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Chapter 6 

Summary and conclusions 



'The aim o f  the invesr~gations described rn this thesis is t o  contribute to 
improvement o f  diagnosis and treatment o f  pariena with coronary syndromes. 
Special attention has been paid t o  the applicat~on o f  lncreaslng knowledge on marker 
proterns in relation t o  cardiac tissue necrosis. For many yealrs these cardiac markers 
were enzymes inxolved in cellular metabolism, but in the last decade ocher markers, 
notably structural proteins, have been suggested as better alternatives. Although 
markers with widely differing properties have been introduced, at this moment no  
perfect cardiac marker exists. Idowever;, the combination o f  several markers may 
p~rowide information t o  answer the clin~cian's questaons depending on  the 
ci~rclumsftances o f  the individual pataent and tlhe course o f  hislher disease. 

In the emergency room, the clinician meets both patients suffe~ring from acute 
myocardial enfarction and patients wi th  unstable angina pectoris. When acute 
myoca~rdial infarction is present wi th  a typicall medical history and clear signs of 
persisting ischaernia an~d$or necrosis in the electrocardiogram, there is no  need t o  
establish the diag~nosis with a cardiac marker. However, when the clinical history us 
suspect o r  t1he e lect rocard~ograpk changes are not  specific, 1.e. in alpproximately 310 
% o f  the cases, the use o f  an early myocardial marker can be helpful in diagnosis o r  
exclusion o f  acute myocardial ~nfarction. In all1 patients, estimation o f  infarct size may 
be useful for better risk stratification an~d appropriate post-infarction treatment. 

Unless there is a contra-indication t o  do  so, paclients with acute myocardial 
infarction wil l  be treated prefera~bly wi th  thrombolysis. Af ter  thrombolysis, 
measulrement of serial changes of plasma cardiac marker concentrations can be 
hellpful for non-invasive assessment o f  successful coronary reperfusion. Unti l  now no 
prospective trials have been pu~blished, investigating whether tlhe decision on vessel 
patency can be based on release patterns of cardiac markers in the serum o f  the 
patient and whether this should influence treatment strategy. 

Better knowledge of the content and disrribut~ion in normal cardiac tissue and 
o f  the plasma rellease characteristics o f  these new cardiac markers after myocardial 
tissue damage will give better ins~~ght in the potential use o f  these alternative markers 
I I ~  different clinical situations. W e  investigated these aspects for the new cardiac 
anarlcer pratellns eroponin T, rnyoglobin and fatty acid-binding protein and compared 
their cha~racterist~ics with those o f  the traditionally used cardiac enzymes creatine 
Itinase, lactate dehydrogenase and hydroxybutyrate dehydrogenase. 

In Chapter I, a survey oln diagniostic aspects and on the potential use o f  differe~nt 
cardiac marker protein~s has been given. Traditionally rises in creatine lcinase, its 
myocardial isofoforrn creatine Icinase MB, lactate dehydrogenase o r  aspartate 
arninotralnsferase activity are widely used markers o f  cardiac cell damage. Howevern 
daily clinical practice teaches that these markers have several lim~tation~s. In cases of 
skeletal muscle injury, thlere is a laclc o f  specificity. In the early hours after acute 
myocardial infarction sensitiv~~ty is low due t o  delayed appearance o f  th~ese markers in 
plasma. In addition the se~nsitivig of  enzyme measulrements is no t  suficient t o  detect 
minor myocardial cell damage, due t o  the anallytical imprec~sio~n o f  activaty 
measuremems. 



N e w  assays and markers have been introduced which t o  some extent 
overcome these shortcomings. Among these must be mentioned creatine kinase- 
MBmass, troponin T and tl-oponin I and also rnyoglobin and fatty acidl-binding protein. 
Especially the tlroponins have good cardiac specificity. I-lowever, these structurally 
bound proteins have r o  be dissociated from the contractile myofibrillalr structures* 
before they can be released into the circulation and are therefore released more 
slowly than free cytosol~c proteins. However, this relatively slow plasma release of the 
t~b-oponins allows even an~inor cardiac cell damage t o  be diagnosed, even several days 
after onset o f  complaints. 

Myoglobin and fatty acid-binding protein are small cytoplasmic protein~s 
showing eat-lie~r washout lfrolm injured tissue and earlier rise o f  plasma concentrations 
after acute myocardial i~nfarctuon compared t o  other markers, mak~ing then1 espec~ally 
suitable for  early diagnosis. However, these low molecu,lar mass protelirrs are not 
cardiac specific and are subject t o  renal clea~ranre. Therefore their plasma 
concentrations can be Influenced by skeletal mwscle damage, for  instance due t o  
cardioversion o r  intramuscular injections, and by changes in renal function. Their 
shor t  half-life in plasma makes them especiallly suirable t o  dletect reinfarctions o r  
extension of acute myocardial infarction. 

Biochemical markers in normal cardiac tissue 

Although measurements of myocardial marker proteins iln plasma are mainly 
used for diagnostic purposes, llnterest is growing in thleir application for estimation o f  
infarct size and for  the detection o f  even minimal myocardial necrosis. For a 
quantitative transl~ation of plasma protein concentrations in llost muscle mass, i t  must 
be assumed that variation in protein content o f  cardiomyocyrtes from different 
individuals is small. Knowledge o f  the quantitative distribution o f  these markers in 
heart  tissue i s  therefore essential. Variat~ons i~n cardiac enzyme content have been 
exltenslvely stludiedl, but for cardiac proteins such as myoglobi~n, fatty acid-bilnd~ng 
protein and zroponln T only few data were ava~ilable. 

In Cha~pter 2, tissue samples taken from 17 hearts o'bta~uned at autopsy vvitihir~ 
24 hours after death by non-cardiac causes were studied, Mean tissue activities .or 
plPotelln cantelnt, per gram wet weight o f  tissue, were for HBDH 156525 Wig, for 
LDH 385559 Ulg lactate and for TnT 234k65 ygSg. Overall variation in TnT content 
(27%) was higher than for LDH o r  HBDH (Is%), but this could partly be caused by 
the fact that troponun T has t o  be released from the rnyofibr~ls before determination, 
which might increase analpcal var~ation. It has been reported that HBDH and LDH 
are no t  susceptible t o  autolysis. The same was t rue for TnT, as its cardi~ac 
concentration was no t  influenced by autopsy delay. 



