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Гіпертонічна хвороба (ГХ) – одне з
найпоширеніших серцево-судинних захворювань у більшості країн світу. На розвиток та прогресування ГХ впливають багато факторів, серед
яких останнім часом відзначають апелін. Пептид
апелін – адипокін, ендогенний ліганд апелінових
(APJ або APLNR) рецепторів, властивості якого
подібні до ліганда рецептора ангіотензину ІІ 1-го
типу. Апелін вважають медіатором серцевосудинного контролю [12]. В експериментальних
умовах продемонстровано позитивний інотропний та вазодилатаційний ефекти апеліну. Досі
дискутабельним залишається питання про
участь апеліну в прогресуванні ГХ [13].
Припускають, що генетична детермінація апеліну
сприяє розвитку ГХ та є одним із чинників виникнення артеріальної гіпертензії, що обумовлено
збільшеною жорсткістю судин у людей похилого
віку [10]. Деякі дослідники вважають, що апелін
можливо розглядати як своєрідний функціональний антагоніст периферичних ефектів
ангіотензину ІІ [8]. H.J. Chun та співавтори довели, що сигнальний путь апеліну є антагоністом дії
ангіотензину II у хворих із серцевою патологією
за рахунок підвищення активності оксиду азоту
та інгібування сигнальних шляхів ангіотензину II
[3]. Встановлено, що інсулін регулює секрецію
апеліну жировими клітинами мишей та людини.
Апелін безпосередньо сприяє засвоєнню глюкози через АМФ-протеїнкіназний шлях та eNOS.
Цей пептид також пригнічує ліполіз за допомогою регулювання фосфорилювання гормоночутливої ліпази, зменшуючи звільнення вільних
жирних кислот у кровоток, сприяє підвищенню
чутливості до інсуліну [15].
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Мета роботи – визначити та проаналізувати
активність апеліну в пацієнтів з гіпертонічною
хворобою залежно від віку та статі.

Матеріал і методи
Для виявлення вікових та гендерних особливостей активності апеліну обстежено 94 хворих
на ГХ, серед яких 62 (65,9 %) жінки та 32 (34,1 %)
чоловіки віком 32–74 роки. Контрольна група –
10 практично здорових добровольців, зіставних
за віком та співвідношенням статей. Рівень
артеріального тиску (АТ) вимірювали в положенні
пацієнта сидячи після 5-хвилинного відпочинку.
Критеріями вилучення з дослідження були симптоматична артеріальна гіпертензія, супутня
ендокринна, автоімунна, ниркова, онкологічна
патологія, загострення хронічних запальних
захворювань, гострий інфаркт міокарда, мозковий інсульт, гостра серцева недостатність (СН),
психічні захворювання, алкоголізм, наркоманія,
дифузні захворювання сполучної тканини, СН
більше ІІа стадії та більше ІІІ функціонального
класу.
АТ визначали за методом М.С. Короткова.
Діагноз, стадію ГХ і ступінь підвищення АТ
верифікували згідно з критеріями, рекомендованими у 2007 р. Європейським товариством
гіпертензії та Європейським товариством
кардіологів [11]. Стадію СН встановлювали
згідно з класифікацією В.Х. Василенка – М.Д.
Cтражеска; функціональний клас – згідно з
класифікацією за NYHA. Наявність і ступінь
ожиріння оцінювали за індексом маси тіла (ІМТ):
ІМТ (кг/м2) = маса тіла (кг) / зріст2 (м2).
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Кров на біохімічні та імуноферментні дослідження брали з ліктьової вени вранці натще
не раніше ніж після 12-годинного голодування.
Для контролю вуглеводного обміну в сироватці крові, узятій натщесерце, визначали
вміст глюкози глюкозооксидазним методом. За
допомогою імуноферментної методики визначали рівень інсуліну з використанням набору
виробництва DRG Instruments GmbH (Німеччина)
та апеліну – Phоenix (США). Проводили глюкозотолерантний тест за загальноприйнятою методикою із подальшим визначенням рівнів глюкози
та інсуліну.
Інсулінорезистентність (ІР) оцінювали за
допомогою гомеостатичної моделі визначення,
або критерію НОМА (Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance):
НОМА = концентрація інсуліну (мкОд/мл) × глюкоза натщесерце (ммоль/л) / 22,5.
ІР вважали доведеною за умови, якщо величина НОМА > 2,77.
Ліпідний спектр крові визначали за концентраціями загального холестерину (ЗХС),
тригліцеридів (ТГ), ХС ЛПВЩ ферментативним
методом. Вміст холестерину ліпопротеїнів
низької щільності (ХС ЛПНЩ) розраховували за
формулою W.T. Friedewald:
ХС ЛПНЩ = ЗХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ/2,22),
де ТГ/2,22 – вміст холестерину в складі ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ)
[6]. Коефіцієнт атерогенності (КА) обчислювали
за формулою А.М. Климова:
КА = (ЗХС – ХС ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ.
Статистичну обробку отриманих результатів
проведено стандартними методами варіаційної
статистики з використанням пакета статистичних програм Statistica 6.0. Результати представлено як (M±SD), де М – середнє значення показника, SD – стандартне відхилення. Достовірність
відмінностей між показниками, що вивчаються,
визначали за допомогою двовибіркового
t-критерію Стьюдента та критерію Манна – Уїтні.
Для дослідження взаємозв’язків між показниками, що вивчаються, проведено кореляційний
аналіз з розрахунком парних коефіцієнтів
кореляції Пірсона (r) та Спірмена (R).

