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Kreatin Kinaz-MB Total Kreatin Kinazdan
Yüksek Olabilir Mi? Bir Olgu Sunusu
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ÖZET
Klinikte akut miyokard infarktiisii tamsında CK-MD aktivitesi ölçümünde en stk kul/allilan yöntemlerden biri olan
immiinoinlıibisyon yöntemi CK-MB'ye spesifik değildir.
Bu yöntemle bazı malign ve benign durumlarda kanştklık
oluşabilir. Bu olgu bildirisinde CK-MB aktivitesinin total
CK aktivitesinden yiiksek bulunduğu küçiik hiicreli akciğer kanseri olan bir hasta sunuldu. İmmünoinhibisyon
yöntemi ile ölçiilen yüksek CK-MB aktivitesinin gerçekte
BB aktivitesine bağlı olan yanlış bir yükselme olduğu kabul edildi. Sonuç olarak akut miyokard infarktüsii şüphe
sinde imnıiinoinlıibisyon yöntemi ile ölçülen CK-MB aktivitesinin, özellikle CK-BB aktivitesini yükseltebilecek hasta lık/ann varlığında, yanıltıcı olabileceği bu nedenle bu
durumlarda CK-MB'ye spesifik yöntemlerin kullamlması
gerektiği sonııcuna van/dı.
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b ir incelemedir (ll, Ancak kullanılan ölçüm yönte mi

daldan sonra tam tıkanıklık ve apikal anevrizına olduğu ve
başarı sız bir PTCA g irişi mi bulunduğu öğrenildi . Çekilen
EKG'sinde VJ -3'de QS saptandı (şek il 1). Yattığı süre
içinde EKG'de ST-T progresyonu ol m adı. Hastanın göğüs
ağrıs ının eski ağrıs ına benzemed iği, hareketle ilgisi olmadığı, bell i vücut pozisyon l arında ağrıda değişi klik o lm adı 
ğı öğrenildi . Total CK değeri normal s ınırl arda, CK-MB
ise normalden yüksek bulundu. Ayrıca aminotransferazlarda hafif yükseklik ve laktik dehidrogenazdaartma eği limi
saptandı. Tro ponin T (-)bulunurke n, CK ve CK-MB değerleri günlük izlemlerinde s ıras ıyla l. gün 123/180 U/L
ve 128/202 U/L, 2. gün 134/210 U/L, 3. gün 142/210 U/L,
6. ve 7. günlerde yükseklik devanı ederek 160/240 U1/L ve
138/216 U/L bulundu (laboratuvar normalleri sıras ıyl a 38174 U/L, 0-25 U/L).
İzleın sırasında göğüs ağrısının şiddetlenınesi ve sol kola
yayıl ması nedeniyle çekilen EKG'de farkl ıl ı k bulunınaz
ken, çekilen akciğer grafisinde sol h il usta 6x3,5 cm boyutlarında kitle saptanan h astanın toraks b il g i sayarlı tonıog ra
fisi bu kitle nin akci ğer parankim kay naklı o lduğunu ve
nıedi as ıe nde çok say ıda lenfadenopatinin varlığını gösterdi
(şekil 2 a ve b). Yapıl an diğer incelemelerde karaciğerde
yaygı n nıetastaz ve servikal vertelıra düzeyinde kem ik metastaz ı sapta ndı. Patolojik tanıs ı ; küçük hücreli akciğer
kanseri olan hastanın tedav isi tıbbi onkoloji ve radyoterapi
işbirliğiyle düzenle ndi.
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yan ve batıcı özellikle olan ağrı, daha sonra s ına ve sol kola yayılım gösteriyor, 10 gün boyunca hiç geçmiyor ve son
2 günde artı ş gösteriyordu. Göğüs ağrısının değerlend iril 
ınesi amacıyla kardiyoloj i kl iniğine yatı rılan hastanın fizik
muayenesinde KB: ıoono mmHg, nabız: 109/dk, sol unum
sayıs ı : 28/dk, ateş: 37° C bulundu. Kardiyovasküle r sistem
muayenesinde ıakikardi ve sağ akciğer alanları nda yayg ın
ronküs dış ında diğer sistem bu l gul arı normal olarak değer
lendirildi. Hastanın öyküsünde, yaklaşık 2 ay önce yapılan
koroner anjiyografide sol ön ine n dalda (LAD) 2. septal