In a similar study with 14 hearts obtarned from autopsies, we examined both 
intra- (transmural) and inter-individual variations in rnyoglobin and FABP content in 
elpi-, mid- and endocardial samples (Chapter 4). Results were compared wi th  
variatron in cardiac tissue content o f  thle established cytoplasmic infarct size markers 
WBDH and LDH. Mean cardiac tissue contents o f  I 6  I +24 U/gfor  WBDIH, 397257 W/g 
for LDH, 2.7920.7 1 mlglg for  rnyoglobin and 0.57t0.09 mglg for FABP were found. 

Variation in cardiac FABP content was comparable with variation in cardiac 
HETDH and LDH conten~t, that is. about 15%. Overalll variation in card~~ac myoglobin 
content was somewhat higher. In our  study, tlhere was no  influence o f  age, autopsy 
delay o r  localisation of the heart. This is important when quantitative conclusilo~ns are 
t o  be made on the release patterns o f  these markers. On chapter 4 a significant 
negative correlation was found between heart mass and card~lac tissue contelne o f  all 
four mentioned markers, due t o  cardiac hypertrophy and dilution of thle muscle with 
colrlnectiwe tissue. 

Quantification of marker pratein release 

The extenlt of  cardiac tissue damage is related t o  the patnentk prognosis qwoad 
~J tam and therefore important. Enzymatic assessment o f  the extent of  ischaernic 
myocardial injury has become normal clinical practice and has been su~ccessfully 
applied nn the evaluation o f  tlhrombolytic therapy. I t  was demonstrated that the 
favourable efTects o f  such therapy, namely preservation o f  myocardiall functilon and 
rediw~ced mortality, can be explained by limitation o f  infarct size and this has st~mulated 
the interest in the quantitative interpretation o f  enzymatic data and in the 
methodological aspects o f  such analysis. Apart f rom the present study, no data have 
been pulbllished on the qpua~ntification of BnB release and only few on the quantification 
o f  rnyoglobin and FABP release into plasma. 

In Chapter 2 the completeness o f  release was compared for  TnT, HBDM 
$DM) an~d C K  in 22 patients with aculte myocardial infarction, who were treated wi th  
tlirombolytic therapy. Enzyme activities o r  proteiln concentrations were assayed 
serially in plasma samples obtained very frequently and for at least 148 hours after the 
ollasct of  fi~rst symptoms. Cumulative release in pllasma was calculated by usling a two-  
carnpartmelrt model for  circiwllating proteins. Cumulative plasma I-elease was 
expressed in glram equivalents (g-eq) o f  myocardium per litre plasma (infarct size), 
using the mean cardiac proteiln contents found in Chapter I. 

For CK, WBDH and LDH, total rel~ease did no t  furt~her increase after 72 hours 
alird amounted t o  about 6 g-eq/L. Differences between mean infarct sizes for these 
three enzym~es were no t  significant. For TnT, however, total release dluring the f i r s t  72 
hours only amounted t o  a mean infarct sire of 0.30 g-eqJL (5 %), and thereafter 
increased t o  0.5 1 g-eql/L (8.5 5%) after 168 hours. This can be explained by assuming 
tihat the cytosolic fraction o f  TnT in cardiac tissue amounts t o  only about 5 % o f  total 
TnT content and is released earlier compared t o  th~e TnT fraction bound t o  the 



Chapter i5 

myofibrillar structures. The different release rates for the free cytosolic versus the 
bound T n T  fraction may give rise t o  a biphasic plaslna release curve, especiaily in 
patients showing early reperfusion after acute myocardial inh-ction. In spite o f  this 
incomplete recovery, cu~mwlative troponln T release after 72 and 168 hours and 
tropomin T peak values correlated well wi th iu.ahrct size as estimated from cu~mulative 
CK, H B D H  and L D H  release over 72 hiours. 

lnfl~uence of thrombolytic treatment on protein release patterns 

Coronary reperfusion could enhance the washout of  marker proteins firon? the 
necrotic tissue and thereby inflwence the recovery i~n plasma o f  unstable marker 
proteins. In addition, su~ch reperfusion could infilluence the I~beratian o f  structurally 
bound T n T  In Chapter 3, these possibilities were investigated in t w o  groups of 
patients. Patients in the first group were treated wi th  thrombolytic therap& while for 
several reasons such treatment was no t  given to the patients in the second group. 
Delayed time t o  peak values were found for the cardiac enzymes and for  troponln T 
in patients no t  treated with thromba~lytic therapy, compared t o  patients treated with 
thromlbolytic therapy. Plasma JnT curves in patients treated with thrornb~lyzi~c 
therapy who showed signs of successful reperfusion, as judged from clinical symptoms 
and angiography within 24 houlrs, had a more pronounced biphasic character than 
curves f rom patients withlout thrombolytic treatment o r  showing n o  clinical 
symptoms of reperfuslion. However, reperfus~on did n o t  influence the recovery i~n 
plasma of TnT, compared t o  CK o r  HBDH.  

Early markers and the influence of renal f u n l e t i o n  

Myoglobin and FAEP are low molecular mass cytoplasm~c proteins, vvhiclh are 
considered useful biochemical m1alrlcers for early detection o r  exclusion o f  acute 
myocardial infarction. Both proteins are not  only rapidly released but, due to  their 
low molecular mass, are also subject t o  rapid renal cleara~nce leading t o  short 
turnover times. Plasma concentrations are dependent on  adequate renal function and 
ellevated concentrations may be measured In cases of renal dysfunction, leading to 

overestimation o f  cumulative release and infarct size. The early washout of  these Wow 
molecwlar mass proteins makes them also especially suitable for  detection o f  
reperfusion from the initial slopes of the plasma curves after start of  thrombolytic 
therapy. 

