
From diagnosis,

the seeds of better health

Нова парадигма 

діагностики ушкоджень 

міокарду завдяки 

високочутливим тест-

системам визначення

серцевих тропонінів (cTn)



Актуальність 

Торакальний біль -
- Що потрібно в першу чергу?

оцінити ризик

провести диференційний діагноз гострого

коронарного синдрому (ГКС):

1 - Незначні ушкодження міокарда

2 - Нестабільна стенокардія (UA) 

3 - Стабільна стенокардія

4 - Інфаркт міокарда (ІМ) - вбивця №1



Що ж таке інфаркт міокарда? 



ESC - European Society of Cardiology

ACCF - American College of Cardiology

AHA - American Heart Association

WHF - World Heart Federation

Об’єднана робоча група:

Загальне (універсальне) 

визначення ІМ

Що ж таке інфаркт міокарда? 



ІІІ-є загальне визначення ІМ

ІІІ-є загальне визначення

ІМ (2012)

ІІ-е загальне визначення ІМ (2007)

Динаміка біомаркерів (тропонінів)

І-е загальне визначення ІМ (2000)

Значення біомаркерів



ІІІ загальне визначення ІМ

ІМ = Характерне підвищення та/або зниження рівня

маркеру(ів) пошкодження міокарда (бажано

тропоніну), коли принаймні одне значення є 

вищим від 99-тої персентилі верхньої межі

норми (ВМН), що супроводжується хоча б одним з 

далі переліченого: 

 симптоми ішемії міокарда; 
 значні нові зміни ST-T або нова БЛНПГ;
 поява патологічних зубців Q на ЕКГ;
 нові ознаки некрозу міокарда або нові порушення

регіонарної скоротливості за даними методів
візуалізації;

 виявлення інтракоронарного тромбу за допомогою
ангіографії чи за даними аутопсії.



ІV-є загальне визначення ІМ

Динаміка саме тропонінів!

ІV-е загальне визначення ІМ 

(серпень 2018)

- Відмінність між ушкодженням 

міокарду та інфаркту, та 

деталізація видів ІМ та 

тактики лікування….



ІV-є загальне визначення ІМ



ІV-є загальне визначення ІМ

«Myocardial infarction = clinical evidence of myocardial ischaemia and a 

rise and/or fall of cTn values > 99th percentile URL»

Інфаркт міокарду 
= клінічні ознаки ішемії 

міокарда та підвищення 

та/або падіння значень cTn

> 99-го процентилю ВМН.
«high-sensitivity (hs)-cTn assays are recommended for 

routine clinical use»



ІV-є загальне визначення ІМ



ІV-є загальне визначення ІМ
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ЕКГ змінюється в разі гострого 
інфаркту міокарда
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ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ 

Гострий інфаркт міокарда

*Mueller C, et al.Eur Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv409

Очікувані показники розповсюдженості гострого 

інфаркту міокарда (ІМ) в пацієнтів з болем у 

грудях в відділеннях ШМД*:

5-10% - STEMI (з підйомом сегмента ST) 

15-20% - NSTEMI (без підйому сегмента ST)

Надійний критерій - рівень серцевих тропонінів



From diagnosis,

the seeds of better health

Тропоніни – які вони бувають?

1. Тропоніни міокарду (cTn) I та 

T кодуються іншими генами, 

мають інший амінокіслотний

ланцюг, ніж тропоніни

скелетних м’язів, що дозволяє 

вимірювати іх рівень в крові 

окремо.

2. Тропонін С (cTnС) однаковий 

у міокарді та скелетних м’язах

3. Клінічне значення Тропоніну І 

(cTnI) та Тропоніну T (cTnT) 

однакове.



Референсні значення?

99й персентіль - це рівень, який не перевищують

99% зразків з загальної еталонної вибірки.

Для загальної здорової 

популяції 99й персентіль 

концентрації тропоніна 

становить від 10 до 300 нг/л

для різних тест-систем, 

лабораторій, статі та віку. 

