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Rezumat: Studiul a demonstrat că printre pacienţii admişi cu suspiciune de sindrom coronarian acut şi 
ale căror simptome au cedat după 24 de ore, diagnosticul de infarct miocardic poate fi eliminat dacă 
nivelul TnT rămâne ≤ 0.10 ng/l timp de 12-24 de ore şi al CK-MB ≤5.0 ng/l până la 10-12 ore de la 
instalarea simptomelor. În cazul în care nivelul TnT şi al CK-MB rămâne în limite normale timp de 12 
ore de la internare, diagnosticul de infarct miocardic poate fi eliminat în cazul a 99% şi respectiv 96% 
dintre pacienţi. Mai mult, pentru pacienţii al căror diagnostic de infarct miocardic a fost exclus, riscul 
persistent pe o perioadă de un an de a manifesta afecţiuni coronariene a fost corelat cu antecedente 
pozitive ale acestei afecţiuni. 
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Abstract: The study showed that among patients admitted with suspected acute coronary syndrome, 
whose symptoms resolved following 24 hours, the diagnosis of myocardial infarction can be eliminated 
if the TnT remains ≤ 0.10 ng / l for 12-24 hours and CK-MB ≤5.0 ng / l up to 10-12 hours of onset of 
symptoms. If the TnT and CK-MB remains in the normal range for 12 hours after admission, the 
diagnosis of myocardial infarction can be eliminated if the 99% and 96% of patients. Moreover, for 
patients whose diagnosis of myocardial infarction was excluded, the risk of persistent over a period of 
one year manifest coronary disease was correlated with positive history of the disease. 
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INTRODUCERE 
Indicatorii biochimici moderni ajută deasemenea în 

stabilirea sau infirmarea diagnosticului de infarct miocardic la 
pacienţii cu simptome atipice sau la cei cu electrocardiograme 
nediagnosticabile. Totuşi, deşi troponinele cardiace sunt 
indicatori precişi şi specifici ai leziunilor miocardice, creşterea 
acestora nu se datorează doar leziunilor ischemice cauzate de 
obstrucţia arterială coronariană. De aceea interpretarea nivelului  
ridicat de troponine nu este întotdeauna  certă. Mai mult, 
aspectul clinic şi electrocardiogramele sunt importante în 
diagnosticarea sindromului coronarian acut şi în decizia clinică. 
Prezenţa sau absenţa la momentul internării a creşterilor 
segmentului ST relevate de electrocardiograme influenţează 
decisiv deciziile de tratament.  

În mod corespunzător, episoadele repetitive de dureri 
precordiale şi revenirea segmentui ST la linia izoelectrică la 
pacienţii internaţi cu diagnosticul de sindrom coronarían acut 
sunt semn al prognosticului advers şi indică nevoia urgentă de 
efectuare a unei angiografii coronariene.(1) 

După momentul introducerii indicatorilor biochimici, 
un interes deosebit s-a pus pe perioada de timp necesară acestora 
pentru infirmarea diagnosticului de infarct miocardic.(2,3,4) 
Conform rezultatelor obţinute în prezenta lucrare, infarctul 
miocardic poate fi infirmat de TnT în 99% din pacienţi, iar de 
CK-MB la 96%, în intervalul de 12 ore de la momentul 
internării la departamentul de urgenţă. Aşadar, infarctul 
miocardic nu poate fi diagnosticat sau infirmat de către 
troponine sau CK-MB cu mult mai repede decât enzimele 
convenţionale. Rezultatele sunt deasemenea influenţate de 
limitele superioară folosite. În studiu s-a folosit o limită relativ 
redusă (de 5.0 ng/l) pentru CK-MB pentru a exclude 

diagnosticul de leziune miocardică. Perioada de prelevare a 
mostrelor de sânge raportată la momentul instalării simptomelor 
este deasemenea problematică, iar momentul cert al instalării 
simptomelor nu poate fi stabilit cu certitudine. În practica 
clinică, sincronizarea măsurătorilor indicilor biochimici în raport 
cu internarea în spital este suficientă, aşa cum se arată în studiu.  
 Valoarea de prognostic a TnT şi TnI cardiace este 
stabilită clar pentru sindroamele coronariene acute. Totuşi, 
valoarea de prognostic a CK-MB este mai controversată. 
Nivelele ridicate de troponine cardiace au fost privite ca 
indicatori ai riscului trombotic, deci un risc acut în sindroamele 
coronariene acute. Totuşi, nivelele crescute ale indicatorilor 
leziunilor pot deasemenea reflecta leziuni miocardice majore,  
ducând la disfuncţie ventriculară stângă şi înrăutăţind 
prognosticul pe termen lung. 
 

