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REZUMAT
Troponina este un complex format din trei proteine(troponina C, troponina I, troponina T) prezente atât în 

muşchiul scheletic, cât şi în cel cardiac. Nivelurile crescute de troponină se asociază de obicei cu sindromul coronarian 
acut, dar există şi alte afecţiuni ce pot determina creşterea nivelului de troponină, incluzând aici sepsisul, sau cauze 
non-infecţioase ca rabdomioliza, insufi cienţa renală, embolismul pulmonar, hipertensiune pulmonară, accidentul 
vascular cerebral. Mecanismul exact de creştere a troponinei nu este cunoscut. Oricare ar fi  mecanismul de eliberare 
a troponinei în sânge, nivelurile crescute de troponină I sau T sugerează leziune cardiacă şi un prognostic prost.
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ABSTRACT
Troponin is a complex of three proteins (troponine C, troponine I and troponin T) founded in both skeletal 

and cardiac muscle. Increased troponin levels were usually correlated with acute coronary syndrome. There 
are also other clinical entities with positive troponin levels including sepsis, but also noninfectious causes 
as rhabdomyolysis, end-stage renal disease, pulmonary embolism, pulmonary hypertension and stroke. The 
exact mechanism leading to elevated troponine in these conditions remais uncertain. Regardless of the 
cardiac or noncardiac conditions, the high serum level of troponins suggests a diff use cardiac injury and a 
poor prognosis.
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T
roponina este reprezentată de un 
complex de trei proteine care se afl ă 
în muşchiul scheleti c dar şi în miocard, 
dar nu este reprezentată în muşchii 
netezi. Troponina se găseşte ataşată 

de tropomiozină, în spaţiul dintre fi lamentele de 
acti nă din muşchiul striat. Sti mularea celulei 

musculare striate duce la apariţia unui potenţial 
de acţiune care deschide canalele de calciu ce 
eliberează în acest fel calciu în sarcoplasmă. O 
parte din calciu se leagă ulterior de troponină 
rezultând o schimbare conformaţională care 
mută tropomiozina astf el încât punţile de mio-
zină să se poată ataşa de acti nă, producându-se 
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astf el contracţia. Troponina este considerată în 
prezent un marker sensibil şi specifi c în diag-
nosti cul afecţiunilor cardiace. Troponina are trei 
subunităţi: TnC, TnI şi TnT. Fiecare subunitate 
are uti litatea ei. Astf el, troponina C se leagă de 
ionii de calciu pentru a produce mişcarea. Tro-
ponina T se leagă de tropomiozină şi formează 
un com plex troponină-tropomiozină. Troponina 
I se leagă de acti nă şi are rolul de a păstra fi x 
com plexul troponină-tropomiozină. Anumite 
sub   unităţi din structura troponinei (troponina I 
şi T, care sunt troponine cardiace) au rol esenţial 
în diagnosti cul diferitelor afecţiuni cardiace. Ni-
ve lul de troponină din sânge poate diferenţia 
an gina instabilă şi infarctul miocardic la pacienţii 
cu durere toracică. Totuşi, este important de şti ut 
că troponinele cardiace sunt un marker al afec-
tării muşchiului cardiac în general, nu numai în 
infarctul miocardic, rezultând de aici că şi alte 
afecţiuni care conduc la distrugeri la nivelul 
muş  chiului cardiac vor da niveluri crescute de 
troponină cardiacă în sânge (Tabelul  1). 

