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Artykuł skupia się na opisaniu kli-
nicznego zastosowania dwóch najważ-
niejszych biomarkerów wykorzystywa-
nych w kardiologii weterynaryjnej, tj. 
troponin oraz NT-proBNP. 

Troponiny 
Troponiny to grupa trzech białek regu-
latorowych będących częścią aparatu 
kurczliwego mięśni sercowego i szkie-
letowego. W jej skład wchodzą: tropo-
nina C (cTnC), troponina T (cTnT) 
oraz troponina I (cTnI), a ich funkcje 
to kolejno: wiązanie jonów wapnia 
podczas skurczu, wiązanie komplek-
su troponin z tropomiozyną oraz ha-
mowanie aktomiozyny. Izoformy tro-
poniny C występujące w mięśniach 
szkieletowych oraz mięśniu sercowym 
są homologiczne, z tego też względu 
nie znajduje ona zastosowania jako 
biomarker. Troponiny to białka ści-
śle związane z aparatem kurczliwym 
kardiomiocytu, jednak ich niewielka 
część rozproszona jest w formie wol-
nej w cytoplazmie. U człowieka pula 
cytoplazmatyczna stanowi 6-8% cTnT 
i 3-4% cTnI, jednak tylko 2% cTnT 
u psów. Nie jest możliwe rozróżnie-
nie, z której puli pochodzą białka już 
uwolnione do krwi (1). Uszkodzenie 
błony komórkowej kardiomiocytu po-
woduje zatem wczesny, jednak nie-

Biomarkery 
Biomarkery definiowane są jako obiek-
tywnie i ilościowo mierzalne wskaź-
niki fizjologicznych i patologicznych 
procesów biologicznych toczących 
się w żywych organizmach. Idealny 
biomarker wyróżniają wysoka czułość 
zapewniająca rozpoznanie wysokiego 
odsetka osobników faktycznie cho-
rych oraz wysoka swoistość świadczą-
ca o zdolności do wykrywania zwie-
rząt faktycznie zdrowych. Dodatkowo 
niski koszt, łatwość i szybkość wyko-
nania oznaczenia, nieinwazyjność, 
zdolność do różnicowania patologii 
na wczesnym jej etapie, jego stabilność 
w próbce oraz wysoka specyficzność 
narządowa świadczą o przydatności 
danej substancji w diagnostyce. 

W kardiologii biomarkery zwyczajo-
wo dzieli się na cztery grupy: uszko-
dzenia mięśnia sercowego i martwi-
cy (troponiny), funkcji i przeciążenia 
mięśnia sercowego (peptydy natriure-
tyczne), homeostazy lipidowej (profil 
lipidowy) oraz zapalenia układu serco-
wo-naczyniowego (białko C-reaktyw-
ne). Z uwagi na brak występowania 
miażdżycy tętnic wieńcowych u zwie-
rząt, a tym samym zawału mięśnia 
sercowego tylko dwie pierwsze grupy 
znajdują zastosowanie w kardiologii 
weterynaryjnej.
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Streszczenie
Biomarkery definiowane są jako obiek-
tywnie i ilościowo mierzalne wskaźniki 
fizjologicznych i patologicznych proce-
sów biologicznych toczących się w ży-
wych organizmach. W kardiologii we-
terynaryjnej wykorzystywane są dwie 
grupy markerów – do oceny uszkodze-
nia i martwicy mięśnia sercowego wy-
korzystywane jest oznaczanie stężenia 
troponin sercowych, zaś do oceny funkcji 
i przeciążenia mięśnia sercowego oznacza 
się stężenie peptydów natriuretycznych, 
głównie NT-proBNP. 

Słowa kluczowe
biomarkery układu sercowo-naczynio-
wego

Abstract
Biomarkers are defined as objectively 
and quantitatively measurable indicators 
of physiological and pathological biolo-
gical processes performed by an organ 
or a system. Veterinary cardiology uses 
two groups of markers: myocardial da-
mage and necrosis are evaluated using 
troponin concentration, while myocar-
dial function and overload are assessed 
by natriuretic peptide concentration, 
mainly NT-proBNP. 
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relacja z rozległością uszkodzenia mię-
śnia sercowego. Co ważne, oznaczenie 
stężenia troponin nie daje informa-
cji o przyczynie uszkodzenia kardio-
miocytów. Z powodu niewystępującej 
u psów i kotów miażdżycy tętnic wień-
cowych, a co za tym idzie – skrajnie 
rzadkich przypadków ostrych zespo-
łów wieńcowych, profil klinicznego 
zastosowania troponin w kardiologii 
weterynaryjnej jest nieco odmienny.