SCOP 
 Scopul acestui studiu a fost de a investiga rolul 
indicatorilor biochimici de afectare miocardică în evaluarea 
diagnostică şi prognostică a SCA (sindromului coronarian acut).  
 Obiectivele au fost: 
 Stabilirea intervalului de timp necesar pentru 
excluderea infarctului miocardic cu ajutorul troponinei T şi a 
izoenzimei MB a creatinkinazei şi prognosticul pacienţilor fără 
infarct miocardic. 
 Studiul a inclus pacienţii ale căror simptome sugestive 
de sindrom coronarian acut au cedat într-un interval de 24 de ore 
de la internare (n=268). Studiul a urmărit aprecierea timpului 
necesar pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului de 
infarct miocardic acut în funcţie de dinamica troponinei şi a CK-
MB. 
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MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Studiul de faţă este unul de urmărire al unei serii 

aleatoare de pacienţi internaţi consecutiv prin departamentul de 
urgenţă al Spitalului Clinc Judeţean Oradea-Clinica de 
Cardiologie cu prezumţia de sindrom coronarian acut. Pe 
parcursul perioadei de studiu cuprinsă între anii 2011-2013, au 
fost identificaţi 341 astfel de bolnavi. 22 de bolnavi (6,36%) au 
fost excluşi din studiu pe baza unuia dintre următoarele criterii 
de excludere: imposibilitatea puncţiei venoase, recoltarea unui 
singur eşantion de sânge, transferul la un alt departament al 
spitalului, lipsa măsurătorilor indicatorilor biochimici. Cu toate 
acestea, pacienţii care au decedat pe parcursul internării au fost 
incluşi în studiu. Astfel, studiul a cuprins în total 319 bolnavi. 
 

REZULTATE 
În studiul au fost incluşi doar bolnavii a căror 

simptomatologie sugestivă pentru diagnosticul de sindrom 
coronarian acut s-a ameliorat după 24 de ore.  

Din cei 319 bolnavi, doar 300 au avut dureri 
precordiale sau alte simptome echivalente însă consemnarea 
timpului scurs de la debutul simptomelor până la diagnosticare a 
putut fi precizat  la doar 270 dintre bolnavi. Doi pacienţi, care au 
decedat din cauza infarctului miocardic acut la departamentul de 
urgenţă la puţin timp după ce a fost recoltată prima probă de 
sânge şi în mai puţin de două ore de la instalarea simptomelor, 
au fost excluşi. Ambii aveau concentraţiile troponinei T de 0,08 
ng/L.  

Astfel, populaţia supusă studiului a inclus 268 de 
pacienţi: 161 (60,07%) bărbaţi şi 107 (39,93%) femei, cu vârste 
cuprinse între 30 - 86 ani (vârsta medie 61 de ani).  

Diagnosticul de infarct miocardic a fost confirmat cu 
ajutorul  Troponinei T crescute (> 0.10 ng/l) la 89 din 268 de 
bolnavi (33,21%). Aceştia au fost internaţi cu sindrom 
coronarian acut dar cu ameliorarea simptomatologiei în termen 
de 24 de ore.  Din cei 89 de pacienţi cu infarct miocardic 
confirmat, CK-MB a fost ≤ 5.0 ng/l la 13 pacienţi (13,48%) şi ≤ 
10,0 ng/l la 22 pacienţi (24,72%) (tabelul nr.1, figura nr. 1). 

Pe de altă parte, din 179 de pacienţi la care infarctul 
miocardic a fost exclus pe baza troponinei T ≤ 0.10 ng/l, CK-
MB a fost ridicat la> 5,0 ng/l pentru 18 (10,06%) pacienţi şi la> 
10.0 ng/l pentru 3 (1,68%) dintre pacienţi (tabelul nr. 2, figura 
nr. 2). 
 