TABELUL 1 

Cauze cardiace ce conduc la creşterea nivelului 
seric de troponină: 

defi brilare;• 
defecte de sept atrial; • 
vasospasm coronarian;• 
miocardită;• 
cardiomiopati e dilatati vă; • 
hipertrofi e cardiacă;• 
insufi cienţa cardiacă; • 
tahicardie supraventriculară;• 
contuzii, operaţii pe cord sau transplant cardiac; • 
amiloidoza cardiacă.• 

Cauze non-cardiace ce conduc la creşterea nive-
lului seric de troponină: 

hipertensiune pulmonară primiti vă;• 
sepsis;• 
insufi cienţa renală; • 
embolism pulmonar; • 
accident vascular cerebral;• 
hemoragie subarahnoidiană (1).• 

Troponina în mod normal nu poate fi  de-
tectată în sânge. Rezultatele sunt considerate 
nor male dacă TnI < 10 µg/l şi TnT este între 0-0,1 
µg/l, intervalele acestea variind şi în funcţie de 
laborator. Timpul de înjumătăţire este de 2 ore.
Troponina creşte iniţial în 4-6 ore şi ati nge 
concentraţia maximă în 18-24 ore. (3)

Conform ghidurilor ACC/AHA, troponina I 
este markerul preferat pentru diagnosti cul lezi-
unilor cardiace, deşi TnI are unele dezavantaje, 
datorită sensibilităţii scăzute în faza incipientă 
(sub 6 ore) de la instalarea infarctului miocardic, 
cât şi de posibilitatea limitată de a detecta re-
infarcti zări minore mai târziu. (2)

Creşterile troponinei au fost studiate inclusiv 
la pacienţii cu diverse forme de sepsis. Ammann 
şi colaboratorii (4) au evaluat pacienţi cu sepsis, 
40% dintre ei fi ind cu şoc septi c. La 85% dintre 
pacienţi era crescut nivelul seric de TnI. Nivelurile 
de TnI ajungeau de la 0,17 la 15,4 ng/ml, cu o 
valoare a medianei de 0,57 ng/ml.ver Elst (4) şi 
colaboratorii într-un studiu pe bolnavi cu şoc 
septi c au găsit niveluri de TnI de 0,4 ng/ml la 
50% dintre cei 46 de pacienţi, mediana con cen-
traţiilor maxime de TnI fi ind 1,4 ng/ml.

La pacienţii cu sepsis sever, şoc septi c sau 
şoc hipovolemic, Arlati  şi colaboratorii (4) au 
găsit niveluri crescute de TnI la 74% dintre cazuri. 
Cei 12 pacienţi cu şoc hipovolemic şi 58% dintre 
cei cu sepsis sever sau şoc septi c aveau TnI 
crescută. O incidenţă mult mai mare de creştere 
a TnT a fost raportată de către Spiest şi cola-
boratorii (5): dintre cei 26 pacienţi cu sepsis, 
69% aveau niveluri de TnT ≥ 0,2ng/ml. Spiest a 
corelat nivelul de troponină cu severitatea pro-
cesului infecţios. Cauzele de creştere ale tropo-
ninei la toţi aceşti  pacienţi cu infecţii severe nu 
sunt încă pe deplin cunoscute.

Sindromul coronarian acut şi infarctul mio-
cardic au fost excluse numai în unele din aceste 
studii. De exemplu, Ammann şi colaboratorii (4) 
au putut exclude sindromul coronarian acut la 
10 dintre cei 17 pacienţi studiaţi, ridicându-se 
astf el ipoteza că alte mecanisme de creştere a 
troponinei decât cele de natură cardiacă au fost 
implicate. În alte studii, pacienţi cu niveluri cres-
cute ale troponinei erau mai în vârstă şi cu pro-
babilitate mai mare de a avea afectare cardio-
vasculară, ceea ce ar fi  putut explica creşterile 
ni velului de troponină.

Rămâne, de asemenea, necunoscut dacă 
creşteri ale troponinei sunt corelate cu anumite 
eti ologii infecţioase. Infecţia cu Streptococcus 
pneumoniae a fost cauza sepsisului la 41% din-
tre pacienţii cu TnI crescut într-unul din studii, în 
ti mp ce bacteriile gram-negati ve au consti tuit 
cauza sepsisului în 63% dintre cazuri în alt studiu 
(4). Pe de altă parte, Spies şi colaboratorii nu au 
găsit nici o diferenţă semnifi cati vă între cauzele 
sepsisului la pacienţii cu creştere de troponină. 
(5)

