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Kopeptyna u chorych hemodializowanych
Jolanta MA£YSZKO

Kopeptyna jest wydzielana w stosunku stoichometrycznym z argininowazopresyn¹ z podwzgórza. W ostatnich latach kopeptyna by³a oceniana pod k¹tem
przydatnoci jako marker prognostyczny i diagnostyczny w zaka¿eniach jak te¿
innych schorzeniach. U pacjentów z zdekompensowan¹ przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca, kopeptyna by³¹ predyktorem zgonu. Choroby uk³adu sercowonaczyniowego stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê zgonu wród chorych hemodializowanych, odpowiadaj¹c za ok. 50% zgonów i oko³o 30% hospitalizacji. Przewlek³a niewydolnoæ serca jest obecna u oko³o 1/3 chorych hemodializowanych.
Celem obecnej pracy by³a ocena stê¿enia kopeptyny u chorych hemodializowanych w stosunku do klasy NYHA. Badaniami objêto 99 przewlekle hemodializowanych chorych. Stê¿enie kopeptyny oraaz NT-proBNP by³o oceniane przy pomocy dostêpnych gotowych zestawów do oznaczeñ. Stê¿enie kopeptyny by³o
istotnie wy¿sze u chorych hemodializowanych ni¿ w grupie kontrolnej. Stwierdzono korelacje pomiêdzy kopeptyn¹ a wiekiem (r=-0,22, p<0,05), czasem leczenia hemodializami (r=-0,22; p<0,05), Kt/V (r=0,33; p<0,01), klas¹ NYHA (r=0,22; p<0,05), oraz NT-proBNP (r=0,21; p<0,05). Zwiêkszone stê¿enie kopeptyny
u pacjentów hemodializowanych zale¿y od stopnia niewydolnoci serca ocenianej klas¹ NYHA i mo¿e byæ wyk³adnikiem niewydolnoci serca.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 182-184)

Copeptin in hemodialyzed patients
Copeptin is cosynthesized with vasopressin, also known as antidiuretic hormone with similar plasma levels to vasopressin. In the past years copeptin has
been studied as a diagnostic and prognostic marker in infections and other
different diseases. In patients with destabilized heart failure, copeptin was an
accurate prognostic marker for mortality. Cardiovascular disease is a major
contributor to the mortality and morbidity in patients with chronic renal failure,
resulting in approximately 50% of all deaths and about 30% of hospitalizations.
Congestive heart failure (CHF) is present in more than one-third of incident
hemodialysis patients. The aim of the present work was to study the levels of
copeptin in hemodialyzed patients in relation to NYHA class. 99 hemodialysis
patients participated in the study at least 3 month from the hemodialysis initiation. Plasma copeptin and NT-proBNP were measured using a commercially
available kits. Copeptin was significantly elevated in hemodialyzed patients when
compared to healthy volunteers. Copeptin correlated in univariate analysis with
age (r=-0.22, p<0.05), hemodialysis vintage (r=-0.22, p<0.05), Kt/V (r=0.33, p<0.01),
NYHA class (r=-0.22, p<0.05), and NT-proBNP (r=0.21, p<0.05). Copeptin in HD
is elevated, mainly in patients with higher NYHA class, suggesting that it might
be a surrogate marker of chronic heart failure.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 182-184)

