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Περίληψη

Σκοπός: Η διερεύνηση τυχόν επίδρασης του στρες της κάκωσης 
και της χειρουργικής επέμβασης με γενική ή ραχιαία αναισθησία 
στην περιεγχειρητική διακύμανση της τιμής του ενζύμου τροπο-
νίνη Ι σε ηλικιωμένους ασθενείς, που υπέστησαν κάταγμα της 
κεφαλής του μηριαίου και χειρουργήθηκαν με ραχιαία ή γενική 
αναισθησία.

Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 28 αλλεπάλληλοι ασθενείς, ηλικίας 
άνω των 65 ετών που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με διάγνωση 
κατάγματος μηριαίου. Στους ασθενείς αυτούς καταγράφηκαν οι τι-
μές της τροπονίνης Ι κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, πριν την 
επέμβαση και 6-24 ώρες μετά την επέμβαση. Ταυτόχρονα γινόταν 
ηλεκτροκαρδιογραφική και κλινική εκτίμηση των αρρώστων για 
αποκλεισμό ή πιστοποίηση ισχαιμίας μυοκαρδίου.

Αποτελέσματα: Η τιμή της τροπονίνης Ι κατά την εισαγωγή του 
ασθενούς στο νοσοκομείο, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στις 
6 και στις 24 ώρες ήταν 0.04±0.01, 0.07±0.09, 0.09±0.13, 0.09±0.10 
για τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν με γενική αναισθησία και 
0.04±0.03, 0.04±0.03, 0.04±0.02 και 0.22±0.54 για τους ασθενείς 
που χειρουργήθηκαν με ραχιαία αναισθησία, αντίστοιχα. Η διαφο-
ρά δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική ούτε μεταξύ των χρονικών 
στιγμών που έγιναν οι μετρήσεις, ούτε μεταξύ των δύο ομάδων με 
διαφορετικό είδος αναισθησίας. Σε έναν ασθενή που χειρουργή-
θηκε με ραχιαία αναισθησία παρατηρήθηκε μετεγχειρητικά αύ-
ξηση της τιμής της τροπονίνης Ι, που συνοδεύονταν από κλινικά 

Η χρησιμότητα του ενζύμου τρο-
πονίνη  Ι στη διάγνωση περιεγχει-
ρητικής μυοκαρδιακής ισχαιμίας 
σε ηλικιωμένους ασθενείς με κα-
τάγματα κεφαλής μηριαίου.

Ε. Σοϊλεμέζη1

A. Ramasamy2

J. Dale2

Φ. Κανακούδης1

1.  Γενικό Νοσοκομείο
    Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
2.  Frenchay Hospital, 
     North Bristol NHS Trust

Λέξεις ευρετηρίου:  τροπονίνη Ι, περιεγχειρητική μυοκαρδιακή ισχαιμία, 
ανάνηψη ηλικιωμένου.



και ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα ενδεικτικά 
ισχαιμίας του μυοκαρδίου.

Συμπεράσματα: Οι τιμές της τροπονίνης Ι σε ηλι-
κωμένους ασθενείς φαίνεται πως δεν επηρεάζονται 
από το στρες του κατάγματος μηριαίου, ούτε από 
την επέμβαση για τη χειρουργική του αποκατά-
σταση.