In C1hapter 5 we studied the influence of renal dysfunction on infarct size as 

calculated from plasma curves o f  myogl~obin and FABP Overestimation o f  infarct size 
as calculated from these marker proteins was defined as the degree o f  overestimation 
of infarct size values found for the established markers C K  and HEDH, w h ~ c h  are not  



alirnin~ated by renal clearance. A correlation was found between the average plasma 
creatinine concentration during the first 24 hours after acute myocardial infarction, 
used as a measure for  renal d~ysfunction, and the degree o f  overestimation o f  infarct 
size as calculated fo r  rnyoglobirr and FABP In patients wi th  mean plasma crearinine 
concentratuons withlin the reference interval fo r  creatinine we found a good 
agreement between infarct size estimated from all four markers. However, for plasma 
creatinine concentrations exceeding the upper reference limit o f  I20 pmol/L, infarct 
size as calculated from cumulative myogloltrin and FABP release curves was m~a~rkedly 
overestimated. It is recommended that w~hen low molecullar marker proteins for 
calculation o f  infarct size are used, renal fu~nction must be carefully checked, e.g. twice 
within the first 24 hours. 

Variation in T n T  myoglobin, FABP, LDM and HBDH content rn normal 
cardiac tissue IS o f  tlhe ordler o f  15 % and th~ese proteins alre equallly dividled 
transmurally. This irnpl~icates that the site o f  infarction has minor influence on 
the calculation o f  ilnfarct size. 

* Cumulative troponin T release is incomplete, and onlly a fraction o f  
cumulative cardiac enzyme release (5% after 72 lho~urs and 8.5% after 168 
hou~rs). We~erth~eless, a good correlation between troponin T release and 
cardiac cytosolic enzyme release was found in patlents with acute myocardial 
infarction. As tropanin T is stilll released in~to circulation at least I70 hours 
after tlhe onset of  symptoms, it is evidently a good marker for detection of 
cell necrosis if thle patient presents in rlhe emergency department late after 
the onset o f  chest pain. This is especially interesting because other indicators 
suclh as electrocardiogram and medical history might not  be corrrlusive any 
m~ore, especially when the pimeceding ECG already showed Q-waves as a sign 
o f  earlier iniarction. 

* The completen~ess of cumulative troponin T release is no t  influenced by 
thrombolytic therapy o r  patelncy of the infarct-related vessel. Reperfusion, 
wi th  reoxygenation and possible formation o f  reactave free radicals 
(reperfusio~n injlury apparently does no t  influence the liberation o f  TnT from 
the myofibrils. 
W i t h  respect t o  the release of cytoplasmic proteins, cumulative release o f  
the low mlolecular mass proteins rnyoglobin and FABP is completed within 24 
hours aker the anset o f  symptoms, whereas the rellease o f  the high molecular 
mass cardiac enzymes CIK and HBDH is not  completed before 72 hours. 
F r o ~ n  the data reported in Chapte~e 5 i t  can be concluded tlhat already after 
10 hloiwrs a reliable estimate o f  infarct size (SEE = 8 %) can be made on  the 
basis o f  FABP 



* Since calculated curnulatiwe release o f  l ow molecular mass markers may be 
influenced by renal function, infarct size as calculated from such mar-kers 
should only be used I I ~  plasma rreatinine values remain below 120 b~rnolSL 
during the first 24 hours after infarction, olr w i th  corrections performed for  
the remaining cases. 
In the present study, myocardial proteun content was determined in healthy 
hearts, while hearts as found in patients who died after AM1 contained lower 
amounts of these proteins. However, it follows from chapter. 5 that the ratios 
of released cytosolic proteins conform t o  the protein content ratios of 
healthy hearts. This indicates that the pathological changes as found in the 
hearts o f  patients wi th  AM1 can be descrilbed as dilution o f  ~ io rma l  muscle 
cells wi th  connective tissue (collagen, fat, edema). 
Enzyme activity is generally sensitive t o  perturbation of thle rertiac-y structure 
o f  the molecule, whereas the antigenic epitopes in myoglobin and FABP used 
i~n their  immunoassays are localised and relatively stable structures. 
Nevertheless, similar estimates o f  ~nfarct  size were found from enzymatic and 
non-enzymatic proteins, inducatung that protein denaturation before celli~lar 
I-elease o r  during transport f rom heart t o  plasma must have been limited. The 
same conclus~on follows firoran the equal values of infarct s~ize obtained froan a 
labille enzyme such as CK and a rel~arively stable enzyme such as I-lBDH. 



Hoofdstuk 7 

Samenvatting en conclusies 



He t  d~oel van de onderzoeken, die in deze thesis sijn beschreven, is een 
bijdrage re  leveren aan het verbeteren van de diagnostiek en de behandeling wan 
pat~Cnten met een acuut rnyocardinfarct. E r  is speciale aandacht besteed aan het 
toepassen van de toegenomen kennis wan biochemische ~eran~deringen in relatie t o t  
hartspiernecrose. De  mate van necrose kan vworden gecorreleerd aan de uitstorting 
van de zogenlamde cardiale merkers in het ~plasrn~a bij patienten met een acu~ut 
myocard infarct^ Bepaalde e~nzymen werden gedurende vele jaren als merkers 
gebruikt, maar in het !aatste decennium is gesu~ggereelrd, dat andere eiwitmerkers en 
met name zij die specifiek aanwezig zijn in hartweefsel en ui t  deze weefsels 
wegsijpelen wanneer necrose optreedt, een beter alte~rn~atief soulden zijn. D e  eisen, 
waaraan een cardiale merker moet beantwoorden, kunnen wisseleln, afhankelijk van 
de omstandigheden. D e  perfecte cardiale merker zou ap diverse vragen tegelijk 
antwoolrd moeten geven, zowel met betrekking t o t  de ziektetoestand van de patient 
als t o t  de meest gesclhikte behaIndeling en ook tot de uiteindelijke prognose. Hoewel 
er verschille~nde melrkers ziljn geintroducee~rd, bestaat er op dit moment geen perfecte 
cardiale merker. D o o r  evenwel verschillende merkers te  combineren, kan een 
antwoord worden gegeven op de vraagstelling van de clinicus, afhankelijk wan de 
Itlinische toestand van de i~ndiv~iduele patient en het verloop van diens zielkte. 

