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Troponiini
Verinäytteestä tehtävä troponiinipitoisuuden
määritys on herkin tapa osoittaa tuore sydänlihasvaurio. Arvo on positiivinen muutaman
tunnin kuluttua vaurion alusta ja voi pysyä suurentuneena useita vuorokausia sydäninfarktin jälkeen. Akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän
yhteydessä suureneva troponiiniarvo merkitsee lisääntynyttä kuoleman ja uusintainfarktin
vaaraa ja on aihe sepelvaltimoiden anatomian
kajoavaan selvitykseen. Troponiinipitoisuus kohoaa herkästi myös muussa kuin sydäninfarktista johtuvasta vauriossa. Tällöin on vaarana
väärä epäily sydäninfarktista sekä suonitukosta
estävän lääkityksen tarpeeton aloitus ja kajoava tutkimus. Troponiinimäärityksen käyttö tulisi
kohdentaa tilanteisiin, joissa epäillään kliinisin
perustein sydänlihasiskemiaa.
Selvitimme suurentuneen troponiiniarvon syitä
301:n Meilahden sairaalan sisätautipäivystykseen lähetetyn potilaan päivystyspoliklinikan
uloskirjausdiagnooseista. Vain 29 %:lla diagnoosi liittyi sepelvaltimotautiin ja vain 18 %:lla
diagnosoitiin sydäninfarkti.

Troponiinit ja sydäninfarktin
diagnostiikka
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Troponiini on herkin kliinisessä käytössä ole‑
va sydänlihasvaurion osoittaja. Pienessä vau
riossa arvo voi olla positiivinen muiden merk‑
kiainearvojen ollessa negatiivisia.
Vuonna 2000 julkaistun eurooppalaisyhdysvaltalaisen (ESC-ACC) hoitosuosituk‑
sen mukaan potilaalla on sydäninfarkti, jos
sydänlihasiskemiaan viittaavien oireiden tai
EKG-löydösten yhteydessä todetaan troponii‑
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niarvojen suurenema ja pienenemä (The Joint
European Society of Cardiology/American
College of Cardiology Committee 2000). Sa‑
mana vuonna julkaistu kotimainen hoitosuo‑
situs ja sen uusin päivitys noudattelee samoja
linjoja (Sydäninfarktin diagnostiikka: Käypä
hoito ‑suositus 2009). Sydäninfarktin diagnos‑
tiikasta annetun kansainvälisen hoitosuosituk‑
sen uudessa päivityksessä sydäninfarktin diag‑
noosi perustuu edelleen sydänmerkkiaineen
(mieluiten troponiinin) arvon suurenemiseen
tai pienenemiseen tai molempiin sydänlihas
iskemiaan sopivan oirekuvan taikka EKG- tai
kuvantamislöydöksen yhteydessä (Thygesen
ym. 2007).
Akuutin sydäninfarktin yhteydessä tropo‑
niiniarvot suurenevat viitealueen yläpuolelle
noin 3–4 tunnin kuluessa kivun alusta. Tro‑
poniini I:n (TnI) pitoisuus voi pysyä suuren‑
tuneena 5–10 vuorokautta ja troponiini T:n
(TnT) 10–14 vrk, mikä mahdollistaa tropo‑
niinien käytön sydäninfarktin myöhäisdiag‑
nostiikassa (Antman 2002). Ensitunteina oi‑
reen alusta troponiiniarvo voi olla normaali ja
suurentua myöhemmin diagnostiseksi. Suosi‑
tuksena on tutkia troponiini tulonäytteestä ja
6–9 tunnin kuluttua (Thygesen ym. 2007, Sy‑
däninfarktin diagnostiikka: Käypä hoito ‑suo‑
situs 2009). Arvon suurentuneisuus tuoreessa
vauriossa ja pienenemä silloin, kun hoitoon
on hakeuduttu viiveellä, vahvistaa diagnoosia.
Käytännössä diagnoosiin yleensä riittää yksi
positiivinen arvo taudinkuvan ollessa tyypil‑
linen. Sydäninfarktin pois sulkeminen edellyt‑
tää kuitenkin parinäytettä, ellei oireen alusta
ole kulunut pitkää aikaa.
Suurentunut troponiiniarvo akuuttiin se‑
pelvaltimotautikohtaukseen sairastuneilla
merkitsee suurentunutta uusintainfarktin ja

