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Ágrip: Hánæmt trópónín T – Notagildi og mismunagreiningar
Stefán Þórsson1, Davíð O. Arnar1,2, Karl K. Andersen1,2
1) Læknadeild Háskóla Íslands, 2) Hjartalækningadeild LSH
INNGANGUR: Mælingar trópónína I og T (cTnI, cTnT) eru hornsteinn í greiningu bráðs

hjartadreps (AMI). Lengi vel var hækkun cTn umfram efri viðmiðunarmörk (URL, 99.
hundraðshlutamark) lögð að jöfnu við AMI. Með nýjum hánæmum cTn mæliaðferðum (hsTn)
tapast sértæki og fleiri einstaklingar mælast yfir URL án þess að til komi AMI. Markmið
þessa verkefnis var að kanna greiningargetu hsTnT mæliaðferðarinnar sem tekin var upp á
Landspítala (LSH) árið 2012 og bera kennsl á helstu mismunagreiningar við hækkun cTnT
umfram URL (14 ng/mL).
AÐFERÐIR: Útskriftargreiningar allra sem komu á LSH árið 2012 og áttu cTnT mælingu

voru fundnar. Greiningar sjúklinga í þeirri legu sem cTnT mældist fyrst hækkað voru skráðar
sem og hæsta cTnT gildi í sömu legu. Til samanburðar voru greiningar úr fyrstu legu
sjúklinga sem ekki mældust með hækkað cTnT skráðar. Gagnlíkindahlutfall (OR) var reiknað
til að meta við hvaða sjúkdómsástand cTnT er líklegra til að vera yfir URL en undir. Næmi,
sértæki og forspárgildi hsTnT mæliaðferðarinnar voru reiknuð með 95% öryggisbili (CI).
NIÐURSTÖÐUR: cTnT var mælt hjá 7,259 á einstaklingum á LSH á rannsóknartímabilinu. Þar

af reyndust 3,164 (43.6%) yfir URL. 480 (6.6%) fengu lokagreininguna AMI.
Næmi hsTnT fyrir AMI var 0.985 (CI = [0.975,0.996]), sértæki 0.603 [0.591,0.615], jákvætt
forspárgildi 0.150 [0.137,0.162] og neikvætt forspárgildi 0.998 [0.997,0.999]. OR, þegar ekki
var leiðrétt fyrir skekkjuþáttum, gaf til kynna að einstaklingar yfir URL voru líklegri en aðrir
að greinast með AMI, stöðuga hjartaöng, lungnabólgu, hjartabilun, æðagúl eða -flysjun,
nýrnabilun, æxlisvöxt og gamalt hjartadrep.
ÁLYKTANIR: Margvíslegt sjúkdómsástand getur leitt til hækkunar á cTnT gildum í blóði.

Því er mikilvægt að skoða niðurstöður hsTnT mælinga ávallt í klínísku samhengi. Næmi og
neikvætt forspárgildi hsTnT blóðmælinga til greiningar á AMI, óháð tíma frá upphafi
hjartadreps eru mjög há en sértæki og jákvætt forspárgildi frekar lág. Séu viðmiðunarblóðgildi
cTnT hækkuð er hægt að hámarka sértæki og jákvætt forspárgildi án þess að það komi
verulega niður á næmi og neikvæðu forspárgildi. Þó ber að hafa í huga að aukið næmi á
kostnað sértækis getur flýtt fyrir greiningu þegar stutt er liðið frá upphafi AMI.
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Skammstafanir
ACC – Bandaríska hjartasjúkdómafélagið
(e. American College of Cardiology)
ACS – Brátt kransæðaheilkenni (e. Acute
Coronary Syndrome)

ICD-10 – Alþjóðleg tölfræðiflokkun
sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála
(e. International Statistical Classification of
Diseases and Health Related Problems)

AHA – Bandarísku hjartasamtökin (e.
American Heart Association)

IQR – Fjórðungaspönn (e. Interquartile
Range)

AMI – Brátt hjartadrep (e. Acute
Myocardial Infarction)

K – Konur

AST – Aspartat transamínasi

LBBB – Vinstra greinrof (e. Left Bundle
Branch Block)

ATP – Adenósín trífosfat

LDH – Laktat dehýdrógenasi

CABG – Kransæðahjáveituaðgerð (e.
Coronary Artery Bypass Graft)

LSH - Landspítali Háskólasjúkrahús

CI – Öryggisbil (e. Confidence Interval)

MI – Hjartadrep (e. Myocardial Infarction)

CK – Kreatín kínasi

ng/mL – nanógrömm/millilíter (10-9
grömm/millilíter)

M – Menn

CK-BB – Samsæta kreatín kínasa sem
finnst í sléttum vöðvum og taugavef

NPV – Neikvætt forspárgildi

CK-MB – Samsæta kreatín kínasa sem
finnst í hjartavöðvavef

OR – Gagnlíkindahlutfall (e. Odds Ratio)
PCI – Kransæðavíkkun (e. Percutaneous
Coronary Intervention

CK-MM – Samsæta kreatín kínasa sem
finnst í þverrákóttum vöðvum

PPV – Jákvætt forspárgildi

CO – Útfall hjarta (e. Cardiac Output)

ROC – Reciever Operating Characteristic

cTn - Hjartatrópónín

RR – Hlutfallsleg áhætta (e. Relative Risk)

cTnC – Hjartatrópónín C (e. Cardiac
troponin C)

TnC – Trópónín C

cTnI – Hjartatrópónín I (e. Cardiac
Troponin I)

TnT – Trópónín T

TnI – Tróponín I
UAP – Óstöðug hjartaöng (e. Unstable
Angina Pectoris)

cTnT – Hjartatrópónín T (e. Cardiac
Troponin T)
e. – Enska

WHF – Alþjóðahjartasambandið (e. World
Heart Federation)

ESC – Evrópska hjartasjúkdómafélagið (e.
European Society of Cardiology)

WHO – Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin
(e. World Health Organization)

hsTnT – Hánæm trópónín T mæliaðferð
HUT – Heilbrigðis- og
upplýsingatæknisvið LSH
4

1 Inngangur
1.1 Trópónín
1.1.1

Sameindalíffræði

Trópónín T (TnT) finnst bæði í beinagrindarvöðvum og hjartavöðva, en þrjár mismunandi
samsætur þess eru tjáðar af jafnmörgum genum. Í beinagrindarvöðvum eru tvær samsætur
tjáðar. TNNT1 genið er staðsett á langa armi litnings 19 (19q13.4)1 og er tjáð í rauðum,
hægum oxidatífum vöðvaþráðum af gerð I en TNNT3 genið er staðsett á stutta armi litnings
11 (11p.15.5)2 og er tjáð í hröðum vöðvaþráðum af gerð IIa og IIb.

Trópónin T í

hjartavöðvafrumum (cTnT) er tjáð af TNNT2 geninu á langa armi litnings 1 (1q32.1)3. Farze
et al. sýndu fram á að TNNT2 genið er 17 kílóbasar (kb) að lengd, inniheldur 17 útraðir (e.
exons) og að ýmis tilbrigði við valsplæsingu útraða 4, 5, 10 og 13 valda því að genið tjáir
mörg mismunandi próteinafbrigði cTnT4.
Stökkbreytingar á TNNT2 geninu eru þekktir orsakavaldar meðfæddra hjartasjúkdóma.
Talið er að TNNT2 stökkbreytingar séu í 15% tilfella orsök ofvaxtarhjartavöðvakvilla (e.
hypertrophic cardiomyopathy)5 og vitað er um að minnsta kosti 11 mismunandi
stökkbreytingar sem valda þeim galla6. Fimm mismunandi stökkbreytingar hafa verið tengdar
við hjartavöðvaslen (e. dilated cardiomyopathy)7. Einnig hafa stökkbreytingar á TNNT2 verið
tengdar við hjartavöðvakvilla með innrennslishindrun (e. restrictive cardiomyopathy)8 og
samdráttarskerðingu vinstri slegils (e. left ventricular noncompaction)9.

Mynd 1 Kristallsgerð próteinklasans trópónín. TnC (rautt), TnI (blátt og fjólublátt) TnT
(gult). Takeda et al. Nature. 2003;424:35-41i
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1.1.2

Lífeðlisfræðilegt hlutverk10

Trópónín er samheiti próteinklasa sem er hluti af samdráttareiningu þverrákóttra vöðva og
hjartavöðva og hefur þar mikilvægu stýrihlutverki að gegna. Samdráttur verður í
þverrákóttum vöðvum og hjartavöðva þegar vöðvaþræðir styttast við færslu þunnra þræðlinga
yfir þykka þræðlinga. Þykku þræðlingarnir eru samsettir úr mörgum mýósín einingum en
samdráttarpróteinið mýósín er þykkt þráðlaga prótein. Hvert mýósín er með höfuð og hjör á
öðrum endanum sem mynda 45°horn við meginstilk eða hala próteinsins sem er um 100
nanómetra [nm] langur. Halinn er spírallaga og vefst utan um hala annarrar mýósín einingar
og myndar tvennd. Sameiginlegur hali mýósín tvenndarinnar binst síðan hala margra annarra
tvennda sem saman mynda hinn eiginlega þykka þræðling. Höfuðhlutar mýósín próteinanna
standa síðan á víð og dreif upp úr þykka þræðlingnum og eru ávallt í virku ástandi, reiðubúnir
að draga þunnu þræðlingana þegar til samdráttar kemur.
Mýósínhöfuðið og hjörin eru oft kölluð saman krossbrú. Til að færsla þunnu þræðlinganna
geti átt sér stað þarf höfuðhluti mýósíns að bindast kúlulaga samdráttarpróteininu G-aktín.
Mörg G-aktín mynda saman spírallaga keðju sem nefnist F-aktín og tvær slíkar keðjur vefjast
saman til að mynda þunna þræðlinginn. Þegar binding verður milli mýósínhöfuðsins og Gaktíns færist krossbrúin úr 45° horni við mýósínið í 90° horn og dregur F-aktínkeðjuna inn að
miðju þykka þræðlingsins. Við 90° horn binst adenósín trífosfat (ATP) mýósínhöfðinu og
krossbrúartengslin rofna. Á mýósínhöfðinu er ATPasi sem vatnsrýfur ATP og veitir
krossbrúnni orku til færast aftur í 45° horn og hefja nýja færslu. F-aktín keðjan rennur ekki til
baka við slit á krossbrúartengslum vegna annarra slíkra tengsla sem eru til staðar á sama tíma.
Bindiset mýósíns á G-aktín próteininu er þó ekki aðgengilegt nema til komi innanfrumuboð
um samdrátt sem kalsíum jónir (Ca2+) miðla. Í hvíldarástandi liggur trópómýósín,
próteinkeðja sem vefst utan um F-aktínið, yfir bindiset mýósíns á G-aktín próteinunum. Á
trópómýósín dreifast, með um 70 nm millibili, klasar þriggja próteina sem einu nafni nefnast
trópónín (Mynd 1). Trópónín T (TnT) bindur klasann við trópómýósín en trópónín I (TnI)
bindur G-aktín við klasann og hindrar þar að auki bindingu mýósíns við aktín ásamt
trópómýósíni. Trópónín C (TnC), sem er í miðju klasans, hefur þrjú bindiset fyrir Ca2+ jónir.
Þegar innanfrumustyrkur Ca2+ eykst vegna boða um vöðvasamdrátt hefur Ca2+ meiri
tilhneigingu til að bindast trópónín C. Þegar Ca2+ jónir bindast trópónín verður færsla á
trópómýósín ásamt trópónín-klasanum sem fríar bindiset mýósíns á G-aktíni og
krossbrúarfærsla getur átt sér stað.
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1.2 Lífvísar í bráðu hjartadrepi
Hækkun á blóðgildum í tengslum við brátt hjartadrep (e. Acute Myocardial Infarction,
AMI) hefur verið þekkt frá því á 6. áratug seinustu aldar að Ladue et al. gerðu grein fyrir
hækkun á glútamat oxalóasetat transamínasa (nú þekktur sem aspartat transamínasi, AST) í
blóði sjúklinga með AMI11.

