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1. Същност:
Тропонините са регулаторни структурни протеини, локализирани в тънките филаменти на напречнонабраздените мускули. Те регулират калций-медиираната мускулна контракция в скелетната и сърдечна
мускулатура. Основното им диагностично значение е като чувствителни маркери за остър коронарен
синдром (ОКС ).
Описаните до сега в литературата тропонини са три основни вида: тропонин I (TnI), тропонин
T(TnТ) и тропонин С(TnС ). TnI предотвратява мускулната контракция в случаите на ниска или липсваща
калциева концентрация. TnТ свързва тропониновия комплекс към веригата на тропомиозина. TnС е калций
свързващ белтък, който регулира активирането на актиновите филаменти. Освен функционално,
тропонините се различават по аминокиселинния си състав и молекулно тегло:
- TnI
Открити са три отделни изоформи на TnI: две в скелетни мускули(19.8кDa) и една в сърдечен
мускул (сTnI, 23,9кDa). Сърдечният ТnI e разпределен равномерно в предсърдията и камерите. Не се
изолира от скелетни мускули. 40% от първичната му структура е уникална. Поради високата си тъканна
специфичност, сTnI е високо чувствителен маркер за миокардно увреждане. Повишаването на сTnI може да
се дължи на oстър инфаркт на миокарда (ОМИ), сърдечно увреждане, хронична сърдечна недостатъчност,
нестабилна ангина, миокардити. В случаите на ОМИ, сTnI се повишава на 4-6ч. след началото на
сърдечните симптоми и се задържа 10-14 дни.
- TnТ
Установени са 4 изоформи на TnТ в скелетните мускули. Сърдечната изоформа на TnТ(сTnТ,
35кDa) притежава секвенция от 11 АК в N- терминалния край. Причини за увеличаване на сTnТ могат да
бъдат: ОМИ, мускулни и бъбречни заболявания, полимиозити, дерматомиозити. В случаите на ОМИ, сTnТ
се открива на 4-тия до 6-ия час и остава повишен в продължение на 4-7дни.
- TnС
Не е открита сърдечно-специфична форма за TnС(18кDa). Поради тази причина, ТnC не се използва
като сърдечен биомаркер.

2. Метод на определяне:
Измерването на сTnI и сTnT се извършва с имунохимични методи: хемилуминисцентен имунен
анализ, на „сандвичев принцип“ с две антитела, които свързват специфични епитопи от молекулата на
тропонина. Разработени са и т.нар. бързи тестове при леглото на болния (POCT).
Най-новата генерация високо чувствителни анализи за тропонини (hs cTn), осигуряват възможност
за ранна детекция на миокардната некроза.

3. Клинично значение и информативно съдържание:
•
Препоръките на международните медико-диагностични организации (ACCF, AHA, NACB)
посочват сърдечните тропонини като предпочитан маркер за диагноза на ОМИ. Стойностите трябва да
бъдат интерпретирани в съответствие с клиничните и ЕКГ данни. При съмнение за ОМИ, е необходимо да
се направи първоначално измерване и 3 до 6 часа по-късно. За диагностични се приемат случаите с
типично повишаване и/или понижаване на сTn, с поне една стойност над 99ти персентил за нормалната
референтна популация. Допълнително измерване се препоръчва при пациенти с повтарящи се исхемични
епизоди или ако не може да се установи кога са започнали оплакванията.
•
Серийното определяне увеличава откриваемостта на случаите с миокардно увреждане (при
налична ST- елевация) в срок от 8ч. и повишава точността при оценката на риска.
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•
Повишените нива на тропонин сочат увреждане на миокарда, но не указват
задължително исхемичен механизъм. Ако клиничната картина изключва исхемия, трябва да се
търсят други причини за сърдечно увреждане.
•
Тропонинът е предпочитан маркер за стратификация на ранния риск при пациентите
с ОКС. Стойноститите над 99ти персентил са показателни за риска от смъртност и повторни
исхемични инциденти. Повишеният риск, важи и за случаите, в които концентрацията на KK-MB е
нормална. Проучвания посочват 4-кратно по-висок риск от смърт и повторен ОМИ при болни с
не-ST ОКС и повишен тропонин, в сравнение с пациенти, които са с нормални резултати за
тропонин.
•
Стойности на hs cTn в нормалната референтна област, но близки до 99 персентил
за нормалната референтна популация, са показателни за по-висок риск. Колкото по-висок е hs
cTn, толкова по-голям е риска. Новите анализи не само определят стойностите на тропонин и
динамичните му промени, но също така, вероятно, могат да ускорят диагностицирането на ОКС и
откриването на пациенти с предшестващи сърдечно-съдови заболявания, които са с повишен
риск от повторни инциденти. Поради високата чувствителност на анализите, повече пациенти,
вкл. такива без доказано заболяване, са с откриваеми нива на сTn. На този етап не е ясно как
могат да бъдат разграничени различните причини за позитивиране на тропониновите стойности,
освен чрез серийно измерване на hs cTn.
•
Увеличени концентрации на сърдечни тропонини се установяват и при пациенти със
сърдечна недостатъчност, без явни признаци за коронарна исхемия и доказано коронарно
артериално заболяване. Предполага се, че причините са: продължителна миокардна увреда или
некроза. В случаите на хронична сърдечна недостатъчност, сърдечните тропонини имат
отношение към прогресията на лявокамерна дисфункция, влошена хемодинамика и повишен
смъртен риск.
•
При пациентите с остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност, повишените
нива отговарят на по-лоши клинични резулатати и по-голяма смъртност. Понижаването на
стойностите в хода на лечението подобрява прогнозата на острата или хронична сърдечна
недостатъчност.
4. Материал за изследване:
Серум или плазма(К2-EDTA, K3-EDTA, Li- хепарин). Необходимо количество: 30мкл. Стабилност на
пробата: 2ч. при 20-25ºС, 12 месеца при -20ºС. Съхранение: пробата се замразява еднократно.
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