kuoleman vaaraa (Ottani ym. 2000, Heiden‑
reich ym. 2001). Nämä potilaat hyötyvät te‑
hokkaasta tukosta estävästä lääkityksestä ja
sepelvaltimomuutosten varhaisesta kajoavasta
hoidosta. Riski näyttää olevan sitä suurempi,
mitä enemmän troponiiniarvo kasvaa (Ant‑
man ym. 1996). Troponiinit auttavat siten en‑
nusteen arviossa ja hoitostrategian valinnassa.
Rintakipupotilaan taudinmääritys ja riskin‑
arvio ei silti saa perustua pelkkään troponiinin
määritykseen. On muistettava, että akuutti
sepelvaltimo-oireyhtymä voi alkaa pelkkänä
epävakaana rintakipuoireena ja että (päivys‑
tys)vastaanotolle tullessa potilas saattaa olla
oireeton, EKG normaali ja troponiiniarvo ne‑
gatiivinen. Huolellinen anamneesi ja kliininen
tutkimus, riskitekijöiden kartoittaminen, poti‑
laan seuranta sekä troponiinipitoisuuden mää‑
rityksen ja EKG:n toistaminen ovat edelleen
diagnostiikan avaimia.

Muusta kuin sepelvaltimotaudista
johtuva troponiiniarvon suurenema
Troponiini ei ole spesifinen sydäninfarktille,
vaan sen pitoisuus suurenee myös muiden
syiden aiheuttamassa sydänlihasvauriossa.
Viime vuosina on tunnistettu useita sepelval‑
timotaudista riippumattomia troponiiniarvon
suurenemisen syitä (taulukko 1 ) (Porela
ym. 2003, Jeremias ja Gibson 2005, Korff ym.
2006, Lehto 2010). Myös sepelvaltimotaudis‑
ta riippumaton troponiiniarvon kasvu mer‑
kitsee huonompaa ennustetta. Pitoisuuden
suurenemisen on osoitettu liittyvän huonoon
ennusteeseen mm. sepsiksen, keuhkoembo‑
lian, keuhkoahtaumataudin ja munuaisten
vajaatoiminnan yhteydessä (Fernandes ym.
1999, Giannitsis ym. 2000, Apple ym. 2002,
Baillard ym. 2003). Nämä potilaat eivät hyödy
akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän hoidoista.
Sepelvaltimotaudista riippumaton troponiini‑
pitoisuuden kasvu näyttääkin heijastavan itse
perustaudin vakavuutta.

Uudet herkät määritysmenetelmät
Uusi sukupolvi troponiinin määritysmenetel‑
miä on tulossa markkinoille. Niiden herkkyys

Taulukko 1. Sepelvaltimotaudista riippumattomia
troponiinipitoisuuden suurenemisen syitä.
Sydänlihasvenytys
Sydämen kongestiivinen vajaatoiminta
Keuhkoembolia
Pulmonaalihypertensio
Hapen tarjonnan ja kulutuksen epäsuhta
Sepsis
Hypotensio
Hypovolemia
Vasemman kammion hypertrofia
(subendokardiaalinen iskemia)
Tiheälyöntinen rytmihäiriö
Suora sydänlihasvaurio
Sydänkontuusio
Infiltratiiviset sydänlihassairaudet
Toksinen lääkevaikutus
Myokardiitti, perikardiitti
Sydänleikkaus
Munuaisten krooninen vajaatoiminta

on moninkertainen ja infarktidiagnoosin rajaarvona käytetty vertailuväestön 99. persentiili
pienempi nykyisiin verrattuina. Etuina näyttää
olevan luotettavampi infarktivaurion toteami‑
nen tai pois sulkeminen jo ensitunteina oireen
alusta (Keller ym. 2009, Reichlin ym. 2009).
Myös muusta syystä kuin sydäninfarktista joh‑
tuvia suurentuneita pitoisuuksia tavataan huo‑
mattavasti useammin. Vielä nämä menetelmät
eivät kuitenkaan kuulu käypään diagnostiik‑
kaan.