Результати та їх обговорення
У хворих на ГХ рівень апеліну достовірно перевищував показники групи контролю: відповідно
(0,36±0,27) проти (0,14±0,06) мкг/мл (Р<0,05).
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Аналіз активності апеліну залежно від віку
показав, що у пацієнтів з ГХ середнього віку
рівень пептиду дещо нижчий ((0,32±0,26)
мкг/мл), ніж показники в пацієнтів похилого віку
((0,40±0,27) мкг/мл). Встановлено достовірні
кореляційні зв’язки рівня апеліну з показниками
ліпідного обміну в групі хворих похилого віку.
Вміст апеліну в плазмі позитивно корелював з
концентрацією ХС ЛПВЩ (R=0,40; Р<0,05) та
постпрандіальним рівнем інсуліну (R=0,64;
Р<0,05) і негативно корелював з рівнями ЗХС,
ХС ЛПНЩ та КА (відповідно R=–0,34, R=–0,50,
R=–0,46; Р<0,05).
Вивчення гендерних особливостей показало
вищий рівень пептиду в жінок з ГХ порівняно з
таким у чоловіків (відповідно (0,38±0,30) і
(0,32±0,22) мкг/мл; Р<0,05). У групі жінок з ГХ
спостерігали достовірні кореляційні зв’язки
концентрації апеліну з рівнем систолічного АТ
(САТ) та постпрандіальним вмістом глюкози
(відповідно R=0,41, R=0,65; Р<0,05).
Більш детальний аналіз активності адипокіну
залежно від віку та статі показав, що у жінок
рівень апеліну з віком підвищується, а у чоловіків – навпаки знижується (рисунок).
Окрім характерних для ГХ змін ліпідного
обміну з високим КА, привертає увагу підвищення рівня інсуліну, визначеного натще та постпрандіально. Особливості ліпідного та вуглеводного обмінів у хворих на ГХ різних вікових груп
наведено в таблиці.
При аналізі кореляційних зв’язків у групі
середнього віку в жінок активність апеліну зростала пропорційно до віку (R=0,70; Р<0,05),
також рівень пептиду позитивно корелював з
концентрацією глюкози натще (R=0,55; Р<0,05),
ХС ЛПНЩ (R=0,46; Р<0,05), КА (R=0,53; Р<0,05),
та негативно корелював із рівнем ХС ЛПВЩ
(R=–0,46; Р<0,05). У чоловіків похилого віку
спостерігали достовірну пряму залежність
Середній вік
Апелін, мкг/мл
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Рисунок. Активність апеліну в чоловіків та жінок середнього
та похилого віку з ГХ.
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Таблиця
Порівняльна характеристика активності апеліну, показників вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ГХ залежно від віку
та статі
Показник
Вік, роки
Тривалість ГХ, роки
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
ІМТ, кг/м2
Апелін, мкг/мл
ЗХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
ХС ЛПНЩ, ммоль/л
ХС ЛПДНЩ, ммоль/л
КА
Глюкоза натще, ммоль/л
Глюкоза постпрандіально, ммоль/л
Інсулін натще, мкОд/мл
Інсулін постпрандіально, мкОд/мл
НОМА
Індекс Caro