Opublikowano wiele badań na te-
mat stężenia troponin w pierwotnych 
chorobach mięśnia sercowego psów 
i kotów. Zarówno w chorobach naby-
tych, jak: kardiomiopatia rozstrzenio-
wa, choroba zastawki mitralnej czy 
arytmogenna kardiomiopatia prawej 
komory, jak i wadach wrodzonych ob-
serwuje się nieznaczny wzrost stęże-
nia cTnI poniżej 1 ng/mL, dochodząc 
do wartości 1-2 ng/mL w przypadkach 
ostrej niewydolności serca. Bezpośred-

nie uszkodzenie kardiomiocytów wy-
nika z szeregu czynników, takich jak 
m.in.: genetycznie uwarunkowana dys-
funkcja komórek mięśnia sercowego, 
toksyczny efekt cytokin prozapalnych, 
włóknienie, stres oksydacyjny czy ak-
tywacja neurohormonalnych mecha-
nizmów kompensacyjnych. W kardio-
miopatii przerostowej kotów, w której 
hipertrofia ścian serca nie pociąga 
za sobą proliferacji naczyń krwiono-

wielki wzrost stężenia troponin w su-
rowicy, który znacznie wzrasta wraz 
ze stopniem i z rozległością uszko-
dzenia komórek mięśnia sercowego. 
cTnI uwalniana jest jednak w wielo-
krotnie większych ilościach niż cTnT, 
co można tłumaczyć jej mniejszą masą 
cząsteczkową i mniejszą siłą wiązania 
do aparatu kurczliwego (2). Troponi-
na I charakteryzuje się więc wyższą 
czułością i jest z tego powodu znacz-
nie częściej oznaczana. U psów czas 
półtrwania cTnI wynosi około 6 go-
dzin, wzrost ich stężenia we krwi wy-
stępuje w ciągu kilku godzin od za-
działania bodźca, osiągając szczyt 
około 10-16 godzin później. Ponadto 
duże znaczenie na uzyskanie wiary-
godnego wyniku mają jakość pobra-
nej próbki oraz warunki jej przecho-
wywania przed analizą. Krew powinna 
być pobrana do probówki „na skrzep”, 
a analiza wykonana w ciągu dwóch go-
dzin od pobrania krwi (3). Troponina 
I jest stabilna do 3 dni w temperaturze 
4-8°C oraz do 4 tygodni w temperatu-
rze -20°C, natomiast troponina T jest 
stabilna do 7 dni w temperaturze 4-8°C 
oraz do 3 miesięcy w temperaturze 
-20°C (4). Próbki zhemolizowane nie 
nadają się do analizy, co jest wynikiem 
zakłócenia procedury analitycznej. 
Hemoliza może być przyczyną pod-
wyższenia poziomu troponiny I oraz 
obniżenia troponiny T (5). Utrzymują-
ce się wysokie stężenie tych białek su-
geruje toczący się proces uszkadzania 
mięśnia sercowego. Niestety, znacz-
nym ograniczeniem jest brak standa-
ryzacji metodyki oznaczania troponin 
we krwi – nie jest możliwe porówny-
wanie bezwzględnych wartości wyni-
ków uzyskanych różnymi metodami, 
na różnych analizatorach. Warto rów-
nież pamiętać, że boksery oraz char-
ty mają fizjologicznie wyższe stęże-
nia troponin sercowych w porównaniu 
do pozostałych ras psów (6, 7).

Oznaczenie stężenia troponin 
we krwi stało się złotym standardem 
weryfikacji wystąpienia niedokrwienia 
i martwicy mięśnia sercowego w medy-
cynie człowieka. Białka te pod wieloma 
względami są idealnymi biomarkerami. 
Wyróżniają je: kardiospecyficzność, 
wysoka czułość, bardzo niska ilość 
we krwi zdrowych osobników, dłu-
gi czas ich obecności po zadziałaniu 
bodźca uszkadzającego, a ponadto ko-