Εισαγωγή

Η πρώιμη αναγνώριση μυοκαρδιακής βλάβης 
μετά από περίοδο περιεγχειρητικής υποξίας/ισχαι-
μίας είναι ουσιώδης για τον κλινικό γιατρό, ώστε 
να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
στους ασθενείς. Στις διαθέσιμες μεθόδους για την 
αναγνώριση μυοκαρδιακής βλάβης, πέρα από την 
κλινική εξέταση και το ΗΚΓ, ανήκει και η μέτρηση 
στο αίμα της συγκέντρωσης ειδικών για το μυο-
κάρδιο πρωτεϊνών. Παρά την ευρεία χρήση για το 
σκοπό αυτό της κρεατινικής κινάσης ΜΒ, υπάρ-
χουν περιορισμοί ως προς τη χρήση της ιδιαίτερα 
σε μη καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. (Adams et 
al. 1994, Lee et al. 1996, Bel et al. 2003). Τα τελευ-
ταία χρόνια τον πιο αξιόπιστο προγνωστικό δεί-
κτη ως προς την εμφάνιση ισχαιμίας μυοκαρδίου 
φαίνεται πως αποτελεί η μέτρηση των καρδιακών 
πρωτεϊνών τροπονίνη Ι και Τ (Jules-Elysee et al. 
2001, Lucreziotti et al. 2002, Martinez et al. 2005), 
με υψηλότερη ευαισθησία και εξειδίκευση από 
της ΜΒ κρεατινικής κινάσης (Bimmel et al. 2003), 
αν και άλλοι υποστηρίζουν ότι η ευαισθησία της 
τροπονίνης (Ι και Τ) είναι αρκετά χαμηλή (Neill 
et al. 2000). 

Ο πόνος, το χειρουργικό τραύμα και η υποβο-
λαιμία είναι υπεύθυνα για την κινητοποίηση μιας 
νευροενδοκρινικής αντανακλαστικής απάντησης 
(Yentis et al. 2000) και αυτό ίσως επηρεάζει επιβα-
ρυντικά την ύπαρξη τυχόν ισχαιμίας μυοκαρδίου 
και την εξέλιξή της σε έμφραγμα. Η απάντηση 
αυτή στο stress του τραύματος ή της χειρουργικής 
επέμβασης διαρκεί συνήθως 3-5 μέρες και συμπί-
πτει συχνά με την εμφάνιση επεισοδίων μυοκαρ-
διακής ισχαιμίας με ή χωρίς αύξηση των τιμών της 
τροπονίνης Ι ( Landesberg et al. 1993, Metzler et 
al. 1997). 

Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις αύξησης της τρο-
πονίνης Ι εξαιτίας συνοδών παθήσεων, όπως η 
πνευμονική εμβολή (Meyer et al 2003), ή η υπα-
ραχνοειδής αιμορραγία (Deibert et al 2003), γεγο-
νός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και δια-
γνωστική δυσχέρεια σε περίπτωση εμφράγματος 
με συγκάλυψη των κλινικών σημείων.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνη-
ση της διακύμανσης των τιμών τροπονίνης Ι πε-
ριεγχειρητικά σε ασθενείς με κατάγματα κεφαλής 
μηριαίου. Επιπλέον, ερευνήθηκε η πιθανή μεταβο-
λή των αρχικών τιμών του ενζύμου εξαιτίας του 
στρες του κατάγματος και της χειρουργικής επέμ-
βασης ανάλογα με το είδος αναισθησίας (γενική 
ή ραχιαία), καθώς και η συσχέτιση τυχόν μεταβο-
λών με κλινικά συμπτώματα και ηλεκτροκαρδιο-
γραφικά ευρήματα ισχαιμίας του μυοκαρδίου.

Υλικό και μέθοδος

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο γενι-
κό περιφερειακό Νοσοκομείο της νοτιοδυτικής 
Αγγλίας μετά από έγκριση του πρωτοκόλλου από 
την τοπική Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας 
του νοσοκομείου. Σε συζήτηση με την ομάδα στα-
τιστικής και τεχνικής υποστήριξης του νοσοκο-
μείου και με βάση το ότι δεν υπήρχε επαρκής βι-
βλιογραφία σχετικά με την προγνωστική αξία των 
τροπονινών σε επείγουσες ορθοπαιδικές επεμβά-
σεις κατά τη χρονική στιγμή έναρξης της μελέτης, 
αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της μελέτης ως 
πιλοτικής και καθορίστηκε ο αριθμός των αρρώ-
στων προς μελέτη σε τριάντα. 