Tabelul nr. 1. Frecvenţa bolnavilor cu IMA confirmat şi 
infirmat şi valori ale CK-MB≤ 5,0 ng/l şi ≤ 10,0 ng/l 

Durata de la debutul simptomelor până la creşterea 
nivelului de troponină T şi CK-MB la cei 108 pacienţi cu infarct 
miocardic este ilustrată în figura nr. 1.  

 
Tabelul nr. 2. Frecvenţa bolnavilor cu IMA confirmat şi 
infirmat şi valori ale CK-MB>5,0 ng/l şi >10,0 ng/l 

 IMA confirmat 
(n=89) 

IMA infirmat 
(n=179) 

Valoarea 
p 

CK-MB>5,0 ng/l  76 86,52% 18 10,06% 0,5734 
CK-MB>10,0 ng/l  67 75,28% 3 1,68% <0,0001 

 În cazul troponinei T, diagnosticul de infarct 
miocardic a fost confirmat pentru 95,51% dintre pacienţi (n=85) 
la 12 - 24 de ore de la debutul simptomelor şi în cazul CK-MB 
(utilizând limita de 5,0 ng/l) în 87,64% din cazuri în acelaşi 
interval de timp (n=78). Când limita de 10,0 ng/l a fost utilizată 
pentru CK-MB, diagnosticul de infarct miocardic a fost 

confirmat la 80,9 % din numărul total de pacienţi (n=72) la 24 
de ore de la debutul simptomelor (tabelul nr. 3). 

Dintre cei 78 de pacienţi (87,64%) la care CK-MB a 
fost ridicat la > 5,0 ng/l, diagnosticul de infarct miocardic a fost 
confirmat la 10-12 ore de la debutul simptomelor pentru 96,15 
% (n=75) sau în consecinţă, infarctul miocardic a fost exclus cu 
un grad ridicat de probabilitate în cazul în care concentraţia de 
troponină T a rămas în limite normale până la 12-24 ore sau CK-
MB până la 10-12 ore de la debutul simptomelor (figura nr. 1). 
 
Tabelul nr. 3. Dinamica troponinei T şi a CK-MB în funcţie 
de timpul scurs de la debutul simptomatologiei, raportată la 
numărul de bolnavi 

TnT>0,1 ng/l CB-MB>5,0 ng/l CK-MB>10 ng/l 
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0-2h 8 8,99% 32 8,99% 12 8,99% 
2-4h 25 28,09% 41 46,07% 25 28,09% 
4-6h 52 58,43% 58 65,17% 37 41,57% 
6-8h 64 71,91% 68 76,40% 52 58,43% 
8-10h 68 76,40% 72 80,90% 56 62,92% 
10-12h 73 82,02% 75 84,27% 55 61,80% 
12-24h 85 95,51% 78 87,64% 68 76,40% 
>24h 89 100,00% 78 87,64% 72 80,90% 
 
Figura nr. 1. Dinamica troponinei T şi a CK-MB în funcţie 
de timpul scurs de la debutul simptomatologiei, raportată la 
numărul de bolnavi 
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 Diagnosticul de infarct miocardic a fost confirmat cu 
Troponina T pentru 98,88% (n=88)   din pacienţi în termen de 
12 ore şi pentru 100% în termen de 24 de ore de la internarea în 
spital. La bolnavii cu valori ale CK-MB >5,0 ng/l, diagnosticul 
de infarct miocardic a fost confirmat pentru 88,76% (n=79) 
dintre pacienţi în termen de 12 ore de la internarea în spital.  
 Cu toate acestea, CK-MB a fost ridicat la > 5,0 ng/l la 

6 ore de la internarea în spital la 91,14% (n=72) din cei 79 de 
pacienţi pentru care CK-MB a crescut în termen de 72 de ore, 
adică la 80,9% din numărul total de bolnavi cu infarct miocardic 
confirmat. Când limita de 10,0 ng/l a fost utilizată pentru CK-
MB, diagnosticul de infarct miocardic a fost confirmat pentru 
77,53% din (n=69) pacienţi în termen de 12 ore, iar în 80,9% 
(n=72) dintre pacienţi în termen de 24 ore de la internarea în 
spital (tabelul nr. 4, figura nr. 2). 