O p  de EIHBO word t  de clinilcus geconfronteerd met  patienten die reeds een 
acuut rnyocardinfarct doormaken en me t  patiënten met  een instabiele anlgina 
pectoris. Wanneer reeds een acuut myocardinfarct aanwezig is met  typische ST- 
veranderingen op het elektr~cardiogram en een suspecte anamnese, bestaat e r  geen 
behoefte, deze diagnose ook  n~og d.1m.v. een cardliale merker bevestigd te  krijgen. In 
dit soort  gevallen kan de diagnose 'acuut myocardinfarct"zonder laboraooriurm- 
bepalingen worden gesteld. Wanneer elektrocardiogram-veranderingen echter niet 
specifiek sijn voor een acuut infarct, terwijl de anarnnese verdlacht is - en dit komt in 
ongeveelr 30% van dle gevallen voor - kan het gebruik van een hoog specifieke en 
vroege r n e ~ r k r  van nut zijn o m  deze diagnose oe stellen of u i t  te  sluliten. Tenzij er een 
contra-inldlicatle bestaat sullen patlienten met  een acuut myocardinfarct bij voorke~ur 
met trornbrcrlyse worden behandeld. Nadat tr-ombolyse is gegeven kan een stijgi~ng en 
daling van de plasmaconcentrat~ae van cardiale merkers van betekenis zijn om zo sn~el 
mogel~ijlc reperfusie aan te  ton~en. Tot nu toe zijn geen prospectieve onderzoeken 
gepubliceerd, waariii is  nagegaan of het bestaan valn reperfusie aan de han~d van een 
specifielo patroon wan toename en afname van cardiale rnerkers in het serum van de 
patient: kan worden vastgesteld, zodat de behandelstrategie daaraan kan worden 
aangepast. 

Een overzicht over diagnostische aspecten allsmede ovelr de voorkeur voor het 
gebruik van rei~schillende ca~rdiale eiwitmerkers wo~rdt in hoofdstluk I behandeld. 
Gewoonlujlc worden stijgingen van de activiteit van creatine kinase, het haréspier- 
s~pecirieke iso-enzyme en het melkzuur dehydrogenase o f  aspartaat aminotransferase 
op  grote schaal gebruikt als merkers van cardiale weefselsch~ade. D e  dagelijkse klinische 
praktiik leert ons echter, dat deze merkers een aantal beperkinlgen hebben. In geval 
van skeletspierschade bestaat er een gebrek aan specificiteit. In de eerste uren na een 



acuut myocardinfarct is de sensitiviteit laag als gevolg van een vertmagd verschtjnear 
van deze merkers in het bloed. Bovendien is de gevoeligheid wan enzyr~ilbepailingen 
niet voldoende om een beperkte hartweefselschade vast te stellen als gevolg va17 eieili 
ongevoelige analytische mleetmethode van deze activiteit. De nieuwe serie mei-kers 
die ge'introduceerd is, lost deze tekortkomingen voor een deel op. Onder deze 
merkers moet de creatine kinase-MBmaSs, werden genoemd alsn7ede ook de 
troponine T de troponine I, myoglobine en vetzuur-bindend eiwit. Met naime d~e 
traponines hebben een goede cardiale specificiteit. Echter de troponines zijn 
gebonden aan de contractiele elementen en moeten hiervan dissociëren voordat ze 
in de circulatie kunnen komen. Zij worden derhalve llaa-ugzamer in dle circulatie 
uitgescheiden in vergelijking tot  de vrije cytosolische enzymen en eiwitten zeals 
creatine kinase, creatine kinase-MB massa, melkzuur deliydrogenase. Rydroxy- 
hoterzuur dehydrogenase en in her bijzonder ten opzichte van het myoglobine en het 
vetzuur-bindend eiwit. Deze relatief langzame uitscheiding van het troponine in het 
plasma stelt ons in staat, geringe hartweefselschade te diagnostiseren, zellfs meerdere 
dagen nadat deze schade is opgetreden. Myoglobine en vetzuur-bindend eiwit zijn 
kleinNe cytoplasmatlsche eiwitten, die een snelle 'wash out%ebben vanuit beschadigd 
weefsel en een vroege plasmaconcentratiestiiging geven na een acuut myocai-dinfarcc 
in vergeli~~king tot  alllle andere merkers. Hierdoor zijn deze met name geschikt voor 
vroege diagnostiek. Deze ei~witten met een lage moleculaire massa zijn echter niet 
cardiospecifiek en zij woi-den via de nieren uitgescheiden. Hun plasmaconcentratie 
kan derhalve worden belinvloed door veranderingen in de nier-functie. De korte 
halfwaardetijd van deze massa-eiwitten in het plasma inaakt hen bilzonder geschikt 
om een reinfarct vast te stellen. Een betere kennis van dle aanwezigheid eln verdeling 
van deze nieuwe merkers in gezon~d hartspierweefsel en de Icarakteristieke 
uitscheiding in het plasma n~a myocardschade zal ons een beter inziclht geven in de 
mogelijkheden wan deze alternatieve merkers in verschillende klinische situaties. W i j  
onderzochten deze aspecten voor de nieuwe eiwitrnerkelrs van het hart troponine T, 
myoglobine en vetzuur-bilndend eiwit en hebben hun Ycan-akteristieken vergelelc?in met 
die van de traditioneel gebruikte cardiale enzymen zoals creatilne kinase, mellczwur 
dehydrogenase en hydroxybaaerzuur dehydlrogenase. 

