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Kalp Yetmezliğinde Kardiyak Belirteçlerin Patofizyolojik Yolları

Kalp Yetmezliği

Myokardiyal Hasar
Myokardiyal gerilim (Natriüretik
peptidler)
Myokardiyal Hasar (Tn T/I)
Oksidatif stress (OxLDL)

Nöro hormonal aktivasyon
RAS sistem (Renin, anjiyotensin)
Sempatik sinir sistemi (Norepinefrin)
Arjinin vazopressin sistem

Hem yüksek oranda duyarlı (teşhis) hem de özgül
olmalı (tedavi etkileri)

Hastalık şiddetini yansıtma

Anormal fizyoloji yada biyokimyasal değişikliği
yansıtmalı

Prognozla ilişkisi

Belirteç seviyesi klinik olarak kullanılabilir ise
prognozu belirlemede önemli katkı sağlamalı

Klinik karar vermeye katkısı

«Biyobelirteç rehberliğinde tedavide» temel
olarak kullanılmalı

Etkili tedavi sonrası düzeyinde azalma

İyileşmenin ölçütü olarak kullanılmalı

Myokard İnfarktüs Patogenezi

İdeal Kardiyak Biyobelirtecin Özellikleri

Kardiyak Yeniden Yapılanma
İnflamasyon (IL, CRP, TNF-a, osteoprotegerin)
Hipertrofi/Fibrozis (Galektin-3, sST2, MMP)
Apopitozis (GDF-15)

Duyarlılık ve Hassasiyet

Sistem

Kardiyovasküler Hastalıkların Risk Belirlenmesinde Kullanılan
Biyobelirteçler
Biyobelirteç

Lipid ilişkili
belirteçler

Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B100
Fosfolipaz A2
Paraoksonaz-1

Renal fonksiyon
belirteçleri

Kreatinin
Sistatin-C
Ürik asit
NGAL

Adiponektin
Ferritin
Ghrelin
Metabolik belirteçler Glukoz
İnsülin
Leptin
Rezistin
Retinol bağlayıcı
protein-4

Sistem

İnflamatuvar belirteçler

Biyobelirteç

C-reaktif protein
Fibrinojen
İnterlökin-1B
İnterlökin-1 reseptör antagonisti
İnterlökin-6
Neopterin
Galektin-3
Peroksizom proliferatör aktive reseptör
Serum amiloid A
Tümör nekroz faktör-alfa
Beyaz kan hücre sayısı

(N-terminal pro) B tip natriüretik peptidler
Nörohumoral aktivasyon ve C-terminal vazopressin
C-terminal pro-endothelin
vasküler fonksiyon
Hücre içi adezyon molekülü
belirteçleri
Vasküler adezyon molekülü

Sistem

Kardiyovasküler Hastalıkların Risk Belirlenmesinde Kullanılan
Biyobelirteçler
Biyobelirteç
Sistem
Biyobelirteç
D-dimer

Koagülasyon
belirteçleri

Pro-adrenomedulin orta bölgesi

Plazminojen aktivatör
inhibitör-1

Nörohumoral aktivasyon ve
vasküler fonksiyon belirteçleri

Doku-tip plazminojen
aktivatör

Pro-atriyal natriüretik orta bölgesi

Kardiyovasküler Hastalıklar Tanısında Hangi
Belirteç Tanısal Olarak Klinisyene Faydalı Olur?

Doku Metalloproteinaz-1 inhibitörü

Von Willebrand faktör
CK-MB
Nekrozis belirteçleri

F2-izoprostan

Oksidatif stress belirteçleri

Troponin I

Homosistein

Myosin hafif zincir

Myeloperoksidaz

Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı
protein

Plazma malondiaildehit
Anjiyogenezis belirteçleri

Kardiyak plasental büyme faktörü

Suppression of Tumorigenicity (ST2)

sST2 ve IL-33 Etki Mekanizması

 ST2, sitokin ailesinden interleukin-1 (IL-1) reseptor ailesinin bir

üyesidir

 ST2 geni insan kromozomunda 2q12 bölgesine yerleşmiştir ve iki

izoform kodlar :
 ST2 ligand (ST2L)- transmembran form
 Soluble ST2 (sST2) – insan plazma dolaşımındaki çözünür form

Mekanik gerilim

Oksidatif stress
İnflamasyon
TNFα and IL-1β

Doku hasarı

Endotelyal hücreler ve
Kardiomyositler
IL-33
IL-33/ST2L ligand etkileşim

sST2

-

Kalp koruyucu etki

 Fibrozis,  hipertrofi, sol
ventrikül koruyucu, cerrahi
iyileşme

Yeniden yapılanma
Hipertrofi
Fibrozis

sST2‘nin, hsCRP‘ye Üstünlüğü
 Kardiyovasküler sistem için daha özgüldür
 Aşağıdaki durumlara ilişkin daha fazla bilgi verir;
 Mekanik stres,
 Myokard hasarı
 İnflamasyon
 Yeniden şekillenme (fibrozis, hipertrofi)
 Tedavi amaçlı kullanımı (aldosteron antagonisti?)

sST2 konsantrasyonu erkek cinsiyet hariç yaş ve
diğer geleneksel risk faktörleriyle ilişkili değildir.

