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Перше місце у структурі па-
тології серцево-судинної сис-
теми — однієї з головних при-
чин смертності та інвалідізації
населення в світі — посідає гі-
пертонічна хвороба (ГХ), тому
вивчення етіології, патогенезу

й особливостей її перебігу, з
урахуванням наявності супро-
відної патології, є важливим і
актуальним завданням.

Найголовніший ускладнюю-
чий фактор — наявність мета-
болічного синдрому, складо-

вою частиною якого є ожирін-
ня (ОЖ) — складний комплекс
гуморальних і метаболічних по-
рушень [1]. Розповсюдженість
ожиріння зростає з кожним ро-
ком, охоплюючи близько 25 %
працездатного населення.
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Исследованы изменения уровней апелина и оксида азота у больных гипертонической бо-

лезнью. Сделан вывод об их влиянии на течение гипертонической болезни в сочетании с ожи-
рением. Доказано, что у больных гипертонической болезнью с абдоминальным ожирением, кото-
рые составляют группу высокого кардиоваскулярного риска, назначение современной комбина-
ции антигипертензивных препаратов (олмесартана с амлодипином) приводит к улучшению ме-
таболических показателей и существенно улучшает вазодилататорные свойства за счет повы-
шения уровней апелина и оксида азота.
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Actuality. Apelin has recently attracted much attention of researchers. On the basis of this fat

hormone, aim of our work was to determine the apelin role in lipid metabolism, the progression of
obesity, insulin resistance development, the formation of hypertension combined with obesity and track
changes in its level under the antihypertensive therapy combination influence.

Materials and methods. We examined 60 patients with essential hypertension, which were divided
into two experimental groups: hypertension and hypertension combined with obesity. Patients of both
experimental groups were measured the apelin level with further study its relationship with the severi-
ty of the disease course in both groups. All patients received a combination of antagonist-II receptor
olmesartan and amlodipine calcium. Treatment duration was 6 months. The study was conducted be-
fore prescribing antihypertensive therapy and after 6 months of treatment.

Our data suggest that the least apelin level was observed in patients with hypertension burdened
with abdominal obesity.

Results. The paper shows that one of the mechanisms of apelin action is its effect on the NO
synthesis, which inhibited effectiveness against hypertension and hypertension with obesity. Vaso-
protective functions of NO, in addition to participation in vasoregulation, lie in the modulation of the
release of vasoactive mediators, blocking LDL oxidation, inhibition of adhesion of monocytes and plate-
lets in the vascular wall. In addition, NO inhibits the expression of proinflammatory genes in the ves-
sel’s wall, in particular transcription factor NFkB.

Conclusions. Thus, it was proved that in hypertensive patients with abdominal obesity, which con-
stitute a group at high cardiovascular risk, the appointment of a modern combination of antihyperten-
sive drugs (olmesartan with amlodipine) leads not only to improvement of the metabolic rate, but also
significantly improves the vasodilatory properties due to increased levels of apelin and NO.

Key words: аpelin, oxide of nitrogen, hypertensive disease, combination of antihypertension medi-
cations.
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На відміну від підшкірного
жиру, який становить зазвичай
75 % від усієї жирової тканини
організму і є основним схови-
щем ліпідів, вісцеральний жир
сьогодні розглядають як актив-
ну гормонопродукуючу ткани-
ну. Тобто жирова тканина —
не просто пасивний накопичу-
вач жиру («акумулятор енер-
гії»), вона є активним авто-,
пара- й ендокринним органом,
здатним синтезувати та секре-
тувати в кровотік різні біологіч-
но активні сполуки пептидної і
непептидної природи, які віді-
грають важливу роль у гомео-
стазі різних систем, у тому чис-
лі серцево-судинної. Адипоци-
ти — функціональні одиниці
жирової тканини. Вони є джере-
лом фактора некрозу пухлин-
альфа (ФНП-альфа), інгібіто-
ра активатора плазміногену-1
(ІАП-1), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6),
лептину, ангіотензиногену, ін-
суліноподібного фактора рос-
ту-1 (ІФР-1), трансформуючо-
го ростового фактора-β1, леп-
тину та ін., які, впливаючи на
інсулінорецептори, призводять
до розвитку інсулінорезистент-
ності (ІР) [1].

