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ἱ τροπονίνες εἶναι ρυθμιστὲς σύσπασης
τῶν μυῶν. Βρίσκονται τόσο στοὺς καρδιακοὺς ὅσο καὶ στοὺς σκελετικοὺς μύες.
Ὅμως κωδικοποιοῦνται ἀπὸ διαφορετικὰ γονίδια στοὺς προηγούμενους ἱστοὺς καὶ ἔχουν διαφορετικὴ ἀλληλουχία ἀμινοξέων. Αὐτὸ ἐπέτρεψε
τὴν παραγωγὴ ἀντισωμάτων εἰδικῶν ἔναντι στὶς
καρδιακὲς μορφὲς (cTnI καὶ cTnT) καὶ τὴν ἀνακάλυψη ποσοτικῶν καὶ ποιοτικῶν μεθόδων γιὰ
τὸν ὑπολογισμὸ τῶν ἐπιπέδων τους.
Οἱ τροπονίνες Ι, Τ καὶ C (σύμπλεγμα τροπονίνης) εἶναι συστατικὰ τῆς συσταλτικῆς συσκευῆς
τῶν μυοκαρδιακῶν κυττάρων, ἀλλὰ θεωρεῖται
ὅτι καὶ μικρὲς ποσότητες ἐλεύθερων τροπονινῶν Ι
καὶ Τ ὑπάρχουν στὸ κυτταρόπλασμα σὰν πρώιμη
ἐλεύθερη δεξαμενή. Τὸ σύμπλεγμα τῆς τροπονίνης
ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς ὑποομάδες ρυθμιστικῶν
πρωτεϊνῶν, ποὺ ἑνώνονται μὲ τὰ ἰνίδια ἀκτίνης
καὶ τὴν τροπομυοσίνη. Ἡ αὔξηση τοῦ ἀσβεστίου
στὸ κυτοσόλιο ἐπιφέρει ἐνεργοποίηση καταρχὴν
τῆς τροπονίνης C, ποὺ στὴ συνέχεια ἀλληλεπιδρᾶ
μὲ τὶς τροπονίνες Ι καὶ Τ, ὁδηγεῖ σὲ ἀναστολὴ τῆς
τροπομυοσίνης στὴν ἀκτίνη καὶ τελικὰ γεφυρώνει τὴν ἀκτίνη μὲ τὴν μυοσίνη καὶ καταλήγει σὲ
σύσπαση. Οἱ καρδιακὲς τροπονίνες (cTn) εἶναι
βιοδεῖκτες ἐκλογῆς γιὰ τὴ διάγνωση μυοκαρδιακῆς βλάβης/νέκρωσης. Ὅμως δὲν εἶναι εἰδικοὶ

δεῖκτες τῆς αἰτιολογίας τῆς μυοκαρδιακῆς βλάβης
– νέκρωσης, ἐνῶ οἱ αὐξημένες τιμές, ἀνεξάρτητα
αἰτίας, συσχετίζονται μὲ ἀνεπιθύμητα κλινικὰ
συμβάματα. Οἱ συμβατικὲς καρδιακὲς τροπονίνες
T καὶ I (cTnT, cTnI) μποροῦν νὰ μετρήσουν μόνο
μεγάλες αὐξήσεις τῆς τροπονίνης, ποὺ ἀντανακλοῦν μυοκαρδιακὴ νέκρωση (cut-off value >99th
ἑκατοστιαία θέση τῆς καμπύλης τῶν φυσιολογικῶν τιμῶν). Οἱ ὑψηλῆς εὐαισθησίας τροπονίνες
(hs-cTn) ἀνιχνεύουν μικρότερη ἔκταση μυοκαρδιακῆς βλάβης, ἐκφράζονται σὲ ng/L (=pg/ml),
ἔχουν ὡς ἀνώτερο φυσιολογικὸ ὅριο τὸ 99ο ἑκατοστημόριο καμπύλης φυσιολογικῶν τιμῶν, ποὺ
εἶναι τὸ συνιστώμενο URL (upper reference limit)
καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι διαφορετικὸ ἀνάλογα μὲ τὴν
κατασκευαστικὴ Ἑταιρεία (π.χ. 14 pg/ml γιὰ τὴν
hs-cTnΤ). Ἔτσι, τὰ πλεονεκτήματά τους ἔναντι
τῆς συμβατικῆς μεθόδου εἶναι ἡ πρώιμη ἀνίχνευση μυοκαρδιακῆς κυτταρικῆς νέκρωσης (περίπου
2 ὧρες μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ πόνου), ἡ ἐπίτευξη
ἀξιοπιστίας CV ≤10% στὸ 99ο ἑκατοστημόριο τοῦ
πληθυσμοῦ ἀναφορᾶς καὶ ἡ αὐξημένη εὐαισθησία
μὲ τὸ κόστος τῆς χαμηλῆς εἰδικότητας στὴ διάγνωση τοῦ ὀξέος ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου μὲ
μιὰ μέτρηση. Ἡ αὔξηση τῆς τροπονίνης μπορεῖ νὰ
εἶναι ἰσχαιμικῆς (ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου) καὶ
μὴ ἰσχαιμικῆς αἰτιολογίας.