Sunt cunoscute câteva potenţiale mecanis-
me, altele decât cele din infarctul miocardic 
acut, care ar putea explica eliberarea de tro po-
nină în sepsis. Primul ar fi  acela că un număr de 
mediatori locali sau afl aţi în circulaţie (cytokine, 
radicali de oxigen) au proprietăţi toxice directe 
asupra miocardului. Al doilea mecanism ar fi  
lezarea miocardică din cauza acţiunii endo toxi-
nelor bacteriene. În sepsis apar, de asemenea, 
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disfuncţii la nivelul microcirculaţiei. Aceste dis-
funcţii microvasculare pot conduce la ischemie 
şi leziuni de reperfuzie a celulei miocardice. Nu 
există încă nici o dovadă care să susţină ischemia 
globală ca şi cauză a disfuncţiei cardiace în 
sepsis. În cazul pacienţilor cu sepsis şi posibile 
afecţiuni ale arterelor coronare nediagnosti cate 
anterior, ne putem confrunta totuşi cu un infarct 
miocardic secundar unei astf el de leziuni, însoţit 
de ischemia miocardică regională. Măsurătorile 
de troponină la aceşti  pacienţi par a aduce o 
valoare prognosti că importantă. Ver Elst şi 
colaboratorii (6) au raportat că atât TnI cât şi TnT 
sunt markeri independenţi ai disfuncţiei ventri-
culare, la pacienţii cu sepsis. Ei au găsit disfuncţie 
ventriculară stângă (prin ecocardiografi e trans-
eso fagiană) la 78% dintre pacienţii cu sepsis 
studiaţi.

Oricare ar fi  mecanismul de eliberare a tro-
poninei în sânge, nivelurile crescute de troponină 
I sau T implică aproape întotdeauna un prog-
nosti c prost. (6) Sunt bine cunoscute sensi bili-
tatea şi specifi citatea crescute ale troponinei 
car diace pentru detectarea leziunii miocardice. 
Şi totuşi diferiţi factori pot interfera cu detecta-
rea TnI, conducând la niveluri fals poziti ve de 
tro ponină. Aceste cauze includ prezenţa anti cor-
pilor heterofi li şi a factorului reumatoid.

a. Incidenţa reacţiilor fals poziti ve ca urmare 
a interferenţei troponinei cu anti corpi heterofi li 
variază considerabil în literatură (de la 0,17% 
până la 40%). (7) Printre cauzele incriminate în 

producerea de anti corpi heterofi li menţionăm: 
fo losirea anti corpilor monoclonali în diagnosti -
cul imagisti c şi terapia cancerului, expunerea la 
pro teine de origine animală, unele boli auto-
imune (poliartrita reumatoidă). (7)

b. Factorul reumatoid este o altă cauză de in-
terferenţă în detectarea nivelului de troponină. 
Se esti mează că 5% dintre pacienţii sănătoşi pot 
avea factor reumatoid circulant şi aproximati v 
1% dintre pacienţii cu TnI crescut au şi creşteri 
de factor reumatoid. Când se suspicionează o 
astf el de situaţie, folosirea unui agent de blocare 
a factorului reumatoid poate clarifi ca veridici-
tatea creşterii TnI. (7)

CONCLUZIE 
Studierea nivelului de troponină cardiacă în 

di verse infecţii a indicat creşteri ale nivelului de 
troponină în sepsis. Nivelurile crescute de tro-
ponină în aceste situaţii ar putea avea valoare 
prognosti că. Cunoaşterea incidenţei şi a sem ni-
fi caţiei clinice a creşterii nivelului de troponină 
în sepsis este necesară având în vedere uti lizarea 
tot mai largă a testului de troponină (troponi-
nei) în practi ca clinică. Întrucât valorile crescute 
ale TnT şi TnI asociază o rată crescută a morta-
lităţii, sunt necesare studii cu număr mare de 
pacienţi pentru a evalua acest marker biologic 
ca factor prognosti c al ischemiei cardiace, in-
clusiv în infecţiile sistemice severe.
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