Останнім часом значну ува-
гу дослідників привертає апе-
лін, що секретується жирови-
ми клітинами людини і мишей
у стадії їх дозрівання у вели-
ких кількостях порівняно з ди-
ференційованими адипоцита-
ми [2] як пробілок, що склада-
ється з 77 амінокислот і роз-
щеплюється на кілька актив-
них відмітних за довжиною пеп-
тидів — апелін-12, 13, 19, 36.
Фізіологічно активна форма —
це апелін-36.

Апелін діє як медіатор кар-
діоваскулярного контролю,
включаючи кров’яний тиск і
потік крові [3]. Він є одним з
найпотужніших з відомих сти-
муляторів скорочення серця і
відіграє роль в оновленні сер-
цевої тканини [4]. Рівень апе-
ліну підвищений у лівих шлу-
ночках у пацієнтів із хронічною
серцевою недостатністю, а та-
кож у пацієнтів із хронічним за-
хворюванням печінки [5].

Встановлена роль апеліну в
судинному ураженні та в про-
цесах неоваскулогенезу [6]. Ві-
доме патогенетичне значення
апеліну в розвитку легеневої
гіпертензії [7].

Слід зазначити, що система
апелін-APJ-рецептори може бу-
ти залучена в модуляцію віль-
норадикального окиснення в
ендотелії та формування ате-
росклеротичних бляшок у сер-
цевих судинах.

Апелін є ендогенним ліган-
дом апелінових (APJ) рецепто-
рів, властивості якого подібні
до ефектів ліганду рецепторів
ангіотензину-ІІ 1-го типу. Не-
зважаючи на те, що апелін і
APJ-рецептори широко експре-
суються в тканинах, патофізіо-
логічна дія апеліну значною
мірою залишається не з’ясова-
ною. Не встановлено також ме-
ханізми взаємодії системи апе-
лін — APJ-рецептори з систе-
мою АТ-ІІ-рецептор АТ-ІІ 1-го
типу [8].

Мета роботи — на підставі
вивчення гормону жирової тка-
нини апеліну встановити його
роль у порушенні ліпідного об-
міну, прогресуванні ожиріння,
розвитку інсулінорезистентно-
сті, формуванні гіпертонічної
хвороби у поєднанні з ожирін-
ням і відстежити зміни його рів-
ня під впливом комбінованої
антигіпертензивної терапії.

Матеріали та методи
дослідження

Нами було обстежено 60
хворих на ГХ, які розділено на
дві однакові дослідні групи:
хворі на ГХ і хворі, у яких ГХ
поєднана з ОЖ. Хворим обох
дослідних груп проведено ви-
мірювання рівня апеліну з по-
дальшим дослідженням його
взаємозв’язку зі ступенем тяж-
кості стану.

Для цього дослідження бу-
ли використані клініко-лабора-
торні біохімічні (визначення рів-
ня апеліну, оксиду азоту про-
водили фотометричним мето-
дом за реакцією Грісса, загаль-
ного холестерину та типуван-
ня ліпідів, рівня глюкози в си-

роватці крові) та інструмен-
тальні методи дослідження
(моніторинг артеріального тис-
ку протягом доби).

Усі хворі отримували комбі-
націю антагоніста рецепторів
А-ІІ олмесартану та антагоніс-
та кальцію амлодипіну. Трива-
лість лікування становила 6 міс.
Статистичну обробку резуль-
татів дослідження проводили
на персональному комп’ютері
за допомогою статистичного па-
кета програм Microsoft ЕхсеІ.
Вірогідність різниці між серед-
німи величинами визначали за
критерієм Стьюдента. Різницю
вважали статистично вірогід-
ною при р<0,05.

Дослідження проводили до
призначення гіпотензивної те-
рапії та після 6 міс. лікування.

