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Giriş
Kardiyak marker’lara yönelik hasta başı 
testleri testi (POCT) 24 yıl önce 
başladı.1 Teknoloji giderek ilerledi ve 
göğüs ağrısı çeken hastalara ayırıcı 
tanıya yönelik kardiyak troponinleri, 
kardiyak troponin T (cTnT) ve kardiyak 
troponin I (cTnI) ölçümünün 
baskınlığı,2 hızlı tanı ihtiyacının gittikçe 
daha da arttığını ortaya koydu. 
Troponin kullanılarak miyokard 
enfarktüsü tanısına dair ilk 
kılavuzlarda, testlerin dönüş süresinde 
önemli bir sorun olması halinde POCT 
tavsiye edildi.3 Kardiyak marker’lara 
yönelik POCT’yi değerlendiren çok 
sayıda çalışma olmasına rağmen, 
gözlemsel çalışmaların dışında hiçbir 
klinik delil bulunamadı.4 POCT’ye 
yönelik dönüş süresinin merkezi 
laboratuvar testininkinden önemli 
oranda daha hızlı olduğu, iyi bilinen, 
sistematik bir bulgu. Kardiyak 
marker’lar için POCT kullanılması 
durumunda, hızlı bir tanı dönüş 
süresinin klinik faydaya 
çevrilebileceğini göstermek önem 
taşıyor. Kardiyak POCT’nin 
doğruluğunu ispatlayacak (veya 
çürütecek) en iyi delil ise randomize 
kontrollü çalışma (RCT).

2007’de Kardiyak Marker Panel Testi 
Kullanılarak Tedavinin Randomize 
Değerlendirmesi (RATPAC) çalışması 
planlandığında, yalnızca tek bir POCT 
kardiyak marker RCT’si yayınlanmıştı.5 
Bu nedenle, geleneksel kardiyak 
biyomarker testi tarafından yönetilen 

Kardiyak Marker Panel Testi 
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hastaları POCT baz alınarak yapılanla 
karşılaştıracak, ileriye dönük, çok 
merkezli bir RCT’nin yapılmasına ihtiyaç 
vardı. Çalışmayla aynı zamanda birçok 
kardiyak biyomarker kullanılarak çok 
kısa bir test aralığının gerekip 
gerekmediği ya da yalnızca cTnI’nın 
ölçümünün yeterli olup olmayacağının 
belirlenmesi amaçlandı. Önceki 
çalışmalarda çoklu kardiyak 
marker’larının gerektiği ortaya kondu. 
Şu anda tanıda referans popülasyonun 
yüzde 99’luk kesiminde %10 KV 
bulunan troponin testinin kullanımı 
tavsiye edildiğinden, bu analitik özelliğe 
uyacak bir hasta başı testleri 
analizörünün seçilmesi önemliydi. 
Yalnızca* Siemens Stratus® CS Analizörü 
analitik hedefleri karşıladı ve bu 
nedenle de çalışmada kullanıldı. Tüm 
acil servis bölümleri giderek artan dosya 
yükü ve yatak sıkıntısı nedeniyle baskı 
altında. Erken tanı koyulmasını ve erken 
taburcu etmeyi kolaylaştıracak herhangi 
bir teknoloji, bu nedenle gerek klinisyen 
gerekse hasta için önemli bir değer ve 
büyük oranda potansiyel fayda taşıyor. 
Erken taburcu etmeyi kolaylaştırmak ve 
acil servis yataklarındaki sıkışmayı 
azaltmak amacıyla kardiyak marker’lara 
yönelik POCT kullanarak acil servis 
departmanının yürüttüğü çalışmanın 
bulgularını uyguluyoruz.

“RATPAC çalışması bulguları, düşük 
riskli hastaları, cTnI ölçümüne 
dayanarak kabul esnasında ve 
uygun bir karar verme protokolüyle 
birleştirildiğinde kabulden sonraki 
90 dakika içinde güvenle taburcu 
etmenin mümkün olduğunu 
doğruladı.** Kabulden sonraki 3 
saat içerisinde tanıyı doğrulamak 
amacıyla erken kan örneği alımı ve 
cTnI ölçümü gerçekleştirilerek, 
bunu hâlihazırda karar verme 
protokollerinde değişikliğe 
dönüştürdük.” 
— Dr. Paul Collinson

Hasta başı testleri kardiyak biyomarker panel kullanımını değerlendirmeye 
yönelik deney çalışması

Stratus®	CS	Sistemi,	referans	
popülasyonun	yüzde	99‘luk	kesiminde	
%10	KV‘lik	ESC	önerilerini	karşılayan	
mevcut	tek*	POC	cihazı	olduğundan,	
hasta	başı	testleri	cihazı	olarak	seçildi.

