
Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2018 • 22 • Numer 1 23

prace
poglądowe

Longin Niemczyk1

katarzyna marciNiuk2

Stanisław Niemczyk2

1klinika Nefrologii, Dializoterapii i chorób 
Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet 
Medyczny 
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Joanna
Matuszkiewicz-Rowińska

2Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii 
i Dializoterapii Wojskowy Instytut Medyczny, 
Warszawa. 
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk

Słowa kluczowe:
• kopeptyna
• wazopresyna
• zastosowanie kliniczne

Key words:
• copeptin
• vasopressin
• clinical use 

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Klinika chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii 
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
tel.: +48 26 181 70 72
e-mail: sniemczyk@wim.mil.pl 

Kopeptyna – znaczenie w klinice
wraz z rozwojem medycyny odkrywane są nowe markery pomocne w dia-

gnostyce różnych schorzeń. Jednym z takich markerów diagnostycznych jest 
kopeptyna, poboczny produkt układu wazopresynergicznego. Jej cechy, takie 
jak stabilność w osoczu, łatwość zmierzenia oraz dłuższy okres półtrwania niż 
wazopresyny sprawiają, iż jest ona coraz szerzej badaną w ostatnim czasie czą-
steczką. poznane dotąd korelacje kopeptyny z szeroko ujętym stresem organi-
zmu mogą sprawić,  że stanie się  ona istotna w wielu dziedzinach medycyny. 
Autorzy przedstawiają możliwości zastosowania kopeptyny  w diagnostyce 
i monitorowaniu różnych jednostek chorobowych.

(NeFRol. dIAl. pol. 2018, 22, 23-26)

Copeptin – clinical significance
New markers are being introduced to help diagnose various diseases along 

with the development of medicine. one of such diagnostic markers is copeptin, 
the side product of the vasopressinergic system. Its features, such as plasma 
stability, ease of measurement, longer half-life than vasopressin, make it in-
creasingly widespread in recent times. So far, the correlation of the copeptin 
with the wide-ranging stress of the body can make it important in many areas 
of medicine. Authors present the possibility of copeptin using in the diagnosis 
and monitoring of various diseases.

(NepRol. dIAl. pol. 2018, 22, 23-26)
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wstęp
Kopeptyna jest to C-końcowy fragment 

prowazopresyny i powstaje z tego samego 
prekursora co wazopresyna, czyli pre-pro-
-wazopresyny – hormonu syntezowanego 
w jądrach przykomorowych i nadwzroko-
wych podwzgórza, z którego następnie 
podczas aksonalnego transportu do przy-
sadki mózgowej powstaje neurofizyna 
II, wazopresyna i kopeptyna (CPT) [1-4]. 
W ciągu ostatnich lat kopeptyna jest sze-
roko badana w wielu schorzeniach jako 
marker diagnostyczny i prognostyczny. 
Jej podwyższone stężenie w osoczu jest 
połączone ze wzrostem śmiertelności 
w ostrych stanach klinicznych. Dlatego ko-
peptyna może być lepszym wskaźnikiem 
śmiertelności od większości markerów sta-
nu zapalnego [2,5].

Fizjologia 
Wazopresyna jest hormonem w osi 

podwzgórze-przysadka-nadnercza i wraz 
z kortykoliberyną (CRH) – hormonem wy-
dzielanym przez podwzgórze – stymuluje 
wydzielanie hormonu adrenokortykotro-
powego (ACTH) z przysadki i kortyzolu 
z nadnerczy [4,6]. Hormon ten lepiej od-
zwierciedla poziom indywidualnego stresu 
niż kortyzol [6]. Głównymi czynnikami wy-
zwalającymi wydzielanie wazopresyny są: 
hipowolemia, spadek osmolarności osocza 
oraz hiponatremia. Działa poprzez 3 typy 
receptorów: V1a, V1b oraz V2. Receptory 
V1 są związane ze skurczem naczyń tętni-
czych, podczas gdy receptory V2 odnoszą 
się do efektu antydiuretycznego wazopre-
syny w kanalikach zbiorczych nerek [2,3,4]. 
Podstawową funkcją wazopresyny jest 
utrzymanie równowagi wodnej organizmu 
poprzez regulację osmolarności osocza 
w wąskim przedziale jej wartości prawidło-

wych oraz regulacja wydalania wody przez 
nerki w zależności od potrzeb organizmu. 
Jej brak skutkuje moczówką prostą [4,7].