śnych, do wymienionych czynników 
dochodzi przewlekłe niedotlenienie 
mięśnia. U ludzi istnieje ścisła kore-
lacja pomiędzy grubością ściany wol-
nej lewej komory a stężeniem troponin 
we krwi. U kotów wyniki badań w tym 
zakresie są niekonkluzywne – wyniki 
dwóch badań prowadzonych w tym za-
kresie są rozbieżne (8, 9). Podwyższo-
ne stężenie cTnI stwierdza się również 
u psów z wodoosierdziem, a jest ono 
istotnie wyższe u osobników z pły-
nem w worku osierdziowym na tle 
naczyniakomięsaka serca (hemangio-
sarcoma) w porównaniu do przyczyn 
idiopatycznych (10). Wysokie stęże-
nia troponin sercowych wraz z wystę-
powaniem skomplikowanych zabu-
rzeń rytmu serca przy jednoczesnym 
braku ewidentnej choroby organicz-
nej mięśnia sercowego bywają po-
mocne w diagnostyce zapalenia mię-
śnia sercowego (myocarditis). U psów 

z potwierdzonym zapaleniem mięśnia 
sercowego na tle boreliozy notowa-
no stężenia troponiny I dochodzące 
do 12,7 ng/mL (11). Potwierdzono tak-
że bardzo wysoką korelację (r = 0,82) 
pomiędzy stężeniem troponiny I a ilo-
ścią przedwczesnych pobudzeń komo-
rowych (VPC) w 24-godzinnym bada-
niu EKG metodą Holtera w przebiegu 
arytmogennej kardiomiopatii prawej 
komory (ARVC) u bokserów (12). Na-

Inne choroby powodujące wzrost stężenia troponin
• zapalenie trzustki

• ropomacicze
• parwowiroza
• leptospiroza
• leiszmanioza
• babeszjoza
• ehrlichioza

• stany zapalne
• IMHA
• SIRS

• anemia

• choroby nowotworowe
• chłoniak

• choroby układu oddechowego
• syndrom brachycefaliczny

• hipoadrenokortycyzm
• hiperadrenokortycyzm

• jady i toksyny
• udar cieplny

• ostre rozszerzenie i skręt żołądka

Tab. 1. Inne choroby układowe powodujące podwyższenie stężenia sercowych izoform troponin

Bezpośrednie uszkodzenie kardiomiocytów 
wynika z szeregu czynników, takich jak m.in.: 
genetycznie uwarunkowana dysfunkcja komórek 
mięśnia sercowego, toksyczny efekt cytokin 
prozapalnych, włóknienie, stres oksydacyjny czy 
aktywacja neurohormonalnych mechanizmów 
kompensacyjnych.
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leży mieć na uwadze ograniczoną war-
tość troponin w diagnostyce chorób 
pierwotnych mięśnia sercowego, a ich 
stężenie należy oceniać zawsze w po-
łączeniu z wynikami badań dodatko-
wych, jak echo- i elektrokardiografia.

Pomiar stężenia troponin może mieć 
również zastosowanie jako ważny 
czynnik prognostyczny wielu chorób 
układu sercowo-naczyniowego. Koty 
z kardiomiopatią przerostową, które 
nie przeżyły okresu obserwacji, w jed-
nym z badań okazały się mieć istotnie 
wyższe stężenia cTnT we krwi (9). Psy 
z chorobą zastawki mitralnej (MVD) 
oraz podwyższonym stężeniem cTnI 
przeżywały istotnie krócej w porów-
naniu do zwierząt mających ten pa-
rametr w granicach wartości referen-
cyjnych (67,5 vs. 390 dni). Co więcej, 
cTnI obniżało się u psów z zaawan-
sowaną MVD w ciągu pierwszych 
dwóch tygodni od wdrożenia lecze-
nia (13). Na podstawie doświadczeń 
z medycyny człowieka można stwier-
dzić, że pojedynczy pomiar stężenia 
troponin na którymkolwiek z etapów 
progresji choroby ma istotną wartość 
prognostyczną. 

Wtórne uszkodzenie mięśnia ser-
cowego udowodniono w wielu choro-
bach o charakterze ogólnoustrojowym. 
Przedstawiono je w tab. 1. Szczegól-
nym przypadkiem jest tutaj dysfunkcja 
nerek. Wiele badań, zarówno w medy-
cynie człowieka, jak i weterynaryj-
nej, pokazuje podwyższenie stężenia 
troponin u pacjentów z upośledzo-
ną funkcją nerek (14). Nie wiadomo 
jednak, czy wzrost ten jest skutkiem 
uszkodzenia miokardium przez tok-
syny mocznicowe, czy raczej obniżo-
nego klirensu. 