Infarctul miocardic a fost exclus pentru 99% dintre 
pacienţi în cazul la care concentraţia de troponina T a rămas ≤ 
0.10 ng/l până la 12 ore şi la 95% în cazul în care concentraţia 
de CK-MB a rămas ≤ 5.0 ng/l până la 6 ore de la internarea în 
spital. Dacă CK-MB a rămas ≤ 5.0 ng/l până la 12 ore de la 
internarea în spital, infarctul miocardic a fost exclus pentru 96% 
dintre pacienţi. 

 IMA confirmat 
(n=89) 

IMA infirmat 
(n=179) 

Valoarea p 

CK-MB≤ 5,0 
ng/l  

13 13,48% 161 89,94% P < 0,0001 

CK-MB≤ 10,0 
ng/l  

22 24,72% 176 98,32% <0,0001 
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Tabelul nr. 4. Dinamica troponinei T şi a CK-MB în funcţie de timpul scurs de la internare, raportată la numărul de bolnavi 
TnT>0,1 ng/l CB-MB>5,0 ng/l CK-MB>10 ng/l Timpul scurs de la  

debutul  
simptomatologiei 

Număr de bolnavi 
n 

Frecvenţa 
% 

Număr de bolnavi 
n 

Frecvenţa 
% 

Număr de bolnavi 
n 

Frecvenţa% 

0h 37 41,57% 41 46,07% 25 28,09%
2h 56 62,92% 59 66,29% 49 55,06%
4h 70 78,65% 70 78,65% 55 61,80%
6h 78 87,64% 72 80,90% 64 71,91%
12h 88 98,88% 79 88,76% 69 77,53%
24h 89 100,00% 79 88,76% 72 80,90%
 
Figura nr. 2. Dinamica troponinei T şi a CK-MB în funcţie 
de timpul scurs de la internare, raportată la numărul de 
bolnavi 
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 În tabelul nr. 5 este indicată incidenţa evenimentelor 
majore şi a tuturor bolilor cardiace coronariene pe parcursul 
următoarelor 1, 3, 6 luni și 1 an pentru cei 179 de pacienţi pentru 
care infarctul miocardic a fost exclus (inclusiv bolnavii cu AP 
instabilă). 
 
Tabelul nr. 5. Incidenţa tuturor evenimentelor majore de 
boli cardiace coronariene în timpul următoarelor perioade 
de 1, 3, 6 luni şi 1 an pentru pacienţii fără infarct miocardic  
* p semnificativ statistic 
 antecedente 

de boală 
coronariană 

(n=110) 

fără 
antecedente 

de boală 
coronariană 

(n=69) 

Z,p Total 
pacienţi 
(n=179) 

Evenimente majore coronariene 
1 lună 2 (1,82%) 1(1,45%) -0,423; 0.620 3 
3 luni 4(3,64%) 1(1,47%) 0,385; 0,700 5 
6 luni 9(8,18%) 1(1,47%) 1,554;0,120 10 
1 an 11(10%) 2(2,9%) 1,463;0,143 13 
 

Orice evenimente coronariene 
1lună 14(12,73%) 2(2,9%) 1,974;0,04* 16 
3 luni 17(15,45%) 3(4,35%) 2,051;0,04* 20 
6 luni 27(24,55%) 4(5,8%) 3,024; 0,002* 31 
1 an 33(30%) 5(7,25%) 3,435; 0,006* 38 
 Dintre aceştia, 65% au avut un istoric de boli cardiace 
coronariene şi termen de 1 an, aceşti pacienţi au avut mai multe 
evenimente coronariene majore decât pacienţii cu sau fără 
antecedente necunoscute de boli cardiace coronariene. În termen 
de 3 şi 6 luni, pacienţii cu un istoric pozitiv de boli cardiace 
coronariene au avut mai multe puncte finale coronariene 
utilizând orice caz, ca un criteriu de boli cardiace coronariene. 
Numai un (0,5%) pacient cu antecedente pozitive de boală 
coronariană  a decedat de boli cardiace coronariene în termen de 
o lună. În 3 luni, 5 (2,6%) pacienţi şi în termen de 6 luni, 9 
(4,8%) pacienţi cu boală coronariană au decedat din cauza bolii 
cardiace coronariene, dar nu s-au înregistrat decese în rândul 
pacienţilor fără antecedente de boli cardiace coronariene. În 
decurs de 1 an, 11 (5,8%) pacienţi cu şi 1 (1,0%) pacient fără 

antecedente de boală coronariană au decedat de la boli cardiace 
coronariene (p = NS). 

