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W ostrych zatruciach tlenkiem węgla dochodzi do uszkodze-
nia szeregu narządów. Toksyczne działanie tlenku węgla na
organizm polega na blokowaniu transportu tlenu do tkanek
w drodze konkurencyjnego w stosunku do tlenu wiązania się
z hemoglobiną i mioglobiną, przesunięcie krzywej dysocjacji
oksyhemoglobiny w lewo oraz rozwoju kwasicy mleczano-
wej. Zaburzenia te doprowadzają do hypoksji, a nawet anok-
sji tkanek. Szczególnie dotkliwe uszkodzenia występują
w ośrodkowym układzie nerwowym.

Drugim narządem krytycznym jest mięsień sercowy. Usz-
kodzenie, a nawet martwica mięśnia sercowego manifestuje
się różnorodnością obrazu elektrokardiograficznego, od ob-
jawów niedotlenienia poprzez zaburzenia rytmu, przewod-
nictwa, do cech zawału. (1,2,3) Jednakże podobne zmiany
mogą być generowane przez zaburzenia elektrolitowe i me-
taboliczne na poziomie miocyta bez jego martwicy. 

Zatem pewne potwierdzenie uszkodzenia mięśnia serco-
wego ma istotne znaczenie dla dalszego postępowania tera-
peutycznego. Stosowane do tej pory badania biochemiczne,
polegające na oznaczaniu aktywności enzymów i innych
wskaźników, okazały się nie dość czułe i specyficzne. Warun-
ki te spełnia natomiast troponina, która występuje wyłącznie
w mięśniu sercowym i w związku z tym może być idealnym
markerem uszkodzenia mięśnia sercowego.

Troponiny są białkami, które regulują wzajemne oddziaływa-
nie miozyny i aktyny we włókienkach kurczliwych komórek
mięśnia sercowego. Troponina I (Inhibing) hamuje skurcz mio-
fibryli przy spadku poziomu wapnia i łączy się z aktyną, troponi-
na T (Tropomiozin) znajduje się w pobliżu tropomiozyny, zaś tro-
ponina C jest miejscem wiązania wapnia i odpowiada za regu-
lację stężenia wapnia wokół włókienek kurczliwych. Większość
troponin (97%) związana jest w aparacie kurczliwym komórek,
pozostała część rozpuszczona jest w cytoplazmie (4,5).
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STRESZCZENIE Hipoksja tkankowa spowodowana zatruciem tlenkiem węgla doprowadza często do uszkodzenia mięśnia sercowego, które nie zawsze
ujawnia się w obrazie EKG. Istnieje zatem konieczność poszukiwania specyficznych markerów biochemicznych tego uszkodzenia. Warunki te spełnia
troponina I, białko zawarte w komórkach mięśnia serca, które nie występuje w surowicy ludzi zdrowych, a jego obecność dowodzi uszkodzenia tego
narządu.

Celem pracy jest ocena wartości oznaczania troponiny I dla wykrycia uszkodzenia mięśnia sercowego w ostrych zatruciach tlenkiem węgla. Badania
przeprowadzono w grupie 44 pacjentów leczonych z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Oprócz troponiny I oznaczono inne markery biochemiczne
uszkodzenia mięśnia sercowego. Wyniki badań wskazują, że wśród 44 przypadków zatruć tlenkiem węgla, tylko u 16 osób nie stwierdzono w surowicy
obecności troponiny I. 

Stężenie troponiny I było podwyższone we wszystkich przypadkach ze zmianami elektrokardiograficznymi, jednak również w 13 przypadkach wśród
34 chorych bez zmian elektrokardiograficznych. Med. Pr. 2002, 53, 2, 119–123
Słowa kluczowe: troponina I, ostre zatrucia tlenkiem węgla

ABSTRACT Tissue hypoxia in carbon monoxide poisoning is often responsible for cardiac damage that is not always registered in ECG recordings. It
is therefore necessary to look for biochemical markers of this damage. Troponin I, the protein not detected in serum of healthy people meets these
criteria as its presence proves the cardiac damage.

The aim of this paper was to evaluate the usefulness of troponin I determination in diagnosing cardiac damage in acute carbon monoxide
poisoning. The study was performed in a group of 44 patients treated because of carbon monoxide poisoning. In addition, other biochemical markers
of cardiac damage were determined. 