Síðan þá hafa blóðmælingar á ýmsum lífmerkjum nýst í

sjúkdómsgreiningu AMI. Hækkun á AST í blóði var helsta blóðmælingin sem notuð var til að
staðfesta hjartaáfall fram til loka 8. áratugarins. Þá kom fram að hækkun á laktat
dehýdrógenasa (LDH) í blóði væri sértækari fyrir sjúklinga með AMI en hækkun á AST12.
1963 höfðu Hess et al. greint frá því að kreatín kínasi (CK) væri hækkaður í blóði sjúklinga
með beinagrindar- og hjartavöðvasjúkdóma13. Þar sem kreatín kínasi er ekki eingöngu tjáður í
hjartavöðva varð hækkun á kreatín kínasa ekki sértæk fyrir AMI fyrr en mismunandi
vefjasamsætur (e. isozymes) ensímsins höfðu verið skilgreindar. 1966 skilgreindu Van der
Veen et al. þrjár CK samsætur, CK-MM í þverrákóttum vöðvavef, CK-BB í sléttvöðva- og
taugavef og CK-MB í hjartavöðva14. Þegar vísindasamfélagið gerði sér grein fyrir að hækkun
á síðastnefndu samsætunni í blóði kæmi mun fyrr fram eftir AMI en aðrir þekktir lífvísar og
væri þar að auki mun sértækari varð CK-MB helsta blóðmælingin til staðfestingar á
hjartaáfalli15. CK-MB mælingar eru þó ekki gallalausar. Til að mynda mælist CK-MB aðeins
hækkað fyrstu klukkustundirnar eftir brátt hjartadrep. Það brotnar fljótt niður og er því horfið
úr blóði innan sólarhrings frá upphafi einkenna16. Þá virðist vefjasamsætan tjáð í einhverju
magni utan hjartavöðva, til dæmis í beinagrindarvöðvum17 og í legvöðva óléttra kvenna18. Að
auki finnast þess dæmi að CK-MB mælist hækkað í blóði án þess að til komi hjartaáfall19.

1.3 Trópónín í bráðu hjartadrepi
Á fyrri hluta 10. áratugar seinustu aldar voru kynntar til leiks aðferðir til að mæla
hjartapróteinin trópónín I (cTnI)20 og trópónín T (cTnT)21 í blóði. Mæliaðferðir þess tíma
greindu þessi prótein nær aldrei í blóði einstaklinga sem ekki greindust með AMI og því fóru
læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk að leggja að jöfnu, hækkun á cTnI eða cTnT í blóði
annars vegar og AMI hins vegar22.
Trópónín I (TnI) og trópónín C (TnC) eiga það sameiginlegt með TnT að vera tjáð af
mismunandi genum í mismunandi vefjum líkamans23. Hjartatrópónín I (cTnI) og T (cTnT)
eru eingöngu tjáð í hjartavöðvavef, en sama vefjasamsæta TnC er tjáð í hjarta og hægum
beinagrindarvöðvum24. Hækkun á blóðgildi hjartatrópónín C (cTnC) er því ekki sértæk fyrir
skemmdir í hjartavef.
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Yfir 90% af trópóníni í líkamanum á hverjum tíma er bundið við aktín og trópómýósín í
trópónín próteinklasanum (TnI, TnT og TnC)25, en um það bil 6% af cTnT26 og 3% af cTnI27
eru óbundin í umfrymi. Við hjartadrep losna óbundin trópónín hratt út í blóðið og brotna
niður með svipuðum hraða og CK-MB25. Hægara niðurbrot bundinna trópónína en óbundinna
og lengri seytunartími þeirra út í blóð gerir það að verkum að trópónín mælast hækkuð í lengri
tíma eftir AMI (7-14 daga)16. Í klínísku samhengi eru trópónín mælingar því næmari en CKMB mælingar þegar kemur að greiningu hjartadreps16.

Skilgreining hjartadreps (MI)29
Skilyrði til greiningar bráðs hjartadreps (AMI)
Hugtakið brátt hjartadrep (AMI) skal nota þegar klínísk teikn eru um drep og bráða blóðþurrð í hjarta. Þegar
svo ber undir og að minnsta kosti eitt eftirfarandi skilyrða er uppfyllt, skal greina brátt hjartadrep (AMI):








Hækkun eða lækkun lífmerkja í blóði [helst hjartatrópónín (cTn)] þar sem a.m.k. eitt blóðgildi er yfir
blóðgildum 99% almenns þýðis og a.m.k. eitt eftirfarandi skilyrða er uppfyllt:
 Einkenni blóðþurrðar.

Nýtilkomnar ST breytingar á hjartalínuriti eða vinstra greinrof (LBBB).

Óeðlilegar Q bylgjur á hjartalínuriti.

Tap á lífvænlegum hjartavef eða nýtilkomin hreyfiskerðing á hjartavegg skv.
myndgreiningarrannsóknum.

Blóðsegi innan kransæðar, greinanlegur í æðarannsókn eða við krufningu.
Dauði í kjölfar einkenna sem benda til blóðþurrðar í hjarta sem er óstaðfestur með breytingum á
hjartalínuriti eða lífmerkjum í blóði.
Í kjölfar kransæðavíkkunar (PCI) ef cTn >5x hærra en blóðgildi 99% almenns þýðis og grunngildi
sjúklings ≤ 99% almenns þýðis eða ef hækkun cTn er >20% hjá sjúklingi með stöðugt eða fallandi
grunngildi sem er >99% almenns þýðis. Einnig þarf að koma til eitt eftirfarandi; einkenni blóðþurrðar í
hjarta, breytingar á hjartalínuriti eða breytingar skv. myndgreiningarrannsóknum.
Blóðsegi í stoðnet kransæðar, greindur með myndgreiningu eða við krufningu, samhliða hækkun eða
lækkun lífmerkja þar sem a.m.k. eitt blóðgildi er yfir blóðgildum 99% almenns þýðis.
Í kjölfar kransæðahjáveituaðgerðar (CABG) ef cTn >10x hærra en blóðgildi 99% almenns þýðis og
grunngildi sjúklings ≤ 99% almenns þýðis. Einnig þarf að koma til eitt eftirfarandi; Nýtilkomnar
óeðlilegar Q bylgjur eða vinstra greinrof (LBBB) á hjartalínuriti eða greining nýrrar hjáveitu, nýrrar
kransæðaþrengingar, tap á lífvænlegum hjartavef eða nýtilkomin hreyfiskerðing á hjartavegg skv.
myndgreiningarrannsóknum.

Skilyrði til greiningar eldra hjartadreps (MI)
Uppfylling eins af eftirfarandi skilyrðum nægir til greiningar eldra hjartadreps: MI




Óeðlilegar Q bylgjur á hjartalínuriti tilkomnar af blóðþurrðarorsökum
Tap á lífvænlegum hjartavef sem er þynntur og án samdráttarhæfni, tilkomið af blóðþurrðarorsökum
Meinafræðilegar vísbendingar um eldra hjartadrep (MI)

Mynd 2 Þýðing á skilgreiningu þriðja samráðsfundar ESC, ACC, AHA, WHF á hjartadrepi. Thygesen et al. J Am
Coll Cardiol. 2012;60:1581-1598.
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Samráðsfundur Evrópsku og Bandarísku hjartasjúkdómafélaganna (ESC og ACC) árið
1999 samþykkti að mæling á blóðgildum cTnI eða cTnT í blóði væri ákjósanlegasta
blóðmælingin til greiningar hjartadreps16 og að hækkun blóðgilda cTn skilji AMI frá
óstöðugri hjartaöng (UAP). Hækkun var skilgreind sem blóðgildi, hærra en það sem mælist
hjá 99% almenns þýðis. AMI var skilgreint sem hvers konar drep (e. necrosis) í hjartavöðva
eftir blóðþurrð og/eða súrefnisskort (e. myocardial ischemia)25. Þessi skilgreining var
endurskoðuð árið 2007 af samráðsfundi ESC og ACC, Bandarísku hjartasamtakanna (AHA)
og Alþjóðahjartasambandsins (WHF) með áherslu á mismunandi orsakir hjartaáfalls28. Þriðji
samráðsfundur sömu samtaka árið 2012 uppfærði skilgreiningu hjartaáfalls og tók sérstaklega
tillit til nýrrar kynslóðar trópónín mæliaðferða sem komið höfðu fram frá samráðsfundinum
200729 (Mynd 2).
Nafngiftir mæliaðferðanna af nýju kynslóðinni eru mismunandi frá einum framleiðanda til
annars sem annað hvort kalla þær næmar (e. sensitive) eða hánæmar (e. highly sensitive) í
markaðssetningu. Þetta getur valdið misskilningi þar sem engin viðmiðunarmörk hafa verið
ákveðin sem segja til hvort að mæliaðferð sé næm eða hánæm. Þessar mæliaðferðir eiga það
þó sameiginlegt geta greint trópónín í blóði í mun minna magni en eldri aðferðir30.
1. Janúar 2012 tók LSH upp nýja kynslóð mæliaðferða, Roche cobas/E170 hs-cTnT frá
svissneska fyrirtækinu Hoffman-La Roche31, hér eftir nefnd hsTnT. Aðferðin mælir trópónín
T frá hjarta (cTnT). Trópónín mælist undir 14 ng/L hjá 99% almenns þýðis samkvæmt
mælingum framleiðanda og hærri blóðgildi flokkast því sem hækkun32. Þrjár aðrar rannsóknir
hafa áætlað gildið á bilinu 13.5-16.9 ng/L30.