W uk³adzie sercowo-naczyniowym u
pacjentów z niewydolnoci¹ nerek dochodzi do zaburzeñ struktury i funkcji miênia
sercowego (przerost miênia lewej komory,
kardiomiopatia) oraz zaburzeñ naczyniowych (mia¿d¿yca, przebudowa naczyñ)
[3,12]. Oba rodzaje zaburzeñ s¹ wzajemnie
ze sob¹ powi¹zane i powoduj¹ wzajemne
zaostrzenia. Przerost miênia lewej komory (LVH - left ventricular hypertrophy), zarówno koncentryczny jak i ekscentryczny
jest adaptacyjn¹ odpowiedzi¹ na cinieniowe lub objêtociowe przeci¹¿enie miênia
sercowego. Zaczyna siê ju¿ we wczesnym
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okresie niewydolnoci nerek, postêpuje w
miarê pogorszenia wydolnoci narz¹du i
wi¹¿e siê ze wzrostem stê¿enia wielu czynników humoralnych (sercowe peptydy natriuretyczne, troponina, homocysteina, dimetyloarginina, endotelina), których znaczenie
jako markerów i czynników przerostu miênia sercowego jest coraz bardziej podkrelane. Czêstoæ wystêpowania niewydolnoci serca u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek jest 20-krotnie wiêksza ni¿
w populacji ogólnej. Niewydolnoæ serca
pojawia siê u ok. 30% pacjentów dializowanych, a przerost miênia lewej komory u
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ponad 75% pacjentów [3,12]. Najczêciej
stosowan¹ klinicznie skal¹ do oceny zaawansowania niewydolnoci serca jest skala
NYHA. Ocenia ona upoledzenie tolerancji
wysi³ku, kardynalny objaw przewlek³ej niewydolnoci serca. Wed³ug raportu USRDS
z 2007r. wród osób dializowanych ponad
30% zg³asza, lub zg³asza³o w przesz³oci
objawy niewydolnoci serca [14].
Mimo wielu lat badañ nadal nie na dobrego biomarkera niewydolnoci serca czy
ostrych zespo³ów wieñcowych u pacjentów
z przewlek³¹ chorob¹ nerek [2]. W ostatnich
latach zaczêto zwracaæ uwagê na kopeptynê- stabilny fragment preprowazopresyny.
W pionierskich pracach wykazano, i¿ kopeptyna mo¿e byæ predyktorem prze¿ycia po
przebytym ostrym zespole wieñcowym
(uk³ad wazopresyny jest aktywowany po
zawale miênia sercowego) [6,7], z tego
powodu zosta³a ona wpisana na listê potencjalnych biomarkerów sercowych przez The
National Academy of Clinical Biochemistry.
Ponadto, wykazano i¿ pacjenci z niewydolnoci¹ serca oraz wysokimi stê¿eniami kopeptyny maj¹ gorsze prze¿ycie ni¿ z niskimi stê¿eniami kopeptyny [4,10,13]. Brak jest
jakichkolwiek doniesieñ o stê¿eniu kopeptyny w przewlek³ej chorobie nerek czy chorych leczonych nerkozastêpczo. Celem pracy by³a ocena stê¿enia kopeptyny u chorych
hemodializowanych w stosunku do klasy
NYHA.
Materia³ i metody

Badaniami objêto 99 chorych hemodializowanych ze stacji Dializ w Dzia³dowie oraz Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Orodkiem Dializ w Bia³ymstoku. Kryteriami w³¹czenia do badania by³o:
brak klinicznie jawnego stanu zapalnego (w badaniach przesiewowych CRP poni¿ej 6 mg/L), brak
powik³añ zakrzepowych, ostrych powik³añ sercowo-naczyniowych (ostra niewydolnoæ kr¹¿enia,
ostry zespó³ wieñcowy, prze³om nadcinieniowy),
stabilna funkcja w¹troby (nie wiêcej ni¿ dwukrotnie podwy¿szona aktywnoæ transaminaz). Nie
w³¹czono pacjentów leczonych immunosupresyjnie lub z niewydolnoci¹ graftu, którzy rozpoczêli
leczenie hemodializami lub mieli przetoczenia krwi
w ci¹gu 6 tygodni poprzedzaj¹cych badanie. Wszyscy pacjenci byli hemodializowani 3 razy w tygodniu po 4-5 godzin. Przep³yw krwi podczas hemodializy wynosi³ rednio 180-280 ml/min, za przep³yw p³ynu dializacyjnego 500 ml/min. Dostêp naczyniowy do dializ stanowi³a przetoka têtniczo-¿ylna na przedramieniu lub na ramieniu (n=90), b¹d
cewnik (n=9). Ultrafiltracja zale¿a³a od przyboru
masy cia³a pomiêdzy dializami. Pacjenci byli dializowani przy u¿yciu dializatorów polisulfonowych
o niskim przep³ywie lub ze zmodyfikowanej celulozy oraz buforu wodorowêglanowego. redni Kt/
v wynosi³ 1,18 ± 0,20. Przyczynami schy³kowej
niewydolnoci nerek by³o k³êbuszkowe zapalenia
nerek (n=32), nefropatia cukrzycowa (n=21), ródmi¹¿szowe zapalenie nerek (n=11), zwyrodnienie
wielotorbielowate nerek (n=11), inne lub nieznane
(n=24). 78 osób by³o leczonych lekami stymuluj¹cymi erytropoezê, 80 osób otrzymywa³o suplementacjê ¿elaza, a 70 osób leki hipotensyjne. Jako
antykoagulacja podczas dializy stosowano heparynê niefrakcjonowan¹ lub enoksaparynê.
Krew by³a pobierana bez stazy przed rodko-

Tabela I
Charakterystyka kliniczna i biochemiczna pacjentów hemodializowanych i grupy kontrolnej.
Clinical and biochemical characteristic of hemodialyzed patients and healthy volunteers.