Kopeptyna w laboratorium
Osoczowe stężenie wazopresyny 

zwykle utrzymuje się na niskim poziomie: 
0-3 pg/ml, a kliniczna rola tego hormonu 
jest niewielka, z powodu jej niestabilności 
w osoczu, wchodzenia w interakcje z płytka-
mi krwi, małego rozmiaru cząsteczki i krót-
kiego okresu półtrwania (24 minuty) [3,4]. 

Bardziej przydatna wydaje się być ko-
peptyna, która w odróżnieniu od wazopresy-
ny, jest stabilna w temperaturze pokojowej 
(średni czas półtrwania to 14 dni) i łatwa do 
zmierzenia, a jej stężenie w osoczu, w po-
równaniu z innymi biomarkerami, nie ulega 
zmianie wraz z wiekiem [1,3,4]. Stężenie 
kopeptyny w osoczu u zdrowych osób waha 
się w zakresie 1-13,8 pmol/l, ze średnim 
stężeniem <5 pmol/l [4]. Poziom kopepty-
ny u mężczyzn jest większy niż u kobiet, 
jednak różnica jest niewielka i wynosi ok. 1 
pmol/l [3]. W przeprowadzonych badaniach 
dowiedziono, że kopeptyna wykazuje dobo-
wy rytm wydzielania podobny do opisywa-
nego w przypadku wazopresyny, jednakże 
z późniejszym pikiem C max oraz C min 
– wydzielanie hormonu w rytmie dobowym 
zostało wykazane jedynie u niektórych ba-
danych z wysokim podstawowym stęże-
niem kopeptyny [4,8]. Wykazano wpływ 
sterydoterapii na jej stężenie – u pacjentów 
przyjmujących prednizon wyjściowy poziom 
kopeptyny był wyższy od jego poziomu 
u pacjentów zdrowych [9].

Kopeptyna w klinice
Kardiologia
Kopeptyna łącznie z troponiną T mogą 

stanowić dużą pomoc w wykluczeniu za-
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wału serca u pacjentów z ostrym bólem 
w klatce piersiowej we wczesnym stadium 
zawału oraz NSTEMI u pacjentów w star-
szym wieku [3,5]. Udowodniono, że kombi-
nacja poziomu kopeptyny poniżej 14 pmo-
l/l oraz troponiny poniżej 0,01 ug/l użyta 
w celu wykluczenia ostrego zawału serca, 
charakteryzuje się negatywną wartością 
predykcyjną 99,7% oraz czułością 98,8% 
[10]. Najwyższe wzrosty stężeń kopeptyny 
po zawale serca są rejestrowane u pacjen-
tów z widocznymi w zapisie EKG cechami 
uszkodzenia mięśnia serca [3]. Jej wzrost 
obserwowany jest już po 4 godzinach od 
pierwszych objawów zawału i osiąga plate-
au trwające 3-5 dni, w czasie gdy poziomy 
troponiny wciąż znajdują się w zakresie 
wartości prawidłowych. Natomiast spadek 
stężenia kopeptyny w osoczu dokonuje 
się już w momencie, gdy stężenie troponin 
przez kolejne parę godzin ma tendencję 
wzrastającą [10]. Wykazano też, że ko-
peptyna może przepowiadać rozwój cho-
roby naczyń wieńcowych i śmiertelność 
sercowo naczyniową [11]. Jest ona także 
ważnym markerem chorobowości i śmier-
telności u chorych z pozawałową niewy-
dolnością serca. Według badań ma nawet 
wyższą wartość predykcyjną niż BNP i NT-
-proBNP [3]. 