Næmi þessarar aðferðar fyrir AMI er 95%,

sértækið 80%, neikvætt forspárgildi (NPV) 95% og jákvætt forspárgildi (PPV) 50%
samkvæmt rannsókn Reichlin et al.32. Niðurstöður sömu rannsóknar gáfu einnig til kynna að
þessi blóðmæling, gerð innan tveggja tíma frá upphafi brjóstverkjaeinkenna greindi hækkað
trópónín T hjá 92% sjúklinga með AMI. Það var marktækt hærra hlutfall en hefðbundnar
mæliaðferðir sem innan tveggja tíma greindu trópónín hækkun hjá 76% sama sjúklingahóps.
Reichlin et al. álykta út frá niðurstöðum sínum að notkun nýju mæliaðferðanna geti flýtt
greiningu og útilokun bráðs hjartadreps hjá sjúklingum sem leita á bráðadeildir. Þar með sé
hægt að meðhöndla þá sjúklinga fyrr en ella og stytta legutíma annarra. Þannig megi bæta
meðferð, spara fé og fjölga lausum rúmum á bráðadeildum á sama tíma.
Brátt hjartadrep er þó ekki eina orsök trópónín hækkunar í blóði. Bakshi et al. greindu
orsakir trópónín hækkunar (með eldri aðferðum) hjá sjúklingum sem höfðu engar
kransæðaþrengingar. Orsakirnar voru meðal annars hjartsláttaróregla með hraðtakti,
9

kransæðakrampi, ofvöxtur vinstri slegils, svæsinn háþrýstingur, líkamleg ofreynsla og
blæðingar frá meltingarvegi33. Þá hafa hækkuð trópónín gildi í blóði verið tengd við
eiturverkanir af lyfjameðferð krabbameinssjúklinga (antracyklin og cýklófosfamíð) á hjarta og
verri horfur sjúklinga með langvinna hjartabilun, lungnablóðrek, langvinna nýrnabilun og
sýklasótt22. Með tilkomu nýrrar kynslóðar næmari mæliaðferða minnkar sértæki trópónín
mælinganna fyrir AMI31 og nú ríkir talsverð óvissa um hvort og þá hvernig nota megi
trópónín mælingar í mismunagreiningu AMI eða greiningu og stigun annarra sjúkdóma
(Mynd 3). Í sumum tilvikum hafa fundist tengsl trópónín hækkunar við verri horfur í
sjúkdómsgangi en í öðrum tilvikum hefur trópónín mælst hækkað í hluta sjúklinga án þess að
tengsl við horfur þeirra hafi fundist. Til marks um þessa óvissu eru niðurstöður Lyck et al.
sem benda til að ráðgefandi álitum hjartalækna vegna gruns um brátt hjartadrep hafi fjölgað
tvö- til þrefalt með tilkomu hánæmra mæliaðferða34.

Tengsl hækkaðra blóðgilda hjartatrópónín (cTn) við sjúkdóma aðra en
AMI22
Staðfest tengsl við hækkað cTn

Tengsl/horfur

Hjartabilun
Lungnablóðrek
Langvinn nýrnabilun
Sýklasótt
Krabbameinslyfjameðferð (antracyklin, cýklófosfamíð)
Mýlildi
Hjartaskipti
Áverkar á brjóstkassa, kvið eða neðri útlimi
Skurðaðgerðir (hjartaskurðaðgerðir undanskildar)
Brunasár (>15% líkamsyfirborðs)

Verri horfur
Verri horfur
Verri horfur
Verri horfur
Eiturverkanir á hjarta
Verri horfur
Auknar líkur á höfnun
Verri horfur
Verri horfur
cTn hækkað

Sjúkdómar sem mögulega valda hækkun á cTn

Möguleg tengsl/horfur

Hjartsláttartruflanir
Hjartavöðvabólga
Hjarta- og gollurhússbólga
Innanskúmsblæðing

cTn stundum hækkað
cTn stundum hækkað
cTn stundum hækkað
Verri horfur

Heilablóðfall
Hjartaþelsbólga
Meðfæddir tauga- og vöðvasjúkdómar eða vöðvasjúkdómar
Vöðvabólga
Ísetning gang/bjargráða
Sýkingar (HIV, dengue, malaría, Lifrarbólga C, Lyme sjúkd.)

Verri horfur
cTn stundum hækkað
cTn stundum hækkað
cTn stundum hækkað
cTn stundum hækkað
cTn stundum hækkað

Dýrabit (snákar, marglyttur, sporðdrekar)
cTn stundum hækkað
Mynd 3 Tengsl hækkaðra blóðgilda hjartatrópónín (cTn) við sjúkdóma aðra en AMI. Newby et al. J Am Coll
Cardiol. 2012;60:2427-2463.
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Á Landspítalanum hefur þessi óvissa helst komið fram í breytingum á viðmiðunargildum
cTnT. Viðmiðunarmörk með eldri kynslóðum mæliaðferða eru við 100 ng/mL. Þegar hsTnT
mæliaðferðin var tekin upp 1. janúar 2012 var hækkun skilgreind sem blóðgildi yfir 30 ng/mL
en 1. mars sama ár voru þessi mörk lækkuð niður í 15 ng/mL í samræmi við alþjóðlega
skilgreiningu hjartadreps29.

1.4 Markmið
Í þessu verkefni var útskriftargreiningum sjúklinga á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og
gildi trópónín T í blóði þeirra, samkvæmt nýupptekinni mæliaðferð (hsTnT) á klínískri
lífefnafræðideild spítalans safnað saman. Megintilgangur þess var tvíþættur, annars vegar að
bera kennsl á sjúkdóma sem koma til greina við hækkun cTnT í blóði þegar ekki er um að
ræða AMI. Hins vegar var tilgangurinn að meta notagildi hsTnT mæliaðferðarinnar á LSH,
það er, næmi, sértæki, jákvæð og neikvæð forspárgildi mæliaðferðarinnar í greiningu AMI.
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2

Aðferðir
2.1 Leyfi
Leyfa

fyrir

rannsókninni

var

aflað

hjá

Vísindasiðanefnd,

Persónuvernd

og

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH). Ekki var fengið sérstakt
leyfi

hjá

sjúklingum vegna

rannsóknarinnar.

Persónugreinanleg

gögn

ópersónugreinanleg með því að gefa hverjum sjúklingi auðkennisnúmer.

voru

gerð

Einungis

rannsóknaraðilar gátu tengt saman kennitölur og auðkennisnúmer. Þá voru tölvuskjöl sem
innihéldu persónugreinanlegar upplýsingar dulkóðuð og aðgangsstýrð með lykilorði sem
rannsóknaraðilar einir þekktu.

2.2 Gagnasöfnun
Rannsóknarþýðið voru allir inniliggjandi sjúklingar á LSH árið 2012 og allir sem leituðu á
bráðadeildir spítalans á sama tímabili.

Rannsóknarúrtakið voru allir sjúklingar í

rannsóknarþýðinu þar sem blóðgildi cTnT hafði verið mælt með hsTnT aðferð.
Gögn um allar hjartatrópónín T mælingar (cTnT) á LSH árið 2012 voru fengin frá klínískri
lífefnafræðideild LSH.

Trópónín mælingunum fylgdu upplýsingar um nöfn, kyn og

kennitölur sjúklinga. Þá fylgdi heiti þeirrar deildar eða stofnunar sem bað um mælinguna og
nafn og læknanúmer þess sem gerði beiðnina. Ef cTnT mæling misheppnaðist fylgdi
athugasemd sem gerði grein fyrir orsökum þess. Blóðgildi trópónín T voru gefin í
nanógrömmum/mL (ng/mL) sem og svartími beiðninnar.
Upplýsingar um útskriftargreiningu sjúklinga voru fengnar frá heilbrigðis- og
upplýsingatæknisviði LSH (HUT) með því að slá upp í sjúkraskrárkerfi LSH kennitölum
þeirra sem mældir voru með tilliti til trópónín T árið 2012. Upplýsingar um innskriftartíma
og útskriftartíma þeirra voru sóttar og flokkaðar eftir því hvort um væri að ræða bráðakomu,
innlögn á legudeild eða komu á dag- eða göngudeild hjartalækninga. Komur á aðrar dag- og
göngudeildir voru ekki taldar með. Tímasetning fyrstu trópónín mælingar í legu fylgdu einnig
með þessum gögnum. Útskriftargreiningar hverrar legu samkvæmt ICD-10, flokkunarkerfi
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) voru sóttar og skráðar niður.
Til tengja gögn um blóðgildi cTnT mælinga frá klínískri lífefnafræðideild LSH við gögn
um legur og útskriftargreiningar frá HUT var notast við MATLAB forritunarmálið. Allar
mælingar hvers sjúklings voru settar upp í tímaröð í einu skjali (Skjal 1) og allar legur og
komur hvers sjúklings í tímaröð í öðru skjali (Skjal 2). Klínísk lífefnafræðideild LSH sér
einnig um blóðmælingar fyrir ýmsar heilsugæslustöðvar, hjúkrunarheimili, einkareknar
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læknastofur og aðrar heilbrigðisstofnanir. Þar af leiðandi voru í Skjali 1 mælingar fyrir
sjúklinga sem lögðust ekki inn á LSH árið 2012 og höfðu þar af leiðandi engar
sjúkdómsgreiningar frá því ári í gögnum spítalans. Af þessum sökum var fjöldi sjúklinga í
Skjali 1 og Skjali 2 ekki sá sami. Skrifaður var kóði í MATLAB (Fylgiskjal 1) sem tók allar
kennitölur sem bæði var að finna í Skjali 1 og Skjali 2 og bjó til nýtt skjal (Skjal 3) þar sem
tiltæk gögn viðvíkjandi öllum cTnT mælingum hvers sjúklings voru tengd við upplýsingar um
alla inn- og útskriftartíma, tímasetningar fyrstu cTnT mælingu hverrar legu og tilheyrandi
útskriftargreiningar fyrir sama sjúkling (Mynd 4).

Mynd 4 Flæðirit sem sýnir hvernig öflun gagna var háttað.

2.3 Úrvinnsla gagna
Úrvinnsla gagna fór að mestu leyti fram með reikniformúlum í töflureikninum Microsoft
Excel. Í þeim tilvikum þar sem öðrum aðferðum var beitt, er það sérstaklega tekið fram.
Aldur sjúklinga við svartíma trópónín T mælingar var reiknaður upp á dag út frá kennitölu
sjúklings og svartíma mælingar og er gefinn upp í árum með einum aukastaf.
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Tími milli svara var reiknaður upp á mínútu út frá svartíma trópónín mælinga. Á sama hátt
var sá tími sem leið frá fyrstu mælingu sjúklings á árinu að öllum öðrum mælingum sama
sjúklings reiknaður. Blóðgildi hvers sjúklings voru sett upp í seríu á þann hátt að fyrsta
mæling sjúklings á árinu var fyrsta mæling í seríunni og önnur mæling sjúklings á árinu var
önnur mæling í seríunni. Þannig var blóðgildum raðað upp koll of kolli þannig að fyrir hvern
sjúkling var ein sería fyrir árið 2012. Tími frá fyrstu mælingu ársins var settur upp í
samsvarandi seríu.
Vegna skráningarfyrirkomulags í tölvukerfi LSH eru komur á bráðamóttökur ekki
meðhöndlaðar á sama hátt og innlagnir á legudeildir. Skráning gagnanna var því þannig að
þegar sjúklingur leitaði á bráðadeildir spítalans og var í beinu framhaldi lagður inn á legudeild
var það flokkað sem tvær mismunandi legur en tímasetning fyrstu cTnT mælingar var hin
sama. Þar sem þetta átti við voru legurnar tvær meðhöndlaðar sem ein og útskriftargreiningar
hvorrar legu nýttar.
Tímasetningar fyrstu mælinga í hverri legu nýttust til að ákvarða hvaða legu hver mæling
tilheyrði. Fyrsta mæling hvers sjúklings á árinu var talin sem fyrsta mæling fyrstu legu og
allar síðari mælingar hans taldar til sömu legu nema þegar sjúklingur hafði leitað oftar en einu
sinni á LSH á árinu. Þá var fyrsta mæling hverrar legu fundin. Hverri mælingu var úthlutað
legunúmeri næstu mælingar á undan þar til að fyrstu mælingu í næstu legu kom. Þá hækkaði
númer legunnar um einn. Ef fyrstu mælingar tveggja aðliggjandi lega voru hinar sömu voru
þær mælingar innan þeirra taldar tilheyra einni og sömu legu.

