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Streszczenie
Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności w krajach rozwiniętych. Biomarkery martwicy mięśnia sercowego,
takie jak troponina, często ulegają wzrostowi, występując u 1 na 3–4
chorych z udarem mózgu. Patomechanizm uwalniania troponiny obserwowany w ostrym udarze mózgu może się wiązać z współistniejącą
chorobą wieńcową i ostrym zawałem serca. Sugeruje się również, że
uszkodzenie mięśnia sercowego jest wynikiem aktywacji autonomicznego układu nerwowego po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu z odniesieniu do szkód Insula.
Stężenie troponiny w surowicy u chorych z udarem mózgu stanowi
silny prognostyk na temat krótko- i długoterminowych efektów klinicznych oraz śmiertelności. Niestety brak jest informacji i zaleceń w zakresie
postępowania u chorych z udarem mózgu z podwyższonym poziomem
troponiny, co prowadzi wśród klinicystów do dylematów diagnostycznych i terapeutycznych.
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W artykule zestawiono możliwe mechanizmy wzrostu cTn oraz starano się przedstawić kliniczną interpretację wzrostu cTn u chorych z udarem mózgu.
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Abstract
Stroke is one of major causes of death and disability in indrustial countries.
Biomarkers of myocardial necrosis such as troponin are often elevated in patients with stroke occurring in around 1 in 3-4 patients. The pathomechanism of troponin release observed in acute stroke may be associated with
coexisting coronary artery disease and acute myocardial ischemia. However,
it has also been suggested that myocardial damage is due to autonomic activation after acute ischemic stroke with regards to insula damage.
Cardiac troponin serum concentration in patients with stroke provides
strong prognostic information about short- and long-term clinical outcomes
and mortality. Unfortunately there is a lack of information and recommendations on management in patients with stroke and cardiac troponin release
what leads to diagnostic and therapeutic dilemma for clinicians.
In this article we summarized possible mechanisms of cTn elevation and
we tried to provide clinical interpretation of cTn increase in patients with
stroke
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Wstęp
Choroby sercowo-naczyniowe, a wśród nich udar mózgu i ostre zespoły wieńcowe, są główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności na całym świecie. Udar niedokrwienny mózgu może być powikłaniem chorób
serca i odwrotnie, powikłania kardiologiczne u chorych z udarem mózgu mogą się przyczynić do wczesnego pogorszenia stanu klinicznego
i śmierć pacjenta [1].
Zgodnie z wytycznymi American Heart Association pomiar troponin
sercowych (cTn) jest zalecany u wszystkich pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu [2].
Podwyższony poziom cTn jest nierzadko spotykany wśród pacjentów z udarem mózgu, co wiąże się ze złym rokowaniem i zwiększoną
śmiertelnością. Patomechanizm uwolnienia troponin w świeżym udarze
mózgu może dotyczyć współistniejącego z udarem ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Jako inną przyczynę sugeruje się neurogenne
uszkodzenie kardiomiocytów w wyniku aktywacji układu autonomicznego. Podwyższony poziom cTn u pacjentów z udarem mózgu budzi wiele
wątpliwości diagnostycznych i terapeutycznych, zwłaszcza że w trakcie
udaru mózgu może dojść do zmian w elektrokardiogramie sugerujących
ostry zespół wieńcowy. Zastosowanie wysokoczułych testów do pomiaru cTn, które wykrywają nawet niewielki wzrost tych markerów, pogłębia
dylemat klinicystów i stawia pytania o dalszą diagnostykę oraz ewentualne leczenie chorych z udarem mózgu i zwiększonym poziomem cTn.
Niniejszy artykuł zawiera przegląd możliwych mechanizmów uszkodzenia mięśnia sercowego u chorych z udarem mózgu, a także próbę klinicznej interpretacji wzrostu cTn u tych chorych.
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Troponiny sercowe
Troponiny stanowią grupę trzech białek regulujących skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśnia sercowego. Wyróżnia się troponinę
T, C i I. Tylko troponina T i I (troponiny sercowe cTn) są specyficzne dla
serca i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy mają podstawowe znaczenie
we współczesnych standardach diagnostyki chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi [3].
Według obowiązującej definicji zawału serca progiem decyzyjnym dla
rozpoznania martwicy mięśnia sercowego jest wzrost i/lub spadek wartości biomarkera sercowego (najlepiej troponiny sercowej) z co najmniej
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jedną wartością przekraczającą 99 centyl górnej granicy przedziału wartości referencyjnych [4].
W związku z coraz szerszym użyciem testów wysokoczułych do
pomiaru troponin zwiększa się ich wykrywalność w innych niż zawał
serca stanach chorobowych – na przykład takich jak: niewydolność
nerek, zatorowość płucna – czy po napadzie padaczkowym. Podwyższony poziom cTn jest często spotykany również wśród pacjentów
z udarem mózgu [5-8].