RATPAC çalışması özeti
Kardiyak Marker Panel Testi 
Kullanılarak Tedavinin Randomize 
Değerlendirmesi (RATPAC) çalışması, 
hasta başı testleri (POC) kardiyak 
biyomarker seri testinin aşağıdakileri 
yerine getirip getiremeyeceğini 
değerlendirmek amacıyla tasarlanmış 
ve yayınlanmış bir çalışmadır:
• Acil servis değerlendirmesi 

sonrasında hastaneden başarıyla 
taburcu edilme oranının artırılması.

• Her bakım episodu için koroner ve 
yoğun bakım ve kardiyak 
tedavilerinin kullanımının 
etkilenmesi.

• Acil servise sonraki vizitlerin, 
hastaneye kabullerin veya önemli 
advers etkilerin azaltılması.

30 Ocak 2007 ve 2 Haziran 2008 
tarihleri arasında çalışmaya toplamda 
2.246 katılımcı dâhil edildi.
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Katılımcılar çalışmaya katılmayı kabul 
ettikten sonra, iki çalışma grubundan 
birine randomize şekilde seçildi: 
1 POC grubunda hastane protokolüne 

uygun standart tanı amaçlı test ve 
tedaviyle birlikte POC biyomarker 
panel seri testi kullanıldı.

2 Standart bakım grubunda hastane 
protokolüne uygun standart tanı 
amaçlı test ve tedaviyle birlikte, 
yerel protokoller uyarınca 
laboratuvar troponin testleri 
kullanıldı.

Bir sonraki sayfada açıklandığı gibi, 
RATPAC çalışmasına dair dört makale 
hakemli literatürde yayınlandı.

Sonuçlar**

RATPAC çalışması, acil serviste göğüs 
ağrısı baş gösteren düşük riskli 
hastaların değerlendirmesine yönelik 
laboratuvar tanısı kullanılarak 

Daha hızlı taburcu etme
[Goodacre SW, Bradburn M, Cross E, 
Collinson P, Gray A, Hall AS. The 
Randomized Assessment of Treatment 
Using Panel Assay of Cardiac Markers 
(RATPAC) trial: a randomized 
controlled trial of point-of-care cardiac 
markers in the emergency 
department. Heart, 2011;97:1990-6.]6

Çalışmanın primer ve sekonder 
sonuçlarını inceleyen bu araştırma, 
POC grubunda daha yüksek oranda 
düşük riskli hastanın hedef süre 
içerisinde taburcu edilmesi primer 
sonucuna ulaşıldığını gösterdi**. 
Tablo 1’de gösterildiği üzere, POC 

standart bakım ile POC üç marker’lı 
protokolü karşılaştıran, ileriye dönük, 
körleştirilmemiş, randomize bir 
çalışmaydı. 

• POC değerlendirmesi kullanımı, 
daha çok sayıda hastanın, kabulden 
sonra hedeflenen süre içerisinde 
başarıyla taburcu edilmesiyle 
sonuçlandı.

• POC daha yüksek acil servis, koroner 
bakım ve kardiyak müdahalesi 
maliyetinin yanında, daha düşük 
genel yatılı hasta maliyetiyle 

ilişkilendirildi; POC grubu ve 
standart bakım grubu 
arasındakiortalama maliyet farkı 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p 
= 0,056).7

• Çeşitli sonuçlarda POC testine etkide 
önemli varyasyon gözlemlendi: bazı 
hastaneler POC testinde önemli 
ilerleme gösterirken, diğerlerinde 
hiçbir etki gözlemlenmedi.8 
Dolayısıyla bir çalışmanın bulgularını 
diğer kurumlara uygularken tedbirli 
davranılmalıdır.

• CKMB ve Miyoglobinin eklenmesi, 
hastane protokolü uyarınca standart 
tanı amaçlı test ve tedavilerle 
birlikte kullanılan miyokard 
enfarktüsünün evrensel tanımının 
analitik performansına yönelik 
önerileri karşılayan bir troponin seti 
testinin tanıya ilişkin verimliliğine 
önemli oranda yardımcı olmaz.11

POC testi ve geleneksel kardiyak biyomarker testi
Yayınlanan makalelerde özetlenmiş sonuçlar.

grubundaki hastaların %32’si 
(358/1125) başarıyla taburcu edildi 
ve sonraki 30 gün içerisinde herhangi 
bir advers olay yaşamadı; kontrol 
grubunda ise bu oran yalnızca %13 
(146/1118) oldu.