W przewlekłej zastoinowej niewydol-
ności serca wazopresyna bierze udział 
w progresji niewydolności lewej komory 
serca przez stymulację przerostu komory 
i przebudowę serca [3]. Obecnie wzrosła 
liczba biomarkerów przydatnych w diagno-
styce i monitorowaniu niewydolności serca 
[12]. Każdy z nich reprezentuje inny pato-
mechanizm, w związku z czym użycie kilku 
łącznie daje lepszą wartość prognostyczną 
niż użyte oddzielnie [12]. Przeprowadzone 
badania nad przydatnością kopeptyny jako 
markera w niewydolności serca wykazały, 
iż wzrost poziomu tego hormonu świadczy 
o zaawansowaniu choroby oraz o nega-
tywnych długoterminowych prognozach 
u tych pacjentów [10,13]. Cząsteczka ta 
łącznie z troponiną T jest silnym predykto-
rem ryzyka śmierci i hospitalizacji [13]. Po-
miar kopeptyny w kombinacji z BNP i NT-
-proBNP daje większą korzyść w ocenie 
klinicznej niż każda z nich użyta oddzielnie 
[10]. Zaobserwowano też tendencję do 
wzrostu poziomu kopeptyny u pacjentów 
z dysfunkcją skurczową lewej komory (EF 
<40%), w porównaniu z pacjentami z frak-
cją skurczowa >40% [14].

Pozsonyi i współp. wysunęli i potwier-
dzili tezę mówiącą o tym, że u pacjentów 
z klinicznie stabilną niewydolnością serca 
i obniżoną frakcją wyrzutową, kopeptyna 
stanowi niezależny marker 5-letniej śmier-
telności. Przeprowadzone badania wyka-
zały, że pacjenci z najniższym poziomem 
kopeptyny mieli najniżej oceniane ryzyko 
5-letniej śmiertelności, natomiast Ci z naj-
wyższym poziomem kopeptyny najwyższe 
[15]. 

Poziomy kopeptyny wzrastają również 
po operacjach kardiochirurgicznych. Są 
także odbiciem funkcji serca i nerek po 
transplantacji serca, ale nie dotyczy to sy-
tuacji w której narządem przeszczepianym 
były nerki [16,17].

Porównując stężenie kopeptyny u do-
rosłych z nadciśnieniem z grupą dorosłych 
bez nadciśnienia, stwierdzono dodatnią ko-
relację pomiędzy występowaniem choroby, 
a wzrostem poziomu kopeptyny w osoczu. 
Znaczenie tego zjawiska nie jest do końca 
określone [18].

Neurologia
Udar jest drugą najczęstszą przyczy-

ną śmierci na świecie, zaraz po choro-
bie niedokrwiennej serca, i przodującą 
przyczyną poważnych zaburzeń w funk-
cjonowaniu organizmu. Przeprowadzo-
no badania, które wykazały, że poziomy 
osoczowej wazopresyny u pacjentów ze 
zdiagnozowanym udarem były wyższe od 
grupy zdrowej oraz, że pacjenci po udarze 
z poważnymi deficytami neurologicznymi 
mieli wyższe poziomy wazopresyny w od-
niesieniu do innych pacjentów udarowych 
bez deficytów [19]. Podobne badania dla 
kopeptyny wykazały, że wyższy poziom 
kopeptyny był związany z cięższym prze-
biegiem, ale także z ryzykiem nawrotu 
udaru [20].

Krwawienie śródmózgowe jest stanem 
charakteryzującym się bardzo wysoką 
śmiertelnością. Wysokie poziomy osoczo-
wej kopeptyny powiązano z gorszym roko-
waniem u chorych z krwawieniem śródmó-
zgowym [21]. Badania wykazały również 
pozytywną korelację pomiędzy wzrostem 
stężenia kopeptyny a objętością powięk-
szającego się krwiaka śródczaszkowego 
[22]. Również po urazach mózgu wzrastają 
poziomy kopeptyny, odzwierciedlając cięż-
kość urazu [5,23].