Oma aineisto
Selvitimme TnT-tutkimuksen käyttöä ja tulkintaa
HYKS:n Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikan
potilasaineistossa. Tiedot kerättiin päivystyspoliklinikan kliinisen tietojärjestelmän (Centricity Critical
Care Clinisoft) arkistotietokannasta. Seuranta-aikana
4.2.–21.4.2007 TnT-pitoisuus määritettiin 1962 potilaalta. Heistä 301:llä (15 %) vähintään yksi arvo
oli positiivinen (yli 0,03 µg/l). Näistä potilasta 87:llä
(29 %) oli sepelvaltimotautiin liittyvä päivystyspoliklinikan uloskirjausdiagnoosi (I20.0–I25.5). Sydäninfarktidiagnoosin (I21.0–I21.9) sai 54 potilasta (18 %),
epästabiilin angina pectoriksen diagnoosin (I20.0) 19
potilasta (6 %). ja angina pectoris (I20.8–I20.9) tai sepelvaltimotauti (I25.1–I25.6) oli yhteensä 14 potilaalla (4,7 %). Valtaosalla potilaista, joilla troponiiniar-
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Pohdinta

Y D I N A S I AT
88 Troponiinipitoisuuden määritys on herkin tapa
osoittaa sydänlihasvaurio.
88 Parinäytteistä saatu negatiivinen määritystulos sulkee luotettavasti pois tuoreen sydäninfarktin.
88 Iskeemiseksi sopivan oirekuvan yhteydessä suurentunut troponiiniarvo merkitsee suurentunutta
vaaraa ja auttaa löytämään invasiivisista hoidoista
hyötyvät potilaat.
88 Troponiiniarvo suurenee herkästi myös muussa
kun sydäninfarktissa aiheutuvassa sydänlihasvauriossa.
88 Rintakipupotilaan arvion kulmakiviä ovat edelleen
huolellinen anamneesi ja kliininen tutkimus.

vo oli suurentunut, uloskirjausdiagnoosi oli siis jokin
muu kuin sepelvaltimotautiin liittyvä (taulukko 2 ).
Troponiiniarvon määritys perustui päivystyspoliklinikan lääkärin harkintaan. Tutkimuksemme kuvailevan
luonteen vuoksi emme tarkastelleet erikseen yksittäisten potilaiden sairauskertomustietoja tai EKG-rekisteröintejä vaan perustimme analyysin päivystävän
lääkärin tekemään kliiniseen diagnoosiin.

Taulukko 2. Päivystyspoliklinikan uloskirjausdiagnoosit troponiinipitoisuutta suurentavien sairaustilojen mukaisesti potilailla, joiden troponiiniarvo oli
suurentunut päivystyspoliklinikan näytteessä.
Sairaus

