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ÖZ 

Giriş: Kardiyak troponinler, genel popülasyonda akut miyokard infarktüsü tanısında önemli bir biyobelirteçtir. 
Bunun yanında kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek troponin düzeyleri sıklıkla görülen bir durumdur 
ve bu durum tanısal doğruluğu azaltmaktadır. Çalışmamızda kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan göğüs ağrılı 
hastalarda troponin T’nin akut miyokard infarktüslü hastaların tanısındaki başarısını tespit etmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif gözlemsel olarak 3. basamak bir hastanede yapıldı. Çalışma için 
hastanemiz acil servisine 1 Ocak 2019 ile 1 Ocak 2020 tarihleri arasında göğüs ağrısı ile başvuran hastalardan 
çalışma kriterlerini taşıyan hastalar dahil edildi. Hastaların geliş ve 4. saat troponin düzeyleri kaydedildi. Olgular 
KBY varlığına göre iki kategori şeklinde incelendi.  

Bulgular: 3309 hastanın %62,9’u erkek ve yaş ortanca değeri 57,5 yıldı. Hastaların 506’sında kronik böbrek 
yetmezlik mevcuttu. Başvurudaki troponin T için ROC eğrisi altında kalan alan, KBY’li olgularda 0,836 (%95 CI; 
0,561-0,832) ve KBY olmayan olgularda 0,675 (%95 Confident Interval (CI); 0,613-0,737) aralığındaydı. Yine 4. 
saat kontrol troponin T düzeyindeki dinamik değişim incelendiğinde; ROC eğrisi altında kalan KBY’li hastalarda 
0,796 (%95 CI; 0,718-0,953) ve KBY olmayan olgularda 0,780 (%95 CI; 0,613-0,737) aralık arasındaydı ve KBY’li 
olgularda hem başlangıç hem 4. saat troponin düzeyleri KBY öyküsü olmayan olgulara göre yüksekti. Kronik 
böbrek yetmezliği olan olgularda mortalite anlamlı olarak fazlaydı. Koroner anjiografi (KAG) yapılan KBY’li 
olgularda en fazla çoklu damar lezyonu çıkmış olsa bu durum istatistiksel anlamlı değildi.  

Sonuç: KBY’li hastalarda, yüksek troponin T düzeyi görülmektedir. Bu nedenle, akut miyokard infarktüsü şüpheli 
hastalarda tanısı için bireysel referans aralıkları belirlenmelidir. Ayrıca kontrol troponin T düzeylerinden öte, 
dinamik troponin T değişikliği akut miyokard infarktüsü tanısında fayda sağlayacaktır. KBY olgularında Troponin T 
düzeyindeki artışın mortalite ile ilişkili olduğunu düşündük.  

SUMMARY 

Introduction: Cardiac troponins are an important biomarker in the diagnosis of acute myocardial infarction in the 
general population. In addition, high troponin levels are frequently seen in patients with chronic renal failure, 
which reduces the diagnostic accuracy. Our study determines the success of troponin T in the diagnosis of 
patients with acute myocardial infarction in patients with chest pain with chronic renal failure (CFR). 
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Material and Methods: Our study was carried out retrospectively and observationally in a tertiary hospital. For 
the study, patients who met the study criteria from the patients who applied to the emergency department of our 
hospital between January 1, 2019 and January 1, 2020 with chest pain were included. The troponin levels of the 
patients at admission and at the 4th hour were recorded. The cases were analyzed in two categories according to 
the presence of chronic renal failure. 

Results: Of 3309 patients, 62.9% were male and the median age was 57.5 years. 506 of the patients had chronic 
renal failure. The area under the ROC curve for troponin T at admission was 0.836 (95% CI; 0.561-0.832) in subjects 
with CRF and 0.675 (95% CI; 0.613-0.737) in subjects without CRF. Again, when the dynamic change in the 4th 
hour control troponin T level is examined; Under the ROC curve, the range was between 0.796 (95% CI; 0.718-
0.953) in patients with CRF and 0.780 (95% CI; 0.613-0.737) in patients without CRF, and both baseline and 4th 
hour troponin levels in patients with CRF without a history of CRF higher than the cases. Mortality was significantly 
higher in patients with chronic renal failure. Although the most multiple vascular lesions were observed in CRF 
patients who underwent coronary angiography (CAG), this situation was not statistically significant. 