The results of the study showed that of the 44 cases of carbon monoxide poisoning, only in 16 patients troponin I was not found in serum. The
level of troponin I  was increased in all cases with ECG changes, but also in 13 patients with normal ECG.  Med Pr 2002, 53, 2, 119–123
Key words: troponin I, acute carbon monoxide poisoning
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I i troponinę T. Zwiększone uwalnianie tych markerów jest zwyk-
le związane z nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu (6).

Decyzją Amerykańskiego Urzędu do Spraw Kontroli
Żywności i Leków (F.D.A.) w 1994 r. troponina została
wprowadzona do użytku diagnostycznego (7,8).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena przydatności oznaczania troponiny
I dla wykrycia uszkodzenia mięśnia sercowego i porównanie
jej poziomów z innymi wskaźnikami oznaczanymi w zatru-
ciach tlenkiem węgla.

Pod względem częstości występowania, ostre zatrucia
tlenkiem węgla znajdują się na drugim miejscu po zatruciach
lekami. Szczególne znaczenie tego zatrucia wynika z dużej
śmiertelności, która już w miejscu zatruć wynosi około 20%.
Następnym ważnym aspektem jest fakt występowania zatruć
w miejscu pracy oraz poważnych nieodwracalnych zmian
w ośrodkowym układzie nerwowym i w innych narządach
zwłaszcza w mięśniu sercowym. 

MATERIA£ I METODY

Badania przeprowadzono u 44 pacjentów hospitalizowanych
z powodu ostrych zatruć tlenkiem węgla w Regionalnym
Ośrodku Ostrych Zatruć. W ciągu 7-dniowego pobytu chorzy
byli poddani ścisłej obserwacji klinicznej i elektrokardiogra-
ficznej. W tym czasie wykonywano następujące badania: mor-
fologię krwi obwodowej przy użyciu analizatora hematolo-
gicznego Micros 60 firmy ABX, parametry gospodarki ele-
ktrolitowej: sód i potas w surowicy oznaczano analizatorem
jonoselektywnym ISE 988-3 firmy AVL, magnez i wapń w su-
rowicy metodą kolorymetryczną odczynnikami firmy Alpha
Diagnostics, równowagę kwasowo-zasadową analizowano a-
paratem Compact 2 AVL, poziom cukru w krwi oznaczano
metodą enzymatyczną firmy Boehringer oraz fibrynogen od-
czynnikiem Multifibren – Fibrintimerem Behring. W surowi-
cy krwi oznaczano następujące markery uszkodzenia mięśnia
sercowego: troponinę I metodą immunochemiczną aparatem
Axsym Abbott, mioglobinę metodą turbidymetryczną Turbiti-
merem Behring, aminotransferazę asparaginianową (AspAT),
kinazę kreatynową (CK) i izoenzym kinazy kreatynowej (CK-
MB) metodą immunologiczną odczynnikami firmy Roche, de-
hydrogenazę mleczanową (LDH) metodą kinetyczną odczyn-
nikami firmy Alpha Diagnostics oraz tlenkowęglową hemog-

lobinę (HbCO) krwi oznaczono metodą spektrofotomet-
ryczną analizatorem Oxylite 912 firmy AVL.

Wyżej wymienione oznaczenia wykonano w dniu
przyjęcia i powtarzano przez 7 kolejnych dni. Podobne ozna-
czenia wykonywano w 20-osobowej grupie kontrolnej złożo-
nej z osób nienarażonych na tlenek węgla i inne substancje
kardiotoksyczne. 

WYNIKI BADAÑ

Przeprowadzone badania wykazują, że spośród 44 zatrutych
tlenkiem węgla w 16 przypadkach nie stwierdzono w surowi-
cy obecności troponiny I, w 12 przypadkach poziom był nie-
wielki, a u 16 pozostałych chorych poziom troponiny I był
wyraźnie podwyższony. (tab. I) Wykazano wybitną zależność
stężenia troponiny I od zmian elektrokardiograficznych
(EKG). Nieprawidłowy zapis stwierdzono tylko u 10 osób
spośród szesnastu. Średnie stężenie troponiny I w grupie tej
było 16-krotnie wyższe, niż u pacjentów bez zmian w EKG.
(tab. II) W grupie tej stwierdzono 4 przypadki zawału, 3 cho-
rych wykazywało cechy niedotlenienia mięśnia sercowego, 
w 2 przypadkach zaburzenia rytmu serca oraz w 1 przypad-
ku blok odnogi pęczka Hisa. Nie było żadnej korelacji tropo-
niny I z poziomem tlenkowęglowej hemoglobiny (HbCO),
a nawet paradoksalnie stężenie jej było najwyższe w grupie
o najniższym poziomie HbCO (tab. III). 