Biochemische merkers in no~maail hartweefsel 

Hoewel kwantitatieve bepalingen valn intracel~luiaire enzyrneln of eiwitten, diie 
na het ontstaan van hartweefselschade in het plasma verschijnen, voor~namielilk 
worden gebruikt voor diagnostische doeleinden, is er een groeiende Ilnteresse in hun 
toepassing voor het bepalen van de infarctgrootte. Voor een kwantitatieve bepaling 
van hartweefselschade door plasma-eiwit- of plasma-enzymconcentraties is er-van 
uitgegaan, dat er indi~vidueel slechts klenne verschillen zijn Itn die aanwezigheid van deze 
enzymen in het hart. Het  is van groot belang kennis te hebben van de kwantitatieve 
verdeling van deze merkers in normaal hartweefsel. Ook  is het belangrijk kennis te 



hebben van de spreiding van deze merkers over de verschillende gebleden van het 
hart, zoals anderwand en achterwand o f  voomvand en znjwand. O o k  de endocardnale 
en myocardiaie locatie i s  van belang. Een exacte bepaling van de infarctgrootte met 
gebruik van plastlllaconcenrraties van een cardiale merker is alleen mogelijk, wanlneer 
de variatie in de aanwezigheid van deze merker in hartweefsel gering is. Om het 
mogelijk te  rnalcen de infarctgrootte, bepaald ui t  plasmacurves van versch~~llende 
cardiale merkers, te  vergelijken, moet de infarctgrootte worden uitgedrukt in grarn- 
equival~enten (g-eqj gezond hartweefsel per l i ter plasma (g-eqll). O m  dit  te  kunnen 
doen moet de totale hoeveelheid vrijgekomen cardiale merker per liter plasma 
worden gedeeld door  de hoeveelheid van deze merker per gram gezond harweefsel. 
Variaties Iin hoeveelheden eerder bekende cardiale enzymen zijn uitgebreid 
bestudeerd maar over cardiale eiwitten, zoals myoglobine, vetzuur-bnndend eiwit en - 
troponinle 8, zijn slechts wein~g gegevens bekend. 

O m  de wee;fselconcentraties van de enzymen hydroxyboterruur dehydro- 
gerrase, melkzuur dehydrogenase en het eiwit rroponine T te  kunnen bepalen zijn van 
17 harten, die verkregen werden door  autopsie van patienten die aaln een niet 
cardiale dood overleden, binnen 24 uur na het overlijden stukjes weefsel weg- 
genomen. (Di~t  word t  beschreven in hoofdstuk 2). Per gram ongedroogd gewicht 
hartweefsel werd 156 f 25 U/g hydroxybaterzuwr delhydrogenase, 385 f 59 lJ/g 
nnelkruu~r dehydrogenase eln 234 f 65 mglg troponi~ne T gevonden. De  variatie van 
tropon~ine T (27%) is hoger in vergelijking m~et de gemiddelde variaties van melkzuur 
dehydrogenase en hydroxyboterzuur dlehydrogenase ( 1  S%), maar dit wordt  deels 
verklaard door  het feit d~at troponline T van de myofibrillen moest worden 
losgemaakt, voordat het bepaald kon worden en dit kan een oorzaak zijn voor een 
toename in analytische variatie. Elders was reeds aarigetoond, dat bij hydroxy- 
boterzuur dehydrogenase en mellkzuur dehydrogenase geen autolyse optreedt en dat 
de enzymhoeveelheid in monsters verkregen bij autopsie vergeleken kan worden met  
de enzymhoeveelheid in vers hartweefsel. Hetzelfde geldt voor tsoponi~ne T, daar de 
cardiale concentratie niet werd be~~nvloed door  de tijdsduur, verstreken tussen het 
mornelnr. van overlijden en het rnomelnt waarop autopsie plaatsvond (hoofdstuk 2). 

Daar het bekend is dat. de hloeveelheid creatine knnase in bil autopsie verkregen 
inonsters afneemt, Is gebruik gemaakt van de in de literatuur bekende waarde van 
2 l43 Wlg in vers weefsel. In een gelijksoortuge studie met  14 ha~rten, ve~rltregen ui t  
autopsie, werd ondlerzoek gedaan zowel iiaar inltra- individuele als naar inrer- 
individuelle variaties in concentraties van myoglobine en vetzuur-bindend eiwit in 
zowel epi-, mid- als endocardiale monsters (hoofdstuk 4). 

D e  resultaten van de onderzoeken naar deze sytoplasmatische eiwitten werden 
vergeleken met variaties in aanwezigheid van de traditionele cytoplasmatische 
rne~rkers veo~r infarctgrootte in hartweefsel zoals hydroxylboterzuur dehydrogenase 
of melkzuur dehydi-ogenase, waarvan bekend i s  dat ze olpvallend stabiel zijn bij 
autopsie. D e  gemiddelde hoeveelheid hydroxyboterzuwr dehydrogenase in 
hartweefsel is l b l  k 24 Ulg, van melkzuur dehydrogenase is dit 397 f 57 Wlg , van 
myoglobine 2,791 f 0.7 1 mg/g en van verzuu~r-bind~end eiwit 0.57 0.09 mg/g. 



Wij hebben vastgesteld, dat de variatie in concentratie van veauui--bindend 
eiwit  in hartweefsel vergelijkbaar is met  variaties in aanwezigheid van hydl-oxy- 
ibotemuur dehydrogenase en melkzuur dehydrogenase in dat weefsel en dat d i t  
slechts 15% is. D e  gemiddelde variatie in het hartspierweefsel wan cardiale myoglobine 
is ongeveer 10% hoger. In onze studie was er geen invloed van leeftijd, tijdsduui- 
tussen moment van overliiiden en moment van autopsie o f  Iokalisaeie wan het weefsel, 

O p  deze gronden kan worden geconcludeerd, dat de conlceiitratie va1n deze 
merkers in  hartcellen stalbiel is, ongeacht o f  de hartcel zich op een endocardiale, een 
rnesocardiale, dan wel een epica~rdiale locatie bevindt. D i t  is belangrijk wanneei- 
kwantitatieve conclusies moeten worden getrokken aan de hand  va^ uitscheidi~ngs- 
g rahken  van deze merkers. Een belangrijke negatieve correlatie werd gevonden 
tussen de hartmassa en de concentratie van al deze vier genoemde merkel-s in het 
weefsel1 als gevolg van cardiale hypertrophie (zie hoofdstuk 4). 

Samen met  enzymatische data zijn de concentraties valn myoglobine, vetzuur- 
bindend eiwit en troponine T in het plïasma nuttig om hartweefselschade ria acuut 
myocardinfarct t e  kunnen vaststellen. Op grond van een kleinere weefselspreiding 
hebben de merkers melkzuur dlehydragenase, hydroxyboterzuur dehydrogenlase en 
vetzuur-bindend ei,wit enige voo~rkeur ten opzichte van myoglobine o f  troponinle-T. 
Echter o p  grond van specificiteit o f  de mate van uits~h~eiding zou de voorlceur kunnen 
uilitgaan naar een valn de andere merlcers. 