Conclusions: High troponin T levels are observed in patients with CRF. Therefore, individual reference intervals 
should be determined for the diagnosis of patients with suspected acute myocardial infarction. In addition, dynamic 
troponin T changes, beyond control troponin T levels, will be beneficial in the diagnosis of acute myocardial 
infarction. We thought that the increase in Troponin T levels in CRF cases was associated with mortality. 

GİRİŞ 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalar, 
atipik semptomları varsa ya da EKG’de ST seg-
ment yükselmesi yoksa akut miyokard enfarktüsü 
(AMI) açısından risk altındadırlar. AMI tanısında 
EKG’deki patogonomik değişiklikler göz önünde 
bulundurulabilmektedir. Fakat patogonomik deği-
şiklikleri olmayan hastalarda tanı kardiyak 
biyomarkırlara bağlıdır. Kardiyak biyomarkırlar 
içinde önemli yeri olan troponin I (cTNI) ve T 
(cTNT), AMI tanısında tercih edilen biyomarkırlar 
olsa da KBY hastalarında çoğu zaman non-
spesifik olarak artmaktadırlar (1,2).  

Kardiyak troponinler, miyokard hasarında ortaya 
çıkan hassas belirteçlerdir. Akut kardiyak iskemi-
lerin teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır (3). 
Bununla birlikte klinik olarak şüpheli iskemi 
olmasa bile böbrek yetmezliği olan hastalarda 
kardiyak troponinler yükselmektedir (4). Asemp-
tomatik olarakta kardiyak troponinlerin yüksel-
mesi, kardiyak hasar olan hastalarda tanıyı 
atlama olasılığını ortaya çıkarmaktadır. AMI’da 
hasarın ilerleyiciliği göz önünde bulunduruldu-
ğunda, troponin düzeyindeki dinamik değişiklikler, 
özellikle potansiyel kronik troponin yükselmesi 
olan hastalarda belirleyici olabilmektedir (1). 
Şüpheli Non-ST Yükselmesi olmayan (Non-STE) 
AMI hastalarında değerlendirmede seri troponin 
düzeyi bakılması önerilmektedir fakat KBY 
hastaları için düzenlenmiş ek bir algoritma 
bulunmamaktadır (1,2).  

Çalışmamızda göğüs ağrısı ile acil servise 
başvuran KBY hastalarında bakılan troponin 

düzeyinin AMI için değerliliği ve istatistiksel 
anlamlılık için yeni bir kesme değerine ihtiyaç 
duyulup duyulmayacağını araştırmayı amaçladık. 

MATERIALS AND METHODS  

Çalışma Tasarımı 

Çalışmamız retrospektif gözlemsel olarak 3. 
basamak bir üniversite hastanesinde tek merkezli 
olarak yapıldı. Çalışma için hastanemiz acil 
servisine 1 Ocak 2019 ile 1 Ocak 2020 tarihleri 
arasında göğüs ağrısı ile başvuran hastalardan 
çalışma kriterlerini taşıyan hastalar dahil edildi.  

Çalışma Popülasyonu 

Çalışma İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde 
planlandı. Hastaneye ortalama günlük 700 hasta 
başvurusu olmaktadır. Hastanemiz 1000 yatak 
kapasiteli olup bölgenin en büyük hastanelerin-
den biridir. Aort diseksiyonu, serebrovasküler 
enfarktüs gibi kritik bakım gerektiren tüm sağlık 
durumları yönetilmekte ve diyaliz üniteleri, 
koroner anjiyografi üniteleri gibi olanaklar 
sunulmaktadır. Bu özellikleri ile bölgenin önemli 
referans merkezlerinden biri olmaktadır. 

Hastanemiz aciline 1 Ocak 2019 ile 1 Ocak 2020 
tarihleri arasında göğüs ağrısı veya eş değer 
bulguları (sol kola, omza, boyna ve sırta vuran 
ağrı; bu şikayetlerle birlikte bulantı, kusma veya 
epigastrik ağrısı olması) ile başvuran hastalar 
çalışmaya dahil edildi. 18 yaş altı, hamileler, son 
1 ay içinde major cerrahi yapılan ya da travma 
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geçiren, ilaç kötüye kullanım öyküsü olan ve 
anemisi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 
Yine çalışmamızda ST segment yükselmesi olan 
miyokard enfarktüsü (STEMI) olan ya da taki-
binde ekg’si STEMI’ne dönen hastaların hem 
tanısının ekg ile konulmuş olması hem hastaların 
tanısı konulduktan sonra primer koroner anjio-
grafiye gitmesi hem de çalışmamızda NonSTE-
AMI'nin araştırılması nedeniyle hastalar çalışma 
dışı bırakıldı. Ayrıca tıbbi geçmişini bilmeyen 
hastalar da çalışma dışı bırakıldı. 