POC grubuna yönelik ilk hastanede 
kalış süresi 8,8 saatti; bu süre 
standart bakım grubundan önemli 
oranda daha kısa oldu (14,2 saat; P < 
0,001 ).

Standart bakım grubuna kıyasla, POC 
grubundaki hastaların koroner bakım 
ünitesine kabul edilip klopidogrel 
alması daha muhtemeldi. 3 aylık 

takip süresi 
boyunca, POC 
grubundaki çok 
daha az sayıda 
hasta için 
hastanede 
tedavi gerekli 
oldu (607’ye 
karşılık 448). 

Uygun maliyetler
[Fitzgerald P, Goodacre SE, Cross E, 
Dixon S. Cost-effectiveness of point-
of-care biomarker assessment for 
suspected myocardial infarction: The 
Randomized Assessment of Treatment 
Using Panel Assay of Cardiac Markers 
(RATPAC) Trial. Acad Emerg Med. 
2011;18:488-95.]7

RATPAC araştırmacıları aynı zamanda 
POC testinin maliyet etkinliğini 
inceledi. RATPAC çalışmasındaki 246 
katılımcı ile gerçekleştirilen mikro 
maliyet çalışmasında, acil servis 
personeli ve POC testi maliyeti 
değerlendirildi. Tablo 2’de 
gösterildiği gibi, sonuçlar POC 
değerlendirmesini daha yüksek 
maliyetle (özellikle acil servis, 
koroner bakım ve kardiyak 
müdahalesi maliyeti) birlikte daha 
düşük genel yatılı hasta maliyetiyle 
ilişkilendirdi. POC grubu ve standart 
bakım grubu arasındaki ortalama 
maliyetteki fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p = 0.056).

Hasta Başı Testleri Standart Bakım p Değeri

 £1217,14
 ($1987,14)

 £1005,91
 ($1568,64) 0,056

Primer  
Sonuçlar

Hasta Başı
Testleri

 Standart  
Bakım p Değeri

Hedef sürede
taburcu
edilen*

%32  
(358/1125)

%13  
(146/1118)

p < 0,001

Ortalama ilk
hastanede
kalış süresi

 
8,8 saat 14,2 saat p < 0,001

Hastane Standart Bakım p Değeri

Toplam
358/1125 

(%32)
146/1118 (%13) <0,001

Barnsley
110/162 

(%68)
43/164 (%26) <0,001

Derriford 43/164 (%26) 21/164 (%13) 0,003

Edinburgh
104/228 

(%46)
16/224 (%7) <0,001

Frenchay 50/233 (%21) 9/231 (%4) <0,001

Leeds 1/173 (%1) 8/171 (%5) 0,054

Leicester 50/165 (%30) 49/164 (%30) 0,699

Hasta Başı Testleri

* ve 30 gün içinde advers olay görülmedi

Tablo 1: Primer Sonuçlar

POC	testi	kullanıldığında,	daha	yüksek	
oranda	düşük	riskli	hasta	hedef	süre	
içerisinde	taburcu	edilebilir.

Stratus®	 CS	Troponin	Kullanım	
Talimatları	seri	testi	sürelerine	dair	
öneri	sunmamaktadır.	Klinisyenler	seri	
sürelerini	tesislerindeki	uygulamalara	
ve	mevcut	kılavuzlara	dayanarak	
belirlemelidir.	RATPAC	çalışmasında,	
klinisyenler	seri	test	sürelerini	kabul	
sırasında	ve	POC	grubu	için	kabulden	
90	dakika	sonrasında	seçmiştir.
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Ancak incelenen tüm verilere 
dayanarak, araştırmacılar hasta başı 
testleri panel değerlendirmesinin 
uygun maliyetli olarak kabul 
edilmesinin mümkün olmadığı 
sonucuna vardı.

Fakat, çeşitli faktörler nedeniyle, 
araştırmacılar bulguların diğer 
kurumlara uygulanmasında ihtiyatlı 
olunmasını tavsiye ediyor. Örneğin, 
RATPAC çalışmasında yalnızca iki 
alternatif incelendi. POC kardiyak 
biyomarker testinin kullanılmasının 
RATPAC protokolü dışında daha 
uygun maliyetli yolları olabilir. 
Çalışmada kullanılan örnek boyutu 
ekonomik tedbirlerden ziyade primer 
sonuca bağlıydı ve bu nedenle POC 
testinin maliyetleri artırıp artırmadığı 
belirsizdir. 