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Ἰσχαιμικὴ αὔξηση τροπονίνης (ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου)
Στὴν ἰσχαιμικὴ νέκρωση τῶν μυϊκῶν κυττάρων χάνεται ἡ ἀκεραιότητα τῆς μεμβράνης τοῦ
σαρκειλήμματος, καὶ τὰ ἐνδοκυττάρια μακρομόρια ἀρχίζουν νὰ διαχέονται στὸν καρδιακὸ διάμεσο ἱστὸ καὶ τελικὰ στὴν κυκλοφορία. Ἡ κυτταροπλασματικὴ τροπονίνη ἐλευθερώνεται πρώτη,
ἀκολουθούμενη ἀπὸ παρατεταμένη ἀπελευθέρωση τῆς τροπονίνης τοῦ συμπλέγματος ἀπὸ τὴν
κατάρρευση καὶ/ἢ καταστροφὴ τῆς συσπαστικῆς
συσκευῆς, ποὺ μπορεῖ νὰ διαρκέσει πολλὲς ἡμέρες.
Ἡ μεγαλύτερη ἀξία τῆς τροπονίνης παραμένει
στὴ διάγνωση τοῦ ἐμφράγματος. Τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ὁρίζεται ἀπὸ δυναμικὲς ἀλλαγὲς (αὔξηση ἢ πτώση) τῆς τροπονίνης σὲ συνδυασμὸ μὲ κλινικὲς ἐνδείξεις ὀξείας μυοκαρδιακῆς
ἰσχαιμίας. Στὶς τελευταῖες περιλαμβάνεται τουλάχιστον ἕνα ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα: ἰσχαιμικὸς πόνος
ἢ ἰσχαιμικὸ ΗΚΓράφημα (ἀλλαγὲς ST-T ἢ νεοεμφανιζόμενο LBBB ἢ ἀνάπτυξη παθολογικῶν κυμάτων Q) ἢ ἀπεικονιστικὴ ἰσχαιμικὴ διαταραχὴ
(νέα ἀπώλεια βιώσιμου μυοκαρδιακοῦ ἱστοῦ ἢ
νέα τμηματικὴ διαταραχὴ κινητικότητας τοιχώματος) ἢ ἀνίχνευση ἐνδοστεφανιαίου θρόμβου στὴ
στεφανιογραφία ἢ στὴ νεκροψία. Ὁ ὁρισμὸς τοῦ
ἐμφράγματος βασίζεται στὴν αὔξηση ἢ/καὶ στὴν
πτώση τῶν τροπονινῶν, ἔτσι ἀπαιτεῖ τουλάχιστον
2 μετρήσεις μὲ τὸ λιγότερο 2 δείγματα αἵματος ἕνα στὴν προσέλευση καὶ ἕνα ἀργότερα. Οἱ ἀλλαγὲς στὰ ἐπίπεδα τῶν τροπονινῶν μπορεῖ νὰ εἶναι
ἀπόλυτες, ποὺ ἐκφράζονται σὲ ng/L, ἢ σχετικές,
ποὺ ἐκφράζονται σὲ ἑκατοστιαία ἀναλογία (%).
Τὰ μεσοδιαστήματα λήψης τῆς τροπονίνης εἶναι
οἱ 3-6 ὧρες γιὰ τὴν συμβατικὴ cTn καὶ οἱ 3 ὧρες
γιὰ τὴν hc-cTn (ESC guidelines 2012).
Τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου διακρίνεται σὲ 5 τύπους:
Τύπος 1 (ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο): μυοκαρδιακὴ νέκρωση ἀπὸ ρήξη ἀθηρωματικῆς πλάκας
καὶ σχηματισμὸ θρόμβου.
Τύπος 2: μυοκαρδιακὴ νέκρωση ἀπὸ διαταραχὴ τοῦ ἰσοζυγίου (mismatch) προσφορᾶς καὶ
ἀπαιτήσεων τοῦ μυοκαρδίου σὲ ὀξυγόνο.
Τύπος 3: αἰφνίδιος καρδιακὸς θάνατος μὲ
προηγηθέντα ἰσχαιμικὰ συμπτώματα.
Τύπος 4: μυοκαρδιακὴ νέκρωση μετὰ ἀγγει-
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οπλαστικὴ στεφανιαίων ἀρτηριῶν ἢ θρόμβωση
stent.