Çalışmaya hastaların dahil edilmesi öncesinde 
hastalar hasta dosyalarından ve hastane otomas-
yon sisteminden tarandı. Hastane otomasyon 
sisteminden hastaların taranmasında "R07.1, 
R07,3 ve R07,4" kodlu göğüs ağrısı ICD10 
kodları kullanıldı. Tarama sonucunda elde edilen 
3820 göğüs ağrısı tanısı alan hastanın 456'sının 
STEMI olması ve geri kalan 3364 hastanın 
11'inde gebelik öyküsü, 4 tanesinin son 1 ay 
içinde araç içi trafik kazası öyküsü, 38'inin anemi 
öyküsü ve 2 tanesinin madde kullanım öyküsü 
olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Geri 
kalan 3309 hasta ile çalışma yapıldı. 

Veri Toplama 

Çalışmaya dahil edilen hastaların acil servise 
geldikten sonra değerlendirmeleri yapılmış, öykü-
leri alınmış ve değerlendirmeden hemen sonra 
laboratuvar testleriyle birlikte kardiyak troponin T 
düzeylerini değerlendirmek için BD marka biyo-
kimya tüplerine yaklaşık 5 ml kan alınmıştır. Alı-
nan örnekler 3000 rpm’de 4 dk santrifüj edildikten 
sonra serumu ayrılmış, troponin T testi bekleme-
den çalışılmıştır. Hemolizli ve lipemik örnekler 
çalışılmamıştır. Serum cTnT düzeyleri Elecsys 
2010 cihazında sandviç prensibine göre Roche 
Diagnostik Troponin T kiti (TROPONIN T HSST 
(STAT) ELECSYS COBAS E 200) ile ölçülmüş-
tür. Ortalama değeri 0,04 ng/ml, 0,647 ng/ml ve 
6,04 ng/l olan serum havuzlarının % CV 
(coefficient of variability)’leri sırası ile %3,4, %1,6 
ve %1,5 olarak belirlenmiştir. Kitin ölçüm aralığı 
olarak belirttiği 0.1-50 ng/mL aralıkta çalışılmıştır. 
Hastaların sonuçları daha önceden oluşturulmuş 
çalışma formuna eklendi. Hastalardan alınan 
kreatinin düzeyi hastanemiz laboratuvarında 
enzimatik olarak ölçülmüştür. GFR değerleri Epi-
demiyolojik Collobration denklemi ile hesaplandı.  

Hastaların kontrol kardiyak troponin T’si ilk kan 
alımından 4 saat sonra alındı. Hastaların AMI 
tanısında altın standart olan koroner anjiografi 
(KAG) sonuçları baz alındı. Kontrol troponin T 
testinin alınması tamamen klinisyenin kararı ile 
alınmıştır.  

İstatistiksel Analiz 

SPSS 23.0 for Windows® istatistik programı (IBM 
Inc. Chicago, IL, ABD) yardımıyla yapıldı. 
Tanımlayıcı verileri sunmak için sayı, yüzde, 
ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve 
maksimum kullandık. Verilerin normal dağılıma 
uygunluğu değerlendirilirken Kolmogorov-
Smirnov Testi kullanıldı. Kategorik verilerin 
karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare ve Fischer 
Testleri kullanıldı. T Testi iki bağımsız sayısal 
veriyi karşılaştırmak için yorumlanırken, Kruskal 
Walles üçlü sayısal veri karşılaştırması için 
yorumlanmıştır. Sonuçlar, %95 güven aralığı ile 
p<0,05'te anlamlı kabul edildi.

Etik İzin 

Çalışma için hastanemizin Girişimsel Olmayan 
Çalışmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı (Etik 
kurul numarası: 2021-GOEK-0201; 01.04.2021 
tarih ve 0170 karar numarası ile). Tüm çalışma 
Helsinki Deklarasyonu kriterlerine uygun olarak 
yapıldı. 