2.4 Mismunagreiningar
Útskriftargreiningar sjúklinga með blóðgildi cTnT yfir viðmiðunarmörkum (14 ng/mL )
voru teknar til skoðunar. Hver sjúklingur skyldi aðeins talinn einu sinni og því var fyrst
athugað hvaða sjúklingar höfðu hækkað cTnT í fyrstu legu. Útskriftargreiningar fyrstu legu
fyrir þá sjúklinga sem reyndust með hækkað cTnT voru skráðar sem og hæsta cTnT gildi
sjúklings í sömu legu.

Því næst var önnur lega sjúklinga athuguð með sama hætti og

viðeigandi útskriftargreiningar og cTnT blóðgildi skráð. Eftir að fyrstu þrjár legurnar höfðu
verið athugaðar á þennan máta höfðu 3,148 sjúklingar af þeim 3,164 sem mældust með
hækkun á LSH árið 2012 verið skráðir. Til að spara tíma voru þeir 16 sem upp á vantaði af
skráðir handvirkt samkvæmt ofangreindum reglum. Í þeim tilvikum þar sem tímasetningar
fyrstu mælinga í tveimur aðliggjandi legum reyndust hinar sömu var hæsta blóðgildi cTnT
yfir báðar legurnar tekið og útskriftargreiningar hvorrar legu um sig skráðar. Til samanburðar
voru útskriftargreiningar einstaklinga sem voru
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undir viðmiðunarmörkum

allt

rannsóknartímabilið einnig skráðar. Var sá háttur hafður á að skrá greiningar úr fyrstu legu
árið 2012 og hæsta blóðgildi cTnT úr þeirri legu.
Af ofangreindu má sjá að allir einstaklingar í rannsóknarúrtakinu eru taldir og að aðeins ein
lega er talin hjá hverjum. Leiða má líkur að því að síðari greiningar sjúklings sem reynist með
hækkun í tvö eða fleiri aðskilin skipti á ári séu ekki óháðar, þar eð klínískt mat læknis getur
litast af niðurstöðum fyrri greininga og blóðmælinga. Voru þær því ekki teknar til skoðunar.
Með sömu rökum má leiða líkur að því að hluti þeirra greininga og blóðmælinga sem teknar
voru til skoðunar í þessari rannsókn séu ekki óháðar mælingum og greiningum frá árinu 2011
eða fyrr. Það var þó ekki skoðað sérstaklega í þessari rannsókn.
ICD-10 útskriftargreiningar sjúklinga voru skráðar á fernan hátt. Fullur greiningarkóði,
eins og hann kemur fyrir í sjúkraskrá var skráður, en síðan styttur á þrjá vegu. Fyrstu þrír
stafirnir í kóðanum voru skráðir, því næst fyrstu tveir og að lokum einungis fyrsti stafurinn í
ICD-10 kóðanum. Þetta var gert með það fyrir augum að geta flokkað útskriftargreiningar
sjúklinga á hversu nákvæman hátt sem verða vildi. Helstu greiningar sem taldar voru geta
orsakað hækkun á blóðgildi cTnT voru skráðar niður. Þrennt skipti máli varðandi hvaða
greiningar voru skráðar og taldar. Í fyrsta lagi voru taldar sjúkdómsgreiningar sem fyrri
rannsóknir hafa tengt við hækkun á blóðgildum trópónín22. Í öðru lagi voru taldar greiningar
sem höfundur og leiðbeinendur töldu geta valdið hækkun á blóðgildum trópónín og í þriðja
lagi voru skráðar greiningar sem við fyrstu sýn virtust tíðar í rannsóknarúrtakinu (Tafla 1).
Þeir einstaklingar sem teljast með ósértækar greiningar eru þeir sem annað hvort fengu
enga greiningu samkvæmt ICD-10 flokkunarkerfinu eða fengu eingöngu greiningar sem byrja
á bókstöfunum R, V, W eða Z. Skráningar í ICD-10 flokkunarkerfinu sem byrja á R gefa til
kynna klínísk einkenni, teikn eða óeðlilegar rannsóknarniðurstöður. Skráningar í ICD-10
flokkunarkerfinu sem byrja á V eða W gefa til kynna ytri orsakir áverka eða veikinda.
Skráningar í ICD-10 flokkunarkerfinu sem byrja á Z gefa til kynna athugasemdir um ástand,
einkenni og samskipti sjúklinga við heilbrigðisþjónustu35. Þessar greiningar voru ekki taldar
geta gefið til kynna orsakir cTnT hækkunar í blóði og einstaklingar sem eingöngu höfðu þær
voru því taldir hafa ósértæka greiningu.
Ef sjúklingur reyndist hafa ósértæka greiningu í fyrsta skipti sem blóðgildi cTnT reyndist
hækkað var athugað hvort hann ætti fleiri legur síðar á árinu og hvort blóðgildi cTnT væri
hækkað í einhverri af þeim legum. Ef svo reyndist vera voru útskriftargreiningar viðkomandi
lega skráðar til frekari úrvinnslu.
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Greining

ICD-10 kóðar

Brátt hjartadrep (AMI)

I21

Óstöðug hjartaöng (UAP)

I20.0

Stöðug hjartaöng

I20.1, I20.8, I20.9

Sýklasótt

A40, A41

Lungnablóðrek

I26

Lungnabólga

J12-J18

Hjartabilun

I50

Hjartsláttartruflanir

I44-I49

Gollurhúss-/Hjartavöðvabólga

I30-I32, I40, I41

Hjartaþelsbólga

I33, I38, I39

Hjartavöðvakvilli

I42, I43

Heilaæðasjúkdómur

I60-I64, I67, I69

Æðagúll/-flysjun

I71, I72

Lungnateppusjúkdómar

J20-J22, J40-J47

Aðrir lungna- og fleiðrusjúkdómar

J90-J99

Áverkar, eiturverkanir, kal- og brunasár

S00-S99, T00-T98

Nýrnabilun

N17-N19

Góðkynja/Illkynja æxlisvöxtur

C00-C97, D00-D48

Blóðsjúkdómar

D50-D89

Meltingarfærasjúkdómar

K00-93

Langvinnur blóðþurrðarsjúkdómur í hjarta

I25

Ósértæk greining1
Annað
Tafla 1

Engin greining, R00-R99, U00-U89, V01-V99,
W00-W99,X00-X99, Y00-Y98, Z00-Z99
Ekkert af ofantöldu á við

Flokkun greininga sem leitað var eftir og ICD-10 kóðar heyra til hvers greiningarflokks.
1) Þessir flokkar taka til einkenna, ytri orsaka og annarra athugsaemda.

30 sjúklingar úr hvorum viðmiðunarhóp voru valdir af handahófi úr hópi þeirra sjúklinga sem
reyndust ekki hafa sértæka greiningu og sjúkraskrám þeirra flett upp í sjúkraskrárkerfi LSH,
Sögu. Þeir sjúklingar sem höfðu ekki greiningu sem leitað var sérstaklega að en voru ekki án
greiningar samkvæmt ofangreindum skilmerkjum voru settir í flokk þeirra sem höfðu aðrar
greiningar. Þrátt fyrir að vera ekki athugaðar sérstaklega, geta greiningar þessara sjúklinga
samt sem áður mögulega hafa orsakað hækkað blóðgildi cTnT.
Gagnlíkindahlutfall (OR) þess að vera með ákveðna sjúkdómsgreiningu og blóðgildi cTnT
yfir viðmiðunarmörkum annars vegar og blóðgildi cTnT undir viðmiðunarmörkum hins vegar

16

var reiknað fyrir þá einstaklinga sem einungis höfðu eina af þeim greiningum sem leitað var
eftir.

2.5 Greiningargeta
Næmi, sértæki og jákvætt og neikvætt forspárgildi hsTnT mælingarinnar fyrir AMI var
reiknað út frá fyrstu þremur legum allra einstaklinga og ROC (Reciever Operating
Characteristic) kúrfa fyrir mælinguna sett upp. ROC kúrfa er teiknuð í tvívíðu hnitakerfi á
þann hátt að á lárétta x-ásnum er stærðin 1 - sértæki og á lóðrétta y-ásnum er næmi. Með því
að reikna næmi og sértæki fyrir hvert mögulegt viðmiðunargildi á bilinu [0,∞+[ má fá kúrfu
sem sýnir hvort tveggja á myndrænan hátt. Í þessari rannsókn var ROC kúrfan fundin með
því að reikna næmi og sértæki ef hæsta blóðgildi cTnT hvers og eins sjúklings með AMI væri
viðmiðunargildi. Út frá ROC kúrfunni voru fundin þau viðmiðunarblóðgildi þar sem
hámarksnæmi og -sértæki fyrir hsTnT mælinguna fékkst. Hámarksnæmi og -sértæki er hægt
að finna á ROC kúrfu í þeim punkti sem styst er frá punktinum (0,1), með öðrum orðum, í
þeim punkti sem næst kemst því að hafa 1 - sértæki = 0 ( Sértæki =1) og næmið 1. Með
því að búa til vigra frá hverjum punkti á ROC kúrfunni að punktinum (0,1), reikna lengd
þeirra og finna þann stysta er fundinn sá punktur á kúrfunni þar sem næmi og sértæki fara best
saman. Hæsta cTnT blóðgildi þess sjúklings sem endurspeglaði þennan punkt ROC kúrfunni
var ákvarðað sem „besta“ viðmiðunargildi til greiningar AMI.
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3

Niðurstöður
3.1 Lýsandi tölfræði
Árið 2012 var blóðgildi cTnT mælt í 18,502 skipti í 7,608 einstaklingum, 3,510 konum (K)

og 4,098 körlum (M). Þar af reyndust 3,256 einstaklingar (K = 1,308, M = 1,948) með
blóðgildi yfir viðmiðunarmörkum (14 ng/mL). Hlutfall einstaklinga með hækkun var 0.428
(K= 0.373, M = 0.475). Karlar voru í meiri hlutfallslegri áhættu (e. Relative Risk, RR) að
vera með hækkað blóðgildi cTnT (RR = 1.28, öryggisbil (CI = [1.21,1.34]).
Meðalaldur einstaklinga í rannsóknarúrtakinu var 63.0 ár (Staðalfrávik 17.7 ár).
Meðalaldur karla reyndist vera lægri en kvenna og átti það bæði við um þá sem reyndust yfir
viðmiðunarmörkum og þá sem voru undir þeim (Tafla 2).