Korelacja stężenia troponiny I z innymi wskaźnikami usz-
kodzenia mięśnia sercowego wskazuje, że jej stopień nie jest
wysoki. Nieoczekiwanie nie wykazano korelacji z izoenzy-
mem kinazy kreatynowej (CKMB), która uważana jest za
specyficzny wskaźnik uszkodzenia mięśnia sercowego. Naj-
wyższy stopień korelacji wykazano z dehydrogenazą mlecza-
nową (LDH) (tab. IV). Korelacja troponiny I z hemoglobiną
tlenkowęglową jest słaba. Obserwacja dynamiki zmian stęże-
nia troponiny I w czasie siedmiodniowej obserwacji wyka-
zała, że stężenie troponiny I pozostaje podwyższone i po
upływie 7 dni nie wraca do poziomu zerowego (ryc. 1) Pot-
wierdzono podnoszony w piśmiennictwie fakt braku pod-
wyższenia poziomu troponiny I u osób bez uszkodzenia
mięśnia sercowego. 

OMÓWIENIE

Spośród 44 chorych leczonych z powodu zatrucia tlenkiem
węgla, aż u 28 stwierdzono obecność troponiny I w surowi-
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Tabela I. Rozkład wyników stężenia troponiny I w surowicy
Table I. Distribution of troponin I concentration in serum
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cy. Z piśmiennictwa wynika, że troponina jest najbardziej
swoistym markerem uszkodzenia mięśnia sercowego (8,9).
Posiada ona trzy cechy decydujące o jej zastosowaniu w diag-
nostyce uszkodzenia tego narządu: 

1) wykazuje swoistość narządową,
2) uwalnia się szybko do krwiobiegu po uszkodzeniu

miocytów ,
3) jest obecna w surowicy w odpowiednim przedziale

czasu co się określa nazwą „szerokie okno diagnostyczne”
(10,11).

Dotychczas stosowane markery tylko częściowo spełniają
wyżej wymienione warunki. Mioglobina, jakkolwiek uwalnia
się najwcześniej z uszkodzonych miocytów, wykazuje słabą
swoistość i krótko utrzymuje swój podwyższony poziom we
krwi (1 doba). Oznaczanie aktywności CK i AspAT nie jest
obecnie zalecane wobec małej czułości i swoistości. Izofor-
ma kinazy kreatynowej (CK MB) wykazuje większą wartość

diagnostyczną nad tymi markerami, ale istnieje możliwość
fałszywie dodatnich wyników. Ograniczone możliwości roz-
poznawania uszkodzenia lub martwicy mięśnia sercowego
po 36 godzinach stawiają ten parametr na drugim miejscu
po troponinie (12–14).

W wyniku hipoksji, spowodowanej zatruciem tlenkiem
węgla, w grupie 44 chorych stwierdzono aż u 10 osób zmia-
ny elektrokardiograficzne, mogące wskazywać na uszkodze-
nie mięśnia sercowego. U tych chorych stwierdzono obec-
ność troponiny I w surowicy, a jej stężenie było 16-krotnie
wyższe niż w grupie bez zmian w EKG. Jednakże w grupie

Grupa
Group n

Stężenie troponiny I
Troponin I concentration

ng/ml

Liczba przypadków z obecnością troponiny I
No. of cases with the presence of troponin I

Cała 
Whole 
Ze zmianami EKG
With ECG changes
Bez zmian EKG
Without ECG changes

44

10

34

15,46 ± 40,0

33,60 ± 62,10

1,94 ± 3,24

23

10

13

Tabela II. Stężenie troponiny I a EKG
Table II. Troponin I concentration and ECG results

Tabela III. Stężenie troponiny I a poziom HbCO
Table III. Troponin I concentration and carboxyhemoglobin

HbCO % n
Stężenie troponiny I

Troponin I concentration
ng/ml

4,0–25,0
25,1–40,0
40,1–60,0

14
20
10

18,50 ± 53,96
4,42 ± 9,39
5,24 ± 12,80

Ryc. 1. Dynamika zmian stężenia troponiny I.
Fig. 1. Dynamics of troponin I changes.