seru m unda b ulu nan
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0 ,005 IU/ml'de n daha az bulunurke n , CK-BB serumda saptanamaz düzeylerdedir. CK-MB'nin serumda
artması ve tota l CK 'nın %3 -6's ı ndan daha fazla bul unmas ı
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duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bir ince le medir (1).

CK-MB ö lçümünde başlı ca dör t yöntem ku l lanıl
maktadır; agar je l elektroforez, iyon "e xchange " kro-
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matog rafi, immünekimyasal inhibisyon ve immünoassay (2}. İmmünoinhibisyon, immünekimyasal yöntemlerde n biridir ve daha kı sa sürede sonuç vermes i,
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tarafından

Şekil L Hastanın başvuru elekırokardiyogramı nda V l-3'de QS izlenmektedir. Yattığı süre içinde EKG'lerde ST-T progresyonu olmadı

daha az uzmanlık gerektirmesi nedeniyle günümüzde daha yaygın kullamlmaktad ır. Bu yöntemde kreatin kinaz M subünitesine karş ı gel iştirilen antikorta
önce M subünitesi presipite edilir, kalan B aktivitesi
ölçülerek ç ı kan sonuç 2 ile çarpılır ve CK-MB aktivitesi elde edilir (3). M subüniti çöktürüldükten sonra
kalan B aktivitesinin yalnı z CK-MB'ye a it o lduğ u
varsayılır ve normalde serumda ölçülemeyecek düzeyde olan CK-BB aktivitesi ihmal edilir. Oysa bazı
malign ve benign hasta lıkl arda CK-BB aktivitesi
yükselmekte ve bu da CK-MB'de yanlış yüksek sonuçlara yol açmaktadu (4).
Küçük hücreli a kci ğer kanserinde CK-BB artışı olduğ u daha önce de bildirilmi ş, hatta bazı a raştırıcılar

Şek il

bir biyomarker olarak s u nulm uştur (5).
Ayrıca akciğer kanserinde gerçek CK-MB yüksekliği nin görülebildiği az sayıda olgu bildirilmiştir (6).
Sunulan hastada koroner arter hastalığı bulunmakla
birlikte göğ ü s ağ rı s ının ang ina özelli ğinde o lmamas ı, eski ağrıya benzeme mesi, izlem süresince
EKG'de ST-T progresyonunun saptanmam ası ve enzim yüksek li ğin in seyri nedeniyle akut olay düşünül
memiştir. Hasta WHO'nun akut miyokard infarktüsü
tan ı kriterlerine de u ymamaktad ı r (buna göre şu kriterlerden en az ikisinin bulunması gerekmektedir;
göğü s ağrısının iskemik özellikte olması, seri olarak
alı nan EKG'lerde progresif değişikl iklerin bulunması
ve CK'nın normali n iki katı n a artmas ı ve CKMB'nin bunun %3-6'sına u l aşm as ı ya da başlang ıç
değerinin iki katına ulaşması) (7), Hastanın ilginç bir
özell iği total CK normal sı nırl arda kalırken, CKMB'nin y inelenen testierin tümünde total CK'dan
yüksek çıkmas ı dır. Total CK'nın normal sını rlarda
kalması, CK-MB'nin ise akut ınİyokard infarktüsünde beklenen progresyonu gösterınemesi nonkaı·diyak
kökeni düşündürmektedir. CK-MB'nin total CK'dan
yüksek bu l unması CK-MB'nin ölçüm yön temi ile
açı klanabi lir. M fraksiyonu antikorta presipite edildikten sonra ö lç ülen B subüniti, CK-BB izoenzimi
normal serumda ihmal edilebilir çlüzeyde olduğun 
dan, yalnı z CK-MB'ye ait düşünülmekte ve 2 ile çarp ı lmaktadır. Oysa hastada küçük hücreli akciğer
kanseri nedeniyle artm ı ş olan BB izoenzimi, ölçülen

