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Мета роботи—вивчитивзаємозв’язокміжрівнямихемеринуйнесфатину-1усироватцікровітапараметрамидобового
моніторуванняартеріальноготиску(ДМАТ)упацієнтівзгіпертонічноюхворобою(ГХ)залежновідіндексумаситіла(ІМТ).

Матеріали і методи.У82хворихнавіком60(55;66)років(утомучислі26пацієнтівзнадлишковоюмасоютілаі39паці-
єнтівзожирінням)виконаноДМАТ.Рівніхемеринуйнесфатину-1всироватцікровівизначалиімуноферментнимметодом
звикористаннямнаборуреактивівhumanChemerinтаhumanNesfatin-1EliSaKit(КоnоBiotechCo.,ltd.,КНР).Статис-
тичнуобробкурезультатівздійснювализвикористаннямкритеріївМанна—Уїтні,Пірсона,кластерногоаналізу.Кількісні
ознакиописувализадопомогоюмедіани,значеньверхньогоінижньогоквартиліввибірки.

Результати та обговорення.Рівніхемеринуйнесфатину-1усироватцікровістатистичнозначущевищіухворихнаГХ
(p=0,001)порівнянозіздоровимиособаминезалежновідІМТ.Длявиявленняспільноговпливуконцентраціїобохцито-
кінівнаособливостіпараметрівДМАТпроведенокластернийаналізметодомК-середніх,отриманочотирикластери,що
неперетинаються,зпохибкоюр=0,138.Міжкластернийаналізвиявивстатистичнозначущівідмінностіміжкластерами
щодо показників ДМАТ, які характеризують динаміку зміни АТ у ранкові години, таких як швидкість (ШРПСАТ і
ШРПДАТ)тавеличинаранковогопідйомуАТ(ВРПСАТіВРПДАТ),денноїсистолічноїтадіастолічноїваріабельності
АТ(ВарСАТ(Д)іВарДАТ(Д))іциркадногоритмуАТ.Прицьомунайбільшпрогностичнонесприятливимзатипомроз-
поділуциркарднихритмівАТ,ВарСАТіВарДАТвиявивсяпершийкластер,вякомувисокийрівеньхемеринувсироват-
ці крові — 11,12 (8,2; 14,02)нг/мл—асоціювавсязпідвищенимІМТ:33,31(30,47;36,15)кг/м2.Водночасхворітретього
кластеразвисокимрівнемобохцитокінівусироватцікрові(хемерин7,7(6,52;8,44)нг/мл,несфатин-18,96(8,55;9,37))нг/мл
інизькимІМТ(25,2(23,1;26,8)кг/м2)малипереважнорозподілциркаднихритмівАТзатипомdipper,алевисокуШРПСАТ
іШРПДАТ.НайсприятливішимуспіввідношеннізпараметрамиДМАТвиявивсядругийкластерзпомірнонизькимвміс-
томхемерину—4,91(4,42;5,26)нг/млівисокимрівнемнесфатину-1—8,02(7,67;8,43)нг/млусироватцікрові.Підчас
кореляційногоаналізувиявленопомірнийпрямийкореляційнийзв’язокміжвмістомхемеринувсироватцікровійтакими
параметрами ДМАТ: ШРПСАТ і ШРПДАТ (r=0,35, р<0,05); ВРПСАТ і ВРПДАТ (r=0,3, р<0,05); ВарСАТ і ВарДАТ
(r=0,34,р<0,05).КореляційміжпараметрамиДМАТірівнемнесфатину-1усироватцікровіневиявлено.

Висновки.Рівніхемеринуйнесфатину-1усироватцікровіухворихнаГХстатистичнозначущепідвищенінезалежновід
наявностітаступеняожиріння.Уходідослідженнявиявленозв’язокміжрівнемхемеринувсироватцікровітациркадним
ритмом,денноюваріабельністюАТіпараметрамиДМАТ,щохарактеризуютьдинамікузміниАТуранковігодини.Пере-
конливихданихпровпливвмістунесфатину-1усироватцікровінапоказникиДМАТнеотримано.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, ожиріння, добове моніторування артеріального тиску, цитокіни, хемерин,
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Узв’язкузнакопиченнямнауковихданихостан-
німирокамивідбуваєтьсяеволюціяпоглядівна

етіопатогенезожиріння,цукровогодіабету2типута
низки серцево-судинних захворювань. Сьогодні
відомо,щозбільшенняобсягувісцеральногожирув
організмі (на відміну від підшкірного) пов’язано з
вищим ризиком розвитку практично всіх серцево-
судинних захворювань, зокрема гіпертонічної хво-
роби(ГХ)[16].Усвітлісучаснихуявленьвісцераль-
неожирінняєоднієюзісполучнихланокміжпору-
шеннямметаболізмувуглеводівталіпідівтаформу-
ваннямартеріальноїгіпертензії (АГ)[9].Встанов-
лено, що зростання рівня маркерів запалення в
подальшомуасоціюєтьсязвищоюймовірністюроз-
витку кардіальних захворювань [12]. Необхідно
зазначити, що незалежним чинником серцево-
судинногоризикунавітьзавідсутностівісцерально-
гоожирінняслугуєпериваскулярнажироваткани-
на(ПВЖТ).Якіжироватканинаіншоїлокалізації,
ПВЖТактивнопродукуєбезлічадипокінів,котрим
притаманніяквазоконстрикторні,таківазодилата-
ційні властивості. ПВЖТ — місце синтезу таких
біологічно активних речовин, як вісфатин, резис-
тин,лептин,адипонектин,оментин,васпін,апелін,а
такожінтерлейкінів-1,-6,-8,макрофагальногохемо-
таксичногопротеїну-1,факторанекрозупухлиниα
(ФНО-α), пептидів групи ангіотензину, суперок-
сидного радикалу, перекису водню та сірководню,
несфатину-1,хемерину[4].

