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Doporučené jednotky  
měření srdečních 
troponinů (cTn) 
Kratochvíla J., Friedecký B.

Dovolujeme si upozornit na právě publikované 
doporučení k používání jednotek měření pro srdeční 
troponiny. Autory textu jsou přední odborníci IFCC, 
IRMM, NIST, zástupci výrobců i vedoucí světo-
vých odborných panelů standardizace stanovení 
troponinů (1). 
Srdeční troponiny (cTnI a cTnT) jsou dnes základní 
celosvětově používané biomarkery k diagnostice 
infarktu myokardu a k prognóze jeho rizika. V lite-
ratuře (včetně české) existuje o těchto analytech 
mnoho odborných prací a doporučení. Tato dopo-
ručení se snaží standardizovat stanovení troponi-
nů tak, aby je bylo možno jednotně celosvětově 
využít jako biomarkery  pro diagnostiku infarktu 
myokardu. Obzvláště v posledních deseti letech se 
dramaticky zvýšila citlivost těchto metod stanovení 
cTn. U původních obvyklých metod (contempora-
ry) stanovení troponinů se ve shodě s tehdejší   
analytickou citlivostí používaly jednotky µg/l cTn. 
V současnosti se zaváděním vysoce citlivých (high 
sensitive) metod, je s rostoucí analytickou citlivostí 
doporučováno používat mnohem lépe odpovídají-
cích jednotek ng/l, 
Vysoce citlivé metody typu „hs“ jsou z hlediska 
použití dlouhodobě užívaných jednotek měření µg/l 
cTn problematické. Zde je totiž často nutno použít 

dvou i více desetinných míst.  V současnosti se mož-
né zápisy výsledků stanovení troponinů v důsledcích 
použití různých jednotek významně liší. Například 
výsledek měření 1590  ng/l cTn odpovídá 1,59 µg/l 
cTn, nebo výsledek měření 0,056 µg/l cTn odpovídá 
56 ng/l cTn a tak podobně. Tento „chaos jednotek 
měření“ může způsobit při klinické interpretaci 
i chyby, vedoucí až k poškození pacientů. Navíc 
se objevují velmi kuriózní jednotky ng/ml, které 
mohou uvedený chaos ještě zvýšit.
Je proto nutné přijmout urychleně celosvětový 
konsenzus ve vyjadřování jednotek měření srdeč-
ních troponinů.  Autoři sdělení (1) proto navrhují 
a doporučují celosvětově používat jako jediné 
jednotky stanovení troponinů ng/l, a to pouze 
v celých číslech bez desetinné čárky. Jednotka 
ng/l cTn je dobře akceptovatelná i v rámci systému 
jednotek SI a vystihuje i velmi dobře současnou cit-
livost analytického stanovení cTn. Tento konsenzus 
by měly akceptovat jak světové odborné společnosti, 
tak i národní odborné společnosti a hlavně výrobci 
analytické přístrojové techniky a testovacích souprav 
pro stanovení troponinů. V neposlední řadě je třeba 
vzít do úvahy použití jednotek ng/l i u kontrolních 
a kalibračních materiálů.
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