Daar de mate van hartspierschade gerelateerd is aan de prognose van de 
levensverwachting voor de pacliënt, is deze zeer beia~ngrijlc Enzymatisch vaststellen 
van de mate van ischaemische hartspierschade is een routine klinische handeling 
geworden en is op succesvolle wijze toegepast in de evaluatie van de trombolytische 
thera~pie. Hierbij is aangetoond, dat de gunstige effecten van de behandeling, n.l. 
bescherming van de hartspierfunctie en reductie in mortaliteit, Itunnen worden ver- 
klaard uir de beperking van de infarctgrootte. Dit heeft bijgedragen t o t  de interesse in 
de Icvrantitatieve interpretatie van enzymbepalingen en de rneehod~ologische aspecten 
van een dergel i jk analyse. 

Buizen onze studie zijn ons geen andere studies bekend over de Icwan~tificel-ing 
van card,iaal trolponine T uitscheiding en slechts weinige over de kwantificering van 
myoglobine en vetzuur-bindend eiwit uitscheiding in het plasma. In hoofdstuk 2 
rapporteren wij over onze studie met betrekking t o t  de mate van het vrijkomen van 
troponirne T in vergelijking met  de uitscheidi~ng van cytoplasmatische cardiale enzyrn~en 
bij 22 patienten met  een acuut myocardinfarct, die trombolytische therapue 
ondergingen. Zowel creatine kinase. hydroxybatemu~ur dehlydlrogenase, inelkzuur 
dehydrogenase als troponine T werden seriematig bepaald in bloedmonsters die zeer 
frequent er1 gedurende minstens 168 uur ria de start van trombolytische therapie bi] 
patienten waren verkregen. D e  cumulatieve iuitstortingsculrves van de enzymen en 
troponine T un het plasma werden gecallccileerd, gebruikmakend van een zogenaamd 
twee compareimeriten mlodel voor circulerende eiwi~tten. De. cumlulatieve plasma 
uitstorting en de op grond hiervan berekende infarctgrooac, werd witgedrukt in gram 
eqwlivalent (g-eq) gezond myocard per Iliter plasma. Hierbii werd uitgegaan van een 



gerriiddelde hoeveelheid troponine T in hartspieweefsel wan 234 mg per gram 
gezond hartweefsel. Bij de cardliale enzymen creatine kinase, hydroxyboterzuur 
dehydrogenase en melkzuur dehydrogenase nam de totale uitscheiding na 72 uur  niet 
verdier toe. De  verschillen tussen deze enzymmerkers waren niet signiftcant. D e  
cumulatieve uitstorting van tmponiine T echter, uitgedrukt in gram equivalenten 
myocard per liter plasma, was slechts 5% van de totale uitstorting (g-eql) van de 
cytoplasmatische cardiale enzymen na 72 uur en nam ve~rder toe t o t  8,5% na l 6 8  uur. 
"rit kan worden verklaard uit &let feit, dat de eytosole fractie van troponine T in vers 
hartspieweefsel slechts 4% van de totale hoeveel~heid troponiine T is en dat dleze 
fractie in een vroeger stadium word t  uitgestort in vergelijking met de troponine T 
fractie die gebondein is aan de myofibrillaire structuren. D e  verschillende 
uitstortingspatronen voor enerzijds de vrije cposolische troponine T fractie en 
anderzijds de gebonden troponine T fractie, kunnen een bifasische plasma 
wiitstortingscurve veroorzaken, met  name bij patiënten die een vroege reperflusie 
vertonen na een acuut rnyocardinfarct. Ondanks de Incomplete uitstorting wan 
troponine T blijken de waarde van cum~ulatieve tropcrnine T na 72 en 168 uren en de 
troponine T pielcwaarden goed t e  correleren met  de enzymatische infarctgrootte, 
uitgedrukt in gram equivalent ha~rtspierweefsel per liter plasma (g-eql/l) en berekend 
vanuit cwmulatieve hydroxyboterzuur dehydrogenase, mell<zuur dehydrogenase o f  
creatine kinase uitstorting. He t  feit dat tropanine T waarden nog verhoogd zijn in het 
serum van patienten na acuut my~ca~rdinifarct. terwij l  de waarden van andere caIrdiale 
merkers reeds genormaliseerd zijn, maakt troponine T een goede merker om 
hartspierschade te  bepalen lange tijd nadat die schade is ontstaan. D i t  is waarschijnlijk 
het geval bij patiëinten met een syndroom van instabiele angiina pectoris, die in de 
voorafgaande dagen een vorm van hartspieIrschade hebbe~n doorgemaakt, welke 
allleen kan worden vastgesteld met  een rner~ker als troponinie T, dlie gedurende 
tenminste twee t o t  drie weken na een hartinfarct verhoogd blijft. 

De invloed van verschillende beh~andelimethoide op de 
u i i t s t o r t î n ~ g r p a t r o n e n  van c a r d i a l e  merkers bij patiënten met  
een acuut myocardinfarct 

Er zijn eegcbnwoordig verschillenlde behandelingen mogelijk voor verschillende 
categorieen patikilten, zodra de diag~nose acuut rnyocardinfarct is gesteld. D e  keuze 
voor een bepaald behandlelregirne is afhankelijk van overwegingen zoals leeftijd, 
medische voorgeschiedenis, Iclinlische toestand en de locatie van het infarct. Derhalve 
Itunnen laet begin en die wijze van behaindeli~ng verschillien. Bij iedere behan~deling 1s het 
echtei- van vitaal belang geinforineerd t e  siin omtrent de grootte van het infarct. Daar 
biochemische merkers worden gebruikt o m  de inhrc tgroot te  t e  bepalen, os 
onderzoek gedaan naai- de ilnvloed van het behandelregime op de wijze waarop de 
merker wordt  u~itgestort bij twee groepen patieInten (hoofdstu~k 3). D e  eerste groep 