Результати дослідження
та їх обговорення

Отримані нами дані свід-
чать про те, що найменший
вміст апеліну спостерігався у
хворих на ГХ, обтяжених абдо-
мінальним ожирінням (АО).
Більш детальний аналіз вміс-
ту апеліну в крові у хворих на
ГХ з АО залежно від ІР виявив,
що в обох групах хворих (з ІР
та без неї) даний показник ві-
рогідно відрізнявся від конт-
рольної групи (відповідно р<0,01
і р<0,01). При порівнянні рівнів
апеліну в крові хворих на ГХ
без АО та при ГХ з АО, але без
ІР вірогідних відмінностей не
встановлено. При порівнянні
вмісту апеліну в крові хворих
на ГХ без АО та при ГХ з АО
на тлі ІР було встановлено, що
в разі ІР він був вірогідно ниж-
чим (р<0,05).

Одним із механізмів дії апе-
ліну є його вплив на синтез
NO, ефективність дії якого при-
гнічується на тлі ГХ і ГХ з ОЖ.

Вазопротекторні функції NO,
крім участі у вазорегуляції, по-
лягають у модуляції вивіль-
нення вазоактивних медіато-
рів, блокуванні окиснення ліпо-
протеїдів низької щільності,
пригніченні адгезії моноцитів і
тромбоцитів у судинній стінці.
Крім того, NO пригнічує екс-
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пресію прозапальних генів су-
динної стінки, зокрема транс-
крипційного фактора NFkB.

Рівень апеліну і рівень NO
вірогідно відрізнялися в обсте-
жених хворих від показників
контрольної групи.

Беручи до уваги значення
метаболічних порушень, зо-
крема АО, для розвитку кардіо-
васкулярних ускладнень, роз-
робка заходів, спрямованих на
первинну профілактику серце-
во-судинних ускладнень, є ак-
туальним і надзвичайно важ-
ливим завданням. Значною мі-
рою успіх його розв’язання при
лікуванні хворих із метаболіч-
ним синдромом визначається
ефектами антигіпертензивних
препаратів і, зокрема, їх здат-
ністю впливати на процеси
вуглеводного та ліпідного об-
міну.

Відповідно до сучасних ре-
комендацій з лікування артері-
альної гіпертонії запорукою ус-
піху значущого зниження арте-
ріального тиску є використан-
ня комбінованої терапії. Для
пацієнтів з ОЖ, у першу чер-
гу, основні компоненти такої те-
рапії повинні містити комбіна-
цію препаратів, що знижують
активність РААС (ІАПФ і сарта-
ни), з препаратами, які змен-
шують активність симпатичної
нервової системи (β-адрено-
блокатори та не дигідропіриди-
нові антагоністи кальцію), і діу-
ретиками [10; 11]. Висока ефек-
тивність використання препа-
ратів, що блокують РААС, при
ОЖ доведена у багатьох до-
слідженнях [11; 12].

У нашій роботі показано, що
терапевтична корекція виявле-
них метаболічних і гемодина-
мічних порушень відкриває пер-
спективні підходи до зниження
кардіоваскулярного ризику у
хворих на ГХ з ОЖ.

У динаміці антигіпертензив-
ної терапії (олмесартан з амло-
дипіном) у хворих на ГХ з АО
та без АО, поряд з позитивною
клінічною симптоматикою, спо-
стерігалося покращання стану
ліпідного та вуглеводного об-
міну, відбувалися вірогідні змі-

ни вмісту в крові як апеліну,
так і NO (табл. 1).

Терапевтичне застосування
препаратів було задовільним;
з побічних явищ (зі встановле-
ним зв’язком, пов’язаним з при-
йомом препаратів, або без ньо-
го) найчастіше хворі відмічали
(p>0,05) втомлюваність (5 %),
головний біль (2 %), запаморо-
чення (2 %), серцебиття (4 %),
нудоту (1 %). Зазначені симп-
томи минали самостійно і не
потребували корекції гіпотен-
зивної терапії та відміни пре-
паратів.