CC

-B

Y-

SA

3.

Rozpowszechnienie i przyczyny wzrostu poziomu troponin sercowych
u pacjentów z udarem mózgu
W dostępnych badaniach częstość występowania podwyższonego poziomu cTn u pacjentów z udarem mózgu waha się od 5% do 34% [6].
Tak rozbieżne wyniki spowodowane są innymi wartościami odcięcia,
czułością testu użytego do oznaczania cTn oraz kryteriami wykluczenia
pacjentów (np. ze współistniejącą chorobą niedokrwienną serca, migotaniem przedsionków, niewydolnością nerek) [7]. Użycie wysokoczułych
testów do pomiaru troponin (hs cTn) zwiększa odsetek pacjentów z dodatnim wynikiem cTn nawet do 60%.
Jensen J.K. i wsp. wykazali u 30% pacjentów bez dotychczasowego
wywiadu chorób serca w pierwszych dobach udaru mózgu podwyższony
poziom hs cTn [8]. Scheitz J. i wsp. uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowali u prawie 60% pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
[9]. Natomiast Faiz i wsp. podobną sytuację odnotowali u ponad 50%
pacjentów, z których tylko 6,6% spełniało kryteria zawału serca. Niestety jednym z ograniczeń badania jest brak inwazyjnej oceny stanu tętnic wieńcowych u tych pacjentów, a co za tym idzie, brak jednoznacznie
określonego typu zawału (typ 1 czy typ 2) [10]. U około 60% pacjentów
z udarem mózgu i wzrostem cTn poziom markera jest stabilny, co przemawia raczej przeciwko ostrym zespołom wieńcowym [11].
Wykazano, że podwyższony poziom cTn u pacjentów z udarem mózgu jest związany z następującymi czynnikami: starszy wiek, współistnienie chorób przewlekłych tj. choroba niedokrwienna serca, niewydolność
serca czy nerek, migotanie przedsionków [13,14].
Mimo że dysponujemy licznymi badaniami i dowodami potwierdzającymi wzrost markerów sercowych u chorych z udarem mózgu, to jednak
jak dotąd nie wysunięto przekonującej hipotezy patofizjologicznej po-

Wzrost troponin sercowych w udarze mózgu. Praca poglądowa

65

CC

-B

Y-

SA

3.