EGAT popülasyonunda sST2 & hsCRP konsantrasyonu

Çoklu Değişken Ayarlı Analiz Sonuçları
p

CV ölüm

p

Yaş>64

1.61 (1.2-2.2)

0.004

1.60 (0.8-3.2)

0.193

Erkek cinsiyet

1.25 (0.8-2.1)

0.385

0.74 (0.3-2.0)

0.544

1.67 (1.1-2.4)

0.007

1.20 (0.5-2.7)

0.653

Ağırlık>72Kg.

0.97 (0.6-1.6)

0.901

1.17 (0.4-3.3)

0.770

Bel çevresi>95cm.

0.86 (0.53-1.4)

0.530

0.81 (0.3-2.3)

0.692

1.65 (1.2-2.4)

0.005

1.78 (0.9-3.7)

0.124

1.20 (0.9-1.7)

0.280

1.59 (0.8-3.2)

0.192

hsCRP>3.1mg/L

1.22 (0.9-1.7)

0.250

1.08 (0.5-2.3)

0.832

sST2>23 ng/ml

1.81 (1.3-2.5)

0,000

2.28 (1.2-4.5)

0,018

Bağımsız Değişken

Sigara içimi

Altta yatan hastalık
DM
HT

sST2 and hsCRP arasında korelasyon katsayısı 0.007 olarak hesaplanmıştır

Kardiyovasküler Ölüm

Bütün Ölüm Sebepleri

Risk Belirleyici
EGAT skoru

Ölüm

AUC
AUC
0.581
AUC

sST2

0.582

hsCRP

0.485

Risk Belirleyici

AUC

EGAT skoru

0.598

sST2

0.634

hsCRP

0.486

Kombine KV ölüm ve KV olaylar

RiskBelirleyici

Kalp Yetmezliği Teşhisinde sST2 ve BNP
karşılaştırması

AUC

sST2

0.538

hsCRP

0.517
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Kalp Yetmezliğinde Mortalite Belirteci Olarak sST2

sST2 Ölçümüne Yönelik Analitik Özellikler
• Serum veya plazmada sST2’yi ölçmek için kullanılan en sık yöntem Enzymelinked immunosorbent assays (ELISA) dır.

• 20’den fazla ELISA kiti piyasada bulunmasına rağmen bunlardan sadece bir
yöntem FDA onayı almıştır. (Presage ST2 assay; Critical Diagnostics, San
Diego, CA, USA).

• Yakın geçmişte hızlı kantitatif bir

lateral flow immunoassay ölçüm yöntemi
geliştirilmiştir, ancak henüz FDA onayı almamıştır.

• Ölçüm yöntemlerinin tarama sınırı 0.002 -1.3 ng/mL’dir.
• Ölçüm aralığı 1.2 -200 ng/mL’dir.
• Ölçümler arası ve ölçüm içi CV değerleri sırasıyla %6 and %12 arasıdır.
• Serum veya plazmadaki sST2 oda ısısında 2 gün, 4°C’de en az 1 hafta, −20°C ve
−80°C’de en az 18 ay stabildir.

• Analitik interferansa neden olabilecek önemli bir madde rapor edilmemiştir.

Kardiyovasküler Belirteç Olarak Copeptin

Copeptin Sentezi
•

Copeptin, vazopressinle aynı zamanda
pro-AVP’nin C terminal bölümü olarak
arka
hipofizden
salgılandığı
ve
dolaşımdaki vazopressin seviyesini ifade
ettiği iddia edilmektedir.

• Arjinin vazopressin (AVP) ilişkili glikopeptit olarak da tanınan

•

Copeptin, AVP ile eşit mol miktarlarında
salgılanır.
Bu
nedenle,
copeptin
dolaşımda bulunan AVP seviyesi için
güvenilir bir belirteç görevi görebilir.