NT-proBNP 
Peptydy natriuretyczne (ang. natriure-
tic peptides – NPs) to rodzina hormo-
nów, które w ostatnich latach okazały 
się jednymi z najcenniejszych marke-
rów stanu hemodynamicznego ustro-
ju. Najważniejsze z nich – przedsion-
kowy peptyd natriuretyczny (ANP) 
oraz mózgowy peptyd natriuretycz-
ny (BNP) – stanowiąc sercowy układ 
hormonalny, pełnią istotną funkcję 
w utrzymaniu homeostazy układu 
sercowo-naczyniowego. Równoważąc 
efekty aktywacji osi renina – angio-

tensyna – aldosteron, NPs poprzez 
wzrost filtracji kłębuszkowej i zaha-
mowanie resorpcji sodu zwiększają 
diurezę i natriurezę. Ponadto są od-
powiedzialne za hamowanie układu 
współczulnego oraz patologicznej 
przebudowy mięśnia sercowego, a tak-
że wykazują działanie przeciwzapal-
ne i przeciwzwłóknieniowe (15). Oba 
hormony są odpowiednio syntezowa-
ne w ścianie przedsionków oraz ko-
mór serca, skąd w odpowiedzi na ich 
rozciągnięcie przy wzroście ciśnienia 
wstępnego (preload) lub następczego 
(afterload) ich aktywna postać uwalnia-
na jest do krwi. Trzeci z hormonów, 
śródbłonkowy peptyd natriuretyczny 
(CNP), wykazuje miejscowe działanie 
wazodilatacyjne. 

Najczęściej używanym biomarkerem 
w kardiologii weterynaryjnej jest N-
-końcowy fragment BNP (NT-proBNP). 
Mózgowy peptyd natriuretyczny 
po raz pierwszy wyizolowany został 
z mózgu świni, skąd pochodzi jego na-
zwa. Jego największe stężenie obser-
wuje się jednak w miocytach komór 
serca, gdzie produkowany jest w po-
staci preprohormonu – preproBNP 

Sytuacja kliniczna Stężenie NT-proBNP [pmol/L] Interpretacja

Pies z objawami z układu oddechowego, 
których przyczyna nie jest oczywista 

pomimo wykonania podstawowej diagnostyki

< 900 Nie wskazuje na CHF

900-2500 Możliwa CHF

> 2500 Wskazuje na CHF

Pojedyncze badanie w stadium B2 
choroby zastawki mitralnej

> 1500
Zwiększone ryzyko rozwinięcia CHF 

w następnych 6-12 miesiącach

Seryjne oznaczenia u pacjenta 
w stadium B2 choroby zastawki mitralnej

Wzrost o > 750 lub 60%
Zwiększone ryzyko rozwinięcia CHF w następnych 6 miesią-
cach, szczególnie jeśli wartość bezwzględna wynosi > 1500

Bezobjawowy pies rasy doberman w wieku 
ponad 5 lat przy braku możliwości wykonania 

badania echokardiograficznego
> 450

Zwiększone ryzyko występowania bezobjawowej fazy DCM; 
zaleca się wykonanie badania echokardiograficznego

Tab. 2. NT-proBNP w diagnostyce psów. Źródło: cardiaceducationgroup.org
CHF – przewlekła niewydolność serca

Tab. 3. NT-proBNP w diagnostyce kotów. Źródło: cardiaceducationgroup.org

Sytuacja kliniczna Stężenie NT-proBNP [pmol/L] Interpretacja

Kot z objawami z układu oddechowego, których 
przyczyna nie jest oczywista 

pomimo wykonania podstawowej diagnostyki

< 100 Nie wskazuje na CHF

100-270 Możliwa CHF

> 270 Wskazuje na CHF

Kot bezobjawowy z objawami sugerującymi 
chorobę serca 

(np.: szmer, arytmia, rytm cwałowy)