Τύπος 5: μυοκαρδιακὴ νέκρωση μετὰ ἐγχείρηση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Τροπονίνη καὶ τύπου 1 ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου (ACS)
Ἡ αὐξημένη τροπονίνη δίνει πληροφορίες γιὰ
τὴ διάγνωση, τὴν πρόγνωση καὶ τὴ θεραπεία τοῦ
συνδρόμου. Σὲ ἐμφανὲς STEMI (ὀξὺ ἔμφραγμα
μυοκαρδίου μὲ ἀνάσπαση τοῦ διαστήματος ST),
μὲ κλινικὰ καὶ ΗΚΓραφικά κριτήρια, δὲν πρέπει
νὰ ἀναμένεται οὔτε μιὰ τιμὴ τροπονίνης γιὰ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις, ἀλλὰ ν’ ἀκολουθεῖ ἄμεση
ἐπαναιμάτωση. Σὲ NSTEMI (ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου χωρὶς ἀνάσπαση τοῦ διαστήματος ST),
ἡ ἑρμηνεία τῆς αὐξημένης τροπονίνης πρέπει νὰ
γίνεται πάντα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κλινικὴ εἰκόνα-πιθανότητα ὕπαρξης τῆς νόσου πρὶν τὴ διενέργεια τῆς ἐξέτασης (pre-test probability) καὶ τὶς
δυναμικὲς ἀλλαγὲς τῆς τροπονίνης σὲ διαδοχικὰ δείγματα αἵματος. Ἡ pre-test probability τοῦ
ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ACS) ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὴν ἡλικία, τὸ φῦλο, τοὺς παράγοντες κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο ἢ τὸ γνωστὸ ἱστορικὸ
στεφανιαίας νόσου, τὴν ποιότητα τῶν συμπτωμάτων, τὶς ΗΚΓραφικές ἰσχαιμικὲς ἀλλαγὲς καὶ
τὶς ἠχοκαρδιογραφικὲς τοιχωματικὲς διαταραχὲς
κινητικότητας.
Ὑπάρχουν ἀλγόριθμοι πρώιμης ἐπιβεβαίωσης
(rule-in) ἢ ἀποκλεισμοῦ (rule-out) ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου χωρὶς ἀνάσπαση τοῦ διαστήματος ST, μὲ τὴ βοήθεια ἐπαναληπτικῶν μετρήσεων
τροπονινῶν στὴ 1 ἢ στὶς 3 ὧρες ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ
μέτρηση. Ἀξιολογοῦνται συγκεκριμένες ποσοστιαῖες ἢ ἀπόλυτες μεταβολές. Τὸ 2o δεῖγμα hscTnI στὶς 3 ὧρες αὐξάνει τὴν εὐαισθησία στὴ διάγνωση ἀπὸ τὸ 82,3% στὴν εἴσοδο στὸ 98,2% καὶ
τὴν ἀρνητικὴ προγνωστικὴ ἀξία ἀπὸ τὸ 94,7%
στὸ 99,4% (ΕSC 2015 guidelines). Μιὰ μόνο φυσιολογικὴ τιμὴ τροπονίνης ἀρκεῖ γιὰ ἐπιστροφὴ τοῦ
ἀσθενῆ στὸ σπίτι σὲ διάρκεια πόνου πάνω ἀπὸ 6
ὧρες, ποὺ ἔχει ἀποδράμει στὸ τμῆμα ἐπειγόντων
περιστατικῶν, ἀπουσίᾳ ἄλλης αἰτίας εἰσαγωγῆς
καὶ GRACE score <140. Ἀντίθετα, χρειάζεται καὶ
τρίτη τιμὴ τροπονίνης σὲ ἰσχυρὴ κλινικὴ ὑποψία
τῆς νόσου ἢ ὑποτροπὴ τοῦ πόνου, ἀκόμα καὶ σὲ
φυσιολογικὴ δεύτερη τιμή.
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Σὲ NSTΕMI ἡ θετικὴ τροπονίνη ἀποτελεῖ ἕνα
σπουδαῖο στοιχεῖο τοῦ συνολικοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου γιὰ συμβάματα (θάνατο ἢ ἐπανέμφραγμα) καὶ θὰ πρέπει νὰ ὁδηγεῖ τὸν ἀσθενῆ στὸ
αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο ἐντὸς 24 ὡρῶν.
Τροπονίνη καὶ τύπου 2 ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου
Ἡ χαρακτηριστικὴ κινητικὴ τῆς τροπονίνης,
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κλινικὴ εἰκόνα ἰσχαιμίας,
πιστοποιεῖ τὸ τύπου 2 ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, στὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ρήξη ἀθηρωματικῆς
πλάκας καὶ σχηματισμὸς θρόμβου, ἀλλὰ mismatch
προσφορᾶς καὶ ἀπαιτήσεων τοῦ μυοκαρδίου σὲ
ὀξυγόνο. Ἐδῶ δὲν ἀπαιτεῖται ἀντιϊσχαιμικὴ-ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγὴ καὶ ταχεῖα ἐπαναιμάτωση,
ἀλλὰ διόρθωση τῆς βασικῆς ὑποκείμενης αἰτίας.
Τροπονίνη καὶ τύπου 3 ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου (αἰφνίδιος θάνατος)
Τὸ μόνο ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου ποὺ δὲν
ἀπαιτεῖ καταγραφὴ δυναμικῆς ἀλλαγῆς τροπονίνης γιὰ τὴ διάγνωσή του (δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἡ μέτρηση, διότι προηγεῖται ὁ αἰφνίδιος θάνατος).