Krwotok podpajęczynówkowy (SAH), 
będący zazwyczaj skutkiem pękniętego 
tętniaka, również znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w osoczowym stężeniu kopepty-
ny. Wykazano, iż jej poziomy w momencie 
przyjęcia do szpitala pacjentów z SAH, 
były znacząco wyższe niż w grupie kontro-
lnej oraz dowiedziono związku wysokiego 
poziomu osoczowej kopeptyny z rocznym 
ryzykiem śmierci [24].

Pulmonologia
Kopeptyna odzwierciedla odpowiedź 

stresową organizmu w stanach krytycz-
nych. W pozaszpitalnym zapaleniu płuc 
obserwowano znacznie podwyższone 
poziomy kopeptyny w porównaniu z oso-
bami zdrowymi [25]. Podobne zależno-
ści obserwowano pomiędzy pacjentkami 
leczonymi i nie leczonymi antybiotykote-
rapią [26]. W ciężkiej obturacyjnej cho-
robie płuc, kopeptyna jest niezależnym 
wskaźnikiem ostrego zaostrzenia, łącznie 
z testem CAT oceniającym wpływ choro-
by na stan pacjenta [5, 27]. Zaobserwo-
wano korelację poziomów kopeptyny przy 
przyjęciu do szpitala pacjentów z POCHP, 
z uzyskanymi później wynikami, długością 
pobytu w szpitalu oraz długookresowymi 
czynnikami ryzyka dysfunkcji płuc [27,28]. 
Ponad 75% przypadków ostrej duszno-
ści jest spowodowane chorobami serca 
i płuc. Kopeptyna jest obiecującym mar-
kerem prognostycznym krótkoterminowej 
śmiertelności u pacjentów z ostrą duszno-
ścią [27]. 

Nefrologia
Przeprowadzono wiele badań nad zna-

czeniem kopeptyny w chorobach nerek. 
Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy 
poziomem tego hormonu a GFR – pozio-
my osoczowej kopeptyny wzrastają po-
przedzając jego spadek [18]. Stwierdzono 
także pozytywną korelację pomiędzy po-
ziomem kopeptyny, a wysokością albumi-
nurii w 24-godzinnej zbiórce moczu [29]. 
W badaniach przeprowadzonych u 76 pa-
cjentów w różnym stadium niewydolności 
nerek, z towarzyszącą niewydolnością ser-
ca i bez powikłań sercowo-naczyniowych, 
stwierdzono, że stężenie kopeptyny wzra-
sta wraz ze stopniem uszkodzenia nerek 
i może być dodatkowym markerem niewy-
dolności nerek, a współczynniki kopepty-
na/GFR, kopeptyna/kreatynina lub kopep-
tyna/cystatyna C są dobrymi wskaźnikami 
funkcji nerek (badania własne autorów, 
praca w druku). Wzrost stężeń kopeptyny 
jest związany ze wzrostem ciśnienia filtra-
cyjnego, działaniem naczynioskurczowym 
i prozakrzepowym RAAS, stanem zapal-
nym, zaburzeniami lipidowymi oraz insuli-
noopornością [30].

