cTnT v krvi je proto snad-

né: volný cTnT je hydrofi lní a relativně 

rezistentní protein. Molekula cTnT tím, 

že neobsahuje cysteinová rezidua, ne-

podléhá oxidoredukčním vlivům. Epito-

py, vůči kterým jsou zaměřeny protilátky 

v analytické soupravě ke stanovení hsTnT 

Roche Diagnostics, proto nemohou být 

fosforylovány. 

Naproti tomu je volný cTnI čistě hyd-

rofobní, a  tím i  méně stabilní protein 

s tendencí vázat se na jiné proteiny (pře-

devším na  cTnC a  cTnT). Koncentrace 

volného cTnI je v krvi velmi nízká nebo 

neprokazatelná. Hlavní formy cTnI před-

stavují binární (cTnI-cTnC) a  terciál-

ní (cTnC-cTnI-cTnT) komplexy. Volný 

i v komplexech vázaný cTnI může být až 

z 50 % na několika místech fosforylován 

a na dvou cysteinových reziduích oxido-

ván nebo redukován.

Jako důkaz klinické spolehlivosti me-

tody hs TnT může být uveden fakt, že 

v historii laboratoře OKB-H Nemocnice 

Prachatice, a.s., nebyl zaznamenán žádný 

případ, kdy by nebyl laboratorně zjištěn 

čerstvý záchyt AIM potvrzený následně 

dalšími vyšetřovacími metodami. Na roz-

díl od metody na stanovení hs TnI, kterou 

používají smluvní laboratoře ve  stejném 

kraji. Je proto důležité si uvědomit, že 

se vyplácí mít vlastní letitou klinickou 

zkušenost s konkrétní metodou stanove-

ní troponinu – a naše laboratoř úspěšně 

poskytuje svým zákazníkům stanovení 

hs cTnT již 10 let jako řádně akreditova-

nou metodu. 

Závěr

Držme se staré dobré kvality! Toť motto 

závěrečného autorského slova s  tím, že 

pro laboratorní provozy tzv. okresní-

ho dosahu s  poměrně velkým zázemím 

ambulantních lékařů, kteří posílají své 

požadavky na stanovení troponinu z vět-

ší či menší vzdálenosti od dané zdravot-

nické laboratoře, je důležité, aby analyt 

nebyl transportem ovlivněn. Čili pro 

podobná laboratorní pracoviště a  jejich 

zákazníky je klíčová především stabilita 

měřeného analytu a řádně klinicky ově-

řená spolehlivost metody. Proto za mno-

hem výhodnější považují autoři tohoto 

sdělení měření hladin hs cTnT oproti 

hs cTnI. Někteří kardiologové z  kardio-

center požadují stanovení hs cTnI. Čas-

to s  nepsaným komentářem, že hs cTnI 

preferují jako formu troponinu s  větší 

diagnostickou výpovědní hodnotou, 

ovšem bez řádného uvedení pádných 

argumentů a  náležitých faktických dů-

kazů. Domnívají se, že výhodou méně 

senzitivního stanovení hs cTnI je to, že 

se nezvyšuje u tolika pacientů s nekoro-

nárním postižením myokardu.29 Je to, 

jako by chtěli jezdit v trabantu, když mají 

v garáži mercedes či BMW. Tito kliničtí 

spe cialisté se patrně v  laboratorní me-

trologii vůbec neorientují, požadavky 

současné laboratorní kvalimetrie na jed-

notlivé imunochemické metody nechá-

pou (a to nejen pro stanovení troponinů) 

a  z  důvodu neznalosti je nepovažují za 

hodné respektu.

Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová
OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 

Kontakt: ambrozova@nempt.cz

Od roku 1983 pracuje jako lékařka v laboratořích specializovaných na klinickou biochemii a hematologii, od roku 1989 

na pozici lékařky vedoucí laboratoře různých úrovní. V době postgraduálního vzdělávání absolvovala tři zahraniční pobyty 

v mezinárodních lékařských vzdělávacích centrech (Drážďany, Adelaide, Chicago). Původní specializaci v klinické biochemii 

II. stupně si velmi záhy rozšířila o interní lékařství s nástavbovou specializací v hematologii a transfuzní službě, a proto také 

dlouhou řadu let lékařsky zajišťuje i dvě specializované ambulance: metabolickou a hematologickou. V letech 1985–1988 

absolvovala postgraduální kurz FF UK a ČSAV „Základy matematických metod pro využití v experimentálním výzkumu“, 

z něhož mj. vychází její celoživotní zájem o aplikovanou matematiku a zejména pak o korektní statistické zpracování dat, 

produkovaných v hojné míře právě ve zdravotnických laboratořích. Inspiraci ke své práci v posledních letech nejčastěji hledá 

a spolehlivě nachází v nejrůznějších doporučeních CLSI.

Ve volném čase relaxuje zahradničením, příležitostným cestováním a sportem (plavání a pilates), návštěvou kulturních akcí, 

četbou všeho možného a hrou na klavír.
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