Τροπονίνη καὶ τύπου 4 ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου (ΜΕΤΑ PCI)
Ἀξιολογεῖται γιὰ τὴ διάγνωση ἐμφράγματος,
αὔξηση τροπονίνης >5πλάσιο τῆς ἀνώτερης φυσιολογικῆς τιμῆς, ἐντὸς 48 ὡρῶν ἀπὸ τὴ διαδικασία (μὲ φυσιολογικὲς τιμὲς πρὶν) καὶ συμπτώματα
ἰσχαιμίας ἢ νέο ἰσχαιμικὸ ΗΚΓράφημα ἢ ἐπιβεβαιωμένες ἐπιπλοκὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς PCI.
Ὡστόσο σὲ αὐξημένες τιμὲς (σταθερὲς ἢ πτωτικὲς)
πρὶν τὴ διαδικασία ἀξιολογεῖται αὔξηση >20%
ἀπὸ τὰ προηγούμενα ἐπίπεδα μὲ συνυπάρχοντα
κλινικὰ κριτήρια.
Τροπονίνη καὶ τύπου 5 ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου (ΜΕΤΑ CABG)
Ἀξιολογεῖται γιὰ τὴ διάγνωση ἐμφράγματος,
αὔξηση τροπονίνης >10πλάσιο τοῦ ἀνώτερου ἐπιτρεπτοῦ ὁρίου, μὲ φυσιολογικὲς τιμὲς πρὶν τὴν διαδικασία καὶ ἰσχαιμικὸ ΗΚΓράφημα (νέα κύματα
Q) ἢ ἀγγειογραφικὰ ἀποφραγμένο μόσχευμα ἢ νέα
ἀπόφραξη γηγενοῦς ἀγγείου ἢ, ἀπεικονιστικᾶ, νέα
ἀπώλεια βιώσιμου μυοκαρδίου (guidelines 2012).

Μὴ ἰσχαιμικὴ αὔξηση τροπονίνης
Καταγράφεται σὲ μυοκαρδιακὴ βλάβη (myo
cardial injury). Ἡ μυοκαρδιακὴ βλάβη προσδι-
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ορίζεται ἀπὸ αὔξηση εὐαίσθητων καὶ εἰδικῶν
μυοκαρδιακῶν βιοδεικτῶν, ὅπως τῆς καρδιακῆς
τροπονίνης καὶ τῆς κρεατινικῆς κινάσης CKMB.
Διακρίνεται σὲ ὀξεῖα καὶ χρόνια.
Ἡ ὀξεῖα μυοκαρδιακὴ βλάβη προκαλεῖται
ἀπὸ ποικίλες δομικὲς καρδιακὲς καὶ μὴ καρδιακὲς
νόσους καὶ ὁρίζεται ὡς ὀξεῖα, δυναμικὴ ἀλλαγὴ
τιμῆς τροπονίνης σὲ διαδοχικὲς μετρήσεις (ἄνοδος ἢ πτώση ≥20% σὲ 3-6 ὧρες ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ
μέτρηση), ἀπουσία συμπτωμάτων καὶ σημείων
ἐμφανοῦς μυοκαρδιακῆς ἰσχαιμίας. Ἡ χρόνια μυοκαρδιακὴ βλάβη ἐπίσης προκαλεῖται ἀπὸ ποικίλες δομικὲς καρδιακὲς καὶ μὴ καρδιακὲς νόσους
καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ σταθερὰ αὐξημένη τιμὴ
τροπονίνης σὲ διαδοχικὲς μετρήσεις, ἀπουσία
συμπτωμάτων καὶ σημείων ἐμφανοῦς μυοκαρδιακῆς ἰσχαιμίας.
Στοὺς μηχανισμοὺς ἀπελευθέρωσης τροπονινῶν, σὲ μυοκαρδιακὴ βλάβη, περιλαμβάνονται ἡ
αὐξημένη φυσιολογικὴ κυτταρικὴ ἀντικατάσταση, ἡ ἀπόπτωση τῶν μυοκαρδιακῶν κυττάρων, ἡ
παροδικὴ αὔξηση τῆς διαπερατότητας τοῦ κυτταρικοῦ τοιχώματος στὶς τροπονίνες, ἡ κυτταρικὴ
ἀπελευθέρωση προϊόντων ἀποδομῆς τροπονινῶν
καὶ ἡ νέκρωση τῶν μυοκυττάρων.
Τροπονίνη καὶ καρδιακή ἀνεπάρκεια
Ἡ αὐξημένη τροπονίνη ἔχει προγνωστικὴ
ἀξία συμβαμάτων καρδιακῆς - συνολικῆς θνητότητας καὶ εἰσαγωγῶν ἀπορρύθμισης καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, ἀλλὰ εἶναι πτωχὸς δείκτης διάκρισης τῆς αἰτιολογίας τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
(ἰσχαιμικὴ – μὴ ἰσχαιμικὴ) καὶ τῆς προόδου τῆς
νόσου. Ἀποδίδεται σὲ ὀξὺ καὶ χρόνιο μυοκαρδιακὸ stress, χρόνια ὑποκλινικὴ-ὑπενδοκαρδιακὴ
ἰσχαιμία, ἄμεση βλάβη μυοκαρδιακῶν κυττάρων,
αὐξημένη ἀπόπτωση καὶ αὐξημένο μυοκαρδιακὸ turnover στὰ πλαίσια τῆς προοδευτικῆς μυοκαρδιακῆς δυσλειτουργίας. Μόνη ἡ αὔξηση τῆς
τροπονίνης, σὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, δὲν εἶναι
ἐπαρκὴς γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν αἰτιολογία τῆς
αὔξησης, δηλαδή, ἐὰν εἶναι ἀποτέλεσμα ὀξέος
στεφανιαίου συνδρόμου ἢ ὀφείλεται στὴ χρόνια
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Γι’ αὐτὸ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
γνωστὴ στεφανιαία νόσο καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ποὺ ἦσαν προηγουμένως σταθεροποιημένοι,
ἢ σὲ ἀσθενεῖς μὲ νέας ἔναρξης καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ποὺ παρουσιάζονται μὲ αὐξημένα ἐπίπεδα
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τροπονίνης, εἶναι χρήσιμη ἡ περαιτέρω ἐκτίμηση
γιὰ ἀποφρακτικὴ στεφανιαία νόσο ἢ ὀξεῖα ρήξη
πλάκας μὲ λειτουργικὴ δοκιμασία ἢ στεφανιογραφία.
