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Troponiny 
a důvěryhodnost 
některých informací. 
Kde je zakopaný 
pes?
B.Friedecký, J. Kratochvíla

Základní analytické a klinické charakteristiky, roz-
hodovací limity, algoritmy odběru a delta hodnoty 
byly v roce 2018 systematicky sledovány a publi-
kovány v informačním bulletinu FONS 2018 (čísla 
1, 2, 4). Závěry pro srovnání stanovení troponinů 
cTnT a cTnI hs jsou jednoznačné. Navzdory roz-
dílům ve struktuře nejsou v současnosti žádné 
důkazy o zásadních rozdílech mezi diagnostickou 
efektivitou stanovení cTnI a cTnT pozorovány. A to 
ani v pracích, které by měly případné diference 
potvrzovat (Wildi K a spol. Circulation 2015 nebo 
Boeddinghaus J. a spol. Clin Chem 2018 a 2019 
a v řadě dalších). Pokud jsou rozdíly pozorovány, 
v žádném případě nejsou interpretovatelné jako 
výhody pro jeden z obou výše uvedených analytů. 
V době psaní tohoto příspěvku byla k dispozici 
elektronická verze (právě je v tisku) 20 spoluautorů 
(Wildi K a spol. Int J Cardiol 2018,doi:10.1016.
j.ijcard.2018.11.140), která srovnávala 14 postupů 
rule-out infarktu myokardu, lišících se algoritmem 
odběru a použitím metod pro stanovení cTnT a cTnI 
a nenalezly ani jeden signifikantní rozdíl v hodno-
tách NPV a PPV (negativní a pozitivní predikce). 
V řadě posledních publikací včetně publikované 
univerzální definice akutního infarktu myokardu 
ESC/AAC 4 (FONS 4/2018) se již mezi cTnI hs 
a cTnT hs nerozlišuje vůbec a uvažuje se obecně 
jen o markeru cTn jako takovém (např. řada prací 
G. Lippiho a italských autorů [Biochem Med 2018; 
Emergency Care J 2018 aj.])
Shrnutí vlastností současných metod měření hs 
cTn:
l Mez detekce ≤ 5 ng/l
l Mezilehlá preciznost pro koncentrace c ≥ 10 ng/l 

je CV ≤ 10 %
l Rozhodovací meze podle údajů výrobce (asi 

mezi 10 až 30 ng/l)
l Závislost rozhodovacích limitů na pohlaví 

a věku podle údajů výrobce a s omezeným 
významem při interpretaci

l Vlivy matrice vzorků (sérum či druhy plasmy) 
jsou malé a v literatuře uvedené (Kittanakom 

S a spol. Clin Biochem 2019 doi: 10.1016/j.clin-
biochem.2018.10.014.) 

l V současné době jsou již k dispozici validní 
studie stanovení cTnI nejen pro metodu Abbott 
Architect, ale i pro metody Siemens Centaur 
(Kavsak PA a spol. Clin Chem Lab Med 2019, 
doi:10.1515/cclm-2018-1100) a Beckman 
Coulter (Pretorius CJ a spol. Clin Biochem 
2018,55:49-55)

l Klinická efektivita stanovení cTnT a cTnI není 
signifikantně rozdílná a je validovaná odborný-
mi studiemi

l Četnost použití metod hs cTn u účastníků EHK 
SEKK lze s přihlédnutím k nepřesnostem jejich 
údajů odhadnout na přibližně 85 %

l Čtvrtá univerzální definice infarktu (ESC/AAC 
2018) a řada dalších autorů předpokládá použí-
vání již jen hs metod, ale již vůbec nerozeznává 
mezi použitím stanovení cTnI a cTnT.

Zůstává tedy otázka, jakou informační hodnotu 
poskytuje článek o kardiálních troponinech, uve-
řejněný autory Ambrožová-Malina ve čtvrtém čísle 
časopisu Labor Aktuell 2018. Podle našeho názoru 
je nutné už jen s ohledem na velikost nákladu 
a dostupnost jeho obsahu odpovědět, že v tomto 
článku je řada znepokojujících dezinformací. 
Údaje, v zmíněném článku uvedené, neodpovídají 
skutečnému stavu věcí a nejsou nijak doložené. Jsou 
navíc v rozporu s mezinárodními doporučeními 
a se současným stavem péče o pacienty. Myšlenka 
výhodnosti jedné metody stanovení cTn vůči druhé, 
vzniklá a diskutovaná před zhruba 15 až 20 léty, 
byla vývojem analytických procesů a klinických 
poznatků již dávno myšlenkově zcela překonána a je 
s podivem, že v hlavách některých pracovníků labo-
ratoří zůstává a jsou snahy o její resuscitaci. Pokud 
mají pracovníci laboratoří představovat myšlenkový 
progres v otázkách diagnostiky, pak je zmíněný člá-
nek nedopatřením. Navíc zbytečným, protože objek-
tivních informací je víc než dost a jejich přístupnost 
je velmi snadná. A to i v českém jazyce. 
Motivace autorů k napsání této práce takovým 
„útočným“ způsobem je pro nás zcela nepochopi-
telná. Stavět proti sobě výrobky různých výrobců, 
a navíc bez objektivních podkladů, získaných pře-
čtením pramenů anebo vlastními studiemi je dnes už 
nemožné a nesvědčí ve prospěch odborné zdatnosti. 
Používat obecnými větami vyjádřené a nijak jinak 
podložené zkušenosti jen jedné laboratoře (která 
navíc rutinně používá jen jednu z porovnávaných 
metod) jako důkaz pro tvrzení je v roce 2018 nepo-
chopitelné. Toto nepodložené, vysoce subjektivní, 
víc na emocích než na rozumu založené sdělení, dle 
našeho názoru snad do tisku ani nepatří. 