În concluzie, diagnosticul de infarct miocardic poate fi 
eliminat cu ajutorul TnT şi a CK-MB la 12 ore de la internarea 
în serviciul de urgenţă la 99%, respectiv 96 % dintre pacienţi. 
Un factor important de prognostic la pacienţii la care 
diagnosticul de infarct miocardic a fost exclus este reprezentat 
de antecedentele pozitive de afecţiuni coronariene. 
 

DISCUŢII 
Studiul a demonstrat că printre pacienţii admişi cu 

suspiciune de sindrom coronarian acut şi ale căror simptome au 
cedat după 24 de ore, diagnosticul de infarct miocardic poate fi 
eliminat dacă nivelul TnT rămâne ≤ 0.10 ng/l timp de 12-24 de 
ore şi al CK-MB ≤5.0 ng/l până la 10-12 ore de la instalarea 
simptomelor. În cazul în care nivelul TnT şi al CK-MB rămâne 
în limite normale timp de 12 ore de la internare, diagnosticul de 
infarct miocardic poate fi eliminat în cazul a 99% şi respectiv 
96% dintre pacienţi. Mai mult, pentru  pacienţii al căror 
diagnostic de infarct miocardic a fost exclus,  riscul persistent pe 
o perioadă de un an de a manifesta afecţiuni coronariene a fost 
corelat cu antecedente pozitive ale acestei afecţiuni.  

Rezultatele studiului sunt în concordanţă cu cele ale 
studiului realizat de Winter şi colaboratorii (2) în care 
diagnosticul infarctului miocardic se baza pe simptome, 
anormalităţi indicate de electrocardiogramă, sau de creşteri sau 
descreşteri tipice ale activităţii CK-MB. Aceștia au descoperit că 
diagnosticul de infarct miocardic poate fi eliminat de CK-MB cu 
acurateţe de 95% la 7 ore, respectiv 99% la 16 ore de la 
instalarea simptomelor. Prin intermediul TnT, diagnosticul poate 
fi elimiat cu acuratețe de 92% la 12 ore, respectiv 97% la 16 ore 
de la instalarea simptomelor. Totuşi, s-a descoperit că CK-MB şi 
TnT cresc mai târziu  la pacienţii cu infarcte miocardice minore 
decât la pacienţii cu infarcte întinse.(2) Astfel, mărimea 
infarctului poate influenţa precizia acestor indicatori în primele 
8 ore de la instalarea simptomelor. Într-un studiu, al lui Winter 
şi colaboratori (2) s-a arătat că nivelul normal de CK-MB la 
internare şi la 7 ore de la internare elimină diagnosticul de 
infarct miocardic la 99% dintre pacienţii internați cu simptome 
ce persistau mai puţin de 5 ore. Totuşi, toţi pacienţii au fost 
ţinuţi sub observaţie cel puţin 12 ore de la instalarea 
simptomelor. Herren şi colaboratorii au studiat o serie de 292 de 
pacienţi admişi în serviciul de urgenţă cu dureri precordiale cu o 
durată mai mică de 12 ore.(3) Conform rezultatelor acestora, 
diagnosticul de infarct miocardic putea fi eliminat pe baza unei 
supravegheri de 6 ore, a măsurării seriale a CK-MB şi a 
monitorizării continue a segmentului ST în cadrul serviciului de 
urgenţă. Diagnosticul a fost confirmat sau infirmat de măsurarea 
nivelului de TnT la 48 de ore. Totuşi, pacienţii aveau un risc 
scăzut sau moderat de infarct miocardic şi în cele din urmă doar 
36 (12%) au fost diagnosticaţi cu infarct miocardic. Într-un 
studiu efectuat de Bakker şi colaboratorii asupra a 290 de 
pacienţi consecutivi (5), infarctul miocardic nu a putut fi 
confirmat sau infirmat în mod cert pe baza indicatorilor 
biochimici ( CK, CK-MB, TnT sau mioglobină) decât la 10-12 
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ore de la instalarea simptomelor. Noble (4) recomandă  ca 
pacienţii cu antecedente de infarct miocardic dar cu segmente 
ST normale şi anormalităţi în electrocardiogramă ar trebui să fie 
supuşi electrocardiogramelor seriale şi unei monitorizări a TnT 
timp de 12 ore de la internare. Pacienţii cu risc scăzut pe baza 
antecedentelor sau electrocardiogramei ar trebui monitorizaţi 
pentru o perioadă mai scurtă. Cele mai multe dintre studiile 
anterioare nu au inclus date asupra prognosticului pacienţilor 
pentru care diagnosticul de infarct miocardic a fost eliminat pe 
baza CK-MB sau a TnT. Unele studii au indicat o prognoză 
favorabilă intraspitalicească sau pe termen scurt la aceşti 
pacienți.(2) Într-o serie de 128 de pacienţi fără infarct miocardic 
conform criteriilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Winter şi 
colaboratorii, au raportat că, deşi TnT era singurul indicator 
biochimic care prevestea evenimente coronariene într-un 
interval de 6 luni, cel mai bun element de predicţie erau 
antecedentele pozitive de boală coronariană.(6) Rezultatele 
studiului, conform cărora riscul de evenimente cardiovasculare 
la un an este influenţat în mare măsură de  antecedentele 
pozitive ale bolii coronariene a pacienţilor pentru care 
diagnosticul de infarct miocardic a fost exclus, este în 
concordanţă cu rezultatele obţinute de aceştia.  
 