Τροπονίνη καὶ πνευμονικὴ ἐμβολή
Παρουσιάζει μιὰ μέση συχνότητα αὔξησης
τροπονίνης περίπου 39% (ἀπὸ μεταανάλυση 20
μελετῶν). Συσχετίζεται μὲ δυσλειτουργία τῆς δεξιᾶς κοιλίας (πρώιμος δείκτης) καὶ ἀνεπιθύμητα
συμβάματα, συμπεριλαμβανομένου τοῦ θανάτου.
Δὲν συνιστᾶται ὡς ἐξέταση ρουτίνας γιὰ διάγνωση – ἐπιβεβαίωση πνευμονικῆς ἐμβολῆς. Ἔχει
ὑψηλὴ ἀρνητικὴ προγνωστικὴ ἀξία ἐνδονοσοκομειακοῦ θανάτου σὲ φυσιολογικὲς τιμὲς καὶ αἱμοδυναμικὴ σταθερότητα (δὲν χρειάζεται ἐπιθετικὴ
θεραπεία μὲ θρομβόλυση).
Τροπονίνη καὶ χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια
Ποσοστὰ αὐξημένων ἐπίπεδων σὲ χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια (μεταανάλυση 2005): τροπονίνη Τ 12-66% καὶ τροπονίνη Ι 0,4–38%. Ὁ παθοφυσιολογικὸς μηχανισμὸς αὐξημένων ἐπιπέδων
τροπονίνης, σὲ ποικίλου βαθμοῦ χρόνια νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια, παραμένει ἀμφισβητούμενος καὶ δὲν
προκαλεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴ μειωμένη νεφρικὴ κάθαρση καὶ τὰ διασπώμενα μικρὰ κομμάτια τῆς τροπονίνης Τ, ποὺ ἀνιχνεύονται στὸν ὀρό.
Ὅμως ὑπάρχει ξεκάθαρη σημαντικὴ συσχέτιση αὐξημένης τροπονίνης Τ μὲ τὴν ὁλικὴ θνητότητα καὶ τὴν καρδιακὴ θνητότητα. Συνιστᾶται ἡ
μέτρησή της γιὰ τὴ διάγνωση ὀξέος ἐμφράγματος
μυοκαρδίου σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια (ἀνεξάρτητα μὲ τὴ βαρύτητα
τῆς χρόνιας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας), ποὺ ἔχουν
συμπτώματα ἢ ΗΚΓραφικές ἐνδείξεις ἰσχαιμίας.
Ἀξιολογεῖται ἡ αὔξηση ≥20% στὶς 6-9 ὧρες μετὰ
τὴν προσέλευση, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν χρονίως
αὐξημένα ἐπίπεδα.
Ἐπιπλέον οἱ αὐξημένες τιμὲς μποροῦν νὰ βοηθήσουν σὲ διαστρωμάτωση κινδύνου καὶ παρέχουν baseline τιμὲς γιὰ σύγκριση, ὅταν ὑπάρξει
ὀξεῖα κλινικὴ κατάσταση.
Τροπονίνη καὶ σήψη
Αὐξάνεται περίπου στὸ 62% τῶν ἀσθενῶν
μὲ σήψη, σηπτικὸ shock, σύνδρομο συστηματικῆς φλεγμονώδους ἀπάντησης. Πιθανότερος μηχανισμὸς αὔξησης εἶναι ἡ ἐμφάνιση μυοκαρδια-
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κῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ
ἀνευρίσκεται περίπου στὸ 50% τῶν ἀσθενῶν μὲ
σήψη-σηπτικὸ shock. Ἡ αὔξηση εἶναι ἤπια, ἐνῶ
δὲν ὑπάρχει συσχέτιση μὲ προηγούμενο ἱστορικὸ
στεφανιαίας νόσου. Ἡ αὐξημένη τροπονίνη εἶναι
δείκτης πτωχῆς λειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, μὲ ἀμφίβολη σημασία στὴ διαστρωμάτωση
κινδύνου καὶ συσχέτιση μὲ τὴ θνητότητα. Ἔτσι
δὲν συνιστᾶται ὡς ἐξέταση ρουτίνας στὴ σήψη.