BULGULAR 

Çalışmamız 3309 hasta ile yapıldı. Olguların %
62,9’u erkek ve yaş median değeri 57,5 yıl idi. 
Olguların %57,9’u ambulans ile başvururken; en 
sık başvuru nedeni göğüs ağrısı ve nefes 
darlığıydı. Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran 
olguların %15,3’ünün KBY öyküsü vardı. KBY’li 
hastalarda kadın cinsiyet anlamlı olarak fazla (%
45,8’e karşı %35,5) idi ve yaş median değeri 
anlamlı olarak düşüktü (53,6’a karşı 60,4 yıl). 
Göğüs ağrısı ve nefes darlığı her iki grupta da en 
fazla başvuru şikayetiydi. Ambulans ile başvuru 
KBY’li olgularda anlamlı olarak yüksekti. KBY’li 
hastalarda hipertansiyon (HT) öyküsü diğer 
grupla karşılaştırıldığında anlamlı yüksek; sigara 
alışkanlığı ise diğer grupla karşılaştırıldığında ise 
anlamlı düşük tespit edildi (Tablo 1).    
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Tablo 1. Olguların Demografik Verileri ve Başvuru Verilerinin İncelenmesi 

Parametre Tüm Hastalar n 
(%); Median (IQR) 

KBY’si Olmayan 
n (%); Median (IQR) 

KBY’si Olan 
n (%); Median 

(IQR) 
p 

Katılımcı 3309 (100,0) 2803 (84,7) 506 (15,3) 

Yaş (Yıl) 57,5 (82,4-34,8) 60,4 (80,1-39,4) 53,6 (78,6-32,1) <0.001 

Cinsiyet

Erkek 2083 (62,9) 1809 (64,5) 274 (54,2) 

Kadın 1126 (37,1) 994 (35,5) 232 (45,8) 

<0.001 

Başvuru şikayeti*

Nefes Darlığı 1125 (34,0) 977 (34,6) 128 (25,3) 

Sol Kolda Ağrı 464 (14,0) 370 (13,2) 94 (18,6) 

Sağ Kolda Ağrı 286 (8,6) 225 (8,0) 61 (12,1) 

Sırt Ağrısı 221 (6,7) 155 (5,5) 66 (13,0) 

Çenede ve/veya Boyunda Ağrı 98 (3,0) 79 (2,8) 19 (3,8) 

Epigastrik Ağrı 242 (7,3) 168 (5,9) 74 (14,6) 

Bulantı/Kusma 183 (5,5) 134 (4,8) 49 (9,7) 

<0.001 

Başvuru Şekli

Ayaktan 1128 (34,1) 979 (34,9) 149 (29,4) 

Ambulans 1915 (57,9) 1597 (57,0) 318 (62,9) 

Sevk 266 (8,0) 227 (8,1) 39 (7,7) 

0.041 

Kardiyovasküler Risk Faktörleri** 

HT 1724 (52,1) 1410 (50,3) 314 (62,1) 

DM 1174 (35,5) 1029 (36,7) 145 (28,7) 

Sigara alışkanlığı (<1/2 paket/gün) 1346 (40,7) 1182 (42,2) 164 (32,4) 

HL 224 (6,8) 207 (7,4) 17 (3,4) 

KAH 338 (10,2) 282 (10,1) 56 (11,1) 

Ailede KAH 413 (12,5) 339 (12,1) 74 (14,6) 

Obezite 466 (14,1) 378 (13,5) 88 (17,4) 

Hiperkoagülopati 32 (1,0) 21 (0,7) 11 (2,2) 

<0.001 

*: Aynı hasta birkaç farklı şikayet belirtebilir; **: Aynı hastada birden fazla kronik hastalık bulunabilir; DM: Diabetes Mellitüs; 
HT: Hipertansiyon; HL: Hiperlipidemi; KAH: Koroner Arter Hastalığı 

Olguların laboratuvar verileri incelendi ve KBY 
öyküsü olan hastalarda üre ve kreatinin düzeyleri 
KBY’si olmayan hasta grubundan anlamlı olarak 
yüksek; GFR düzeyi ise KBY’si olmayan hasta 
grubundan anlamlı olarak düşük tespit edildi. Bu 
sonuç KBY’si olan hastalarda beklenen bir fark 
olarak görüldü. Bunun yanı sıra; olguların geliş 
troponin T düzeylerinin median değerleri 
incelendiğinde; KBY’si olan olgularda başvuru ve 
4. saat alınan control troponin T düzeylerinin
anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü.

Göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda değerlen-
dirme sonunda %52,3’ünde patoloji olmadığı 
görüldü. Geri kalan olguların ise %22,3’ü 
NonSTE-AMI olarak değerlendirildi. Olgular KBY 
olup olmamasına göre değerlendirildiğinde ise; 
KBY’li olgularda NonSTE-AMI varlığının diğer 

gruba nazaran anlamlı yüksek olduğu görüldü. 
Yapılan KAG sonucunda lezyonun tespit edildiği 
damar açısından iki grup arasında anlamlı fark 
görülmedi. Olguların sonlanımlarında da KBY’li 
olgularda istatistiksel anlamlı olarak yatış 
durumunun diğer gruptan anlamlı fazla olduğu 
görüldü (Tablo 2). 

Olguların geliş ve 4. saat alınan kontrol troponin T 
düzeylerinin NonSTE-AMI tanısı koymadaki 
değerliliğine bakıldı. Elde edilen veriler Tablo 3’te 
gösterildi. Elde edilen sonuçlarda kontrol troponin 
T düzeyindeki anlamlı artış NonSTE-AMI tanısı 
koymada başarıyı arttıracaktır. Yine mortalite için 
öngörücü dizisine bakıldı. Troponin düzeyinin 
mortaliteyi örgörmedeki başarısı incelendiğinde 
troponin 2,16 ng/mL kesme değeri için sensivite 
%92 ve spesifite %62 olarak tespit edildi (Tablo 3).  
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Tablo 2. Olguların değerlendirme sonuçları ve sonlanımlarının incelenmesi 

Parametre Tüm Hastalar 
n (%); Median 

(IQR) 

KBY’si Olmayan 
n (%); Median (IQR) 

KBY’si Olan 
n (%); Median 

(IQR) 

 
p 

Laboratuvar Değerleri     

Üre (mg/dL) 64,6 (88,0-49,6) 36,3 (46,1-20,4) 86,4 (108,2-66,1) <0.001 

Kreatinin (mg/dL) 1,42 (2,32-1,08) 0,84 (1,12-0,61) 2,14 (2,68-1,58) <0.001 

GFR 68,1 (83,8-54,2) 80,4 (92,2-70,7) 42 (56,1-27,0) <0.001 

Troponin T Geliş (ng/mL) 1,03 (1,19-0,88) 0,54 (0,85-0,28) 1,06 (1,58-0,89) <0.001 

Troponin T Kontrol (ng/mL) 1,28 (1,52-0,94) 0,86 (1,12-0,56) 1,47 (1,96-1,31) <0.001 

Patoloji     

Yok 1732 (52,3) 1486 (53,0) 246 (48,6) 

NonSTE-AMI 738 (22,3) 607 (21,7) 131 (25,9) 

Pnömoni 317 (9,6) 267 (9,5) 50 (9,9) 

Pulmoner Tromboemboli 92 (2,8) 77 (2,7) 15 (3,0) 

Pulmoner Ödem 84 (2,5) 74 (2,6) 10 (1,9) 

Plevral Efüzyon 46 (1,4) 35 (1,2) 11 (2,2) 

Pnömotoraks 22 (0,6) 20 (0,7) 2 (0,4) 

Akciğer Ca 19 (0,6) 16 (0,6) 3 (0,6) 

GİS Patolojisi 138 (4,2) 117 (4,2) 21 (4,1) 

Diğer 121 (3,7) 104 (3,7) 17 (3,4) 

 
 
 
 

<0.001 

KAG’da Lezyon Yeri     

LAD 378 (51,2) 311 (51,2) 67 (51,2) 

Cx 116 (15,7) 98 (16,1) 18 (13,7) 

RCA 139 (18,8) 117 (19,3) 22 (16,8) 

Çoklu Damar* 105 (14,2) 81 (13,3) 24 (18,3) 

 
0.453 

 

Sonlanım     

Taburcu 2144 (64,8) 1844 (65,8) 300 (59,3) 

Yatış 1019 (30,8) 840 (30,0) 179 (35,3) 

Kendi İsteği İle Çıkış 60 (1,8) 50 (1,7) 10 (2,0) 

Exitus 86 (2,6) 69 (2,4) 17 (3,4) 

