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Combined measurement of soluble ST2 and NT-proBNP provides early assessment of severity
in cardiogenic shock complicating acute coronary syndrome
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sST2 ja proBNP mahdollistavat kardiogeenisen
sokin varhaisen riskinarvion
ProBNP:n ja sST2:n ajatellaan kuvaavan
neuroendokriinisen aktivaation eri signalointi
reittejä kardiogeenisen stressin yhteydessä,
mikä selittäisi niiden toisiaan täydentävää ennustearvoa. Maailmalla sST2:ta käytetään yhä
enemmän sydänmerkkiaineena potilastyössä.
Molempien merkkiaineiden rutiinimainen
käyttö kliinisten löydösten ohella voisi helpottaa sokkipotilaita hoitavaa kliinikkoa varhaisessa riskinarviossa ja siten auttaa kohdentamaan
raskaimmat hoitoresurssit, kuten sydämen apupumput ja ECMO:n, niistä todennäköisimmin
hyötyville potilaille tarpeeksi varhaisessa vaiheessa ennen pääte-elinvaurioiden kehittymistä.
Suomen kaltaisissa pitkien välimatkojen
maissa varhainen ja objektiivinen riskinarvio
voisi myös helpottaa päätöstä potilaan varhaisesta siirrosta sydänkirurgiaa ja tehohoitoa tarjoavaan keskukseen. ■

Sydäninfarktin hoidon kehittyminen muokkaa

käsitystä kardiogeenisen sokin patogeneesistä.
Nykyisin huomioidaan yhä enemmän tulehdus- ja neuroendokriinisen vasteen aktivoituminen, joka voi infarktin revaskularisaatiohoidosta huolimatta johtaa vaikeampaan taudin
kuvaan, pääte-elinvaurioihin ja suurentuneeseen kuolleisuuteen.
Uusi sST2-biomerkkiaine on IL-1-reseptori
perheen jäsen ja sydänlihasfibroosin merkkiaine, ja proBNP on sydämen vajaatoiminnan
merkkiaine. Näiden kahden antamaa lisäarvoa
kliinisiin löydöksiin nähden tutkittiin varhaisessa riskiarviossa potilailla, joilla oli äkillisestä
sepelvaltimo-oireyhtymästä johtuva kardiogeeninen sokki.
Tutkimus on osa etenevää, monikansallista
HYKS:stä koordinoitua CardShock-tutkimusta,
johon rekrytoitiin 219 kardiogeenisessa sokissa olevaa potilasta yhdeksästä eurooppalaisesta
keskuksesta vuosina 2010–2012. Tähän osatutkimukseen otettiin kaikki ne 145 potilasta,
joiden sokki johtui äkillisestä sepelvaltimo-oire
yhtymästä ja joista oli otettu tutkimusverinäytteet. Potilaiden keski-ikä oli 68 vuotta (vaihteluväli 36–90), heistä 78 % oli miehiä, ja vain
kolmasosalla oli aiemmin todettu sydänsairaus.
Potilaat pystyttiin sST2:n ja proBNP:n yhteismäärityksellä jakamaan suuren, keskisuuren
ja pienen riskin ryhmiin jo 12 tuntia sokin toteamisesta (30 päivän kuluessa ryhmien kuolleisuus oli 79 %, 31 % ja 10 %). Yhteismäärityksen ennustearvo oli parempi kuin kummankaan merkkiaineen yksinään. Se oli itsenäinen
ja toi merkittävän lisäarvon kliinisiin löydöksiin
sekä troponiiniin nähden.
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