Τροπονίνη καὶ χημειοθεραπευτικά
Τὰ χημειοθεραπευτικὰ (ἀνθρακυκλίνες, κυ
κλοφωσφαμίδη, παράγοντες πλατίνας) προκαλοῦν
πρώιμη παροδικὴ καρδιακὴ συστολικὴ δυσλειτουργία, μόνιμη καρδιακὴ συστολικὴ δυσλειτουργία, διαστολικὴ δυσλειτουργία καὶ ἀρρυθμίες. Ἡ
αὐξημένη τροπονίνη εἶναι δείκτης ἀνίχνευσης
καρδιακῆς τοξικότητας-βλάβης μετὰ ἀπὸ χημειοθεραπεία. Ἡ αὔξηση τῆς τροπονίνης, σὲ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο καὶ ὁποιοδήποτε στάδιο θεραπείας,
συσχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο συστολικῆς
δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ θανάτου. Ἔτσι, σὲ μεγάλη μελέτη, ἡ χορήγηση ἐναλαπρίλης γιὰ 1 ἔτος, σὲ αὔξηση τροπονίνης 72 ὧρες
μετὰ ὑψηλὴ δόση χημειοθεραπείας, μείωσε δραματικὰ τὸν κίνδυνο ἀνάπτυξης συστολικῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Τροπονίνη καὶ μυοκαρδίτιδα
Ἡ αὐξημένη τροπονίνη βρέθηκε νὰ ἔχει ρόλο
στὸν προσδιορισμὸ τῆς χρονικῆς ἔναρξης τῆς
νόσου – συνήθως παρουσιάζεται σὲ χρόνο ≤1 μῆνα
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων τῆς νόσου. Σὲ
μυοπερικαρδίτιδα αὐξάνεται συνηθέστερα στὴν
ἰδιοπαθῆ μορφή της καὶ δὲν συσχετίζεται μὲ τὴν
κλινικὴ ἔκβαση (ὑποτροπές, ἐπιπωματισμός, συμ
πίεση, κοιλιακὴ δυσλειτουργία).
Τροπονίνη καὶ ἐνδοεγκεφαλικὴ αἱμορραγία
Πιθανότερα ἀφορᾶ σὲ νευροκαρδιογενῆ
βλάβη, ποὺ ἀποδίδεται σὲ ὑπέρμετρη συμπαθητικὴ διέγερση καὶ ἔκκριση κατεχολαμινῶν (τύπου
μυοκαρδιοπάθειας takotsubo, συχνὰ ἀναστρέψιμης). Παρ’ ὅλα αὐτά, σὲ ἀσθενεῖς μὲ σημαντικὴ
στεφανιαία νόσο πρέπει νὰ ἀποκλειστεῖ τὸ ὀξὺ
ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
Τροπονίνη καὶ ἱσχαιμικὸ ἀγγειακό ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο (ΑΕΕ)
Ὑπάρχει ἡ κατεχολαμινικὴ ὑπόθεση, ἀλλὰ
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δεδομένης τῆς συνύπαρξης συχνότερα στεφανιαίας νόσου, λόγῳ τῶν κοινῶν παραγόντων κινδύνου, πρέπει νὰ ἀποκλειστεῖ τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα
μυοκαρδίου. Ἔλεγχος τῶν ἀσθενῶν μὲ θετικὴ
τροπονίνη γιὰ στεφανιαία νόσο μπορεῖ νὰ γίνει
μὲ μὴ ἐπεμβατικὴ λειτουργικὴ δοκιμασία, ὅταν
ἀνακάμψουν ἀπὸ τὸ ΑΕΕ ἢ μὲ ἐπείγουσα στεφανιογραφία, ὅταν ὑπάρχουν κλινικὰ σημεῖα ἢ συμπτώματα συνεχιζόμενης ἰσχαιμίας καὶ ἡ νευρολογικὴ κατάσταση τό ἐπιτρέπει.
Μελέτες ἔχουν δείξει συσχέτιση αὐξημένης
τροπονίνης μὲ μικρὴ αὔξηση τῆς θνητότητας καὶ
μεγαλύτερη ἀναπηρία.
Τροπονίνη καὶ ραβδομυόλυση
Πιστεύεται ὅτι οἱ αὐξημένες, νέας γενιᾶς
τροπονίνες ἀντανακλοῦν μυοκαρδιακὴ προσβολὴ-βλάβη, ἀνεξάρτητη τῆς μαζικῆς σκελετικῆς μυϊκῆς νέκρωσης καὶ τῆς συνολικῆς CK (ἀπουσία
νεφρικῆς ἀνεπάρκειας).