Tabela IV. Korelacja stężenia troponiny I z innymi wskaźnikami uszkodzenia mięśnia sercowego i HbCO
Table IV. The correlation of troponin 1 concentration with other biochemical markers of cardiac damage and
carboxyhemoglobin

Rodzaj badania
Test

Współczynnik korelacji
Correlation coefficient

Znamienność statystyczna
Statistical significance

Mioglobina
Mioglobine
Kinaza kreatynowa (CK)
Creatine kinase (CK)
Kinaza kreatynowa izoenzym MB (CKMB)
Isoenzyme MB of creatine kinase (CKMB)
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
Dehydrogenase lactate (LDH)
Aminotransferaza asparaginianowa (Asp AT)
Aminotransferase aspartate (Asp AT)
Karboksyhemoglobina (HbCO)
Carboxyhemoglobin (HbCO)

0,33

0,11

0,11

0,43

0,37

0,17

0,03

0,49

0,49

0,004

0,01

0,27
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z prawidłowym EKG aż u 13 chorych stwierdzono obecność
troponiny I w surowicy (powyżej 0,5 ng/ml). Wskazuje to, że
u tych osób nastąpiło pewne uszkodzenie miocytów, a tropo-
nina I nie jest wyłącznie markerem zawału mięśnia sercowe-
go. Różnorodność zmian stwierdzanych w zapisie EKG, (ce-
chy zawału i niedotlenienia, zaburzenia rytmu serca oraz
blok gałązki pęczka Hisa) przemawia za zmianami
w obrębie mięśnia sercowego spowodowane hipoksją.

Mechanizm powstawania tych zmian jest inny niż w prze-
biegu ostrych zespołów wieńcowych czy zawału mięśnia ser-
cowego, gdzie dochodzi skutkiem niedokrwienia pewnych
obszarów mięśnia sercowego do jego uszkodzenia. W przy-
padku hipoksji spowodowanej zatruciem tlenkiem węgla
zmiany w obrębie mięśnia sercowego mogą być rozległe.
Znajduje to potwierdzenie w doniesieniach autorów, którzy
stwierdzili podwyższone wartości troponiny T u nowo-
rodków urodzonych w asfiksji w wyniku czego doszło do hi-
poksji mięśnia sercowego (15).

Zastosowanie troponiny w diagnostyce uszkodzenia
mięśnia sercowego w zatruciach tlenkiem węgla było dotych-
czas przedmiotem zainteresowania tylko nielicznych au-
torów. Autorzy ci donoszą, że wśród 15 pacjentów leczonych
z powodu ostrego zatrucia tlenkiem węgla u 12 osób (80%)
stwierdzono zmiany w EKG, ale u tych chorych nie stwier-
dzono podwyższonej wartości enzymów ani troponiny (16).
Inni autorzy próbowali wyjaśnić wpływ zatrucia tlenkiem
węgla na aktywność kalmoduliny i troponiny C oraz innych
białek wiążących wapń (paraalbumina) (17).

Inni autorzy donoszą o wartości troponiny T w diagnos-
tyce uszkodzenia mięśnia sercowego spowodowanego lecze-
niem dzieci antracyklinami (Daunorubicyna) oraz Berote-
ciem i Verapamilem. Stwierdzono także podwyższone war-
tości troponiny T u królików którym podawano Daunorubi-
cynę (18–20).

Brak korelacji stężenia karboksyhemoglobiny (HbCO)
z troponiną I potwierdza pogląd, że stężenie HbCO nie de-
terminuje ciężkości przebiegu zatrucia i bardziej znaczący
jest czas trwania ekspozycji. Porównanie stężenia troponiny
I z innymi wskaźnikami uszkodzenia mięśnia sercowego
wskazuje, że stopień korelacji nie jest wysoki, co dowodzi, że
rodzaj informacji o zmianach w komórkach mięśnia serco-
wego uzyskanych z oznaczenia troponiny I jest odmienny niż
w przypadkach innych do tej pory stosowanych markerów.
Troponina I posiada szerokie okno diagnostyczne. Jej pod-
wyższone stężenie utrzymuje się przez 7 dni, przy czym naj-
wyższą wartość osiąga zwykle w drugim dniu, a w ostatnich
3 dniach jest już tylko nieznacznie podwyższona.

WNIOSKI 

1. Podwyższony poziom troponiny I potwierdza działanie
kardiotoksyczne tlenku węgla.

2. W większości przypadków ostrych zatruć tlenkiem
węgla stwierdzono podwyższony poziom troponiny I, co
świadczyło o wystąpieniu uszkodzenia mięśnia serca, które

jednak nie zawsze ujawniało się badaniem elektrokardiogra-
ficznym.

3. Troponina I jest czułym markerem nie tylko martwicy
mięśnia sercowego, ale także jego uszkodzenia. 
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