Вивчення вмісту в крові NO
може служити доказом того,
що лікування вказаною ком-
бінацією антигіпертензивних
препаратів збільшує біодоступ-
ність NO, який відіграє значну
роль в усуненні ендотеліаль-
ної дисфункції у хворих на ГХ
з АО та без нього (табл. 2).

Важливими виявилися ре-
зультати вивчення впливу да-
них антигіпертензивних препа-
ратів на рівень апеліну в кро-
ві, оскільки вірогідне збільшен-
ня його після лікування у хво-
рих на ГХ як з АО, так і без
нього свідчить про його вазо-
протекторну ефективність, од-
ним із доказів якого є збіль-
шення вазодилатуючого ефек-
ту, що зумовлюється підвище-
ним синтезом оксиду азоту.

Таким чином, зменшення
ендотеліальної дисфункції в
динаміці антигіпертензивної
терапії у хворих на ГХ із супро-
відним АО сприяло антиатеро-
генній дії, знижувало вивіль-
нення макрофагами вільних
кисневих радикалів, стабілізу-

вало проникність ендотелію
для ліпідів і позитивно вплива-
ло на вміст апеліну в крові.

Висновки

1. Виявлено вірогідне змен-
шення рівнів апеліну у хворих
на гіпертонічну хворобу у поєд-
нанні з абдомінальним ожирін-
ням порівняно з хворими на гі-
пертонічну хворобу без абдо-
мінального ожиріння та конт-
рольною групою.

2. Одним із механізмів дії
апеліну є його вплив на синтез
NO, ефективність дії якого при-
гнічується на тлі гіпертонічної
хвороби та гіпертонічної хворо-
би з ожирінням.

3. У хворих на гіпертонічну
хворобу з абдомінальним ожи-
рінням, які становлять групу
високого кардіоваскулярного
ризику, призначення сучасної
комбінації антигіпертензивних
засобів (олмесартан з амлоди-
піном) приводить до поліпшен-
ня метаболічних показників і

Таблиця 1
Вплив олмесартану з амлодипіном

на стан ліпідного обміну в обстежених, ммоль/л, M±m

Показник 
                    ГХ + АО                        ГХ

До Після До Після
лікування лікування лікування лікування

ЗХС 6,90±0,33 5,40±0,26* 5,80±0,12 5,01±0,23*
ТГ 2,50±0,25 1,90±0,50* 1,740±0,041 1,36±0,44*
ЛПВЩ 0,80±0,05 0,90±0,06 1,02±0,06 1,19±0,05*
ЛПНЩ 4,30±0,04 4,00±0,03 3,64±0,03 3,28±0,05*

Примітка. У табл. 1 і 2: * — вірогідно порівняно з періодом до лікування.

Таблиця 2
Вміст апеліну та NO

в крові обстежених в динаміці
лікування олмесартаном
з амлодипіном, M±m

Показ-
      Період обстеження

   ник До ліку- Після ліку-
вання вання

Вміст NO, мкмоль/л

ГХ 11,48±0,12 14,34±0,07*
ГХ + АО 10,54±0,17 12,33±0,09*

Вміст апеліну, пг/мл

ГХ 265,0±12,7* 320,0±10,7*
ГХ + АО 209,0±11,8 249,0±9,9*
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суттєво покращує вазодилата-
торні властивості за рахунок
підвищення рівнів апеліну й
оксиду азоту.

Це дослідження є фрагмен-
том НДР кафедри ВМ № 1 та
клінічної фармакології Харків-
ського національного медично-
го університету: «Оптимізувати
діагностику та корекцію судин-
них уражень у хворих на гіпер-
тонічну хворобу у поєднанні
з ожирінням на основі вивчен-
ня функціонального стану ен-
дотелію та генетичних пору-
шень» (номер держреєстрації
0112U002385). Продовження
досліджень у даному напрямі,
вивчення гормонів жирової
тканини, а саме апеліну, взає-
мозв’язків з вуглеводним і лі-
підним обміном, кардіогемоди-
намічними змінами дозволять
більш ретельно підходити до
лікування пацієнтів з цією па-
тологією.
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