Ἂν ἡ αὔξηση συνοδεύεται ἀπὸ ΗΚΓ/echo διαταραχές, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Τροπονίνη καὶ ὑπέρμετρη ἄσκηση (extreme
exercise)
Ἤπια αὔξηση τροπονίνης σὲ διάφορα ποσοστά, ποὺ ἀποκαθίσταται στὶς 48 ὧρες, δὲν συσχετίζεται μὲ καρδιακὰ συμβάματα στὸν 1ο χρόνο
(ἑξαιρέθηκαν στὶς μελέτες ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ καρδιαγγειακὴ νόσο, καρδιακὰ συμπτώματα ἢ παράγοντες κινδύνου). Ὑπάρχει συσχέτιση τῶν ἐπιπέδων μὲ προπόνηση, φυσικὴ κατάσταση, τύπο καὶ
διάρκεια τῆς ἄσκησης. Γενικὰ δὲν συνιστᾶται ὡς
ἐξέταση ρουτίνας μετὰ τὴν ἄσκηση, ἀπουσία ὕποπτων συμπτωμάτων γιὰ στεφανιαία νόσο.
Tροπονίνη καὶ ἀορτικὸς διαχωρισμός
Ἂν καὶ σπάνια ὁ διαχωρισμὸς περιλαμβάνει
τὰ στόμια τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν, πιστεύεται
ὅτι ἡ αὔξηση τῆς τροπονίνης (περίπου στὸ 24%
σὲ μιὰ μελέτη μὲ διαχωρισμὸ Τύπου A) ὀφείλεται
στὸ αἱμοδυναμικὸ stress καὶ στὴν ἀστάθεια.
Τροπονίνη καὶ ἐξωκαρδιακὴ ἐπέμβαση
Αὐξημένη τροπονίνη τὶς πρῶτες ἡμέρες, μετεγχειρητικά, συσχετίστηκε μὲ αὐξημένη, μακροπρόθεσμη, συνολικὴ θνητότητα, καρδιαγγειακὴ
θνητότητα καὶ καρδιαγγειακὰ συμβάματα (6
μῆνες, 1 καὶ 4 ἔτη). Ἡ συσχέτιση ὑπῆρχε ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὕπαρξη μυοκαρδιακῆς βλάβης (ἀπου-
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σία ἰσχαιμικῶν συμπτωμάτων καὶ ΗΚΓραφικῶν
ἀλλαγῶν – κατεχολαμινικὴ προσβολὴ) ἢ τυπικοῦ
ὀξέος ἐμφράγματος μυοκαρδίου.
Δὲν ὑπάρχουν δεδομένα γιὰ ἀλλαγὲς στὴ θεραπεία μὲ βάση τὴν ὑψηλὴ τροπονίνη καὶ ἔτσι δὲν
συνιστᾶται ὡς ἐξέταση ρουτίνας σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς χωρὶς ΗΚΓραφικές ἰσχαιμικὲς ἀλλαγὲς ἢ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια.
Τροπονίνη καὶ χρόνια ἀποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Δύσκολη ἡ ἑρμηνεία τῆς αὐξημένης τροπονίνης σὲ ΧΑΠ. Εἶναι ἀρκετοὶ οἱ κοινοὶ παράγοντες
κινδύνου σὲ ΧΑΠ καὶ στεφανιαία νόσο. Πιθανοὶ μηχανισμοὶ αὔξησης εἶναι ἡ ὑποξαιμία καὶ/ἢ
ἀναπνευστικὴ ὀξέωση, ποὺ μποροῦν νὰ ἐπάγουν
δευτεροπαθῶς μυοκαρδιακὴ ἰσχαιμία, ἀλλὰ καὶ
ἡ δευτεροπαθὴς πνευμονικὴ ὑπέρταση, ποὺ προκαλεῖ ὑπερτροφία/διάταση τῆς δεξιᾶς κοιλίας καὶ
ὑπενδοκάρδια ἰσχαιμία αὐτῆς μέσῳ αὐξημένων
ἀναγκῶν. Μελέτες ἔχουν δείξει αὐξημένη ἐνδονοσοκομειακὴ καὶ ἐντὸς 2 ἐτῶν θνητότητα σὲ ἔξαρση ΧΑΠ καὶ αὐξημένη τροπονίνη.
Τροπονίνη καὶ σακχαρώδης διαβήτης
Διαβητικὴ κετοξέωση σὲ ΣΔ τύπου Ι συνοδεύεται ἀπὸ ἤπια αὔξηση τροπονίνης Ι (περίπου
12% πάνω ἀπ’ τὰ φυσιολογικὰ ὅρια) σὲ ποσοστὸ
10%. Ἐπανέρχεται σὲ φυσιολογικὰ ἐπίπεδα ἐντὸς
24 ὡρῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη θεραπείας (διαφορετικὴ
κινητικὴ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα).
Σὲ ἀναδρομικὴ μελέτη ἀσθενῶν μὲ τὰ προηγούμενα χαρακτηριστικὰ καὶ χωρὶς ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, ἡ αὐξημένη τροπονίνη ἦταν
ἀνεξάρτητος παράγοντας θνητότητας στὰ 2 ἔτη,
ξέχωρα ἀπὸ βαρύτητα διαβητικῆς κετοξέωσης καὶ
ὑποκείμενη καρδιαγγειακὴ νόσο.
Τροπονίνη καὶ stress cardiomyopathy (takotsubo)
Ὀφείλεται σὲ ἔκδηλη συμπαθητικὴ διέγερση.