Podjęto też próby wykorzystania ko-
peptyny jako markera stopnia nasilenia 
niewydolności serca, ale wyniki nie są jed-
noznaczne [30]. Wydaje się, że związek 
układu wazopresynergicznego z pobudzo-
nym układem renina-angiotensyna-aldo-
steron może być ważny w rozwoju zespołu 
sercowo naczyniowego (CRS). U pacjen-
tów z przewlekłą chorobą nerek, przecią-
żenie spowodowane zwiększoną objęto-
ścią osocza oraz nadciśnieniem tętniczym, 
powoduje zmiany morfologiczne i funkcjo-
nalne w sercu – zespół zwany przewlekłym 
zespołem sercowo-naczyniowym typu 4 wg 
klasyfikacji NKF z przebudową, przerostem 
i rozstrzenią lewej komory [31,32]. Zespół 
stopniowo doprowadza do lewo-, a następ-
nie prawokomorowej niewydolności serca 
[32], a dodatkowo wzrasta ryzyko zdarzeń 
sercowo naczyniowych [30,33]. W opisa-
nych powyżej badaniach stwierdzono tak-
że, że stężenie kopeptyny nie jest dobrym 
wskaźnikiem wydolności serca w niewydol-
ności nerek. Wydaje się, że bardziej przy-
datny dla oceny niewydolności serca może 
być wskaźnik kopeptyna x NT-ProBNP/kre-
atynina oraz kopeptyna/NT-proBNP, choć 
wymaga to dodatkowych badań (badania 
własne autorów, praca w druku).

W innych badaniach wysunięto hipote-
zę o wpływie wazopresyny na powstawanie 
torbieli w autosomalnej dominującej wielo-
torbielowatości nerek (ADPKD). Dzieje się 
to prawdopodobnie poprzez pobudzenie 
receptorów V2, produkcję cAMP i aktywa-
cję i proliferację odpowiednich komórek, 
które tworzą torbilele. Co więcej, na mode-
lach zwierzęcych przeprowadzono badania 
ukazujące wpływ blokady wazopresyny na 
zmniejszenie powstawania torbieli [34,35]. 
Znaleziono również połączenie pomiędzy 
stężeniem kopeptyny, a różnymi markera-
mi ciężkości choroby u chorych z ADPKD.

U chorych z ADPKD w obserwacji 
krótko i długoterminowej wykazano, że im 
wyższe stężenie kopeptyny, tym gorszy 
wynik funkcji nerek. Badania pokazały tak-

L. Niemczyk i wsp.
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że różnicę w stężeniu kopeptyny pomiędzy 
młodymi chorymi na ADPKD oraz zdrowy-
mi w tym samym wieku i płci, o zbliżonej 
funkcji nerek (eGFR 100 mL/min/1.73 m2 
vs 104 mL/min/1.73 m2) [35]. Osoczowe 
stężenie kopeptyny może stanowić nowy 
czynnik prognostyczny przy odróżnieniu 
pacjentów z niskim i wysokim ryzykiem roz-
woju schyłkowej niewydolności nerek [35]. 

W populacji pacjentów poddawanych 
hemodializom poziomy kopeptyny były 
wyższe niż w normalnej populacji i ulegały 
znacznym spadkom (54%) na skutek prze-
prowadzonej hemodializy [32]. Pacjenci 
dializowani przy użyciu polisulfonowych 
dializatorów mieli znacznie niższe poziomy 
kopeptyny niż Ci dializowani na dializato-
rach innego typu [36]. Ponadto poziomy 
kopeptyny były znacząco wyższe u pacjen-
tów z ultrafiltracją na poziomie i powyżej 
2000 ml przed dializą (średnio 207 pmol/l) 
i po niej (średnio 110 pmol/l) w porównaniu 
z jej poziomem przed (średnio 90 pmol/l) 
i po dializie (średnio 29 pmol/l) u pacjentów 
z ultrafiltracją na poziomie poniżej 2000 
ml. Jednakże u obu grup poziom hormonu 
uległ znacznej redukcji po przeprowadze-
niu hemodializy [32]. Wykazano także wyż-
sze poziomy kopeptyny w grupie z diurezą 
resztkową na poziomie <500 ml w porów-
naniu z pacjentami z diurezą >500 ml oraz 
różnicę przed i po przeprowadzeniu dializy 
w obu tych grupach [32].