Από τη στιγμή έναρξης της μελέτης κάθε ασθε-
νής, που διακομιζόταν στο νοσοκομείο με τη διά-
γνωση του κατάγματος μηριαίου, προσεγγιζόταν 
από ένα μέλος της ερευνητικής ομάδας για ενημέ-
ρωση σχετικά με τη μελέτη. Εάν συμφωνούσε να 
συμμετάσχει σε αυτήν υπέγραφε το σχετικό έντυ-
πο συγκατάθεσης. Δείγματα αίματος λαμβάνο-
νταν κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, αμέσως 
πριν την αναισθησία, καθώς και στις 6 και 24 ώρες 
μετά την επέμβαση. Για εκτίμηση του βαθμού του 
στρες κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο με-
τρήθηκαν τα επίπεδα κορτιζόλης στο δείγμα του 
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αίματος, που ελήφθη τη δεδομένη χρονική στιγ-
μή. Στον άρρωστο επίσης πραγματοποιoύνταν 
ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος κατά την ει-
σαγωγή, την ημέρα του χειρουργείου καθώς και 
την πρώτη μετεγχειρητική μέρα, ενώ κατά τα ίδια 
αυτά χρονικά διαστήματα μέλος της ερευνητικής 
ομάδας επισκεπτόταν τον άρρωστο προς αναζή-
τηση κλινικών συμπτωμάτων ισχαιμίας μυοκαρ-
δίου. Εκτός από τις πληροφορίες που προανα-
φέρθηκαν, γινόταν επίσης καταγραφή του τύπου 
της αναισθησίας που έλαβε ο άρρωστος (-γενική 
ή ραχιαία- σύμφωνα με την οποία χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες) καθώς και της τυχόν προεγχειρητι-
κής φαρμακευτικής του αγωγής. 

Για τις τιμές της κορτιζόλης δεν ορίζεται εύρος φυ-
σιολογικών τιμών, καθώς αυτό μεταβάλλεται ανά-
λογα με την ώρα του 24ωρου που γίνεται η συλλογή 
του δείγματος, και στους ασθενείς της μελέτης αυτή 
η χρονική στιγμή δεν ήταν σταθερή.

 Για τη στατιστική αξιολόγηση των τιμών της 
τροπονίνης στις διάφορες χρονικές στιγμές της 
μελέτης χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία repeated 
measures ANOVA με posthoc δοκιμασία Dunnet, 
τόσο για την ομάδα των ασθενών που χειρουργή-
θηκαν με γενική αναισθησία, όσο και για την ομά-
δα με ραχιαία αναισθησία. Για τη σύγκριση άλλων 
παραμετρικών μεταβλητών μεταξύ των δύο ομά-
δων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία student t-test. 
Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε 
το p<0.05.

Αποτελέσματα

Παρά τον αρχικό καθορισμό του αριθμού των 
ασθενών προς μελέτη σε 30, τελικά στοιχεία συλ-
λέχθηκαν από 28 ασθενείς, διότι 2 ασθενείς εξαι-
ρέθηκαν της μελέτης εξαιτίας αδυναμίας συλλο-
γής ή απώλειας των σχετικών δεδομένων.

Από τους ασθενείς στους οποίους συμπληρώ-
θηκε το πλήρες βιοχημικό προφίλ των τιμών της 
τροπονίνης Ι και της κορτιζόλης καθώς και ο κλι-
νικός και ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος, οι 19 
χειρουργήθηκαν με γενική αναισθησία (2 άρρενες 
– 17 θήλεις) και οι υπόλοιποι 9 ασθενείς χειρουρ-
γήθηκαν με ραχιαία αναισθησία (2 άρρενες-7 θή-
λεις). Οι τιμές κορτιζόλης κατά την εισαγωγή των 
ασθενών, που μπορούν να θεωρηθούν ως αδρός 
δείκτης του stress εξαιτίας της κάκωσης, ήταν πα-
ρόμοιος στις δύο ομάδες, 607±306 στην ομάδα 
της γενικής αναισθησίας και 591±230 στην ομάδα 
της ραχιαίας αναισθησίας (p=0,87). Δεν υπήρχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην 
ηλικία των ασθενών στις δύο ομάδες. 

