Copeptin proAVP
Wczesne i bezpieczne
wykluczenie zawa³u serca
Kopeptyna, jest 39-aminokwasowym glikopolipeptydem
zawieraj¹cym C-koñcow¹ czêśæ prekursora wazopresyny argininowej
(AVP). Jest stabilnym i czu³ym markerem obrotu AVP oraz
hormonu antydiuretycznego (ADH). Jako marker ostrego wewnêtrznego
stresu, Kopeptyna wzrasta natychmiastowo zaraz po rozpoczêciu ostrego zawa³u
miêśnia sercowego, nastêpnie stê¿enie stopniowo maleje.1
Strategia pomiaru Kopeptyny wraz z Troponin¹:

Troponina jest swoistym markerem martwicy miêśnia sercowego. Poniewa¿ podczas
ostrego zawa³u miêśnia sercowego wystêpuje opóźnienie wzrostu stê¿enia Troponiny
konieczne jest wyd³u¿one monitorowanie pacjenta wraz z niezbêdnym kilkukrotnym
pobraniem krwi do badania.
Strategia opieraj¹ca siê na zestawieniu dwóch markerów, Kopeptyny i Troponiny
(konwencjonalnej czy wysokoczu³ej) pozwala na uzyskanie uzupe³niaj¹cych siê
informacji z dwóch odmiennych patofizjologicznie procesów oraz wyników z
najwy¿szym wskaźnikiem NPV (Negative Predictive Value – negatywna wartośæ
predykcyjna) w diagnostyce ostrego zawa³u miêśnia sercowego.2

Skuteczna i bezpieczna strategia:

Opisane w interwencyjnym badaniu klinicznym (BIC-8, Biomarkers in Cardiology)
zestawienie dwóch biomarkerów, Thermo ScientificTM B·R·A·H·M·STM Copeptin
ProAVP wraz z Troponin¹, stanowi bezpieczn¹ i skuteczn¹ strategiê wykluczenia
ostrego zawa³u serca ju¿ po pierwszym badaniu krwi. Co wiêcej strategia ta pozwala
na wydajniejsze zarz¹dzanie izbami przyjêæ pe³nymi pacjentów.3
Strategia ta jest rekomendowana w wytycznych ESC z 2015 roku. Znajduje
zastosowanie u pacjentów z ostrym zespo³em wieñcowym, u których nie wystêpuje
trwa³e uniesienie odcinka ST (EKG).4
Sugerowana wartośæ odciêcia (cut-off) Kopeptyny pozwalaj¹ca uzyskaæ najmniejsz¹
ilośæ fa³szywie negatywnych wyników oraz najwy¿sz¹ negatywn¹ wartośæ predykcyjn¹
w diagnostyce ostrego zawa³u serca zosta³a ustalona na 10 pmol/L.3
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Algorytm
Szybkie wykluczenie ostrego zespo³u wieñcowego stosowane w Berliñskim Szpitalu Charite’.
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