2. a- P-A akciğer grafis i: sol lı i ler bölgede kitle görünümü. b- Toraks
multipl lenfadenopatiler.
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Tablo 1. Kreatin kinaz-BB ve kreatin kinaz-MB'yi
durumlar

artıran

Kreatin kinaz-BB

Kreatin kinaz-MB

Maligniıeler (mesane, meme,
serviks, hemaıolojik, barsak,

Travma (cerrahi ya da diğer)

karaciğer, prosıaı, akciğer, uıerus,

egzersiz, miyopaıik hastalı klar

ıesıis),

kafa travması, beyin

(total in %5'inden az), aşırı
kalbin innamaıuar hastalıkları,

cerrahisi ya da subaraknoid he-

dolaşım yetmezliği

nıoraji sonrası,

miyokard infarkıüsü, subaraknoid
hemoraji, hipoıerrni ve hiperıenııi,

Reye sendromu,

ve şok,

koroner by-pass operasyonu,
kronik böbrek ycımczliği,

ıııalign

hipoıermi, yenidoğanda (özellikle

disırofi,

perinatal beyin hasan)

infeksiyonlar (özellikle kalp ve
iskeieı kası), zehirlenmeler,

hipertermi, ıııuskulcr
Reye sendromu, bazı

uzamış ariımiler,

kronik böbrek

yetmezliği

B subüniti düzeyinin yüksek ç ıkm asın a ve bunun da
2 ile çarpılması bulunan değerin (CK-MB) total
CK'dan daha yüksek çıkmasına neden olmaktadır.
Total serum CK düzeyini artıran çeşitli nonkardiyak
ve kardiyak durumlar vardır. Nonkardiyak nedenlerin çoğ u iskelet kası hastalıkları ya da hasarı ile ilg ilidir. Ayrıca CK-MB ince barsak, dil, diyafragma,
uterus ve prostatda az miktarda da olsa bulunmaktadır (8) . Özellikle profesyonel koşucularda zorlu egzersizle birlikte total CK ve CK-MB düzeylerinde
artış görülebilmektedir. CK-MB'ye spesifik monoklonal antikorların kullanıldığ ı immünoassay yöntemiyle aktivite ölçümlerine göre daha doğru sonuçlar
alındığı belirtilmektedir. CK-MB kitle ölçümünün
total CK aktivitesine oranının 2,5 ya da daha fazla
olmasının iskelet kas ından çok miyokardiyal hasarın
göstergesi olduğu bildirilmektedir (9) . Tablo l'de
CK-BB ve CK-MB'yi artıran durumlar verilmiştir.
CK-MB immünoinhibisyon yöntemiyle ölçülüyorsa
CK-BB'yi artıran durumlar yanlış pozitif sonuçlara
yol açar. CK-MB immunoassay yöntemiyle ölçüldüğ ünde ise akut miyokard infarktüsü dışında CKMB'yi artıran diğer nedenler yanlış pozitif sonuçlara
yol açabilir. Kardiyak troponin T ve kardiyak treponin I'nın akut miyokardiyal infarktüs tanısında kullanıl abilecek güvenilir markerlar olduğu gösterilmiştir

yanlış olarak yüksek bulunm asına ve hatalı akut ınİ
yokard infarktüsü tanısına neden olabilir ( i 1). Bu nedenle beraberinde CK-BB'yi yükseltebilen hasta lık
ların varlığında CK-MB düzeyi immünoinhibisyon
yöntemi ile ölçülüyorsa sonuç dikkatli değerlendiril
melidir. Bu durumlarda CK-MB 'ye spesifik monoklonal antikorlada ölçümün doğrul anmas ı ya da kardiyak tropononin T ve I gibi yeıW markerların ölçümü uygun olur.
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