Οι τιμές της τροπονίνης σε όλες τις χρονικές 
στιγμές της μελέτης ήταν χαμηλές, χωρίς να θεω-
ρούνται ανησυχητικές για έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου εκτός από έναν ασθενή της ομάδας με ραχι-
αία αναισθησία με τιμή 1,67 ng/ml στις 24 ώρες 
μετεγχειρητικά, αλλά που συνοδευόταν και από 
ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα ισχαιμίας μυο-
καρδίου (Πίνακας 1, Εικόνα 1).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τιμές τροπονίνης Ι (ng/ml) στις διάφορες φάσεις της μελέτης 

(Οι τιμές εκφράζονται σε μέση τιμή ± σταθερή απόκλιση).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Εισαγωγή στο νοσοκομείο 0.04±0.01 0.04±0.03

Πριν την επέμβαση 0.07±0.09 0.04±0.03

6 ώρες μετεγχειρητικά 0.09±0.13 0.04±0.02

24 ώρες μετεγχειρητικά 0.09±0.10 0.22±0.54



Η μεταβολή των τιμών τροπονίνης στις διάφο-
ρες φάσεις εντός των ομάδων γενικής και ραχι-
αίας αναισθησίας δεν ήταν στατιστικά σημαντική 
(p=0,09 και p=0,42 αντίστοιχα).

Οι υψηλότερες τιμές τροπονίνης Ι, που μετρή-
θηκαν, ήταν 0.12, 0.14, 0.11 και 1.67 ng/ml για την 
τιμή εισαγωγής, την προεγχειρητική και τη με-
τεγχειρητική στις 6 και στις 24 ώρες αντίστοιχα. 
Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις (ας σημειωθεί ότι 
η υψηλότερη τιμή στην προεγχειρητική και τη με-
τεγχειρητική τροπονίνη Ι στις 6 ώρες μετρήθηκαν 
στον ίδιο άρρωστο) η αυξημένη αυτή τιμή τροπο-
νίνης δεν συνοδεύθηκε από την παρουσία καρδι-
ολογικών συμπτωμάτων στους αρρώστους, ούτε 
από την ύπαρξη ηλεκτροκαρδιογραφικών μετα-
βολών. Η υψηλότερη τιμή μετεγχειρητικής τρο-
πονίνης Ι στις 24 ώρες (1,67 ng/ml) μετρήθηκε σε 
ασθενή ο οποίος την επομένη του χειρουργείου 
βρέθηκε δυσπνοϊκός και ταχυπνοϊκός και με με-
ταβολές στο ΗΚΓ, ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος 

αποκάλυψε τιμή αιμοσφαιρίνης 6.0 gr/dl. Από την 
άλλη πλευρά, ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώ-
σεις (με τη μορφή της πτώσης ST στην AvF και 
της επιπέδωσης των Τ στις ΙΙ, ΙΙΙ, V5-6) μετεγχει-
ρητικά καταγράφησαν σε ένα μόνο άρρωστο, του 
οποίου οι μετρήσεις τροπονίνης ήταν 0.03, 0.03, 
0.03 και 0.20 ng/ml. Όλοι οι ασθενείς που συμμε-
τείχαν στη μελέτη είχαν μετεγχειρητική πορεία 
χωρίς επιπλοκές.