Приклад: можливе розподілення 

показників за результатами 

вимірювання тест-системою 

Vidas Troponin I HS (99% = 19 нг/л). 20516618171819166
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Прийнятність аналітичної точності

CV, % = SD / рівень тропоніна, нг/л x 100,
де SD – стандартне відхилення (нг/л).

ВМН - 100

105

95

CV = 10% (10/100)

min рівень аналіта, при якому CV = 10%,

позначається як 10%CV.
Згідно вимогам IFCC,

Якщо 10%CV ≤ 99й перцентілю ВМН - ОК

Якщо 10%CV > 99й перцентілю ВМН - NO

ПРИКЛАД:



Характеристики тест-систем для визначення серцевих тропонінів на ринку СШАNO

Commercially available assays

99th % 

(ng/L)

%CV at 

99th %
10% CV 

(ng/L)
IFCC

10% CV/

99th %

Mitsubishi PATHFAST cTnI 20,00 5,20 3,10 YES 0,16

Abbott Architect STAT hs-cTnI 26,20 4,00 4,70 YES 0,18

Mitsubishi PATHFAST cTnI-II 29,00 5,00 14,00 YES 0,48

bioMerieux Vidas High Sensitive 19,00 7,00 13,10 YES 0,69

Siemens ADVIA Centaur® TnI-Ultra™ 40,00 8,80 30,00 YES 0,75

Siemens Stratus® CS cTnI 70,00 10,00 60,00 YES 0,86

Tosoh ST AIA-PACK cTnI (3rd gen) 40,00 10,00 35,00 YES 0,88

Siemens Dimension VISTA® CTNI 45,00 10,00 40,00 YES 0,89

Siemens Dimension® EXL™ TNI 56,00 10,00 50,00 YES 0,89

Roche E 2010 hs-TnT 14,00 10,00 13,00 YES 0,93

Beckman Coulter Access AccuTnI + 40,00 10,00 40,00 YES 1,00

Ortho VITROS Troponin I ES 34,00 10,00 34,00 YES 1,00

Тест-системи для визначення сTn



Аналітична точність 

Vidas Troponin I HS

ВМН (99й персентіль) = 19 нг/л

13,65 нг/л

12,35 нг/л

CV = 10% (1,3/13)
10%CV = 13 нг/л

Діапазон вимірювання = 

4,9 - 40000 нг/л



Згідно вимогам IFCC, 10%CV ≤ 99й перцентілю ВМН

10%CV = 13,10 нг/л

99й перцентіль = 19 нг/л (Ч - 25, Ж - 11)

Алгоритм - Vidas Troponin I HS



HS тропоніни - це круто!

Отримання відповіді про вибір

лікувально-діагностичної тактики

вже через 1-3 години, 

а не 6-9 годин, що особливо

актуально для пацієнтів без

підняття зубця ST (NSTEMI).



HS тропоніни - це проблеми!

1) Підвищення аналітичної чутливості

призводить до зниження клінічної

специфічності.

2) Не вирішене питання норми - в ідеалі, 

потрібно визначення 99 персентілю для:

 кожної лабораторії,

 кожної тест-системи,

 віку, 

 статі.

3) Величезний обсяг нової інформації, яка

потребує узагальнення, щодо проблеми

дельти зміни концентрації.



То у чому ж зміна парадигми?

Доказова 

медицина 

= HS cTn

Імпресійна

медицина 

(залежна від 

виконавця)



miniVidas – автоматичний 

імунофлуоресцентний аналізатор.

Якість результату: Відмінна 

чутливість і специфічність

Компактність: 2 секції по 6 тестів в 

кожній (12 тестів одночасно)

Концепція: швидко, штучно, 

достовірно

Ідеальний для потреб 

невідкладної діагностики

Ідеальне рішення для ургентної

діагностики

Solid

Phase

Receptaсle

Стрип з 

реагентами



«Потрібно бігти з усіх ніг, 

щоб тільки залишатися 

на місці, а щоб кудись 

потрапити, треба бігти 

хоча б удвічі швидше!»