Grupa kontrolna; n=22

HD; n=99

w iek (lata)

51,10±14,8

60,90 ± 15,06

BM I (kg/m 2)

24,1 ± 3,1

24,8 ± 4,2

Czas trw ania HD (m -ce)

NA

46 ± 44

Hb (g/dL)

14,53 ± 2,12

12,61 ± 1,23***

Liczba p³y tek krw i (x109/L)

228 ± 58

189 ± 79

Kreaty nina (m g/dL)

0,89 ± 0,28

cholesterol (m g/dL)

184 ± 32

198 ± 53

triglicery dy (m g/dL)

106 ± 31

155 ± 76***

Bia³ko ca³kow ite (g/dL)

6,99 ± 0,32

6,63 ± 0,61

album ina (g/dL)

4,47 ± 1,03

3,95 ± 0,43

hsCRP (m g/L)

1,01 ± 0,14

6,71 ± 5,06***

m ocznik (m g/dL)

27,89 ± 7,28

148,76 ± 39,96**

fosforany (m g/dL)

NA

5,63 ± 2,04

8,67 ± 2,89***

Daw ka ery tropoety ny (IU/ty dz)

NA

2037 ± 2909

kopepty na (ng/m L)

0,81 ± 0,26

1,29 ± 0,14**

NT-proBNP (pg/m L)

25 ± 21

10500 ± 6650***

Dane s¹ przedstawione jako rednie ± SD, * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 vs grupa kontrolna; NA-brak danych

wa dializ¹ na skrzep, nastêpnie odwirowywana (z
prêdkoci¹ 2500 g przez 15 minut) i surowica by³a
przechowywana do czasu oznaczeñ.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 22 zdrowych ochotników, g³ównie personel medyczny, jego rodziny i
znajomi.
Dostêpnymi komercyjnie zestawami oznaczano hsCRP (American Diagnostica, Greenwich, CT,
USA), kopeptynê metod¹ ELISA (Phoenix, AR,
USA) oraz NT-proBNP metod¹ ELISA (uscnk Life
Science Inc. Wuhan, Chiny). Pozosta³e parametry
jak stê¿enie hemoglobiny, cholesterolu, triglicerydów, bia³ka ca³kowitego, albuminy, CRP (jako badanie przesiewowe testem pó³ilociowym), kreatyniny, badano w centralnym laboratorium przy pomocy standardowych metod.
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono przy
u¿yciu programu komputerowego Statistica 6.0 PL
dla Windows (Tulsa, OK, USA). Uzyskane dane
wyra¿ono jako redni¹ arytmetyczn¹ ± odchylenie rednie w przypadku badañ uk³adu krzepniêcia, natomiast w przypadku pozosta³ych parametrów laboratoryjnych jako redni¹ arytmetyczn¹ ±
odchylenie standardowe Normalnoæ rozk³adu
sprawdzano przy pomocy testu Shapiro-Wilka.
Je¿eli istnia³a mo¿liwoæ to zmienne o rozk³adzie
innym ni¿ normalny logarytmowano, aby uzyskaæ
rozk³ad normalny (hsCRP). W celu oceny istotnoci statystycznej stosowano test t-Studenta dla
zmiennych o rozk³adzie normalnym, dla zmiennych
o rozk³adzie innym ni¿ normalny Mann-Whitney'a.
W ka¿dym przypadku za poziom istotnoci statystycznej przyjêto p<0,05. Miêdzy poszczególnymi
parametrami dokonano analizy korelacji wykorzystuj¹c wspó³czynniki korelacji Pearsona lub Spearmana.
Wyniki
Charakterystykê biochemiczn¹ i klinicz-
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n¹ przedstawiono w tabeli I. Stê¿enie kopeptyny by³o istotnie wy¿sze u chorych hemodializowanych ni¿ w grupie kontrolnej.
Stwierdzono korelacje pomiêdzy kopeptyn¹
a wiekiem (r=-0,22; p<0,05), czasem leczenia hemodializami (r=-0,22; p<0,05), Kt/V
(r=0,33; p<0,01), klas¹ NYHA (r=-0,22;
p<0,05), oraz NT-proBNP (r=0,21; p<0,05).
Je¿eli przyjêto stê¿enie kopeptyny w I klasie NYHA za 100%, wówczas stê¿enie kopeptyny w II klasie NYHA wynosi³o 121%,
za w III klasie NYHA wynosi³o 128% i by³o
istotnie statystycznie wy¿sze ni¿ w klasie I.
W badanej grupie nie by³o istotnych ró¿nic
w stê¿eniu kopeptyny pomiêdzy kobietami i
mê¿czyznami.
Dyskusja
Do tej nie opublikowano danych dotycz¹cych stê¿eñ kopeptyny u osób z przewlek³¹ chorob¹ nerek leczonych nerkozastêpczo. Wykazalimy, i¿ u pacjentów hemodializowanych stê¿enie kopeptyny jest
istotnie wy¿sze ni¿ w grupie kontrolnej. Kopeptyna jest wydzielana w stosunku stoichometrycznym z argininowazopresyn¹ z podwzgórza. Jest to 39 aminokwasowy peptyd,
o masie cz¹steczkowej 5kDa, stabilny w
temperaturze pokojowej przez 14 dni we krwi
pobranej na EDTA, za do 7 dni we krwi
pobranej do probówek z heparyn¹ czy 3,8%
cytrynianem sodowym [5,9]. Ze wzglêdu na
stabilnoæ jest uwa¿ana za surogat wazopresyny (czas pó³trwania 24 minuty). rednie stê¿enia kopeptyny w osoczu wynosz¹
4,2 pmol/, s¹ wy¿sze u mê¿czyzn ni¿ u kobiet, nie zale¿¹ od wieku [1]. Wzrost stê¿enia kopeptyny obserwuje siê podczas g³odzenia, za spadek po wypiciu wody podobnie jak w przypadku wazopresyny oraz u
pacjentów z posocznic¹ [16]. W ostatnio
dostêpnych publikacjach wykazano, i¿ kopeptyna jest zwi¹zana z wystêpowaniem