Συζήτηση

Η σύγκριση της τιμής της τροπονίνης Ι κατά 
την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο με 
την τιμή αμέσως πριν την επέμβαση θα επέτρεπε 
τη μελέτη της επίδρασης του στρες της κάκωσης 
στην τιμή της τροπονίνης Ι και δεν αποκάλυψε 
στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι τιμές της προ-
εγχειρητικής τροπονίνης Ι βρέθηκαν σε ορισμέ-
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Εικόνα 1: Κατανομή των τιμών τροπονίνης Ι στις διάφορες φάσεις της μελέτης στους ασθενείς των δύο ομάδων.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Εισαγωγή    Προεγχ.     ΤΝΙ6hrs      TNI24hrs

Εισαγωγή    Προεγχ.     ΤΝΙ6hrs      TNI24hrs



νες περιπτώσεις υψηλότερες από την τιμή 0.05 
ng/ml που δίνει ως ανώτερο όριο το εργαστήριο 
του νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται 
από κλινικά ή ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα 
ισχαιμίας. Μεταξύ των μετρήσεων της τροπονίνης 
Ι εισαγωγής και της προεγχειρητικής τροπονίνης 
Ι μεσολαβούσε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 6 ωρών -ελάχιστος χρόνος που συνιστάται 
για την ανίχνευση του ενζύμου μετά από επεισό-
διο έναρξης συμπτωμάτων που υποδεικνύουν πι-
θανή μυοκαρδιακή βλάβη (Bel et al 2003, Yentis et 
al 2000)-, καθώς ανεξάρτητα από την ώρα διακο-
μιδής των ασθενών στο νοσοκομείο, οι ασθενείς 
προγραμματίζονταν για επέμβαση την επομένη.

Οι τιμές κορτιζόλης που μετρήθηκαν κατά την 
εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο δεν συ-
σχετίστηκαν με τις τιμές της τροπονίνης εισαγω-
γής, αναφέρονται όμως ως ένδειξη ομοιογένειας 
του δείγματος, παρά τις όποιες επιφυλάξεις σχετι-
κά με το εύρος των φυσιολογικών τιμών. 

Η σύγκριση της τιμής της προεγχειρητικής τρο-
πονίνης Ι με τη μετεγχειρητική τροπονίνη Ι στις 6 
και στις 24 ώρες, θα μας επέτρεπε να μελετήσουμε 
την επίδραση του στρες της επέμβασης με αναι-
σθησία στη διακύμανση των τιμών του ενζύμου. 
Και πάλι, μεσολαβεί αναμονή τουλάχιστον 6 ωρών 
ανάμεσα στην επίδραση του μελετούμενου στρεσ-
σογόνου παράγοντα (χειρουργική επέμβαση) και 
της αιμοληψίας για μέτρηση του ενζύμου, ώστε να 
αξιολογηθεί τυχόν μεταβολή. Μεταξύ των τιμών 
αυτών και για τις δύο ομάδες δεν βρέθηκε στατι-
στικώς σημαντική διαφορά και, συνεπώς, ούτε η 
ίδια η επέμβαση με αναισθησία, ούτε το είδος της 
αναισθησίας φαίνεται να επιδρά στη διακύμανση 
της τροπονίνης Ι. Πράγματι, παρά το γεγονός ότι 
και στις μετρήσεις αυτές βρέθηκαν κάποιες τιμές 
υψηλότερες της τιμής αναφοράς του εργαστηρί-
ου, σύμφωνα με τη δοκιμασία χ2 τα ποσοστά των 
ασθενών με τιμή τροπονίνης Ι > 0.05 ng/ml στην 
ομάδα γενικής αναισθησίας δεν διαφέρουν στατι-
στικά από τα αντίστοιχα στην ομάδα της ραχιαίας 
αναισθησίας για όλες τις φάσεις της μελέτης.