n

%

Sepelvaltimotauti

87

29

Sydäninfarkti

54

18

Infektio

35

12

Aivohalvaus

28

   9

Sydämen vajaatoiminta

22

   7

Keuhkosairaus

17

   6

Tiheälyöntinen rytmihäiriö

12

   4

Sydänpysähdys

11

   4

Sydänlihastulehdus

   5

   2

Keuhkoveritulppa

   3

   1

78

26

301

100

Ei selittävää uloskirjausdiagnoosia
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Omassa aineistossamme päivystyspoliklinikan
uloskirjausdiagnoosi liittyi sepelvaltimotautiin
alle kolmasosalla potilaista, joiden troponiini‑
arvo oli suurentunut. Sydäninfarkti diagno‑
soitiin vain viidenneksellä potilaista. Tulokset
sopivat yhteen aiempien havaintojen kanssa.
Troponiiniarvon suurenemisen syitä yli‑
opistosairaalan päivystykseen lähetetyillä
potilailla selvitettiin israelilaistutkimuksessa
(Alcair ym. 2007). TnT-pitoisuuden rajana
käytettiin arvoa 0,1 µg/l, joka on kolme kertaa
nykyistä infarktidiagnoosin raja-arvoa suu‑
rempi. Arvon suurenemisen syynä oli akuutti
koronaarisyndrooma 53 %:lla ja jokin muu
sairaus 41 %:lla. Syy jäi epäselväksi 6 %:lla
potilaista. Koko ryhmässä suurentuneen tro‑
poniinipitoisuuden positiivinen ennustearvo
akuutin koronaarisyndrooman suhteen oli
vain 56 %. Jos TnT-arvo oli yli 1,0 µg/l ja mu‑
nuaisten toiminta normaali, ennustearvo oli
90 %. Toisaalta iäkkäillä potilailla positiivinen
ennustearvo oli vain 27 %, kun TnT-pitoisuus
oli välillä 0,1–1,0 µg/l ja munuaisten toi‑
minta oli heikentynyt. Hiljattain julkaistussa
TAYS:ssa tehdyssä selvityksessä troponiini‑
arvon suureneminen liittyi selvästi useammin
sydäninfarktiin. Päivystykseen lähetetyistä po‑
tilaista, joilla troponiinin määrityksen tulos oli
positiivinen, sydäninfarkti todettiin 83 %:lla,
muu sydänperäinen syy 8 %:lla ja ei-sydänpe‑
räinen syy 9 %:lla (Ilva ym. 2010).
Suurentuneen troponiiniarvon syy on
usein muu kuin sydäninfarkti. Sydänmerkkiai‑
neidenkin käyttö tulisikin rajoittaa tilanteisiin,
joissa kliinisin perustein epäillään sydänlihas
iskemiaa. Sepelvaltimotaudista riippumatto‑
man troponiiniarvon suureneman tulkinta voi
olla vaativaa. Huonoimmassa tapauksessa vää‑
rä epäily sydäninfarktista johtaa turhiin tutki‑
muksiin ja hoitoihin sekä altistaa haittavaiku‑
tuksille ja lisääntyville kustannuksille. Lisäksi
väärä sepelvaltimotautiepäily tai ‑diagnoosi
voi invalidisoida potilasta ja johtaa turhiin
lääkehoitoihin. Toisaalta suurentuneen TnTpitoisuuden ennusteellistä merkitystä ei pidä
unohtaa, jos määritys on tehty esimerkiksi
keuhkoembolian yhteydessä.

Kaiken diagnostiikan tulee edelleen poh‑
jautua esitietojen ja löydösten huolelliseen ar
viointiin. Kliiniseen kokonaiskuvaan yhdistet‑
tynä troponiinitutkimus on kliinikon arvokas
työkalu sepelvaltimokohtausten diagnostiikas‑
sa ja hoidon ohjauksessa.
Troponiinitutkimuksen oikean kohdenta‑
misen ja tulkinnan merkitys korostuu enti‑
sestään uusien herkkien analyysimenetelmien
tullessa käyttöön. ■
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Summary
Determination of troponin
The determination of troponin from a blood sample is the most sensitive means to prove a recent
myocardial injury. An elevating troponin level associated with acute coronary syndrome indicates
an increased risk of death and reinfarction, serving as an indication for an invasive investigation of
coronary anatomy. Troponin is also frequently elevated in injuries not caused by cardiac infarction.
The use of troponin should be focused on situations involving a suspicion of myocardial ischemia
on clinical grounds. We analyzed the causes of an elevated troponin level from the emergency
discharge diagnoses of 301 patients referred to internal medicine emergency.
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