patiénten werd behandeld met trombolyse. De tweede groep om verschillende 
redenen niet. Binnen 24 uur vond coronai~ngiografisch onderzoek plaats bij alle 
patienten die trombolytische thelrapie hadden ontvangen. Op grond hlervan werden 
zij verdeeld in een gmep met en een groep zonder reperfusie. Bij patiënten die niet 
werden behandeld met trombolyse werd het optreden van repei-fusie vastgesteld op 
klinische symptomen wanneer geen coronairangiogram was gedaan. Daar troponine 
T gebonden is aan myofibrillai~re structuren in de hartspier is het mogelijk, dat een 
behandelingsstrategie of  het resultaat van de behandeling - zoals bijvoorbeeld het wel 
of niet optreden van reperfusie - de cumulatieve plasma uitstorting van dit eiwit op 
een verschillende wijze be.~nvloedl in vergelijking met de cumulatiewe uitstorting van 
de niet gebonden cytoplasmatische cardiale enzymen. Voor deze laatsten is 
aangetoond, dat de totale cumulatieve uitstorting na 72 uur niet wordt be'invloled 
door de wijze van behandeling. Daarom werd in beide groepen paticenten de 
cumulatieve uitstorting van troponine T vergelelcen met de cumulatieve uitstorting 
van de cytoplasmatische cardiale enzymen hydroxybotet-zulur dehydrogerrase en 
creatine kinase. Wij toonden aan, dat de enzym uitstorting binnen 72 tot 100 LIUI- bij 
alle patiënten compleet was, terwijl de trolpanin~e T uitstorting na 168 uur nog steeds 
voortduurde. Vertraagde tijdipiekwaarden werden gewonden voor de cal-diale 
enzymen en voor troponine T bij patienten die niet werden behandeld met troinbo- 
lytische therapie en die geen reperfusie vertoonden in vergelijking met patilenten die 
belhandeld werden met trombolytische therapie en wel reperfusie vertoondenl. Het  
bleek dat plasma tijd/concentratiecurves en uitstoin-angsgrafielcen van troponine T in 
patienten behandeld met trombolytische therapie, die reperfusie vertoondeln, een 
veel duidelijlker bifasisch Icarakter hadden dan de curves van patienten zonder 
trombolytische therapie, die geen reperfusie vertoo~inden. D i t  laatste kan echter niet 
worden gebruikt om vaatdoorgankelijl<heid aan te tonen bij patientten, die 
trombolytische therapie hebben ondergaan. Desalniettemin werd, ondanks het feit 
dat de troponine T uitstorting na 168 uur slechts een fractie (ongeveer 8%) wan de 
cumulatieve enzym uitstorting bedraagt, een hoge correlatie gevonden tussen de 
cumullatieve cardiale enzymuitstorting (infarctgrootte) en de clumulati~eve troponine T 
uitstorting. D i t  was onafhanlcelijk van de behandelstrategie of de uitkomst van de 
behandeling. W i j  conclludeerden, dat troponine T een betrouwbare merker is om de 
mate van harupierschade te bepalen en dat de cwmulat~eve uitstol-ting niet wordt 
beinvloed door de behandelstrategie of de uitkonist wan de behandeling. 

Vroege merlkers en de in~vlaed van de nierfunctie 

De zogenaamde vroege merkers voor het aantonen van ischaemie van het 
myocard worden gekenmerlkt door een snelle uitstorting, i.e. een vlraeg vi-ilkomen uit 
afstervende hartweefselcellen in het bloed. Het rnyoglobi~ne en het vetzuur-bindend 
eiwit zijn cytopilasmatische eiwitten met een laag moleculair gewicht en zij worden 
beschouwd als nuttige biochemische merkers voor het vroegtijldig aantoneln of 



uitsluliten van een acuut myocardinfarct. Beide eiwitten worden niet alleen snel na her: 
ontstaan van een acuut myocardinfarct in het plasma uitgestort: hun lage molecuul- 
gewicht heeft tevens een klaring via de nier mt gevolg, waardoor huln transittijd in het 
plasm~a relatief kcort is. De  plas~macoin~centmtie i s  afhankelijk van een adequate 
n~edunctie. Een verminderde nierfunctie k.an een verhoogde concentratie van deze 
morkers in het plasma tot gevolg hebben. Door de snelle uitstorting van deze 
laagmoleculaire eiwisten in het plasma zijn deze eiwitt~en niet alleen gesch,ikt voor 
vroegdiagnostiek van een acuut myocardinfarct, maar derhalve ook orn een acuut 
rnyocardin~farct in  een vroeg stadium ui t  t e  sluiten. D o o r  hun snelle uitstorting kan de 
gi-ootte van een acuut myocardinfarct in een vroeg stadium worden vastgesteld en op 
basis van het verloop valn de inieiele curves kan repedusie worden vastgesteld, nadat 
trombolyse is gegeven. Bij eeln verlminderde nierfunctie kunnen echter verhoogde 
concentrati~es van myoglobine en vetzuur-bindend eiwit worden gevonden, zonder 
dlat er beschadigd rnyoca~rd bestaat. Dit kan er toe lijden dat de infarctgrootte, op basis 
van deze concentraties berekend, wordt overschat, wanneer deze wordt  vergeleken 
met een bereltening op basis van merkers met een hoog mollecuulgevvicht, zoals 
creatine Itinase en hydroxyboterzuur dehydrogenase, die niet via de nieren worden 
geklaard. 

In hoofdstult 5 bestudee~rden we de invloed van een verminderde nierfunctie 
op da berekende inhrctgrootte, wanneer die op  basis van plasma uitstortingscurves 
van caIrdiale eiwitmerkers met een laag molecuulgewicht: zoals vetzuur-bindend eiwit 
en myogllobine is gecalculeerd. W e  vergeleken de verkregen waarden met  metingen, 
verkregen uit betrouwbare merkers van infarctgrootte als hydroxyboterzuur 
dehyd~rogenase en ereaicine kilnase, die niet via de nieren wordeln geklaard. He t  
verschil in infarctgrootte, gemeten met hetzij myaglolbine of vetzuur-bindend eiwit, o f  

tnase en met de waarden verkregen u i t  de tradiltionele cardiale merkers creatine li 
hydlroxyboterzuur dehydrogenase, was gerelateerd aan de nierhllictie van deze 
patiënten. 'Voor dit laatstte was de serum creatininewaarde als paralmeter gebruikt. 