Η τροπονίνη Ι σε σύζευξη με την τροπονίνη C 
και την τροπονίνη Τ σχηματίζουν ένα σύμπλοκο 
το οποίο ρυθμίζει την κατευθυνόμενη από τα ιό-
ντα Ca++ αλληλεπίδραση της ακτίνης με τη μυ-

οσίνη στους γραμμωτούς μύες. (Jules-Elysee et 
al 2001). Η τροπονίνη Ι που παράγεται από τον 
καρδιακό μυ και η τροπονίνη Ι που παράγεται 
από τους σκελετικούς μύες αποτελούν προϊόντα 
διαφορετικών γονιδίων με μοναδική αλληλουχία 
αμινοξέων και έτσι αποκλείεται η διασταυρούμε-
νη αντίδραση των δύο κατά την ανίχνευση των 
ενζύμων στο εργαστήριο (Wade et al 1990). Πράγ-
ματι, μελέτες έχουν αποδείξει ότι σε αντίθεση με 
την τροπονίνη Τ ή το ένζυμο CK-MB, αυξήσεις 
της τροπονίνης Ι δεν παρατηρούνται σε χρόνιες 
μυοσκελετικές παθήσεις και βλάβες (Αnderson et 
al 1991, Adams et al 1993). 

Παρά τα προαναφερθέντα για τη διαγνωστική 
χρήση του ενζύμου, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τρο-
πονίνη μπορεί επιπλέον να αποτελεί και δείκτη 
εμφάνισης απλής δυσλειτουργίας του μυοκαρ-
δίου (χωρίς έμφραγμα), που συνοδεύει διάφορες 
στρεσσογόνες καταστάσεις ή παθήσεις, όπως 
υπαραχνοειδή αιμορραγία (Deibert et al 2003) 
ή πνευμονική εμβολή (Meyer et al 2003). Με το 
σκεπτικό αυτό στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε 
η υπόθεση, αν το στρες που συνοδεύει την τραυ-
ματική κάκωση του μηριαίου καθώς και το στρες 
του χειρουργείου, μπορεί να προκαλέσει μία τέ-
τοια μη-ειδική αύξηση της τιμής της τροπονίνης, 
που να προκαλεί διαγνωστική σύγχυση. Δηλαδή 
αν η ανεύρεση υψηλών τιμών του ενζύμου περιεγ-
χειρητικά οφείλεται σε πραγματική μυοκαρδιακή 
βλάβη ή σε μία αύξηση εξαιτίας του στρες της κά-
κωσης και του χειρουργείου. Εάν τα αποτελέσματα 
της μελέτης έδειχναν στατιστικά σημαντική αύ-
ξηση του ενζύμου περιεγχειρητικά χωρίς κλινική 
ή ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα μυοκαρδιακής 
ισχαιμίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι η αύξηση 
αυτή οφείλεται μάλλον στην επίδραση της κάκω-
σης και του χειρουργείου στο μυοκάρδιο. Ωστόσο 
σε καμία φάση της παρούσης μελέτης δεν παρα-
τηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέ-
ση με την τιμή της τροπονίνης Ι εισαγωγής. Άρα 
μπορεί να θεωρηθεί, ότι κάθε αύξηση του ενζύμου 
θα αντιπροσωπεύει μάλλον πραγματικό κίνδυνο 
μυοκαρδιακής ισχαιμίας, παρά μια διακύμανση 
της τιμής από την επίδραση της κάκωσης και του 
χειρουργείου. Εξαιτίας της έλλειψης της σχετικής 
βιβλιογραφίας κατά την περίοδο της συλλογής 
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των δεδομένων, η μελέτη αυτή διεκπεραιώθηκε 
ως πιλοτική με μικρό αριθμό ασθενών και θα πρέ-
πει τώρα μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών 
να επιβεβαιώσουν αυτά τα αποτελέσματα. 