0P

L

zwalającej wyjaśnić to zjawisko, a interpretacja wyników jest wciąż niejasna i nie znajduje przełożenia w praktyce klinicznej.
W grę może wchodzić równoległe z udarem ostre niedokrwienie mięśnia sercowego. Podstawą takiej koncepcji jest fakt, że zawał serca i udar
mózgu mają te same czynniki ryzyka, a częstość występowania choroby wieńcowej u chorych z udarem mózgu jest wysoka [12]. Jednak dane
z badania randomizowanego RANITAS wskazują, że ostre zespoły wieńcowe wikłają tylko 6% hospitalizacji z powodu udarów mózgu [13]. Należy również zaznaczyć, że typowe objawy kliniczne niedokrwienia mięśnia
sercowego mogą być często maskowane u chorych z objawami neurologicznymi, co może być przyczyną niedoszacowania częstości ostrych zespołów wieńcowych u chorych z udarem mózgu. Ponad 25% pacjentów
z udarem niedokrwiennym mózgu bez wcześniejszego wywiadu choroby
niedokrwiennej serca wykazuje potwierdzone angiograficznie zwężenia
w tętnicach wieńcowych [17]. Jednak częstość współwystępowania zawału serca typu 1 z udarem niedokrwiennym mózgu pozostaje wciąż nieznana. Pewnym krokiem do przodu będą wyniki badania TRELAS, w którym podjęto próbę oceny blaszki miażdżycowej u pacjentów z udarem
mózgu i towarzyszącym wzrostem stężenia cTn [14].
Prawdopodobnie wzrost cTn u chorych z udarem mózgu związany
jest z typem 2 zawału serca, kiedy dochodzi do niedokrwienia z powodu
zaburzeń równowagi pomiędzy dowozem a zapotrzebowaniem na tlen.
Możliwe powikłania hospitalizacji chorego z udarem mózgu, tj. tachyarytmie, skok ciśnienia tętniczego czy niewydolność oddechowa mogą
prowadzić do takiej dysproporcji.
Wyniki większości badań sugerują jednak neurogenne uszkodzenie
mięśnia sercowego, tzw. „neurogenic heart syndrome”. Związane jest
ono głównie z zaburzeniami funkcji układu autonomicznego [15]. Sytuacja taka najczęściej spotykana jest przy ostrym uszkodzeniu wyspy
unaczynionej przez tętnicę środkową mózgu [16,17]. Występują wówczas zaburzenia równowagi między układem współczulnym i przywspółczulnym. Wzmożona aktywność sympatykomimetyczna powoduje nadmierne uwalnianie katecholamin w mięśniu sercowym. Prowadzi to do
indukowanego przez cAMP przeładowania mięśnia sercowego jonami
wapnia, a co za tym idzie, zaburzenia czynności kardiomiocytów histopatologicznie określane „band necrosis” [18]. Co ciekawe, podobne uszkodzenie mięśnia sercowego spotyka się w kardiomiopatii Takotsubo [19].
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Novitzky i wsp. udowodnili, że całkowita sympatektomia mięśnia sercowego prawie do zera redukuje możliwość powstania zawału serca jako
powikłania udaru mózgu [20]. Barber i wsp. wykazali u pacjentów z udarem mózgu i podwyższonym poziomem cTn wyższy poziom epinefryny.
Potwierdzałoby to teorię kardiotoksycznego wpływu układu sympatykomimetycznego [21].
Innym sugerowanym mechanizmem neurogennym jest powodowany przez katocholaminy skurcz tętnic podwsierdziowych bądź tachyarytmia prowadzące do niedokrwienia mięśnia sercowego i wzrostu
poziomu cTn [20].
Należy również pamiętać o innych uznanych przyczynach wzrostu
poziomu cTn, takich jak niewydolność nerek, zatorowość płucna, ostra
i przewlekła niewydolność serca czy ciężka infekcja, które mogą towarzyszyć udarom mózgu [22].
Prawdopodobne mechanizmy wzrostu cTn u pacjentów z udarem mózgu przedstawiono w tabeli 1 [20].
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Wartość prognostyczna troponin sercowych w udarze mózgu
Liczne badania pokazują, że niezależnie od mechanizmu wzrost cTn
u pacjentów z udarem mózgu jest czynnikiem prognostycznym ciężkości udaru, rokowania oraz śmiertelności zarówno wewnątrzszpitalnej,
jak i w obserwacji długoterminowej [10,12,23,24]. Wzrost cTn u pacjentów z ostrym udarem niemal dwukrotnie zwiększa ryzyko śmiertelności
w ciągu 5 lat [25]. Poziom cTn jest wyższy u pacjentów z ciężkim udarem
ocenianym przy użyciu skali NIHSS [26].
Prospektywne badanie przeprowadzone z udziałem 1016 pacjentów
z udarem niedokrwiennym mózgu, u których dokonywano seryjnych pomiarów hs cTn, wykazało, że stopień niesprawności oceniany przy wypisie za pomocą skali Rankina jest tym większy, im wyższy jest poziom cTn.
Pacjenci z dynamicznymi zmianami poziomu cTn w ciągu 24 godzin
(>50%) mają wyższe ryzyko wewnątrzszpitalnej śmiertelności niż pacjenci ze stabilnie podwyższonym poziomem markerów [14].
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Tabela 1. Mechanizmy wzrostu troponin sercowych u pacjentów z udarem mózgu
Table 1. Mechanisms elevation of cardiac troponin in patients with stroke