Величина показника (M±SD) у групах
середній вік
похилий вік
чоловіки (n=32)
жінки (n=29)
чоловіки (n=20)
жінки (n=55)
51,50±7,45
49,40±5,92
64,90±3,59
64,70±4,69
7,60±4,82
7,10±5,02
5,60±6,51
9,50±6,68
159,50±18,39
153,60±18,02
161,20±23,15
157,20±18,09
96,80±11,11
92,30±7,75
94,50±15,46
92,30±9,64
29,50±5,15
30,30±5,41
30,10±4,02
31,30±4,98
0,41±0,26
0,21±0,11*
0,27±0,13*
0,40±0,29*#
5,95±1,62
5,35±0,97
5,92±1,35
5,43±1,08
2,48±0,75
1,82±0,82
1,91±1,04
1,71±0,78
1,08±0,33
0,87±0,29
1,08±0,30
0,98±0,32
3,76±1,36
3,65±1,06
4,01±1,03
3,56±1,23
1,12±0,34
0,82±0,37
0,86±0,48
0,78±0,37
4,90±2,07
5,85±2,72
4,77±1,80
5,35±3,32
6,66±4,50
7,13±3,49
6,69±2,49
7,37±3,72
6,52±1,14
6,26±1,27
15,39±29,06
6,66±1,23
17,40±9,58
22,59±11,78
20,64±7,39
20,85±9,06
51,23±20,47
55,78±20,70
46,26±16,24
55,95±23,40
6,08±8,90
7,54±6,74
6,76±3,60
7,02±5,79
0,41±0,19
0,36±0,21
0,32±0,12
0,37±0,15

Примітка. Різниця показників достовірна порівняно з такими: * – у чоловіків середнього віку;  – у жінок середнього віку;
– у чоловіків похилого віку (Р<0,05). ДАТ – діастолічний АТ.

#

активності апеліну від віку, вмісту глюкози натще
та її постпрандіального рівня (відповідно R=0,69,
R=0,61, R=0,98; Р<0,05) і зворотну залежність від
рівнів ТГ та ХС ЛПДНЩ (відповідно R=–0,63 та
R=–0,63; Р<0,05). У жінок похилого віку встановлено підвищення концентрації пептиду
пропорційно до постпрандіального рівня глюкози та ХС ЛПВЩ (відповідно R=0,79 та R=0,52;
Р<0,05) й зниження адипокіну при зростанні
рівнів ЗХС, ХС ЛПДНЩ у плазмі крові та індексу
ІР Caro (відповідно R=–0,40, R=–0,65 та R=–0,34;
Р<0,05, див. таблицю).
Розподіл хворих залежно від стадії ГХ дозволив встановити більш високі рівні апеліну в осіб з
ГХ ІІ стадії, ніж у пацієнтів з ГХ І стадії (відповідно
(0,37±0,27) та (0,18±0,15) мкг/мл; Р<0,05). У
групі хворих на ГХ І стадії активність адипокіну
знижувалася пропорційно до прогресування ІР
(R=–0,99; Р<0,05).
Дослідження рівнів апеліну в плазмі крові
залежно від ступеня підвищення АТ показало, що
найнижчі показники мали пацієнти з підвищенням АТ 1-го ступеня ((0,22±0,08) мкг/мл).
Пацієнти з підвищенням АТ 2-го і 3-го ступеня
мали достовірно вищі показники активності