• Copeptin, AVP prekürsörünün C-terminal parçasıdır ve 39 aminoasit

•

AVP’nin
tersine
copeptin,
oda
sıcaklığında serum yada plazmada çok
stabil bir moleküldür ve bu nedenle
copeptinin seviyesinin ölçülmesi kolaydır.

copeptin hormonu ilk olarak 1972 yılında Holverda tarafından
tanımlanmıştır

uzunluğunda glikozile, lösinden zengin çekirdek bölümü bulunan bir
peptittir.

Copeptinin Kandaki Düzeyleri

• Sağlıklı bireylerde copeptinin normal değerleri

1.70-11.25

pmol/L’dir.

Copeptin Ölçüm Özellikleri

• Copeptin oda ısısında EDTA’lı plazmada

14 güne, sitrat veya
heparinli plazmada ise 7 güne kadar stabildir.

• Copeptin çok düşük seviyelerde birey içi ve bireylerarası değişim

• Copeptin ölçümü için ekstraksiyon veya diğer kompleks preanalitik

• Sağlıklı bireylerde 28 saatlik su kısıtlamasını takiben copeptin

• Copeptin ölçümü için manuel veya yarı otomatik kemiluminens ve

• Copeptin konsantrasyonu kadınlarda erkeklere göre daha düşük

• Ölçüm için çok az miktarda serum veya plazma numunesi yeterlidir.
• Copeptin ölçüm yönteminin duyarlılığı 2-25 pmol/L, ölçüm aralığı

gösterir.

seviyelerinde iki kat artış gösterirken, hipotonik salin infüzyonu
copeptin seviyelerinde 2-3 kat azalma göstermiştir.
seviyelerdedir.

işlemlere gereksinim duyulmaz.

sandwich ELISA ölçüm yöntemleri mevcuttur.

2.25-1215 pmol/L ve 1:32 dilüsyona kadar ölçüm doğrusaldır.

Copeptinin Tanısal Özellikleri

Kardiyak Hastalıklarda Copeptin Seviyesi

• Copeptinin kalp dokusundan salınmadığı bildirilmektedir. Bir

organa spesifik değildir ve akut hastalık ve hastalık şiddetinin nonspesifik bir belirtecidir.

• Akut kardiyovasküler hastalıklarda copeptinin plazmada artan
konantrasyonu endojen stress durumunun yansımasıdır.

• Akut göğüs rahatsızlığı olan pnömoni gibi kardiyak sebebe bağlı

olmayan durumlarda, kalp yetmezliği, myokardit ve akut myokard
infarktüsü durumlarında copeptin seviyesi yükselir.

• Unstabl anjina vakalarında copeptin seviyelerinde artış görülmez.

Akut Myokard İnfarktüsü Tanısında Copeptinin Zamana
Bağlı Değişimleri

Copeptinin Tanısal Özellikleri

• Anti-diüretik hormonun kalp yetmezliğinde ve farklı şok
durumlarında yükseldiği, ancak kısa bir yarı ömre sahip
kararsız bir molekül olduğu gösterilmiştir.

•

Copeptin düzeylerinin ise AMI hastalarında anlamlı
derecede yüksek olduğu bulunmuştur.

• Şok, sepsis, strok veya kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi
hastalıklarda, AVP'nin nonosmotik salınımı, miyokard
hasarı için tanısal ve prognostik değeri taşıyan plazma
copeptin’de keskin bir artışla gösterilir.

Kalp Yetmezliğinde Copeptin Seviyeleri

• Akut ve kronik kalp yetmezliği ve myokard infarktüsü sonrası

Kardiyavasküler Belirteç Olarak İskemi Modifiye
Albumin (IMA)
•

gelişen kalp yetmezliği durumlarında artmış copeptin
konsantrasyonunun güçlü mortalite göstergesi olduğuna ilişkin
çeşitli çalışmalar mevcuttur.

özellikle aspartil-alanil-histidil-lizin aminoasit
dizisi kobalt (Co+2), nikel (Ni+2), bakır (Cu+2) gibi

• Akut ve kronik kalp yetmezlikli hastalarda copeptin değerleri 10-50

geçişli metal iyonlarının primer bağlanma yeridir.

pmol/L aralığındadır.

•

• Copeptin düzeyleri plazma sodyum düzeyi gibi klinik değişkenlerden

asidoz ve hipoksi gibi durumlarda albuminin N

• Aynı zamanda NTproBNP’den bağımsız olarak ölüm ve hastanede

terminal ucu modifiye olarak Co+2, Ni+2, Cu+2 gibi
geçişli metalleri bağlama kapasitesi azalır.

kalma sürecini tahmin etmede iyi bir belirteçdir.