< 100
Istotna choroba serca może zostać wykluczona z dużym 

prawdopodobieństwem

> 100
Zwiększone ryzyko wystąpienia istotnej choroby serca; 

zalecane wykonanie echokardiografii
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– składającego się ze 134 aminokwa-
sów. Po odczepieniu peptydu sygnało-
wego przekształcany jest do 108-ami-
nokwasowego prohormonu – proBNP. 
Ten ostatni pod wpływem enzymów 
proteolitycznych – furyny i koryny – 
rozrywany jest na równomolowe ilo-
ści 76-aminokwasowego fragmentu 
N-końcowego proBNP (NT-proBNP) 
oraz właściwego, aktywnego biolo-
gicznie 32-aminokwasowego hor-
monu – BNP. NT-proBNP, pomimo 
braku funkcji biologicznej, charakte-
ryzuje się znacznie dłuższym okre-
sem półtrwania, około 120 minut, 
w porównaniu do 90 sekund w przy-
padku BNP. Ta właściwość przekła-
da się na znacznie wyższe stężenia 
NT-proBNP we krwi, co w połącze-
niu z mniejszą zmiennością czyni 
go stabilniejszym podczas pobiera-
nia i transportu do laboratorium. Nie 
mniej jednak metody przechowywania 
próbek mają duży wpływ na otrzyma-
ny wynik. Krew powinna zostać po-
brana na EDTA, osocze natychmiast 
odwirowane, oddzielone, przecho-
wywane w lodówce i jak najszybciej 
przekazane do laboratorium. Istnieją 
również specjalne probówki do pobie-
rania krwi do oznaczeń NT-proBNP, 
zawierające inhibitory proteaz zapew-
niające uzyskanie jeszcze wiarygod-
niejszych wyników. Warto również 
pamiętać, że u zwierząt z upośledzo-
ną funkcją nerek stężenia NT-proBNP 
są wyższe z racji zaburzeń w wydala-
niu tej substancji i dodatnio korelu-
ją one ze stężeniem kreatyniny (16).

Głównym klinicznym zastosowaniem 
NT-proBNP jest różnicowanie, czy wy-
stępująca u pacjenta duszność jest po-
chodzenia kardiogennego. U psów 
wartości stężenia NT-proBNP poniżej 
900 pmol/L nie wskazują na obecność 
przewlekłej niewydolności serca u ba-
danego pacjenta, z kolei wartości po-
wyżej 2500 pmol/L wskazują na taką 
możliwość. Jedno z badań wykazało 
jednak, że u zdrowych osobników ras 
labrador retriever i nowofundland fizjo-
logicznie obserwuje się istotnie wyższe 
stężenia NT-proBNP (3-krotnie w po-
równaniu do średniego stężenia tego 
hormonu u jamników) (17). Szczególną 
rasą są również dobermany, u których 
wartości powyżej 450 pmol/L wska-
zują na możliwość występowania bez-
objawowego stadium kardiomiopa-

tii rozstrzeniowej (DCM) i powinny 
być skierowane na dokładne badanie 
kardiologiczne (18). U kotów warto-
ści poniżej 100 pmol/L nie wskazu-
ją na przewlekłą niewydolność serca, 
wysokie jej prawdopodobieństwo wy-
stępuje dopiero przy stężeniach powy-
żej 270 pmol/L. Dane te podsumowu-
ją tab. 2 i 3. 

Wiele badań oceniało stężenie 
NT-proBNP w chorobach układu ser-
cowo-naczyniowego psów. Oceniano 

przydatność tego biomarkera w dia-
gnostyce bezobjawowego stadium 
choroby zastawki mitralnej (MVD, 
stadium B1 i B2 wg ACVIM). Przyję-
cie za kryterium odcięcia stężenia 
1207 pmol/L pozwoliło z 85-proc. 
swoistością i 83-proc. czułością 
na wykrycie psów z MVD bez obja-
wów przewlekłej niewydolności ser-
ca od zdrowych. Niemożliwe było 
jednak odróżnienie psów w stadium 
B1 od tych w stadium B2 (19). Inni ba-
dacze skupili się na związku stężenia 
NT-proBNP z obecnością przetrwa-
łego przewodu tętniczego. Okaza-
ło się, że przed zabiegiem zamknię-
cia PDA psy te charakteryzowały się 
wyższym stężeniem tego markera 
względem psów zdrowych (średnia 
895 pmol/L, 490-7118 vs. średnia 
663 pmol/L, 50-1318). Trzy miesią-
ce po zabiegu zamknięcia przewo-
du stężenie NT-proBNP istotnie spa-
dało (średnia 597 pmol/L, 154-1858) 
(20). Analizowano również możliwość 
różnicowania szmerów niewinnych 
od tych związanych z wrodzonymi wa-
dami serca u szczeniąt. Stwierdzono 
brak różnic w stężeniach NT-proBNP 
pomiędzy zwierzętami zdrowymi 
a tymi z niewinnym szmerem, a tak-
że istotnie wyższe stężenia u szcze-
niąt z wadami serca w porównaniu 
do tych z niewinnym szmerem (media-
na 1102 vs. 326 pmol/L). Warto jednak 
zaznaczyć, że w kilku przypadkach 