апеліну (відповідно (0,36±0,28) та (0,42±0,29)
мкг/мл; Р<0,05) порівняно з хворими з
підвищенням АТ 1-го ступеня. Концентрація
апеліну достовірно корелювала з показниками
маси тіла, вмістом ТГ та ХС ЛПДНЩ (відповідно
R=–0,35, R=–0,45 та R=–0,45; Р<0,05) у групі
хворих з підвищенням АТ 2-го ступеня. Аналіз
гендерних особливостей показав, що рівні
апеліну були вищими у жінок, ніж у чоловіків: в
осіб з підвищенням АТ 1-го ступеня – (0,25±0,29)
мкг/мл у жінок та (0,16±0,07) мкг/мл у чоловіків;
в осіб з підвищенням АТ 2-го ступеня – відповідно (0,42±0,32) та (0,24±0,09) мкг/мл. Водночас у
пацієнтів з підвищенням АТ 3-го ступеня
достовірних гендерних відмінностей щодо рівня
апеліну не встановлено – (0,42±0,32) мкг/мл у
жінок проти (0,40±0,25) мкг/мл у чоловіків.
Показники апеліну негативно корелювали з
індексом ІР Caro у жінок з підвищенням АТ 2-го
ступеня (R=–0,46; Р<0,05); позитивно – з рівнем
САТ та постпрандіальним рівнем глюкози у жінок
з підвищенням АТ 3-го ступеня (відповідно
R=0,51, та R=0,70; Р<0,05).
Для визначення активності апеліну залежно
від тривалості ГХ обстежених розподілили на
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групи згідно з даними анамнезу. Незалежно від
тривалості захворювання рівні апеліну в плазмі
крові у жінок були вищими, ніж у чоловіків.
Встановлено найнижчі показники у хворих на ГХ
з тривалістю хвороби до 5 років – (0,27±0,16)
мкг/мл (у чоловіків – (0,26±0,22) мкг/мл,
у жінок – (0,27±0,14) мкг/мл, Р>0,05). Активність
пептиду була найвищою у хворих на ГХ тривалістю 5–10 років – (0,44±0,27) мкг/мл (у чоловіків – (0,32±0,19) мкг/мл, у жінок – (0,44±0,40)
мкг/мл; Р<0,05), та дещо меншою – у хворих з
тривалістю ГХ понад 10 років – (0,40±0,33)
мкг/мл (у чоловіків – (0,35±0,23) мкг/мл,
у жінок – (0,51±0,29) мкг/мл; Р<0,05). Водночас
аналіз вікових особливостей показав, що рівні
апеліну в плазмі крові у пацієнтів похилого віку
були вищими, ніж у хворих середнього віку в
кожній групі. Так, у групі пацієнтів з тривалістю
хвороби до 5 років активність апеліну становила
(0,33±0,14) мкг/мл в осіб похилого віку проти
(0,23±0,17) мкг/мл в осіб середнього віку
(Р<0,05); з тривалістю ГХ 5–10 років – відповідно
(0,44±0,34) та (0,37±0,34) мкг/мл (Р<0,05); з
тривалістю понад 10 років – (0,46±0,28) та
(0,41±0,27) мкг/мл (Р>0,05).
Встановлено негативну кореляцію концентрації апеліну з постпрандіальним рівнем глюкози в групі хворих похилого віку з тривалістю ГХ
до 5 років (R=–0,65; Р<0,05). У пацієнтів похилого віку з ГХ 5–10 років рівень пептиду негативно
корелював з ТГ, ХС ЛПДНЩ і постпрандіальним
рівнем глюкози (відповідно R=–0,60, R=–0,60,
R=–0,57; Р<0,05). Зворотний зв’язок рівня
апеліну з концентрацією інсуліну натще встановлено в групі осіб похилого віку з давністю ГХ
понад 10 років (R=–0,47; Р<0,05).
Зв’язок активності апеліну з ІР підтверджено
в лабораторних умовах кількома групами
дослідників [5]. J. Boucher та співавтори продемонстрували, що інсулін безпосередньо залучений до механізмів регуляції синтезу апеліну на
моделі мишей in vivo та in vitro [2]. Глюкозозалежна секреція інсуліну клітинами підшлункової залози знижується у присутності апеліну та
має негативний зворотний зв’язок [7, 14].
Деякі дослідники позиціонують апелін як
маркер-кандидат СН, хоча взаємозв’язок
апеліну з прогресуванням СН не зовсім чіткий
[4]. Пригнічення активності апеліну встановлено
на моделі ізопреналін-індукованої СН [9]. Р. Atluri
та співавтори (2007) показали збільшення APJ
протеїну в міокарді щурів із СН [1].
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Аналіз активності апеліну залежно від стадії
СН показав зростання концентрації пептиду з
прогресуванням СН. Так, у хворих без СН рівень
апеліну становив (0,21±0,08) мкг/мл та негативно
корелював з індексом ІР НОМА (R=–0,99; Р<0,05).
У пацієнтів з СН І стадії рівень пептиду дорівнював
(0,32±0,24) мкг/мл та негативно корелював з
показниками ліпідного обміну й індексом ІР
НОМА: ЗХС (R=–0,37; Р<0,05), ХС ЛПНЩ (R=–
0,37; Р<0,05), НОМА (R=–0,99; Р<0,05), позитивний кореляційний зв’язок рівня апеліну встановлено з віком та індексом ІР Caro (відповідно
R=0,63, R=0,62; Р<0,05). Рівень адипокіну в осіб з
СН ІІа стадії ((0,40±0,26) мкг/мл) достовірно
відрізнявся від такого у хворих без СН (Р<0,05).
Виявлено зворотну кореляцію вмісту апеліну з
ЗХС, ХС ЛПДНЩ, КА (відповідно R=–0,51,
R=–0,58, R=–0,55; Р<0,05), пряму – з постпрандіальним рівнем інсуліну (R=0,55; Р<0,05) у групі
пацієнтів похилого віку з СН ІІ стадії.
Таким чином, у хворих на ГХ встановлено
вікові та гендерні особливості активності апеліну,
рівень експресії пептиду підвищений у чоловіків
середнього віку та жінок похилого віку. Вміст
апеліну в плазмі крові хворих на ГХ ІІ стадії
вищий, ніж у пацієнтів з ГХ І стадії, незалежно від
статі та віку. У жінок з підвищенням АТ 2-го та
3-го ступеня рівень адипокіну вищий, ніж у
чоловіків. При розподілі хворих за тривалістю ГХ
встановлено більш виражене підвищення вмісту
апеліну в жінок, ніж у чоловіків, при тривалості
хвороби понад 5 років. Найвищі показники пептиду при розподілі за стадією СН реєстрували у
пацієнтів з СН ІІа стадії.