•
•

Albuminin bu modifiye şekli iskemi modifye albumin (İMA) olarak adlandırılır ve

• IMA’nın referans aralığı 52.76-116.56 U/mL olarak belirlenmiştir.

Bu test numunedeki albuminin kobaltı bağlama kapasitesini ölçer. Seruma kobaltın

• İMA’nın konsantrasyonu yaş ve cinsiyet ile ilişki göstermez.

bilinen miktarı eklenerek bağlanmayan kobalt, ditiotreitol (DTT) ile bağlanarak
edilir.

•

İskemi Modifiye Albümin Ölçüm Yöntemi

spektrofotometrik olarak albumin kobalt bağlama testi (ACB) ile ölçülür.

kolorimetrik olarak ölçülür ve sonuç absorbans ünitesi (ABSU) veya U/mL olarak rapor

•

Serbest radikal hasarı, enerji bağlı membran
harabiyeti, serbest demir ve bakıra maruz kalma,

bağımsız olarak kronik kalp yetmezlikli hastalarda güçlü bir
mortalite belirtecidir.

İskemi Modifiye Albümin Ölçüm Yöntemi

Albumin molekülünün amino ucu (N terminal)

Albumine bağlı Co+2 miktarı ve renk oluşumu arasında ters ilişki vardır.

Patolojik olmayan durumlarda İMA total albuminin %1-2’si iken,
iskemik durumlarda bu oran %6-8’dir.

• Albuminin çok düşük ve yüksek konsantrasyonları ve laktik asidoz

IMA’nın stabilitesi 4oC ve 20oC’ de 2 saattir ve ölçüm yapılırken dilüsyondan

varlığı İMA ölçümünü etkiler. Albuminin İMA’ya etkisini ortadan

sakınılmalıdır. -20oC’ de saklandığı zaman değerler stabildir, fakat taze serum ile

kaldırmak için iki farklı uygulama önerilmiştir.

karşılaştırıldığında hafif yüksektir.

İskemi Modifiye Albümin Ölçüm Yöntemi

IMA’nın Tanısal Özellikleri

• Birincisi;
• Albuminin düzeltilmiş İMA indeksi = Serum Albumin Konsantrasyonu (g/dL) x 23
+ İMA (U/mL) - 100

• İkincisi;
• Bireysel Albumin Konsantrasyonu/Popülasyonun Medyan Albumin
konsantrasyonu) x İMA.

• Albuminde 1 g/dL’lik bir değişiklik İMA seviyesinde %2.6 oranında bir değişikliğe
yol açmaktadır.

• IMA rutin kullanım için lisanslı, duyarlı, ucuz ve iskemiyi erken
saptamaktadır.

• IMA FDA tarafından AMI teşhis testi olarak 2003’te onaylanmıştır.
• IMA iskeminin başlangıcından hemen sonra dakikalar içinde
yükselir, 6-12 saat yüksek kalır ve 24 saat içinde normale döner.

IMA’nın Tanısal Özellikleri

Comparative sensitivities for diagnosis of ACS including AMI and UA.

• Yapılan bir çalışmada iskemi teşhisinde IMA duyarlılığı %80,
özgüllüğü %31, negatif prediktif değeri %92 olarak saptanmıştır.

• Aynı hasta grubunda miyoglobin-CK-MB-cTnI üçlüsünün duyarlılığı
%57 iken, IMA-miyoglobin-CK-MB-TnI’nın birlikte duyarlılığı %97,
NPD’si %92 olarak hesaplanmıştır.

• İMA’nın diğer standart biyobelirteçler ile birlikte kullanımı miyokart
iskemi teşhisinde daha fazla fayda sağlamaktadır.

M K Sinha et al. Emerg Med J 2004;21:29-34
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Kardiyovasküler Hastalık Belirteci Olarak Yağ Asidi
Bağlayıcı Protein

• Yağ asidi bağlayıcı protein 12-15 kDa ağırlığında yağ asidi
metabolizması aktif dokuların stoplazmasında bulunan
proteinlerdir.

• Uzun zincirli yağ asitlerinin hücre içinde taşınmasına aracılık
ederler.

• Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein (H-FABP), 132 amino asitten

oluşan ve insan kalbinde bulunan stoplazmik proteinlerin %10-15’ni
oluşturan, myokard dokusunda en fazla miktarda bulunan
proteinlerden biridir.

• Atılımı böbrekler yoluyla olmaktadır. Bu nedenle böbrek yetmezliği

hFABP Tanısal Önemi
• H-FABP akut koroner

sendromda yükselen erken
belirteçlerden biridir. MI sonrası
birinci saatte kanda yükseldiği
tespit edilmiştir.