 
0.040 

*: İki ve üzeri damar lezyonu çoklu damar olarak kabul edildi; GFR: Glomerüler Filtrasyon Hızı; LAD: Sol Ön İnen Arter; Cx: 
Sirkumflex Arter; RCA: Sağ Koroner Arter 

 

 
 
Figure 1. KBY’si olan ve olmayan olguların geliş ve 4. saat troponin düzeylerinin NonSTE-AMI tespitinde öngörüsünde ROC 

Analizi 
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Figure 2. KBY’si olan olguların geliş ve 4. saat troponin düzeylerinin mortaliteyi öngörüsünde ROC Analizi 

 
 

Tablo 3. Olguların NonSTE-AMI’i belirlemede ve mortaliteyi belirlemede troponinin öngörücülüğünü 

%95 CI  

NonSTE-AMI Öngörmede Troponin 

 

Kesme 
Değeri 

 

Eğri Altında 
Kalan Alan 

 

Sensivite 

 

Spesifite 

 

p Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Geliş Troponin T 1,14 0.836 0.88 0.74 <0.001 0,561 0,832 KBY 

4.Saatte Değişim Troponin T 0,46 0.796 0.92 0.78 0.010 0,718 0,953 

Geliş Troponin T 0,71 0.675 0.80 0.54 <0.001 0,613 0,737 Non-
KBY 4.Saatte Değişim Troponin T 0,38 0.744 0.84 0.68 <0.001 0,731 0,829 

%95 CI  

Mortaliteyi Öngörmede Troponin 

 

Kesme 
Değeri 

 

Eğri Altında 
Kalan Alan 

 

Sensivite 

 

Spesifite 

 

p Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Geliş Troponin T 2,16 0,773 0.92 0.62 0.001 0,666 0,880 KBY 

4.Saatte Değişim Troponin T 0,52 0,739 0.91 0.54 0.003 0,614 0,864 

 
 

 
 

TARTIŞMA 

Troponin yüksekliğinin etiyolojisinde birçok faktö-
rün yer alındığı bilinmektedir. Özellikle KBY öy-
küsü olan hastalarda sessiz miyokard infarktüsü, 
sol ventrikül hipertrofisinde, kardiyak ön yükün 
artmasına bağlı miyokardın gerilmesi, mikrovas-
küler hastalıklar, diyaliz sırasında olan hipotansi-
yon atakları, üremik kardiyomiyopati, endotel 
hasarı ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gibi 
durumlarda arttığı görülmüştür. Bu etiyolojik 
nedenlerden dolayı kardiyak hasarın oluşmasına 
bağlı olarak troponinin artacağı belirtilmektedir 
(5).  

Troponin seviyesinde bireyler arası farklılıkların 
olması, KBY hastalarında referans değerler ile 
tanısal değerlendirme açısından klinisyeni sınırla-
maktadır. Fakat seri düzenli ölçümler, bireysel 

baz aralığı belirlemek için kullanılabilmektedir. 
Literatürde bazı çalışmalarda da diyaliz hastaları 
için popülasyona dayalı referans aralığının tanı-
sal amaçlı yararlı olmadığı sonucunu destekle-
mektedir (6,7). 2018’de yayınlanan bir uzman 
uzlaşı raporunda; KBY hastalarında troponinin 
yüksek olması nedeniyle ve troponinin seri 
takiplerinden ek bilgilerin elde edilmesi sonucun-
da troponin düzeyinde bireysel referans aralığının 
kullanımının faydalı olduğunu bildirilmiştir (8). 
Çalışmamızda KBY’si olan olgularda troponin dü-
zeyinin KBY’si olmayan olgulara nazaran anlamlı 
yüksek olduğu (1,06 ng/mL’e karşı 0,54 ng/mL) 
görüldü. Bu durumda normal referans aralığının 
KBY’li hastalarda NonSTE-AMI tanısının konul-
masında birçok hastanın yanlış pozitiflik göste-
receğini düşündürmektedir. Çalışmamız verile-
rinin de NonSTE-AMI için referans aralıklarının 
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KBY’li olgular için tekrar revize edilmesinin yanlış 
pozitifliği azaltacağını düşündürmektedir.  