Þeir sem voru yfir

viðmiðunarmörkum reyndust þó nokkuð eldri en þeir sem voru undir þeim og átti það við
Allar trópónín mælingar
Heildarfjöldi
einstaklinga
Allir
Karlar
Konur
Meðalaldur í árum
(Staðalfrávik)
Allir
Karlar
Konur
Fjöldi einstaklinga
á LSH (Hlutfall)
Heildarfjöldi
einstaklinga
Allir
Karlar
Konur
Meðalaldur í árum
(Staðalfrávik)
Allir
Karlar
Konur
Miðgildi cTnT í blóði
(ng/mL [IQR])
Allir
Karlar
Konur

p-gildi
Allir
7608 (1.00)
4098 (1.00)
3510 (1.00)

≤14 ng/mL
4352 (0.57)
2150 (0.52)
2202 (0.63)

> 14 ng/mL
3256 (0.43)
1948 (0.48)
1308 (0.37)

63.0 (17.7)
61.1 (17.7)
65.2 (17.6)

55.7 (16.4) 72.7 (14.6)
52.6 (15.7) 70.6 (14.6)
58.9 (16.4) 76.0 (13.8)

Allir
7259 (1.00)
3905 (1.00)
3354 (1.00)

≤14 ng/mL
4095 (0.56)
2012 (0.60)
2083 (0.53)

63.3 (17.7)
61.4 (17.6)
65.5 (17.5)

Mismunur
hlutfalla [95% CI]
0.14 [0.12,0.17]
0.05 [0.02,0.08]
0.25 [0.22,0.29]

Mismunur [95% CI]
17.0 [16.3,17.7]
< 0.01
18.0 [17.1,18.9]
< 0.01
17.1 [16.1,18.9]
< 0.01

Mismunur
> 14 ng/mL hlutfalla [95% CI]
3164 (0.44) 0.13 [0.11,0.15]
1893 (0.56) 0.03 [0.00,0.06]
1271 (0.33) 0.24 [0.21,0.28]

56.0 (16.3) 72.8 (14.6)
52.7 (15.7) 70.6 (14.7)
59.1 (16.4) 76.2 (13.7)

< 0.01
0.06
< 0.01

Mismunur [95% CI]
16.8 [16.1,17.5)
< 0.01
17.9 [16.9,18.9]
< 0.01
17.1 [16.1,18.1]
< 0.01

Allir
≤14 ng/mL > 14 ng/mL
10.7 [5.2,32.0]
12.72 [4.3,23.2]
8.98 [6.0,43.1]

Tafla 2 Fjöldi, hlutföll, meðalaldur og miðgildi cTnT hjá einstaklingum í rannsóknarúrtaki.

18

< 0.01
< 0.01
< 0.01

jafnt um konur og karla. Þetta endurspeglast í súluritum sem sýna aldursdreifingu eftir
blóðgildum cTnT (Mynd 5).
Þegar mælingar voru skoðaðar eftir deildum reyndust flestar hsTnT mælingar gerðar að
beiðni Slysa- og bráðadeildar í Fossvogi (Fv-G2/Fv-G3) eða 38% allra mælinga. Næst
flestar mælingar voru gerðar að beiðni Hjartagáttar, 26%. 191 mæling, 1% var gerð að beiðni
utanaðkomandi aðila. Þegar hlutur karla og kvenna í mælingum innan deilda er skoðaður og
borinn saman við hlutfallið á spítalanum í heild kemur í ljós að konur eru hlutfallslega mældar
oftar en karlar á bráðamóttöku samanborið við aðrar deildir. Á legudeild hjartadeildar og á
gjörgæsludeildum eru þessu öfugt farið. Á öðrum deildum og utan LSH er hlutfallið
sambærilegt við vænt gildi (Tafla 3). Einsleitnipróf (e. Test of homogeneity) sýnir að
hlutfallsdreifing milli kynja eftir deildum er ekki einsleit. (p<0.01).
Misheppnaðar mælingar voru 318 á rannsóknartímabilinu. Í langflestum tilvikum 257
(81%) var uppgefin ástæða þess að mæling tókst ekki, rauðkornarof (e. Hemolysis).

Mynd 5 5a. Aldursdreifing rannsóknarúrtaks við fyrstu mælingu 2012. 5b. Aldursdreifing sjúklinga sem reyndust með cTnT yfir
viðmiðunarmörkum 2012. Dreifingin er með þó nokkurri hægri skekkju miðað við mynd 5a. 5c. Aldursdreifing sjúklinga með
hæsta blóðgildi cTnT á bilinu 14-100 ng/mL. 5d. Aldursdreifing sjúklinga með hæsta blóðgildi cTnT yfir 100 ng/mL. Hægri
skekkjan virðist meiri á mynd 5c en 5d. Karlar virðast mun fjölmennari hópur en konur á mynd 5d.
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Þegar blóðgildi eru skoðuð með tilliti til beiðandi deildar kemur í ljós að rúmlega 90%
þeirra

blóðmælinga

sem

gerðar

eru

að

beiðni

gjörgæsludeilda

reyndust

yfir

viðmiðunarmörkum á meðan 65% mælinga á Hjartagátt reyndust yfir viðmiðunarmörkum.
Mælingar gerðar á öðrum deildum en hjartadeild og bráðamóttökum reyndust í yfir 80%
tilvika yfir viðmiðunarmörkum. Einsleitnipróf sýnir að dreifing blóðgilda eftir deildum er
ekki einsleit (p<0.01). Yfir helmingur mælinga sem gerðar voru að beiðni annarra deilda voru
á bilinu ]14,100[ (Mynd 6).

hsTnT mælingar 2012 eftir deildum
Fjöldi

Hlutfall

Allir

Konur

Karlar

Konur

p
Karlar gildi

Hjartagátt

4841

2045

2796

0.422

0.578

0.473

Hjartadeild (Hb-14EG)

2489

853

1636

0.343

0.657

< 0.01

Bráðamóttaka (Fv-G2/Fv-G3)

7076

3331

3745

0.471

0.529

< 0.01

Gjörgæsla (Hb-12B/Fv-E6)

1964

616

1348

0.314

0.686

< 0.01

Aðrar deildir

1941

897

1043

0.462

0.537

0.411

Utan LSH

191

84

107

0.440

0.560

0.531

Allar mælingar (Væntigildi)

18502

7826

10781

0.423

0.583

1

Deildir

Tafla 3

Fjöldi og hlutfall hsTnT mælinga eftir deildum á LSH og utan spítalans 2012. Marktektarútreikningar
miða við að kynjahlutföll á einstökum deildum séu sambærileg við heildarkynjahlutfall mælinga.

Blóðgildi cTnT eftir deildum
0,80
0,70
0,60

Hjartagátt

Hlufall 0,50
svara á 0,40
bili 0,30

Hjartadeild
Bráðamóttaka
Gjörgæsla

0,20

Aðrar deildir

0,10

Utan LSH

0,00
N/A

<3

3-14

14-100

>100

Blóðgildi trópónín T (ng/mL) [bil]
Mynd 6 Dreifing blóðgilda cTnT eftir deildum. Blóðgildi inniliggjandi sjúklinga á gjörgæslu eru hlutfallslega
oftast yfir 100 ng/mL. Sjúklingar á bráðamóttökum eru mun oftar undir viðmiðunarmörkum en
sjúklingar á legudeildum.
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3.2 Mismunagreiningar
Þegar litið er á tíðni útskriftargreininga sem leitað var eftir kemur fram að langvinnur
hjartablóðþurrðarsjúkdómur og hjartsláttartruflanir voru algengustu greiningarflokkarnir í
rannsóknarhópnum

þar

sem

cTnT

var

yfir

viðmiðunarmörkum,

21%

og

19%.

Hjartsláttartruflanir voru algengasti greiningarflokkurinn í viðmiðunarhópnum þar sem cTnT
var undir viðmiðunarmörkum, 10% en þar á eftir komu meltingarfærasjúkdómar, 6%. Er þá
litið fram hjá tíðni annarra og ósértækra greininga (Mynd 7).

Mynd 7 Súlurit sem sýna tíðni greininga sem leitað var eftir. 7a. Hlutfall
greininga hjá öllu rannsóknarúrtaki. 7b. Hlutfall greininga hjá
einstaklingum með aðeins eina af ofangreindum greiningum.
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Gagnlíkindahlutfall þess að hafa blóðgildi cTnT yfir viðmiðunarmörkum var reiknað fyrir
þá sem höfðu aðeins eina af þeim greiningum sem leitað var eftir. Samkvæmt útreikningunum
eru einstaklingar með hækkuð blóðgildi cTnT líklegri en aðrir til að greinast með brátt
hjartadrep, stöðuga hjartaöng, lungnabólgu, hjartabilun, æðagúl eða –flysjun, nýrnabilun,
æxlisvöxt og langvinna hjartablóðþurrð. Er þá miðað við 95% marktektarkröfu. Við sömu
marktektarkröfu reyndust einstaklingar undir viðmiðunarmörkum líklegri til að greinast með
meltingarfærasjúkdóma eða fá aðrar eða ósértækar greiningar (

Tafla 4).

Greining

Fjöldi ≤ 14 ng/mL
(%)2

Fjöldi > 14 ng/ mL
(%)3

Brátt hjartadrep (AMI)

1 (0.02%)

100 (3.16%)

Óstöðug hjartaöng (UAP)
Stöðug hjartaöng
Sýklasótt
Lungnablóðrek
Lungnabólga
Hjartabilun
Hjartsláttartruflanir
Gollurhúss-/Hjartavöðvabólga
Hjartaþelsbólga
Hjartavöðvakvilli
Heilaæðasjúkdómur
Æðagúll/-flysjun
Lungnateppusjúkdómar
Aðrir lungna- og fleiðrusjúkdómar
Áverkar, eiturverkanir, kal- og
brunasár
Nýrnabilun
Góðkynja/Illkynja æxlisvöxtur
Blóðsjúkdómar
Meltingarfærasjúkdómar
Langvinnur blóðþurrðarsjúkdómur í
hjarta
Ósértækar greiningar
Annað

19 (0.46%)
29 (0.71%)
4 (0.10%)
18 (0.44%)
61 (1.49%)
6 (0.15%)
332 (8.11%)
22 (0.54%)
0 (0.00%)
2 (0.05%)
38 (0.93%)
3 (0.07%)
75 (1.83%)
18 (0.44%)

26 (0.82%)
39 (1.23%)
6 (0.19%)
16 (0.51%)
71 (2.24%)
83 (2.62%)
224 (7.08%)
10 (0.32%)
10 (0.32%)
6 (0.19%)
44 (1.39%)
19 (0.60%)
50 (1.58%)
17 (0.54%)