Ὑπάρχει ἠπιότερη αὔξηση τροπονίνης, σὲ σύγκριση μὲ ἐμφράγματα ἀνάλογης ΗΚΓραφικῆς καὶ
echo ἔκτασης. Στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων ἡ τροπονίνη ἐπανέρχεται στὸ φυσιολογικὸ σὲ
3-4 ἡμέρες καὶ ἡ ἀριστερὴ κοιλία ἐπανακάμπτει
πλήρως σὲ ἡμέρες ἢ ἑβδομάδες.
Τροπονίνη καὶ θεραπείες ἀρρυθμιῶν
Ἐμφύτευση ἠλεκτροδίων βηματοδότη ἢ ἀπι-
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νιδωτῆ προκαλεῖ μικρὴ αὔξηση τροπονίνης ἀπὸ
μηχανικὸ τραῦμα. Πολλαπλὲς ἐκφορτίσεις ἀπινιδωτῆ προκαλοῦν αὔξηση τροπονίνης στὸ 40-90%
τῶν περιπτώσεων, χωρὶς αὐτὴ νὰ συσχετίζεται
μὲ μελλοντικὰ συμβάματα. Προγραμματισμένη
καρδιομετατροπὴ ὑπερκοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν παρουσιάζει, σπάνια, σημαντικὴ αὔξηση τροπονίνης
μετὰ 6 ἕως 24 ὧρες.
Αὔξηση τροπονίνης μετὰ ablation διαπιστώνεται στὸ 54 ἕως 100% τῶν περιπτώσεων ἐντὸς 24
ὡρῶν, μὲ τὴν συχνότητα καὶ τὸ εὖρος τῆς αὔξησης νὰ εἶναι ἀνάλογο μὲ τὸ ἐπίπεδο τῆς χορηγούμενης ἐνέργειας, τὴ διάρκεια τῆς ἐφαρμογῆς καὶ
πιθανῶς τὴν ἐνδοκαρδιακὴ ἐντόπιση τῆς θεραπείας. Ἡ αὔξηση εἶναι ἀναμενόμενη, δὲν σχετίζεται
μὲ ἐπιπλοκὲς καὶ δὲν ἀντιπροσωπεύει πρόσθετο
καρδιακὸ σύμβαμα.
Σὲ καρδιοαναπνευστικὴ ἀναζωογόνηση χωρὶς
χρήση ρεύματος (ἀπουσία προϋπάρχουσας καρδιαγγειακῆς νόσου, μείζονος τραύματος θώρακα ἢ
σηπτικοῦ shock), καταγράφεται αὔξηση τῆς τροπονίνης, ποὺ ἐπανέρχεται στὰ φυσιολογικὰ ὅρια
ἐντὸς 30 ὡρῶν ἀπὸ τὴν ἀνάκτηση αὐτόματης κυκλοφορίας (διαφοροδιάγνωση ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα). Ὀφείλεται στὴ διακοπὴ τῆς συστηματικῆς κυκλοφορίας καὶ στὶς προσπάθειες ἀνάνηψης.
Τροπονίνη καὶ κύηση
Αὐξημένη τροπονίνη συσχετίστηκε μὲ μυοκαρδιοπάθεια τῆς κύησης καὶ ἐπίμονη δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἐπὶ τῆς νόσου.
Τροπονίνη καὶ καρδιακοὶ ὄγκοι
Ἡ αὔξηση τῆς τροπονίνης ὀφείλεται σὲ ἄμεση
διήθηση τῆς καρδιᾶς (π.χ. Ca λάρυγγα), ἐμβολὴ
στεφανιαίων ἀγγείων ἀπὸ συστατικὰ τοῦ ὄγκου
ἢ/καὶ θρομβωτικὸ ὑλικὸ (π.χ. μύξωμα) ἢ ὑπερπηκτικὴ κατάσταση μὲ ἐπακόλουθο θρόμβωση/
ἰσχαιμία στεφανιαίων (π.χ. λέμφωμα).
Τὰ δεδομένα εἶναι ἀνεπαρκῆ γιὰ συσχέτιση
τροπονίνης μὲ διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς
ἀποφάσεις.

Τροπονίνη καὶ καρδιακὴ μεταμόσχευση
Ἡ αὐξημένη τροπονίνη τοὺς πρώτους 3 μῆνες
μετὰ τὴ μεταμόσχευση δὲν προβλέπουν νόσο μοσχευμάτων ἢ ἐπακόλουθη ἀγγειοπάθεια στεφανιαίων, ἀλλὰ συσχετίζονται μὲ τὸν χρόνο καρδιοπληγίας καὶ/ἢ τὴν ἰσχαιμικὴ περίοδο.
Σὲ ἄλλες μελέτες ἡ αὐξημένη τροπονίνη πέραν
τῶν 1 ἕως 3 μηνῶν συσχετίστηκε μὲ αὐξημένη
ἐπίπτωση νόσου μοσχευμάτων, ἀλλὰ τὰ δεδομένα εἶναι ἀνεπαρκῆ γιὰ νὰ συστήσουν ἀντικατάσταση τῆς στεφανιογραφίας ἢ ἄλλης δοκιμασίας
ἰσχαιμίας μὲ τὴν τροπονίνη.
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