Hastane protokolüne bağlı 
varyasyon
[Bradburn M, Goodacre SW, 
Fitzgerald P, Coats T, Gray A, Hassan 
T, Humphrey J, Kendall J, Smith J, 
Collinson P. Interhospital variation in 
the RATPAC Trial (Randomized 
Assessment of Treatment Using Panel 
Assay of Cardiac Markers). Emerg 
Med J. 2012;29:233-8]8

RATPAC araştırmacıları aynı zamanda 
sonuçlar ve maliyetlerine dair altı 
hastanenin protokollerindeki 
varyasyonun etkisini inceledi. 
Beklendiği gibi, POC 
değerlendirmesinin etkisinin altı 
katılımcı hastanede önemli oranda 
değişiklik gösterdiği bulundu**; bu 
durum çeşitli sonuçlarda laboratuvar 
troponin testleri ve POC kullanımını 
karşılaştıran diğer çalışmalarda da 
gözlemlendi.9,10 Yerel uygulamalar, 

Barnsley’de hasta başı testleri 
değerlendirmesi sonucunda taburcu 
edilme süresinin önemli oranda 
kısalmasından, Leicester’da esasen 
hiçbir fark görülmemesine kadar, 
sonuçlar üzerinde önemli etkiye 
sahip olabilir. Tablo 3’te görüldüğü 
üzere, belli bir çalışmada elde edilen 
bulguların tüm hastanelerde geçerli 
olacağı varsayılmamalıdır.

Hasta başı testleri testini dâhil etme 
kararının bir parçası olarak, hastane 
tesisleri, protokolleri ve kılavuzlarının 
gözden geçirilmesi önerilir.

En iyi biyomarker stratejisi
[Collinson P, Goodacre SW, Gaze D, 
Gray A. Very early diagnosis of chest 
pain by point-of-care testing; 
comparison of the diagnostic 
efficiency of a panel of cardiac 
biomarkers compared with troponin 
measurement alone in the RATPAC 
trial. Heart. 2012;98:312-8.]11**

POCT kolunun bu alt çalışması, düşük 
riskli hasta popülasyonunun tanısına 
yardımcı olmada POC 
biyomarker’larının her birinin etkisini 
belirlemeyi amaçlıyordu. Farklı tanı 
amaçlı stratejilerin tanıyı etkileyip 

etkilemeyeceğinin tespit edilmesi 
amacıyla veriler incelendi. İncelenen 
stratejiler arasında aşağıdakiler yer 
aldı:
• CK-MB, Miyoglobin ve kardiyak 

Troponin I; ayrı olarak.
• Seri test ile ayrı marker 

değerlerindeki değişim (Δ).
• Ayrı marker’lar ve üçlü teste yönelik 

pik değerin ve (Δ) değerinin 
kombinasyonu.

Alt çalışmada, CKMB ve Miyoglobinin 
dâhil edilmesinin bu hastaların 
tanısını önemli oranda değiştirmediği 
görüldü**. Bu, düşük riskli hastalar 
için, standart tanı amaçlı testlerle 
beraber, Troponin seri testi yeterli 
tanıya yönelik verimlilik sağladı.

Bu çalışmadan elde edilen iki önemli 
bulgu mevcuttur:
1 Acil serviste, hastane protokolüne 

uygun standart tanı amaçlı test ve 
tedavilerle birlikte POC testi, güvenli 
ve doğru bir miyokard enfarktüsü 
tanısı koyulmasına yardımcı oluyor.

2 CKMB ve Miyoglobinin dâhil 
edilmesi, hastane protokolüne 
uygun standart tanı amaçlı test ve 
tedavilerle birlikte kullanılan, 
miyokard enfarktüsünün evrensel 
tanımının analitik performansına 
yönelik önerileri karşılayan Troponin 
seri testinin tanıya yönelik 
verimliliğine önemli oranda katkı 
sağlıyor.
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Hasta Başı Testleri

Tablo 2: Hasta başı ortalama maliyet

Tablo 3: Hedef süre içerisinde başarıyla 
taburcu edilen hastaların oranı

Tablo BMJ Publishing Group’un izniyle yeniden basılmıştır.

Hastane	proto-
kolüne	uygun	
standart	tanı	
amaçlı	test	ve	
tedavilerle	
birlikte,	yüksek	
duyarlılıkta*** 

troponin,	
yöntemin	yüzde	
99’luk	kesimde	
≤%10	seviyesinde	
belirsizliğe	sahip	
olması	
durumunda	tanı	
için	iyi	bir	
marker’dır.