133.62
[18.62,958.68]
1.78 [0.98,3.22]
1.75 [1.08,2.84]
1.94 [0.55,6.89]
1.15 [0.59,2.26]
1.52 [1.07,2.15]
18.36 [8.00,42.12]
0.86 [0.72,1.03]
0.59 [0.28,1.24]
N/A
3.89 [0.78,19.28]
1.51 [0.97,2.33]
8.24 [2.44,27.88]
0.86 [0.60,1.24]
1.22 [0.63,2.38]

149 (3.64%)

131 (4.14%)

1.14 [0.90,1.46]

0.270

6 (0.15%)
31 (0.76%)
24 (0.59%)
203 (4.96%)

21 (0.66%)
49 (1.55%)
21 (0.66%)
104 (3.29%)

4.55 [1.83,11.30]
2.06 [1.31,3.24]
1.13 [0.63,2.04]
0.65 [0.51,0.83]

< 0.01
< 0.01
0.680
< 0.01

55 (1.34%)

78 (2.47%)

1.86 [1.31,2.63]

< 0.01

2012 (49.13 %)
601 (14.68%)

462 (14.60%)
300 (9.48%)

0.18 [0.16,0.20]
0.61 [0.52,0.71]

< 0.01
< 0.01

OR [95% CI]

p-gildi
< 0.01
0.05
0.02
0.290
0.680
0.020
< 0.01
0.100
0.160
N/A
0.070
0.060
< 0.01
0.410
0.550

Tafla 4 Fjöldi og hlutföll einstaklinga með aðeins eina af þeim greiningum sem leitað var eftir. Tafla 4 sýnir einnig
gagnlíkindahlutföll, 95% öryggisbil og samsvarandi p-gildi fyrir líkur þess að vera yfir viðmiðunarmörkum og með
sjúkdóm og undir viðmiðunarmörkum og með sjúkdóm. 1) Þessir flokkar taka til einkenna, ytri orsaka og annarra
ósértækra athugasemda. 2) Hlutfall einstaklinga með aðeins eina af ofantöldum greiningum af öllum með cTnT ≤ 14
ng/mL (n=4095). 3) Hlutfall einstaklinga með aðeins eina af ofantöldum greiningum af öllum með cTnT > 14 ng/m L
(n=3164)
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3.3 Greiningargeta
Næmi hsTnT greiningarprófsins fyrir bráðu hjartadrepi með viðmiðunarmörk 14 ng/mL
reyndist vera 0.985 en sértæki 0.603. Jákvætt forspárgildi (PPV) var 0.156 en neikvætt
forspárgildi (NPV) 0.998. Þegar sömu mælikvarðar eru skoðaðir við þau viðmiðunarmörk
sem notast var við á LSH árið 2012 (15 ng/mL og 30 ng/mL) reiknast næmi 0.985 og 0.969,
sértæki

0.623

og

0.790,

PPV

0.156

og

0.247

og

NPV

0.998

og

0.997.

ROC kúrfa (Reciever Operating Characteristic curve, Mynd 8) sýnir við hvaða
viðmiðunarmörk næmi og sértæki hámarkast saman. Reyndist það vera við 78 ng/mL. Í þeim
punkti reyndist sértæki vera 0.902 en PPV 0.396.

ROC kúrfa fyrir AMI
hsTnT á LSH 2012
1
0,9
0,8
0,7
0,6
N
æ
0,5
m
i
0,4

ROC kúrfa
>14
>15
>30
>100

0,3

Stysta strik (>78)

0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 - Sértæki

Mynd 8 ROC kúrfa fyrir AMI greint með hsTnT mæliaðferð á LSH árið 2012. Kúrfan sýnir glögglega hvernig
lítil aukning í næmi getur valdið miklu tapi á sértæki. Þessi ROC kúrfa miðar við hæstu blóðgildi
cTnT í legu.
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Viðmiðunarmörk
(ng/mL)

14
15
30
78
100

Næmi
[95% CI]

Sértæki
[95% CI]

Jákvætt
forspárgildi
[95% CI]

Neikvætt forspárgildi
[95% CI]

0.985
[0.975,0.996]
0.985
[0.975,0.996]
0.969
[0.953,0.984]
0.908 [
0.883,0.934]
0.871
[0.841,0.901]

0.603
[0.591,0.615]
0.623
[0.611,0.634]
0.790
[0.781,0.800]
0.902
[0.895,0.909]
0.920
[0.913,0.926]

0.149
[0.137,0.162]
0.156
[0.143,0.169]
0.247
[0.227,0.266]
0.396
[0.367,0.425]
0.435
[0.404,0.466]

0.998
[0.997,0.999]
0.998
[0.997,0.999]
0.997
[0.996,0.999]
0.993
[0.991,0.995]
0.990
[0.998,0.993]

Tafla 5 Næmi, sértæki og forspárgildi fyrir AMI, miðað við hæstu blóðgildi cTnT, mælt með hsTnT aðferð,
reiknuð með 95% öryggisbili fyrir fimm mismunandi viðmiðunargildi.

Tafla 5 sýnir útreikning á næmi, sértæki og jákvæðum og neikvæðum forspárgildum miðað
við fimm mismunandi viðmiðunargildi cTnT í blóði. Útreikningarnir sem sýndir eru hér að
ofan sýna viðmiðunargildi framleiðanda mæliaðferðarinnar (14 ng/mL), viðmiðunargildi sem
notast var við á LSH árið 2012 (15 og 30 ng/mL), viðmiðunargildið sem gaf punkt á ROC
kúrfunni næst punktinum (0,1) í tvívíða hnitakerfinu (78 ng/mL) og það viðmiðunargildi sem
eldri kynslóðir mæliaðferða miða við (100 ng/mL).
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4

Ályktanir og umræða
4.1

Mismunagreiningar

Ein stærsta ályktunin sem hægt er að draga af niðurstöðum þessarar rannsóknar er að
hækkun á blóðgildi cTnT einskorðast ekki við brátt hjartadrep. Að því gefnu að hækkað
cTnT í blóði endurspegli skemmd í hjartavöðva, getum við ályktað að skemmd þar geti komið
til við annað sjúkdómsástand en brátt hjartadrep eingöngu. Jafnframt er öruggt að álykta að
brátt hjartadrep leiði til hækkunar á blóðgildi cTnT.
Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar bárum við kennsl á 9 greiningar eða greiningarflokka
þar sem einstaklingar með aðeins eina greiningu voru líklegri til að vera yfir
viðmiðunarmörkum framleiðanda en undir þeim (

Tafla 4).

Þessar greiningar eru AMI,

stöðug hjartaöng, lungnabólga, hjartabilun, æðagúll eða -flysjun, nýrnabilun, æxlisvöxtur og
gamalt hjartadrep.

Í yfirlitsgrein Newby et al. frá 2012 eru allar þessar greiningar, að

lungnabólgu undanskilinni, taldar upp sem mögulegir orsakavaldar við hækkun á blóðgildi
cTnT22. Æskilegast hefði verið að gera fjölþátta aðhvarfsgreiningu til að spá fyrir um einstaka
áhættuþætti sem valda hækkun á blóðgildi cTnT.

Sú staðreynd að átta af þeim níu

greiningum sem við bárum kennsl á hefur áður verið lýst í tengslum við hækkuð blóðgildi
cTnT rennir þó stoðum undir aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar sem fjöldi einstaklinga með
fleiri en eina greiningu er töluverður og þeir ekki taldir með í útreikningi gagnlíkindahlutfalls
hér, getur verið að fjölþátta aðhvarfsgreining beri kennsl á fleiri áhættuþætti en þá sem upp
hafa verið taldir. Það gæti sérstaklega átt við um sjaldgæfar greiningar eins og lungnablóðrek,
hjartavöðvakvilla, sýklasótt og hjartaþelsbólgu. Meðal einstaklinga í þessum hópum virðast
blóðgildi cTnT hneigjast til að vera yfir viðmiðunarmörkum en fámenni í hópunum leiðir til
gífurlegra breiðra öryggisbila sem innihalda 1.00.
Fjöldi einstaklinga í rannsóknarúrtaki með hækkuð gildi cTnT og greininguna UAP gæti
meðal annars skýrst af því að hækkun cTnT á LSH árið 2012 var skilgreind sem blóðgildi yfir
15 ng/mL á tímabili og 30 ng/mL um skeið. Í þessari rannsókn var ákveðið að miða við
viðmiðunargildi framleiðanda (14 ng/mL). Því eru sumir einstaklingar greindir með UAP á
LSH þrátt fyrir að uppfylla AMI skilyrði þessarar rannsóknar..
Mikill munur er á fjölda einstaklinga sem reyndist án greiningar eða einungis með
ósértæka greiningu og útreikningar benda til að einstaklingar með blóðgildi cTnT undir
viðmiðunarmörkum séu fimm sinnum líklegri til að fá enga eða ósértæka greiningu en
einstaklingar yfir viðmiðunarmörkum.

Til að leita skýringa á þessum mun voru 60

einstaklingar sem höfðu ósértæka greiningu valdir af handahófi, 30 úr hvorum hóp og legur
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þar sem trópónín mælingar voru fyrir hendi, skoðaðar í Sögukerfi LSH. Í báðum hópunum
reyndist nokkuð algengt að sjúkdómsgreining var skrifuð í læknabréf úr viðkomandi legu en
ICD-10 skráningu var ábótavant.

Tvisvar reyndis einungis bráðasjúkraskrá fyrir hendi.