ciężkiego zwężenia tętnicy płucnej 
NT-proBNP pozostawało w granicach 
wartości referencyjnych (21). Inne ba-
danie udowodniło z kolei, że stęże-
nia NT-proBNP nie wzrastają powy-
żej wartości referencyjnej u pacjentów 
z tamponadą serca (22).

Istnieje również szereg doniesień 
o przydatności NT-proBNP w diagno-
styce chorób serca u kotów. W jednym 
z nich badacze skupili się na ocenie 
tego markera w kardiomiopatii prze-

rostowej (HCM). Stężenia NT-proBNP 
były istotnie wyższe u kotów w ciężkim 
stadium (> 44 pmol/L), jednak marker 
ten nie był w stanie zidentyfikować 
osobników wykazujących średnio na-
silone objawy oraz zakwalifikowanych 
jako niejednoznaczne (23). Zbadano 
również przydatność płynu pobrane-
go z klatki piersiowej jako materiału 
do oceny stężenia NT-proBNP w róż-
nicowaniu etiologii wodopiersia. Czu-
łość i swoistość wykonanego badania 
z płynu wyniosły 100% i 76,5%, pod-
czas gdy w przypadku użycia osocza 
były to odpowiednio 95,2% i 82,4%. 
Stwierdzono również obecność wyż-
szego stężenia NT-proBNP w płynie 
z klatki piersiowej (719 pmol/L) w po-
równaniu do osocza krwi (678 pmo-
l/L), co warunkuje użycie innych war-
tości referencyjnych w przypadku tego 
materiału (24).

NT-proBNP jest jedynym biomar-
kerem pozwalającym nie tylko na róż-
nicowanie etiologii duszności, lecz 
również monitorowanie leczenia, ro-
kowania oraz predykcję ryzyka zgonu 
z przyczyn kardiogennych. W polskich 
warunkach ekonomicznych dużym 
ograniczeniem jest cena wykonania 
oznaczenia, porównywalna do ceny 
specjalistycznego badania echokardio-
graficznego. Należy pamiętać, że ża-
den z biomarkerów nie charakteryzuje 
się stuprocentową czułością i specy-
ficznością, a badanie USG serca jest 

U psów wartości stężenia NT-proBNP poniżej 
900 pmol/L nie wskazują na obecność przewlekłej 
niewydolności serca u badanego pacjenta, z kolei 
wartości powyżej 2500 pmol/L wskazują na taką 
możliwość.
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złotym standardem w diagnostyce 
organicznych chorób mięśnia serco-
wego. Może być jednak przydatnym 
narzędziem diagnostycznym w wa-
runkach braku możliwości wykonania 
badania ultrasonograficznego serca.

Troponiny sercowe i peptydy natriu-
retyczne są najczęściej używanymi i do-
stępnymi do komercyjnego oznaczania 
biomarkerami w kardiologii weteryna-
ryjnej. Toczą się jednak coraz bardziej 
intensywne prace badawcze nad opra-
cowaniem nowych markerów. W medy-
cynie człowieka obiecującym znaczni-
kiem stają się mikroRNA – cząsteczki 
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regulacji ekspresji genów, które okaza-
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ły się mieć wartość diagnostyczną nie 
tylko w chorobach układu sercowo-na-
czyniowego. Niestety, uzyskane do tej 
pory u zwierząt wyniki w tym zakresie 
nie są tak korzystne. Coraz częściej 
wykorzystywany staje się NT-proANP, 
również ze względu na fakt, że czą-
steczka ta nie jest gatunkowo swoista 
i może być oznaczana przy wykorzysta-
niu testów z medycyny człowieka – nie 
określono jednak jeszcze wartości refe-
rencyjnych tego parametru. Inne mar-
kery układu sercowo-naczyniowego, jak 
m.in.: endotelina-1, czynnik martwicy 
nowotworu TNFα czy galektyna-3, są, 
póki co, wykorzystywane jedynie w ba-
daniach naukowych. q
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