Zmiany poziomu kopeptyny w czasie 
infekcji dróg moczowych. Wysokie poziomy 
hormonu utrzymywały się dłużej w porów-
naniu z innymi markerami stanu zapalnego 
– znajdowały się ciągle powyżej poziomu 
podstawowego w 7 dniu antybiotykoterapii 
u pacjentów z infekcją dróg moczowych. 
U pacjentów z infekcją dolnego odcinka 
układu moczowego poziomy kopeptyny 
i IL-6 wzrastały, natomiast inne markery 
zapalenia (Leu, hsCRO, PCT, CPP) pozo-
stawały w normie, jak w grupie kontrolnej. 
U pacjentów z odmiedniczkowym zapale-
niem nerek wszystkie poziomy markerów 
osoczowych były znacząco wyższe w po-
równaniu z grupą kontrolną [37].

Zespół metaboliczny
Wazopresyna odgrywa także rolę w go-

spodarce cukrowej organizmu, oporności 
na insulinę oraz w metabolizmie tłuszczów 
[18]. Pełni również funkcję w glikogenoli-
zie wątrobowej oraz ośrodkowej regulacji 
przyjmowania pokarmu [1]. Wazopresyna 
poprzez swój wpływ na komórki śródbłonka 
powoduje wydzielanie endoteliny 1 i pro-
staglandyn D2, co nasila związaną z cu-
krzycą dysfunkcję śródbłonka, powodując 
tym samym zmiany w układzie krzepnięcia 
[18]. Odnotowano wzrost poziomu kopep-
tyny w osoczu osób z zespołem metabo-
licznym lub poszczególnymi jego składo-
wymi, m.in. z nadciśnieniem tętniczym, 
otyłością brzuszną, hiperinsulinemią oraz 
cukrzycą typu 2. Zaobserwowano także 
wpływ niskiej aktywności fizycznej oraz 
diety wysokotłuszczowej na istotny wzrost 
stężenia tego hormonu w osoczu [1]. 
W przeprowadzonych badaniach wykaza-
no związek sytuacji stresowej powodującej 
hiperstymulację osi podwzgórze-przysad-

ka-nadnercza z udziałem wazopresyny 
oraz ze zmianą gospodarki węglowodano-
wej i tłuszczowej, co wtórnie prowadzi do 
rozwoju otyłości i cukrzycy t. 2 oraz zespo-
łu metabolicznego [1].

Sepsa i wstrząs septyczny
Cytokiny zapalne mogą aktywować 

sekrecję wazopresyny i kopeptyny przez 
układ wazopresynergiczny, a wysokie 
stężenie kopeptyny jest związane ze 
zwiększoną śmiertelnością [18,38]. Spa-
dek ciśnienia tętniczego występujący we 
wstrząsie septycznym powoduje wzrost 
syntezy wazopresyny i stymuluje jej wy-
dzielanie [5]. Jej stężenie we wstrząsie 
septycznym może przekroczyć 30-krot-
ność stężenia podstawowego u zdrowych, 
a 6-krotność poziomu kopeptyny występu-
jącego u chorych z uogólnionym stanem 
zapalnym niezwiązanym z infekcją [5]. 
Jednakże w ciężkiej sepsie może dojść 
do zaburzenia funkcji układu wazopresyny 
i brak korelacji pomiędzy stanem zapalnym 
a wzrostem poziomu wazopresyny [5].

podsumowanie
Kopeptyna jest C-końcową częścią 

pro-wazopresyny. Jej cechy, takie jak sta-
bilność w osoczu, łatwość zmierzenia, 
dłuższy okres półtrwania niż wazopresyny- 
sprawiają, iż jest ona coraz szerzej badaną 
w ostatnim czasie cząsteczką. Poznane 
dotąd korelacje kopeptyny z szeroko uję-
tym stresem organizmu mogą sprawić, że 
stanie się ona istotna w wielu dziedzinach 
medycyny, szczególnie nefrologii i inten-
sywnej terapii, zarówno w procesach dia-
gnostycznych jak i prognostycznych. 
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