İlgili	yeni	protokollerle	beraber	acil	
serviste	POC	testine	geçmenin	mali	
etkisi,	satışa	dönük	faydaları	kurumdan	
kuruma	değişebileceğinden,	yerel	
olarak	değerlendirilmelidir.

Taburcu	edilme	süresindeki	gelişmenin	
kapsamı	hastane	protokolüne	bağlı	
olarak	değişiklik	gösteriyor.
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RATPAC çalışması, Ulusal Sağlık 
Araştırması Enstitüsü Sağlık Teknoloji 
Değerlendirme programının 
finansmanıyla, İngiltere’de altı acil 
servis bölümünde yürütülen 
körleştirilmemiş, randomize, kontrollü 
bir çalışma olarak tasarlandı.6 30 Ocak 
2007 ve 2 Haziran 2008 tarihleri 
arasında çalışmaya toplamda 2.243 
katılımcı dâhil edildi. Çalışma dışı 
bırakma kriterleri aşağıdakileri 
içeriyordu:
• Elektrokardiyogramda (ECG) 3 

mm’den fazla negatif T dalgası veya 
of 1 mm’den fazla ST sapması 
bulunması.

• Koroner arter hastalığı ve uzun 
süreli (1 saatten fazla) veya 
tekrarlayan kardiyak tipi ağrı 
episodları geçmişi.

• Doğrulanmış veya şüphelenilen 
ciddi non-koroner patoloji, örneğin 
pulmoner emboli.

• Komorbidite veya hastaneye kabulü 
gerektiren sosyal sorunlar.

• Göğüs ağrısının sebebinin belirgin 
bir şekilde kardiyak olmaması; 
örneğin travma, kas ağrısı, veya 
pnömotoraks.

• Son ağrı episodundan beri 12 
saatten fazla süre geçmiş olması.

• Daha önceden çalışmaya kayıt 
olunması.

• Bilgilendirilmiş onam verilememesi 
veya vermenin istenmemesi.

Çalışma protokolüne daha yakından bakış

Katılımcılar çalışmaya katılmayı kabul 
ettikten sonra, iki çalışma grubundan 
birine randomize şekilde seçildi:
1 POC grubunda hastane protokolüne 

uygun standart tanı amaçlı test ve 
tedaviyle birlikte POC biyomarker 
panel seri testi kullanıldı.

2 Standart bakım grubunda hastane 
protokolüne uygun standart tanı 
amaçlı test ve tedaviyle birlikte, 
yerel protokoller uyarınca 
laboratuvar troponin testleri 
kullanıldı.

POC panelinin kullanımına yönelik 
önerilen bir protokol sunuldu, ancak 
tüm yönetim kararları, aynı zamanda 
tüm diğer tanı amaçlı testler ve 
kontrol grubunda laboratuvar 
testlerinin kullanımı, son olarak klinik 
personelinin takdirinde oldu. Altı 
hastanenin beşinde, Ulusal Sağlık 
Enstitüsü ve Akut Göğüs Ağrısının 
Yönetimine Yönelik Klinik 
Mükemmellik Kılavuzu 7 troponin 
ölçümüne yönelik öneriler en kötü 
semptomlardan 10-12 saat sonra 
izlenirken, altıncı hastanede 6 saatlik 
daha erken bir süre kullanıldı. 

POC kardiyak paneli, Siemens 
Stratus® CS Analizöründe işlenen 
toplu CK-MB, Miyoglobin ve 
Troponin I’yı içerdi.* 

Bu testlerin analitik özellikleri Tablo 
4’te gösteriliyor.

Standart bakım grubu her hastanede 
mevcut uygulamaya göre yönetildi ve 
bu nedenle, Tablo 5’te görüldüğü 
üzere, kan örneği alındığı zamanda, 
kullanılan testlerde ve uygulanan tanı 
eşiklerinde varyasyon görüldü

Protokol ilk acil servis 
değerlendirmesinden hemen sonra 
POC biyomarker panel testi ve ikinci 
bir seri test önerdi. CK-MB seviyesinin 
5 µg/L’den fazla olması, CK-MB 
gradyanının 1,6 µg/L’yi aşması, 
miyoglobin gradyanının başlangıç 
seviyesinin %25’ini aşması veya TnI 
seviyesinin 0.07 µg/L’den fazla olması 
ya da ilk örneğin 0,03 µg/L’den fazla 
ve ikinci örneğin 0,03-0,07 µg/L 
arasında olması durumunda 
hastaneye kabul tavsiye edildi.