CONCLUZII 
1. Prin comparaţia directă dintre TnT şi CK-MB cardiace, 

studiul de faţă a arătat că folosirea TnT şi a CK-MB în 
diagnosticarea infarctului miocardic nu aduce beneficii 
suplimentare faţă de diagnosticarea bazată pe simptome, 
electrocardiograme sau a activităţii enzimatice 
convenţionale.  

2. Indicatorii biochimici moderni sunt folositori în detectarea 
leziunilor miocardice minore care nu pot fi detectate cu 
ajutorul enzimelor convenţionale. Mai mult, diagnosticul de 
infarct miocardic poate fi înlăturat prin folosirea TnT sau 
CK-MB la aproape toţi pacienţii la 12 ore după internarea 
în departamentul de urgenţă cu condiţia ca simptomele să fi 
dispărut.  

3. În practica clinică, orarul după care se fac măsurătorile 
indicilor biometrici raportat la momentul internării pare a fi 
mai concludent şi mai puţin susceptibil de interpretări 
eronate decât orarul de prelevare a mostrelor de sânge în 
raport cu apariţia simptomelor.  

4. Adoptarea utilizării TnT în practica clinică ca element 
central de diagnosticare a infarctului miocardic în locul CK 
sau LDH, la recomandarea ESC/ACC (1), duce la o 
creştere substanţială a numărului de pacienţi diagnosticaţi 
cu infarct miocardic de la 23 la 33%.  

5. Utilizarea indicatorilor moderni reduce numărul 
diagnosticelor fals-pozitive de infarct miocardic. Riscul 
apariţiei evenimentelor legate de afecţiunile coronariene la 
pacienţii cu TnT >0.10 ng/l nu a fost cu mult mai mare 
decât la cei cu TnT ≤0.10ng/l printre pacienţii fără un 
diagnostic de infarct miocardic după criterii clinice sau 
electrocardiografice, deşi se păstra un trend de prognoză 
înrăutăţită. Aşadar, prognosticul pacienţilor cu o creştere 
izolată de TnT necesită investigaţii suplimentare asupra 
unui grup mai larg de pacienţi.  

6. La bolnavii fără diagnostic electrocardiografic de infarct 
miocardic, valoarea de prognostic al TnT şi a CK-MB a 
fost mai ridicată decât cea a activităţii CK. Aceste 
descoperiri sugerează că folosirea TnT şi CK-MB cardiace 
pot duce la o diagnosticare şi evaluare  mai precise a 
sindromului coronarian acut decât folosirea enzimelor 
convenţionale.  
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