Η κύρια χρησιμότητα στη μέτρηση των τρο-
πονινών έγκειται στην εκτίμηση του κινδύνου 
εμφάνισης ενός νέου επεισοδίου μυοκαρδιακής 
βλάβης μετά από εμφάνιση κλινικών ή ηλεκτρο-
καρδιογραφικών σημείων συμβατών με ισχαιμία 
του μυοκαρδίου. Έτσι, στο πλαίσιο εκτίμησης, π.χ. 
της ασταθούς στηθάγχης, υψηλά (> 0,05 ng/ml) 
επίπεδα τροπονίνης 6-8 ώρες μετά την εμφάνιση 
προκάρδιου άλγους υποδεικνύουν υψηλότερο 
κίνδυνο για περαιτέρω επεισόδια μυοκαρδιακής 
ισχαιμίας συγκριτικά με χαμηλά επίπεδα τροπο-
νίνης [Resuscitation Council (UK), 2000].Επομέ-
νως, η έννοια της «φυσιολογικής» τιμής τροπο-
νίνης μάλλον δεν έχει κλινικό νόημα. Εξάλλου, 
και στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά και 
στη βιβλιογραφία, υψηλότερες τιμές τροπονίνης 
από την προαναφερθείσα ως «φυσιολογική» τιμή 
< 0.05 ng/ml του εργαστηρίου, συσχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο επιπλεγμένης αιμοδυναμικής. 
Οι Adams και συν σε μία μελέτη 215 ασθενών 
βρήκαν ότι μόνο ασθενείς με επίπεδα τροπονίνης 
Ι > 3 ng/ml είχαν διαταραχές της κινητικότητας 
των τοιχωμάτων συμβατές με μυοκαρδιακή βλά-
βη (Adams et al 1993). Οι Kim και συν έδειξαν 
ότι ασθενείς με τροπονίνη Ι > 1.5 ng/ml είχαν ση-
μαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου μετά από 
μεγάλες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις (Kim et 
al 2002). Κατά παρόμοιο τρόπο, οι Landesberg 
και συν έδειξαν ότι τιμές τροπονίνης Ι > 1.5 ng/
ml ήταν ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δεί-
κτης αυξημένης μακροπρόθεσμης θνητότητας 
(Landesberg et al 2003). 

Συμπερασματικά φαίνεται, ότι τόσο το στρες 
εξαιτίας του κατάγματος, όσο και το στρες εξαι-
τίας της χειρουργικής αποκατάστασης αυτού 
(ανεξάρτητα από το είδος αναισθησίας), δεν προ-
καλούν μεταβολές στις τιμές της τροπονίνης Ι, τέ-
τοιες που να δημιουργούν διαγνωστική σύγχυση 
με τυχόν ισχαιμία μυοκαρδίου.
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Abstract

Utility of troponin I in diagnosing periopera-
tive myocardial ischaemia in elderly patients with 
fractured neck of femurs

E. Soilemezi, A. Ramasamy, J. Dale, F. Kanakoudis 

AIM. To study the possible effect of the stress of 
injury and operation on the perioperative values 
of the enzyme troponin I in elderly patients with 
fractured neck of femurs, operated under general or 
regional anaesthesia. MATERIAL AND METHOD. 
We studied 28 patients who were diagnosed with 
fractured neck of femur. In those patients we mea-
sured troponin I on admission to hospital, immedi-
ately preoperatively and at 6 and 24 hours postop-
eratively. Clinical and ECG assessment for signs of 
myocardial ischemia were performed at the same 
intervals. RESULTS. The values of troponin I on 
admission to hospital, preoperatively and 6 and 24 
hours postoperatively were 0.04±0.01, 0.07±0.09, 
0.09±0.13, 0.09±0.10 respectively for patients who 
underwent general anaesthesia, whereas the val-
ues for those patients who underwent regional an-
aesthesia were 0.04±0.03, 0.04±0.03, 0.04±0.02, 
0.22±0.54. There was no statistical difference be-
tween the values measured at different times, nor 
was there statistical difference between the general 
and regional anaesthesia groups. Elevated tropo-
nin I value was found in only one patient following 
spinal anaesthesia, who also had clinical and ECG 
findings indicating myocardial ischemia. CON-
CLUSIONS. The values of troponin I do not seem 
to be affected significantly by either the stress of the 
fracture of the femur or the stress of the operative 
procedure. 

Key words: t roponin I, perioperative myocardiel, isch-
aemia, elderly resuscitation.
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