Primer sonuç, taburcu edilmede 
belirlenen hedef sürede acil servis 
değerlendirmesi sonrasında evlerine 
taburcu edilen, sonraki 3 ay boyunca 
herhangi bir advers olay (ölüm, fatal 
olmayan miyokard enfarktüsü, acil 
revaskülarizasyon ihtiyacı, yaşamı 
tehdit eden aritmi veya miyokar 
iskemi nedeniyle hastanede tedavi) 
yaşamayan hastaların yüzdesiydi. 
Sekonder sonuçlar koroner bakım 
ünitesinin kullanımını, kullanılan 
kardiyak ilaçları ve kardiyak 
müdahaleleri, sonraki 3 ay içinde 
hastaneye yeniden başvuru veya 
yeniden kabul ve advers olayları 
içeriyordu.

Maliyet etkinliği analizi için, altı 
hastanenin her birinde 30-40 hastalık 
bir örnek (toplamda 246 hasta) için 
acil servis değerlendirmesi sırasında 
her çalışanın hasta bakımına harcadığı 
zamana dair veriler kullanıldı.

Hastane Ünite Tipi   Troponin
Yüzde 99 (ng/ml)

 Troponin
Zamanı (saat)

Diğer
Biyomarker’lar

 

Barnsley Yatılı Hasta
Koğuşu

  
0,04 12

Derriford Klinik Karar
Ünitesi

  
<0,01 6

Edinburgh
Tıbbi

Değerlendirme
Ünitesi

 
 0,08* 12 Kreatin

Kinaz

Frenchay Klinik Karar
Ünitesi

  
0,04 12

Leeds Klinik Karar
Ünitesi

  
0,04 12

Leicester Yatılı Hasta
Koğuşu

 

Troponin Testi
(analizör)

TnI-Ultra™
(Siemens ADVIA

Centaur® Sistemi)

Troponin T
(Roche E 170 Module)

4, nesil test ile

STAT Troponin I
(Abbott ARCHITECT

i2000SR Sistemi)

AccuTnI®
(Beckman Coulter
Access® 2 Sistemi)

TnI-Ultra™
(Siemens ADVIA

Centaur® Sistemi)

TnI-Ultra™
(Siemens ADVIA

Centaur® Sistemi)

 
0,04 12 Kreatin

Kinaz

Test Analitik Aralık (µg/L) Referans Aralığı (RI) (µg/L)

Troponin I (TnI) 0,03–50 Yüzde 99'luk 0,07 µg/L

Miyoglobin 1–900 %95 RI, 20–82 (erkek ve dişi)

CK-MB 0,3–150 %95 RI, 0,6-3,5

Tablo 4: POC testlerinin analitik özellikleri
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Hastane Ünite Tipi   Troponin
Yüzde 99 (ng/ml)

 Troponin
Zamanı (saat)

Diğer
Biyomarker’lar

 

Barnsley Yatılı Hasta
Koğuşu

  
0,04 12

Derriford Klinik Karar
Ünitesi

  
<0,01 6

Edinburgh
Tıbbi

Değerlendirme
Ünitesi

 
 0,08* 12 Kreatin

Kinaz

Frenchay Klinik Karar
Ünitesi

  
0,04 12

Leeds Klinik Karar
Ünitesi

  
0,04 12

Leicester Yatılı Hasta
Koğuşu

 

Troponin Testi
(analizör)

TnI-Ultra™
(Siemens ADVIA

Centaur® Sistemi)

Troponin T
(Roche E 170 Module)

4, nesil test ile

STAT Troponin I
(Abbott ARCHITECT

i2000SR Sistemi)

AccuTnI®
(Beckman Coulter
Access® 2 Sistemi)

TnI-Ultra™
(Siemens ADVIA

Centaur® Sistemi)

TnI-Ultra™
(Siemens ADVIA

Centaur® Sistemi)

 
0,04 12 Kreatin

Kinaz

Test Analitik Aralık (µg/L) Referans Aralığı (RI) (µg/L)

Troponin I (TnI) 0,03–50 Yüzde 99'luk 0,07 µg/L

Miyoglobin 1–900 %95 RI, 20–82 (erkek ve dişi)

CK-MB 0,3–150 %95 RI, 0,6-3,5

Tablo 5: Altı katılımcı hastanedeki standart prosedür