Einnig fundust þess dæmi, að því er virtist oftar í hópnum sem var yfir viðmiðunarmörkum,
að blóðgildi cTnT var mælt á bráðadeildum án þess að einstaklingur fengi greiningu
samkvæmt ICD-10 flokkunarkerfinu. Einstaklingurinn var síðan lagður inn á legudeild þar
sem hann fékk ICD-10 greiningu án þess að blóðgildi cTnT væru mæld og þar af leiðandi var
þær greiningar ekki að finna í gagnagrunninum okkar. Það sem virtist hins vegar skilja þessa
tvo hópa verulega að var fjöldi einstaklinga sem kom á bráðadeildir með brjóstverk og/eða
grun um hjarta- og æðasjúkdóm (R07.4 og Z03.5 samkvæmt ICD-10 flokkun) og reyndist
með blóðgildi cTnT undir viðmiðunarmörkum. Þegar hjartalínurit þessara einstaklinga
reyndist einnig án bráðra breytinga þótti ekki ástæða til annars en að útskrifa þá án frekari
greiningar. Yfirleitt var þessum einstaklingum ráðlagt eftirlit hjá hjartalækni. Oftar en ekki
voru þetta nýjustu skráningar í Sögukerfi LSH. Má því álykta sem svo að þessir einstaklingar
hafi ekki sinnt eftirliti frekar eða leitað til lækna á einkareknum stofum. Í öllu falli rata
sjúkdómsgreiningar þessara einstaklinga ekki í okkar gagnagrunn. Það virðist því sem þessi
breytileiki á milli hópa eigi sér skýringu í raunverulegum mun þarna á milli, að minnsta kosti
var ekki að sjá kerfisbundna villu í skráningu á milli hópanna. Einstaklingar sem reynast yfir
viðmiðunarmörkum virðast hreinlega líklegri en aðrir til að fá frekari uppvinnslu innan
spítalans en einstaklingar undir viðmiðunarmörkum virðast líklegri til að fá að fara heim án
frekari vandkvæða. Einstaklingar með ósértækar eða engar greiningar voru því taldir með í
útreikningi gagnlíkindahlutfalls, þar eð ekki þótti ástæða til að taka þá út úr rannsóknarúrtaki.
Einstaklingar með aðrar greiningar voru einnig fjölmennir í báðum hópum Þeir sem
reyndust undir viðmiðunarmörkum voru líklegri til að fá aðrar greiningar en einstaklingar yfir
viðmiðunarmörkum. Greiningar sem ekki var leitað sérstaklega að gætu samt sem áður verið
að leitt til hækkunar á blóðgildi cTnT. Á þeim stutta tíma sem rannsóknin var unnin, þótti
ekki fýsilegt að leita að fleiri ICD-10 greiningarflokkum en tilgreindir eru hér að ofan. Í huga
höfundar má líkja þessu rannsóknarstarfi við að ætla að finna allar tegundir fiska í hafinu í
einum túr. Maður leggur út netin og dregur inn nokkrum sinnum og áður en maður veit af er
lestin orðin drekkhlaðin. Það er því ekki um annað að ræða en sigla skipinu í heimahöfn og
verka það sem aflast hefur. Önnur mið verða að bíða betri tíma.
Orsakasamhengi sem útskýrir hvers vegna flestar greiningar sem rannsóknin ber kennsl á
leiða til hækkunar á blóðgildi cTnT hefur verið útskýrt áður og er greinargóða samantekt að
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finna í yfirlitsgrein Newby et al. frá 201222. Hér á eftir er þetta orsakasamhengi reifað
stuttlega.
AMI – Brátt hjartadrep
Bráðu kransæðaheilkenni (ACS) er skipt í brátt hjartadrep (AMI) og óstöðuga hjartaöng
(UAP). Hækkun á blóðgildi cTn er greiningarskilmerki bráðs hjartadreps og skilur það frá
óstöðugri hjartaöng. Við brátt hjartadrep verður þrenging að einhverju eða öllu leyti í einni
eða fleiri kransæðum og súrefnisskortur af þeim sökum í nægilega langan tíma til að valda
skemmd í hjartavöðva29. Við skemmdina losna hjartasértæk trópónín út í blóðrás.
Stöðug hjartaöng
Stöðug hjartaöng (e. Stable angina pectoris) lýsir sér í staðbundnum brjóstverkjum sem eru
ekki til staðar í hvíld en koma fram við áreynslu. Orsök brjóstverksins er talin súrefnisþurrð í
hjarta, til komin af aukinni eftirspurn. Kransæðar án þrenginga geta svarað þessari auknu
eftirspurn en ef kransæðaþrenging er >70% verður ónógt blóðflæði og þar með of lítið
súrefnisflæði til hjartavöðva36. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að þetta
skerta súrefnisflæði leiði til skemmda í hjartavöðva. Við skemmdina losna cTnT út í blóðrás.

Lungnabólga
Lungnabólga getur verið bundin við einn lungnalappa eða útbreidd um lungun.
Bólguviðbrögð leiða til söfnunar graftrar og/eða vessa í lungnablöðrum með tilheyrandi
skerðingu á loftskipti. Lungnabólga getur einnig verið bundin við veggi lungnablaðranna án
þess að gröftur og/eða vessar safnist fyrir í lungnablöðrum en sú gerð lungnabólgu hefur
einnig neikvæð áhrif á upptöku súrefnis úr andrúmsloftinu og útskilnað koltvísýríngs úr
blóði36. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má geta sér til um að þetta skerta
súrefnisflæði leiði til skemmda í hjartavöðva. Í öllu falli má álykta að í lungnabólgu eigi sér
stað ferli sem leiðir til losunar cTnT út í blóðrás.

Hjartabilun
Hjartabilun er þekkt orsök hækkunar á blóðgildi cTnT22 og rannsóknir hafa sýnt fram á að
hækkuðu blóðgildi fylgi verri horfur. Í hjartabilun getur útfall hjartans (e. Cardiac Output,
CO) minnkað þannig að hjartað dælir ekki nógu miklu blóði til að sjá vefjum líkamans fyrir
súrefni36. Einnig kann að vera að offylling hjartahólfa af blóði geti valdið beinum skemmdum
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á hjartavöðva22. Í öllu falli má álykta út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að hjartabilun leiði
til frumuskemmda á hjartavöðva. Við skemmdina losna hjartasértæk trópónín út í blóðrás.
Æðagúll/Æðaflysjun
Æðagúll er staðbundin, varanleg og óeðlileg útvíkkun á slagæð. Æðagúlar finnast oftast í
ósæð og ef þeir loka á greinar út frá slagæðum getur það leitt til blóðþurrðar í því líffæri sem
slagæðin nærir. Æðagúlar í þeim hluta ósæðar sem liggur innan brjóstkassans geta bæði
þrengt kransæðaop og valdið bakflæði um ósæðarlokuna36. Ef þrenging kransæðaopanna er
nægilega mikil gæti orðið súrefnisskortur í hjartavöðva sem leiðir til skemmda og þar af
leiðandi hækkunar á blóðgildi cTnT.
Æðaflysjun verður þegar innsta lag æðaveggjar rofnar, blóðflæði verður inn í miðlag og
blóðfyllt rás myndast í æðaveggnum. Æðaflysjun verður oft í ósæð og stærstu hliðargreinum
hennar. Æðaflysjun nær sjaldan til æðagreininga kransæða frá ósæð36. Hækkun á blóðgildum
cTnT í tengslum við æðaflysjun hefur frekar verið tengd við blóðaflfræðilegt álag og
óstöðugleika22. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ástæðu til að álykta að æðagúlum og/eða
æðaflysjun fylgi skemmdir í hjartavöðva. Við skemmdina losna hjartasértæk trópónín út í
blóðrás.

Nýrnabilun
Þar sem trópónín próteinklasinn (TnI,TnT,TnC) er stór sameind er ólíklegt að nýrun séu að
öllum hluta ábyrg fyrir útskilnaði þess úr líkamanum. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að
trópónín T sameindin er brotin niður í minni brot sem heilbrigt nýra gæti skilið út og greinast
þau með hefðbundnum cTnT mæliaðferðum22. Ef útskilnaður þessara sameinda er ekki
fullnægjandi, til að mynda í nýrnabilun, gæti blóðgildi cTnT mælst yfir viðmiðunarmörkum.

Æxlisvöxtur
Í yfirlitsgrein Newby et al. kemur fram að fylgni er milli hækkaðs blóðgildis cTnT og
aukaverkana á hjarta hjá sjúklingum í háskammta krabbameinslyfjameðferð22. Ósagt skal
látið hvort æxlisvöxtur í sjálfu sér leiði til hækkunar á cTnT og hvernig hann geti valdið þeirri
hækkun. Mögulega gæti cTnT verið tjáð af æxlinu sjálfu í sumum tilvikum.
staðsetning æxla haft mikið að segja í þessu samhengi.
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Þá gæti

Langvinnur blóðþurrðarsjúkdómur í hjarta
Hækkun trópónín í blóði í tengslum við langvinnan blóðþurrðarsjúkdóm hefur áður verið
lýst22. Þessar hækkanir gætu meðal annars stafað af hjartadrepi án einkenna (e. Silent MI),
bólguferlum eða sjálfstýrðum frumudauða hjartavöðvafruma37. Í öllu falli benda niðurstöður
rannsóknarinnar til að langvinnur blóðþurrðarsjúkdómur leiði til hækkunar á gildum cTnT í
blóði.

Þessi rannsókn svarar í raun ekki hvort að beint orsakasamhengi sé milli aldurs og og
hækkandi trópónín gilda. Ef svo væri mætti álykta að þar sem eldra fólk fær frekar sjúkdóma
og er oftar yfir viðmiðunarmörkum cTnT en yngra fólk að aldur væri gruggandi þáttur sem
skekkti niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar gefa til kynna að eldri einstaklingar séu
líklegri til að mælast með hækkað blóðgildi cTnT. Jákvæð fylgni er milli blóðgilda cTnT og
aldurs en aldur einn og sér útskýrir innan við 1% breytileikans í trópónín mælingum
(Fylgiskjal 2). Það væri því rökréttara að álykta að eldra fólk sé almennt líklegra til að
greinast með sjúkdóma en yngra fólk að og sjúkdómarnir sjálfir valdi frekar hækkun á gildum
cTnT í blóði en aldur. Sá möguleiki skal þó ekki afskrifaður að aldur útskýri breytileika cTnT
blóðgilda að mismiklu leyti eftir sjúkdómum.
Í framhaldi af þessum niðurstöðum væri áhugavert að skoða til hlítar þá flokka
mismunagreininga sem við höfum borið kennsl á, með tilliti til skiptingu í undirflokka. Þá
hefur gagnagrunnurinn, sem varð til við þessa rannsókn, skapað grundvöll til að athuga hvort
að blóðgildi cTnT hafi áhrif á horfur eða lifun einstaklinga með ákveðnar sjúkdómsgreiningar.

4.2

Greiningargeta

Niðurstöður þessarar rannsóknar, þar sem sértæki var reiknað, benda til þess að ef
viðmiðunarmörk cTnT blóðmælinga væru hækkuð, mætti auka sértæki blóðrannsóknarinnar
umtalsvert án þess að tapa miklu næmi. Þó ber að hafa í huga að þeim niðurstöðum sem
birtast hér að framan eru þær skorður settar að um er að ræða hámarksblóðgildi sem sett eru
fram óháð tíma frá upphafi einkenna. Út frá þeim gögnum sem okkur voru aðgengileg er
óljóst hvar á tímaferli trópónín sveiflunnar blóðmælingin stingur niður.