• MI sonrası ilk 6 saatte özgüllüğü
ve duyarlılığı myoglobinden çok
daha fazla yüksektir.

• Göğüs ağrısı sonrası ilk 3 saatte

tanısal açıdan ilk olarak H-FABP
ölçülmesi önerilmektedir.

olan hastalarda tanısal açıdan yanlış pozitif sonuçlara neden
olabilmektedir.

hFABP Tanısal Önemi

hFABP Tanısal Önemi

Mb

cTnl

x

x

CK‐MB

CRP

GPBB

x

hs‐cTnT
x

x
x

H‐FABP

x
x

x

x

Mb: myoglobin: cTnl: cardiac troponin I: CK-MB: creatine kinase MB; CRP: Creactive protein; GPBB: glikogen phosphorylase isoenzym BB:
hs- cTnT: hight sensitivity cardiac troponin T; H-FABP; heart-type fatty acid binding protein.

hFABP Tanısal Önemi

hFABP Tanısal Önemi
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Kardiyovasküler Hastalık Belirteci Olarak Glikojen
Fosforilaz (GP) BB
• Myokard dokusunda bulunan glycogenphosphorylazın (α‐1,4‐D-glucan:
orthophos- phate D-glucosyltransferase), fizyolojik rolü myokard kasılması
sırasında gerekli olan enerjiyi temin etmektir

• İskemik koşullarda glikojen fosforilaz, sarkoplazmik retikulumdan
stoplazmaya geçer, membran geçirgenliğini artırarak hücrenin dışına çıkar.

• GP’ın üç farklı izoformu mevcuttur; Kas (GPLL), iskelet kası (GPMM) ve
beyin (GPBB).

• GPBB, beyinle birlikte kardiyomyositlerde baskın olan izoformdur.

GPBB’nin Tanısal Önemi
• Konuya İlişkin Negatif Yaklaşımlar:
• Myokard infarktüsü tanısında GPBB ve TnT’nin karşılaştırıldığı prospektif
bir çalışmada ise MI gelişimi sonrası ilk 4 saatte; GPBB’nin TnT’ye göre bir
üstünlüğü olmadığı, GPBB’nin duyarlılığının %64, TnT’nin ise %55 oranında
olduğu ve aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı bildirilmiştir.

• Bu konuda benzer çalışmaların ortak sonucu GPBB’nin ilk 4 saatte tek başına
yüksek duyarlıklı Tn’lere göre tanısal üstünlüğünün olmadığı ve ne tek başına
ne de Tn’lere birlikte MI tanısında kullanılmaması yönündedir.

GPBB’nin Tanısal Önemi
• Konuya İlişkin Pozitif Yaklaşımlar:
• Myokard infarktüsü tanısında GPBB, Myoglobin, CKMB kütle, CK ve
TnT’nin tanısal özelliklerinin araştırıldığı bir çalışmada; MI gelişimini takip
eden ilk 4 saatlik süreçte en iyi tanısal duyarlılığa GPBB’nin sahip olduğu
tespit edilmiştir. MI gelişimi sonrası 1-2 gün içinde GPBB normal seviyelerine
inmektedir.

• GPBB %77, Myoglobin %47, CKMB kütle %20, TnT %40.
• Yapılan diğer çalışmalarda da ilk 6 saatlik sürede GPBB’nin tanısal
duyarlılığının %94-96 aralığında olduğu bildirilmiştir.

GPBB’nin Tanısal Önemi

GPBB’nin Tanısal Önemi

GPBB Ölçüm Yöntemleri
• GPBB ölçümü için piyasada FDA onayı almış ELISA kiti ve
POCT testler mevcuttur.

• Her iki testin ölçüm prensibi benzerdir: GPBB-ELISA testi iki
yönlü antikor esaslı sandwich yöntemiyle ölçüm yapan bir testtir.

• POCT test ise; lateral akım esaslı strip testtir.

15 dk içinde sonuç

verir. Kullanılacak numune; tam kan (lityum-heparin içeren tüp)
plazma, (lityum heparin içeren tüp) veya serumda ölçüm
gerçekleştirilir.

GPBB’nin Tanısal Önemi

GPBB’nin Tanısal Önemi

• GPBB POC testin iskemi sonrası ilk saatte duyarlılığınınin %64%100 arası, özgüllüğünün ise yine %64-%100 arasında olduğu
çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur.

• GPBB POC testin yanlış pozitiflik oranı %23, yanlış negatiflik
oranı ise %35 olarak bulunmuştur.