Literatürdeki çalışmalarda troponin T düzeyinin 
semptomların başlangıcından sonra zamanla 
kademeli olarak arttığını ve semptomların başla-
masından yaklaşık 2 saat sonrasında tanısal 
performansının mükemmel olduğunu bildirmek-
tedir (9,10). Bazı çalışmalarda da troponin düze-
yindeki yükseklikten öte troponindeki dinamik 
değişikliğin NonSTE-AMI tanısında daha anlamlı 
olduğunu belirtmektedir (11-14). Çalışmamızda 
KBY’si olan ve olmayan olgularda 4.saat troponin 
düzeyindeki değişikliğin ROC analizi yapıldı ve 
KBY’si olan olgularda NonSTE-AMI tanısında 
troponin T’nin öngörmesi açısından eğri altında 
kalan değer (AUC) 0,796 değeri ile anlamlı tespit 
edilirken (%95 CI; 0,718-0,953); KBY’si olmayan 
olgularda AUC 0,744 değeri ile anlamlı olarak 
tespit edildi (%95 CI; 0,731-0,829). KBY olgula-
rında bu değerin NonSTE-AMI tanısında önemli 
bir biyobelirteç olabileceği düşünülse de bu 
konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çoğu AMI çalışmasında, tipik göğüs ağrısı olan 
KBY’li hastaları kaydetmiştir. Fakat literatürde de 
görülmektedir ki, KBY’li NonSTE-AMI hastalarının 
yarısından fazlası göğüs ağrısı dışında atipik 
semptomlar ile başvurmuştur (15). Çalışmamızda 
da başvuru şikayetlerinin çoğu atipik şikayetler 
olup çalışmamız bu konuda literatürle uyumlu 
bulunmuştur.  

KBY’li hastalarda patoloji tespit edilme oranı 
diğer hastalarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak 
daha yüksekti. Hem KBY’li hastalarda hem de 
KBY’si olmayan hastalarda en fazla oranda konu-
lan tanı NonSTE-AMI tanısıdır fakat KBY’li olgu-
larda NonSTE-AMI tanısı anlamlı olarak daha 
yüksek oranda ortaya çıkmıştır. Bu hastalara 
KAG yapıldı ve KBY’li olgularda çoklu damar 
tıkanıklığının fazla olduğu görülse de bu durum 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Literatürde yapılan bir çalışmada; KBY olgula-
rında troponin I ile AKS değerlendirmesi yapılmış 

ve troponin I’nın plazma konsantrasyonunun 
renal klirensten etkilenmediğini tespit etmişlerdir 
(16). Bunun yanında troponin T değerinin sadece 
renal klirensten etkilenerek biriktiğini söylerken 
dikkatli olmak gerekmektedir (17,18). Yüksek 
troponin T ve I konsantrasyonları mortalite için 
güçlü belirleyicilerdir. Troponin T birikimi ancak 
miyosit hasarından sonra salınmaya bağlı mey-
dana gelebilmektedir. Bu nedenle KBY öyküsü 
olan hastalarda güçlü bir sağkalım öngörücü-
südür (19). Çalışmamızda KBY’li olgularda hem 
geliş hem de 4.saatteki troponin değerlerindeki 
değişikliğe göre elde edilen sonuçlar mortalite 
için anlamlı göstergeler olmaktadır.   

KISITLILIKLARIMIZ 

Çalışmamızda birkaç tane kısıtlılığımız bulun-
maktadır. Bunlardan birisi çalışmamızın retros-
pektif çalışma olmasıdır ve bu nedenle elde 
edilen kayıtların tamamının klinisyenlere ait veri-
ler olmasından dolayı, klinisyenin değerlendirme 
notlarına göre hastalar değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızdaki bir diğer kısıtlılığımız ise; alınan 
kontrol troponin düzeylerinin tam 4. saat olma-
ması durumudur. Hastalardan alınan test kanları 
ortalama ±10 dk sürede alınmıştır. Bu konuda 
acil serviste sürelere %100 uyum sağlamanın 
pek mümkün olmadığı bilinse de bu durum 
çalışmamız için bir kısıtlılıktır.  

SONUÇ 

Hemodiyaliz hastalarındaki yüksek troponin kon-
santrasyonları sık sık karşımıza çıksa da göğüs 
ağrısı ile başvuran olguların NonSTE-AMI tanı-
sında ve mortaliteyi belirlemede güçlü öngörücü-
lerden olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra; 
NonSTE-AMI tanısı için kontrol troponin T düze-
yinin yanında kontrol troponin düzeyindeki dinamik 
değişikliğin hem tanı hem de mortalite öngörücü 
olup olmadığı konusunda kapsamlı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.  
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