In feite toonden we een correlatie aan tussen de plasma cn-eatinin~econcentratie 
in de eerste vierentwintig uur na een acuut myocardinfarct en het verschil in berekende 
infarctgrootte, enerzijds op basis van curnul~atieve witstortingscurves van myoglobine 
of vetzuur-bindend eiwit en a~nderzijds van hyd~roxyboterzuur dehydrogenase in het 
plasma. 

Bij pat iëi~~ten, wier creatinineconcentraities Iln het  plasma binnen de 
normaalwaarden van het laboratoriuml vielen, vonden we een goede avereenlkomst 
russen de infarctgrootte, berekend olp basis van cumulatieve plasmacurves wan 
myoglobine ei1 vetzuur-bindend eiwit en de infarctgrootte, berekend op cumulatieve 
plasmacurves van Iriydroxyboterzuur dehydrogenase. Viel de creatinineco~ncentratie 
echtei- boven de normaallwaai~de van het laboraeorium, dan werd de infarctgrootte, 
bel-elcend op  basis van cuinulatieve plas~macurves van myoglobine en vetzuur-bindend 
eiwit, met name bil grotere infarcteln aanzienlijk overschat. He t  belang van deze 
bevindingen is duidelijk. Wanneer de infairctgraatte word t  berekend o p  basis van 
plasinacw~rves van myoglobine of vetzuur-bindend eiwit dient men zich t e  realiseren 



dat het vaak voorkomt, dat de niedunctie in de eerste vierentwintig uur na een acuut 
myocardinfarct is verminderd. Hierdoor knn een foutieve waarde vooi- de inba-ct- 
grootte worden vasrgesteld. Het is dan ook aan te bevelen de nierfunctie zorgvuldig, 
d.w.z. twee keer in de eerste vierentwintig uur te bepalen, wannecn- men laag- 
moleculaire eiwitmerkers gebruikt om de infarctgrootte te berekenen. 

Conclusies 

* In normaal hai-espieweefsei ligt de variatae van de hoeveelheid troponine T, 
vealuur-bindend eiwit, myoglobine, melkzuur dehydmgenase en hydroxy- 
boterzuur dehydrogenase in de orde van 15 % en zijn deze eiwitten trans- 
mleiraal gelijkelijk verdeeld. Hieruit kan worden afgeleid, dat de localisatie van 
het infarct wan weinug invloed is op de bepaling van de grootte van het infarct. 

* De cumulati~ewe troponine T uitstorting bedraagt slechts een fractie van de 
cumulatieve uitstorting van de cardiale enzymen (5 % na 72 uur en $,5 % na 
168 uur). Toch werd een goede correlatie gevonden tussen de uitstorting van 
troponine A en de cytosole cardiale enzymen bij padknten met een acuut 
myocardinfarct. Daar troponine T tot  tenminste 170 uur na het begin va17 de 
klachten in de circulatie wordt uitgestort, is her klaarblijkelijk een goede 
merker voor het detecteren wan cellwersteirf wanneer de patticint z~ch pas na 
lange tijd presenteert op de eerste hulp. Dit is vooral van belang omdat 
andere merkers zoals het electrocardiogram en de alnarnnese valter geen 
diagnose meer mogelijk maken, b.v. wanneer op het electrocardiograrn al een 
vroeger doorgemaakt infarct of een linker bundeltakblock zichtbaar is. 
De  mate van curnulati~eve troponine T uitstortnng wordt niet beinvloed door 
trambolytische therapie of het wel of  n~iet doorganlcelijl< zijn van het 
infarctgerelateerde coronairvat. 
De cumulatieve uitstorting van de eiwitten met een laag moleculair gewicht, 
zoals myoglobine en vetzuur-bindend eiwit is bimnen 24 uur nla het begin van 
de symptomen voltooid. De uitstorting van de cytoplasmatische cardiale 
enzymen met een hoog moleculairgewicht zoals creatifi~e kinase en 
hydroxyboterzuur dehydragenase duurt daarentegeln 72 uur. Uit d~e gegevens 
welke zijn gerapporteerd in hoofdstuk 5 kan worden geconcludeerd, dat al na 
10 uur een betrouwbare berekening van de infarcgn-ootte Ican worden 
gemaakt op basis van helt wetzuur-bindend eiwit. 
Daar de berekende cumulatieve uitstorting van merkers met een laag 
moleculairgewicht kan worden kre'invlaed door de nierfunctie dienIr deze, 
wanneer de infarctgrootte binnen 24 uulr na het begin v.an de Itlachten op 
basis van dit soort merkers wordt berekend, onder de 120 pinol/L te liggen. 
Bij nierfiwnctiewaarden boven deze grelns dient een aalngepaste berekening 
plaats te vinden. 



In de huidige studie werd de hoeveelheid myocardiaal eiwit in gezonde harten 
bepaald, t e w i j l  de harten wan patianten, die overleden na een myocardinfarct 
lagere hloeveelheden van deze eiwitten bevatten. Uit hoofdstuk 5 blijkt, dat 
de ratios van de uitgestorte cytosolische eiwitten overeenstemmen mlct de 
ratios van gezonde harten. Hieruit k n  worden vastgesteld, dat de pathologische 
veranderingen, zaals die worden gezien in de harten van patientem met een 
acuut myocardinfarct berusten op dilwtie van normlaal spiercelweefsel d.m.v. 
collageen, vet en oedeem. 
D e  enzyrnactiviteit is in het algemeen gevoelig voor perturbatie van de 
tert~aire structuren van her mcilecuwl. D e  antigene elpitopen in het myoglobine 
en het veczlwur-bindend eiwit, die wordlen gebru~ikt in immunoassays zijn 
daarentegen vaste en stabiele structuren. Desal~n~etternin wo~rden bii het 
berekenen van de infalrritgrootte gelijke waarden gevonden voor enzymatische 
en niet-enzymatische eiwitten. Dit houdt in dat de d~enaturatîe van het eiwit 
vFOr de cellulaire uitstorting alsmede tijdens het transport van her hart naar 
het plasma beperkt moet zijn. 