mechanizm

manifestacja

niedokrwienie
mięśnia sercowego

destabilizacja blaszki
miażdżycowej

typ 1 zawału serca

pobudzenie układu
współczulnego

0P
•

•

band necrosis, kardiomiopatia Takotsubo
skurcz naczyń wieńcowych
tachyarytmia

•
•

bradyarytmia
asystolia

•
•

sepsa, ciężka infekcja
ostra lub przewlekła
niewydolność serca
ostra lub przewlekła
niewydolność nerek
zatorowość płucna
zapalenie mięśnia sercowego

•

SA

neurogenna
(neurogenic heart
syndrome)

typ 2 zawału serca
(migotanie przedsionków,
skok ciśnienia tętniczego,
niewydolność oddechowa, ciężka niedokrwistość,
kardiomiopatia przerostowa,
stenoza aortalna)

3.

dysproporcja między
zapotrzebowaniem
na tlen a dowozem

L

etiologia

pobudzenie układu
przywspółczulnego

Y-

nie-niedokrwienne
uszkodzenie kardiomiocytów

-B

inna

•
•
•

CC

Podsumowanie
Mimo że podwyższony poziom cTn jest częstym zjawiskiem u chorych
z udarem mózgu, jak dotąd wciąż nie ma jednoznacznie określonych
przyczyn uszkodzenia kardiomiocytów. Budzi to pytania o diagnostykę
i sposób leczenia takich pacjentów. W chwili obecnej nie ma przekonujących dowodów, że uwolnienie cTn jest spowodowane neurogennym
uszkodzeniem kardiomiocytów. Bezobjawowe zawały serca, niewydolność serca czy niewydolność nerek wydają się najbardziej prawdopodobną przyczyną. Zwłaszcza że pacjenci z udarem mózgu to zwykle
populacja osób starszych z częstymi chorobami przewlekłymi tj. niewy-
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dolność serca czy niewydolność nerek [27]. Ponadto są to chorzy narażeni na częstsze powikłania hospitalizacji, tj. zaburzenia rytmu serca,
niewydolność oddechowa czy zakażenia, co może się przyczyniać również do ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego [28].
Rozpoznanie i leczenie OZW u pacjenta z udarem mózgu stanowi dla
wielu klinicystów olbrzymi problem, zwłaszcza że niektóre leki stosowane w OZW są przeciwskazane w świeżym udarze mózgu.
Jak dotychczas nie ma uznanych rekomendacji na temat postępowania u chorych z udarem mózgu i podwyższonym poziomem cTn. Należy uwzględnić dynamikę zmian markerów sercowych, towarzyszące
zmiany ST-T w EKG, wyniki badań obrazowych, zaburzenia kurczliwości ścian lewej komory serca, choroby współistniejące oraz obraz kliniczny.
W typie 1 zawału serca obserwuje się zwykle wyższy poziom cTn
z typową dynamiką zmian markera, a zmiany w EKG są bardziej wyrażone [29]. W pozostałych przypadkach rozsądne wydaje się zastosowanie nieinwazyjnych technik, takich jak echokardiografia, rezonans serca
czy angio-TK tętnic wieńcowych. Pozwoli to na identyfikację pacjentów
z ostrym zespołem wieńcowym oraz wykluczenie innych chorób serca,
którym towarzyszy wzrost cTn. Należy intensywnie poszukiwać wymienionych wcześniej innych niż zawał serca stanów chorobowych, które
mogą powodować wzrost cTn i leczyć je zgodnie z przyjętymi standardami. Neurogenic heart syndrome, zwłaszcza u chorych z niedokrwieniem wyspy, powinien zostać uwzględniony w diagnostyce różnicowej.
Poziom cTn jest wówczas zwykle niższy niż w zawale serca. Leczenie
neurogennego uszkodzenia serca budzi wciąż wiele wątpliwości. Wydaje się jednak, że zarówno alfa-, beta-blokery, jak i inhibitory konwertazy
angiotensyny powinny być wdrożone do terapii.
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