Til að setja

blóðmælingarnar í samhengi við tíma þyrfi að sækja upplýsingar um upphaf einkenna í
sjúkraskrár hvers og eins sjúklings. Í ljósi þess stutta tíma sem þessu rannsóknarverkefni var
ætlaður og stærðar rannsóknarúrtaksins var það ekki fýsilegur kostur. Þessum vanda er þó að
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nokkru leyti mætt með því að taka hæstu blóðgildi úr töldum legum. Hæstu blóðgildi tróponín
koma yfirleitt fram á svipuðum tímapunkti í bráðu sjúkdómsferli16. Í langvinnu sjúkdómsferli
má áætla að hæsta blóðgildi cTnT sé ekki langt frá miðgildi cTnT og þar með má gefa sér að
blóðgildin í rannsókninni séu því sem næst stöðluð. Af þessum sökum var ROC kúrfa aðeins
reiknuð fyrir hæstu blóðgildi í legu. Styrkleiki hánæmra trópónín mælinga er talinn felast í
greiningu smávægilegra breytinga frá grunngildi snemma í sjúkdómsferli bráðs hjartadreps32.
Það væri því mjög áhugavert að skoða hvaða breytingar yrðu á ROC kúrfunni ef hún væri
einungis reiknuð út frá fyrstu mælingum einstaklinga á bráðadeildum og sérstaklega við
hvaða viðmiðunargildi næmi og sértæki hámarkast. Við þá athugun þyrfti engu að síður að
hafa í huga að æskilegra gæti verið að auka næmi á kostnað sértækis til að greina brátt
hjartadrep sem fyrst í sjúkdómsferlinu.
Annan fyrirvara þarf að setja við niðurstöður á greiningargetu mæliaðferðarinnar. Að
minnsta kosti hluti sjúkdómsgreininga einstaklinga í rannsóknarúrtaki er byggður á blóðgildi
cTnT, mældu með mæliaðferðinni sem til skoðunar er í rannsókninni. Sjúkdómsgreiningar
eru því ekki að öllu leyti óháðar mæliaðferðinni sem er til rannsóknar. Blóðgildi cTnT hefur
leikið hlutverk og haft áhrif á sjúkdómsgreiningu og meðferð hjá að minnsta kosti hluta
sjúklinga. Þessi skekkjuþáttur nefnist innlimunarbjögun (e. Incorporation Bias) og er vel
þekktur í rannsóknum á næmi og sértæki greiningarprófa og leiðir til þess að greiningargeta
prófanna verður ofmetin38. Til að komast hjá þessum skekkjuþætti þyrfti að hanna rannsókn
þar sem blóðgildi cTnT samkvæmt hsTnT mæliaðferð væru ekki kunn þeim lækni sem
sjúkdómsgreinir.
Rannsóknin var afturskyggn og háð sömu annmörkum og aðrar slíkar rannsóknir. Einn af
þessum annmörkum var sá að við höfðum einungis greiningar þeirra sjúklinga þar sem lækni
hafði þótt ástæða til að mæla blóðgildi trópónín T. Við teljum ekki ólíklegt að fleiri sjúklingar
á rannsóknartímabilinu sem gagnaöflun okkar náði ekki til hafi verið með blóðgildi cTnT yfir
viðmiðunarmörkum. Blóðgildi þeirra hafi hreinlega ekki verið mæld því engin þekkt ábending
trópónín mælinga hafi legið fyrir. Óljóst er hversu stór sá sjúklingahópur er og það sem meira
er, hvort sá hópur sé að einhverju leyti frábrugðinn rannsóknarúrtakinu okkar. Ef svo er, mun
vera um valbjögun að ræða sem skekkir niðurstöður rannsóknarinnar. Erfitt er að segja til um
að hversu umfangsmikil eða –lítil sú skekkja er. Til að komast hjá þessu vandamáli væri
mögulegt að framkvæma framsýna rannsókn þar sem blóðgildi cTnT einstaklinga með
staðfesta sjúkdómsgreiningu væru mæld, á mismunandi tímabilum í legu og jafnvel eftir
útskrift. Þar með væri hægt að áætla algengi hækkunar á blóðgildum cTnT í sjúkdómum sem
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hafa verið tengdir við þá hækkun. Mikilvægi valbjögunarinnar er þó að einhverju leyti háð
vandvirkni þeirra lækna sem ákveða hvaða blóðprufur eigi að taka. Ef læknar eru mjög
vandvirkir og mæla cTnT einungis hjá sjúklingum með há forprófslíkindi (e. pre-test
probability), þar eð þegar einkenni benda sterklega til bráðs hjartadreps (til dæmis
brjóstverkur, áhættuþættir hjartasjúkdóma og og nýtilkomnar breytingar á hjartalínuriti22) eru
góðar líkur á að cTnT mælist yfir viðmiðunarmörkum, það er, raunlíkindi (e. post-test
probability) eru há.

Ef læknar, á hinn bóginn, eru ekki vandvirkir og mæla cTnT hjá

sjúklingum óháð einkennum og ábendingum er forprófslíkindi lág og að sama skapi verða
raunlíkindi lág. Newby et al. (2012) benda á að við há forprófslíkindi (>80%) eru jákvæð og
neikvæð forspárgildi trópónín mælinga há en að einungis neikvætt forspárgildi er hátt við lág
forprófslíkindi22. Út frá þessu má álykta að þegar klínískar ábendingar eru ekki hafðar til
hliðsjónar við mælingar á cTnT séu kostir hánæmra trópónín mælinga ekki nýttir til fulls. Í
blindaðri rannsókn Reichlin et al. þar sem trópónín var mælt með hánæmum aðferðum hjá
sjúklingum sem leituðu á bráðamóttöku með brjóstverk (og þar af leiðandi hátt pre-test
probability) reyndist jákvætt forspárgildi hsTnT mæliaðferðar fyrir AMI vera 80%32.

Í

þessari rannsókn reyndist jákvætt forspárgildi AMI vera um 60%. Það má því vera að hjá
stórum hluta sjúklinga sem mældir eru á LSH séu litlar sem engar ábendingar fyrir trópónín
mælingum. Í framhaldi af því má einnig leiða líkur að því að með fleiri mælingum án
ábendingar á rannsóknartímabilinu verði rannsóknarúrtakið (Einstaklingar mældir með hsTnT
mæliaðferð á LSH 2012) líkara rannsóknarþýðinu (Einstaklingar sem liggja inni á LSH eða
leita á bráðadeildir LSH 2012) og dragi þannig úr valbjöguninni sem nefnd var hér að framan.

4.3

Samantekt

Markmið þessarar afturskyggnu rannsóknar voru: 1) Að bera kennsl á helstu
sjúkdómsgreiningar sem koma til greina við hækkun á blóðgildum cTnT umfram
viðmiðunarmörk, mæld með hsTnT mæliaðferð og 2) Athuga notagildi hsTnT mæliaðferðar á
LSH 2012.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að bráðu hjartadrepi, stöðugri hjartaöng,
lungnabólgu, hjartabilun, æðagúl eða –flysjun, nýrnabilun, æxlisvexti og langvinnum
hjartablóðþurrðarsjúkdómi fylgi hækkun á blóðgildum cTnT.

Þetta þarfnast frekari

staðfestingar með fjölþátta aðhvarfsgreiningu og ítarlegri flokkun sjúkdómsgreininga. Í túlkun
blóðgilda cTnT er mikilvægt að gera sér grein fyrir því aukna næmi sem fylgir hánæmum
trópónínmælingum. Næmi hsTnT mæliaðferðarinnar til greiningar bráðs hjartadreps er mjög
31

gott og neikvætt forspárgildi einnig. Það þýðir að hverfandi líkur eru á að um brátt hjartadrep
sé að ræða ef blóðgildi cTnT reynist undir viðmiðunarmörkum. Á hinn bóginn er sértæki
hsTnT mælinga ekki mjög gott og jákvætt forspárgildi verður að teljast lágt. Það þýðir að
blóðgildi cTnT yfir viðmiðunarmörkum getur ekki eitt og sér spáð fyrir um brátt hjartadrep.
Mögulega gæti hækkun viðmiðunargildis cTnT á LSH (sem nú er 15 ng/mL) aukið sértæki
og jákvætt forspárgildi hánæmra trópónín mælinga. Til að geta kveðið á um það þyrfti að
rannsaka næmi, sértæki, PPV og NPV fyrstu blóðmælinga á bráðamóttökum LSH.
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Lokaorð
Það er óhætt að segja að rannsóknarverkefni þetta hafi vaxið að umfangi frá því það lá á
teikniborðinu. Rannsóknarúrtak sem í upphafi var talið að yrðu 3-400 manns reyndist, þegar
upp var staðið samanstanda af 7,259 einstaklingum. Gagnaöflun sem átti að felast í skráningu
upp úr sjúkraskrám í Sögukerfi LSH varð að formúlum í töflureikninum Microsoft Excel og á
stundum leit út fyrir að verkið væri óvinnandi. Seglin voru þó aldrei rifuð og um miðjan
maímánuð small allt saman, gagnavinnslu lauk og niðurstöður fengust fljótlega í kjölfarið. Í
raun er ótrúlegt að á svo skömmum tíma hafi verið hægt að búa til frá grunni, jafn víðtækan
gagnagrunn og raun ber vitni. Líklega eru fáir staðir í heiminum þar sem skráningu
sjúkraupplýsinga á rafrænu formi er betur háttað og í þessari rannsókn reyndist það
læknanema í tímaþröng gulls ígildi.
Þakkir vil ég færa leiðbeinendum mínum, Karli K. Andersen og Davíð O. Arnar fyrir góða
handleiðslu og góð ráð. Ísleifi Ólafssyni, yfirlækni klínískrar lífefnafræðideildar LSH og
Ingibjörgu Richter, kerfisfræðingi á heilbrigðis- og upplýsingatæknisviði LSH þakka ég fyrir
veitta aðstoð við öflun gagna. Örnu Óskarsdóttur, verkfræðinema og rannsóknarmanni á
Vísindadeild LSH þakka ég aðstoð við úrvinnslu gagna í MATLAB og Gunnari Tómassyni
tölfræðingi fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu. Paolo Gargiulo, verkfræðingi á
Vísindadeild LSH þakka ég fyrir að veita mér aðgang að aðstöðu og tölvubúnaði til vinnu
rannsóknarinnar og Finni Ágústi Ingimundarsyni þakka ég prófarkarlestur. Ragnhildi
Hauksdóttur og Rannsóknarnámsnefnd Læknadeildar HÍ þakka ég snurðulaust og gott
skipulag námskeiðsins.
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Fylgiskjal 1
MATLAB forritunarkóði
function [z]=gagna_rodun(x,y);
%Höfundur: Arna Óskarsdóttir
%Importa gögnum gegnum command window
%[~,~,raw1] = xlsread('transposition_1einstaklingur_1seria.xlsx',-1);
%[~,~,raw2] = xlsread('Legur og S-Trópónín T NÝR LISTI.xlsx',-1);
%Keyra forrit í command window
%[z]=stefan2(raw1,raw2);
w={};
[w(:,1),b(:,1),c(:,1)]=unique(y(:,1)); %finnum allar kennitölur í skjali 2
p=1;
z={};
for i=1:size(w,1)
if (find(strcmp(w(i,1),x(:,1)))>=1)
f=find(strcmp(w(i,1),x(:,1)));
z(p,1)=x(f,1);
z(p,2:41)=x(f,2:41); %setjum alla 40 dálkana úr skjali1 fyrir aftan rétta kennitölu úr skjali2
p=p+1;
end
end
p=1;
for j=1:size(z,1);
H=(find(strcmp(z(j,1),y(:,1))))';
if size(H,2)==1
z(p,42:47)=y(H,2:7);
end
if size(H,2)>1
h=H:H+size(H,2)-1;
z(p,42:41+size(H,2)*6)=reshape((y(h,2:7))',1,6*size(H,2));
end
p=p+1;
end
end
%xlswrite('filename.xlsx',z,'sheet'); %%Til að save gögn í excel skjali
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Fylgiskjal 2
Tengsl blóðgilda cTnT við aldur

Mynd 9 sýnir fylgni blóðgilda cTnT við
aldur hjá 9a) öllum, 9b) körlum
og 9c) konum. Jákvæð fylgni
er milli aldurs og blóðgilda
cTnT en fylgnistuðull sýnir að
aldur skýrir breytileika
blóðgilda að takmörkuðu leyti
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