
Me to da

• Doj rza łe ANP i BNP ma ją krót ki okres pół tr wa -

nia, dla te go bar dziej uży tecz ne są ba da nia kli -

nicz ne skie ro wa ne na ich pro hor mo ny (pro ANP

i NT -proBNP). W za le żno ści od sto so wa ne go ba -

da nia na le ży do star czyć do od po wied nie go la bo -

ra to rium oso cze lub su ro wi cę z he pa ry ną lub

ED TA. Prób ki po win ny być po po bra niu od wi -

ro wa ne i od dzie lo ne. Je śli ba da nie jest od da lo ne

w cza sie o wię cej niż je den dzień, na le ży prób ki

za mro zić.

Za sto so wa nie kli nicz ne

• Ba da nia po ten cjal nie umo żli wia ją ró żni co wa nie

po mię dzy przy czy ną ser co wą a po za ser co wą

dusz no ści; po zwa la ją też okre ślić ro ko wa nie, a ta -

kże ob ser wo wać od po wiedź na le cze nie cho ro by

ser ca. Do oce ny pro ANP u psów (Vet sign pro -

ANP, Gu il dhay Ltd, Zjed no czo ne Kró le stwo) zo -

sta ły usta lo ne na stę pu ją ce wy tycz ne: pro ANP

> 1700 fmol/ml świad czy o za sto ino wej nie wy -

dol no ści ser ca, pro ANP < 1350 fmol/ml jest uzna -

wa ne za pra wi dło we, pro ANP od 1351 do 1700

fmol/ml su ge ru je nie wy dol ność ser ca, ale wy ni ki

nie są jed no znacz ne. U psów przy pro wa dzo nych

na ostry dy żur z dusz no ścią stę że nie pro ANP

w su ro wi cy z ED TA > 1350 fmol/ml by ło zgod -

ne z dusz no ścią zwią za ną z nie wy dol no ścią ser ca

(a nie z pier wot ną cho ro bą ukła du od de cho we go).

Do oce ny NT -proBNP (Ca ni ne Car dio Ca re, Ve -

te ri na ry Dia gno stics In sti tu te, Irvi ne, CA, USA)

u psów wy da ją się uży tecz ne na stę pu ją ce wy tycz -

ne: NT -proBNP > 450 pmol/l świad czy o cho ro -

bie ser ca (ale nie ko niecz nie o za sto ino wej nie wy -

dol no ści ser ca), NT -proBNP > 1000 pmol/l wraz

z ob ja wa mi kli nicz ny mi dusz no ści wska zu je

na za sto ino wą nie wy dol ność ser ca.

Ogra ni cze nia, ry zy ko i kosz ty

• Ba da nie na triu re ty ków w me dy cy nie we te ry na -

ryj nej po ja wi ło się sto sun ko wo nie daw no i na le -

ży trak to wać je ostro żnie, jak ka żdą no wą me to -

dę, aż do cza su od po wied niej wa li da cji wy ni ków.

Aby usta lić lep sze kry te ria sto so wa nia tych te -

stów do ce lów pro gno stycz nych i w mo ni to ro -

wa niu te ra pii, nie zbęd ne są dal sze ba da nia.

NOWS ZE TECH NI KI

OB RA ZO WA NIA W KAR DIO LO GII

• Po mi mo że me to dy te nie są sze ro ko do stęp ne,

świa do mość ich po ten cjal ne go za sto so wa nia po -

maga od po wied nio kie ro wać pa cjen tów. To mo -

gra fia kom pu te ro wa i re zo nans ma gne tycz ny są

uży tecz ny mi do dat ko wy mi me to da mi, mniej in -

wa zyj ny mi niż an gio kar dio gra fia, i mo gą być

bar dziej przy dat ne niż echo kar dio gra fia w nie -

któ rych przy pad kach, ta kich jak no wo two ry ser -

ca i cho ro by osier dzia. Scyn ty gra fia ją dro wa jest

me to dą szcze gól nie po moc ną w ilo ścio wej oce -

nie prze cie ków we wnątrz ser co wych.

To mo gra fia kom pu te ro wa

• Me to da ra dio lo gicz na, któ ra za pew nia zdję cia

cia ła w prze kro ju po przecz nym.

Ry ci na 5.5. EKG z od pro wa dze nia I, II i III uka zu ją ce wpływ pró by sty mu la cji ner wu błęd ne go na ta chy kar dię nad ko mo ro -
wą (w tym wy pad ku mi go ta nie przed sion ków). Na le ży zwró cić uwa gę na znacz ne spo wol nie nie czę sto tli wo ści pra cy ser ca,
za pew nia ją ce lep szy ob raz cha rak te ry stycz nych cech mi go ta nia przed sion ków (nie re gu lar nie nie re gu lar ny rytm, brak za łam -
ka P i fa lo wa nie li nii izo elek trycz nej). 50 mm/s, 10 mm/mV.
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