Висновки
1. Дослідження рівня апеліну плазмі крові
хворих на гіпертонічну хворобу показало
підвищену активність пептиду в чоловіків середнього віку та жінок похилого віку.
2. Зростання вмісту пептиду відбувалося
пропорційно до збільшення стадії, гіпертонічної
хвороби, ступеня підвищення артеріального
тиску, прогресування серцевої недостатності.
Рівень апеліну корелював з віком при будь-якому
варіанті розподілу хворих на групи.
3. Можлива протекторна роль апеліну в
патогенезі гіпертонічної хвороби пов’язана з
активацією пептиду при появі патологічних змін у
ліпідному та вуглеводному обмінах, що підтверджено численними кореляційними зв’язками.
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Активность апелина у пациентов с гипертонической болезнью: возрастные и гендерные
особенности
А.В. Демиденко, О.Н. Ковалева
Харьковский национальный медицинский университет
Цель работы – исследовать активность апелина у больных гипертонической болезнью (ГБ) в зависимости от
возраста и пола. Обследовано 94 больных с ГБ І–ІІ стадии с повышением артериального давления (АД) 1–3-й
степени. У больных ГБ выявлены возрастные и гендерные особенности активности апелина: уровень
экспрессии пептида повышен у мужчин среднего возраста и женщин пожилого возраста. Уровни апелина в
плазме крови у больных ГБ ІІ стадии выше, чем у пациентов с ГБ І стадии, независимо от пола и возраста. У
женщин с повышением АД 2-й и 3-й степени уровень экспрессии адипокина выше, чем у мужчин. При разделении больных по длительности заболевания установлены большие показатели у женщин каждой группы.
Наиболее высокие показатели пептида установлены у больных сердечной недостаточностью ІІ стадии.
Возможная протекторная роль апелина в патогенезе ГБ связана с активацией пептида пропорционально патологическим изменениям в липидном и углеводном обменах, что подтверждено многочисленными
корреляционными связями.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, апелин, возраст, пол.

Apelin activity in patients with essential hypertension: age and gender peculiarities
G.V. Demydenko, O.N. Kovaleva
Kharkiv National Medical University, Ukraine
The purpose of this study was to investigate apelin activity in patients with essential hypertension (EH) according to age
and gender. Examination of 94 patients with EH was performed. Age and gender peculiarities of apelin activity were
estimated. The level of apelin expression was higher in men of middle age and women of old age. Plasma apelin levels
in patients with EH II were higher than in patients with EH I. Adipokine levels were increased according to systolic
pressure level. When patients were divided depending on duration of the disease, it was revealed that women in each
group had higher apelin levels than men. Patients with heart failure II class NYHA had the highest apelin levels. The
possible protective role of apeline in the pathogenesis of EH is related to the increased peptide activity under lipid and
carbohydrate exchange disorders.
Key words: essential hypertension, apelin, age, gender.