183

mikroalbuminurii w populacji z badania PREVEND, co sugeruje i¿ wazopresyna mo¿e
braæ udzia³ w wydalaniu albumin [8]. Zatem
jeli przysz³a badania wyka¿¹, i¿ ten zwi¹zek ma charakter przyczynowy, wówczas
picie wiêkszej iloci wody lub inne interwencje farmakologiczne maj¹ce na celu obni¿enie stê¿enia wazopresyny mog¹ mieæ
korzystne dzia³anie nefroprotekcyjne, szczególnie w populacji osób starszych. Podobnie jak w naszej pracy, autorzy badania
PREVEND wykazali korelacjê kopeptyny z
wiekiem [8] Stwierdzili oni tak¿e korelacje z
funkcj¹ nerek, ocenian¹ jako szacowany
GFR metod¹ MDRD oraz CRP. W naszej
pracy zaobserwowalimy korelacjê pomiêdzy czasem dializ i adekwatnoci¹ dializ a
stê¿eniem kopeptyny, natomiast nie zaobserwowalimy korelacji pomiêdzy stê¿eniem
kopeptyny a hsCRP. Ponadto, w naszych
badaniach kopeptyna korelowa³a z klas¹
NYHA oraz NT-proBNP. W opublikowanych
w 2009 roku wynikach badania OPTIMAAL
przeprowadzonego na pacjentach u których
po przebytym zawale miênia sercowego
rozwinê³a siê niewydolnoæ serca [15]. W
grupie 224 chorych stê¿enie kopeptyny korelowa³o z wiekiem i funkcj¹ nerek, ponadto, kopeptyna by³a istotniejszym czynnikiem
predykcyjnym zgonu ni¿ BNP czy NTproBNP [15]. W populacji 786 pacjentów z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca, Neuhold
i wsp. [10] wykazali, i¿ stê¿enie kopeptyny
wzrasta wraz ze wzrostem klasy NYHA,
podobnie jak w naszej populacji chorych
hemodializowanych. Podobne obserwacje
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zosta³y przedstawione w pracy dotycz¹cej
stê¿enia kopeptyny u pacjentów po zabiegu transplantacji serca [11]. Stê¿enie kopeptyny wzrasta³o wraz ze wzrostem klasy
NYHA, ponadto wraz ze wzrostem stopnia
przewlek³ej choroby nerek. Podobnie jak u
chorych hemodializowanych nie stwierdzono ró¿nicy w stê¿eniu kopeptyny w zale¿noci od p³ci.
Zwiêkszone stê¿enie kopeptyny u pacjentów hemodializowanych zale¿y od stopnia niewydolnoci serca ocenianej klas¹
NYHA i mo¿e byæ wskanikiem zastêpczym
(surrogate marker) niewydolnoci serca.
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