Протягом останнього десятиріччя властивості
такогоадипоцитокіну,якхемерин,сталиоб’єктом
науковогоінтересуузв’язкузйогоплейотропними
ефектами.Хемеринбувописанийякхемокін,ади-
покін, паракринний і автокринний агент і фактор
росту. Він бере участь у хемоатракції, впливає на
функціюендотелію[20],регулюєліпіднийтавуг-
леводний обміни [11, 17], сприяє проліферації та
ремоделюванню мікросудин з подальшою стиму-
ляцією адипогенезу та остеобластогенезу [6, 14].
ОкрімПВЖТ,джереломсинтезудляцьогоадипо-
цитокіну слугує біла жирова тканина, печінка і
тромбоцити.Спочаткухемеринбувідентифікова-
нийякхемоатрактантдлямакрофагівідендритних
клітин.Йогоефектиреалізуютьсяшляхомвпливу
нахемокіноподібнийрецептор—chemokine-likere-
ceptor1(CmKlr1абоChemr23).Протехемерин-
рецептор(Chemr23)такожекспресуєтьсявендо-
теліальнихклітинах,ійогоекспресіярегулюється
прозапальними цитокінами, зокрема ФНП-α,
інтерлейкіном-1таінтерлейкіном-6.Такимчином,
цілкомімовірно,щохемеринбереучастьузмінах
реактивностісудинпризапальнихстанах.Ендоте-
ліальнадисфункція,якаспостерігаєтьсяприбага-
тьох серцево-судинних захворюваннях, посилює
здатність хемерину збільшувати артеріальний
тонус,щозумовлюєвазоконстрикторнудіюцього
адипоцитокіну в процесах регуляції судинного
тонусу [13, 19]. Отже, описані механізми можуть

бутипатогенетичнимиланкамиформуванняарте-
ріальноїгіпертензії(АГ).

Подібна вазоконстрикторна дія притаманна
також несфатину-1. В експериментах на тваринах
показано, що внутрішньовенне введення несфати-
ну-1 викликало у щурів вазоконстрикцію шляхом
пригніченнясинтезуоксидуазоту,щозумовлювало
підвищення артеріального тиску (АТ) [21]. Крім
ПВЖТ, основним джерелом синтезу несфатину-1
слугуєгіпоталамус.Останніданісвідчатьпроте,що
гіпертензивна дія несфатину-1 реалізується через
центральнусистемумеланокортинуйокситоцину,а
гіперстимуляціяцієїсистемиможележативоснові
розвиткуАГ[10].

Незважаючи на актуальність проблеми АГ у
сучасномусвітітавеликукількістьробітзвивчення
факторів,щовпливаютьнаперебігсерцево-судин-
ної патології та ризик виникнення судинних ката-
строф,ціпитаннядосінедостатньовивчені.Подаль-
шеуточненняроліновітніхмаркерівметаболічного
синдрому,такихякхемеринінесфатин-1,упатофі-
зіологічнихпроцесахорганізмулюдиниєперспек-
тивним напрямком подальших наукових розробок
насучасномуетапі.

Мета роботи—вивчитивзаємозв’язокміжрів-
нямихемеринуйнесфатину-1усироватцікровіта
параметрамидобовогомоніторуванняартеріально-
готиску(ДМАТ)упацієнтівзгіпертонічноюхво-
робою(ГХ)залежновідіндексумаситіла(ІМТ).

Матеріали і методи

Обстежено 82 пацієнтів з ГХ (34 чоловіки і
48жінок)вікомвід38до76років,якіотримували
антигіпертензивнутерапіюпрепаратами1—3груп.
Верифікацію діагнозу й визначення ступеня АГ
проводили відповідно до критеріїв, рекомендова-
них у 2013 р. Європейським товариством з гіпер-
тензії (ESh)/Європейським товариством кардіо-
логів(ESC),тарекомендаційУкраїнськоїасоціації
кардіологів (2012) [1, 8]. Діагноз ожиріння вста-
новлюваливідповіднодокласифікаціїВООЗ[2].

Хворих розділили на чотири групи: до першої
ввійшлипацієнтизГХтанормальноюмасоютіла
(n=17, у тому числі 9 (53%) чоловіків і 8 (47%)
жінок,середнійвік—62(56,0;72,0)роки,середні
значення ІМТ — 22,75 (21,5; 24,0) кг/м2); до дру-
гої — хворі на ГХ з надлишковою масою тіла
(n=26,утомучислі9(35%)чоловіківі17(65%)
жінок,середнійвік—60(56,0;64,0)років,ІМТ—
26,85(25,84;27,60)кг/м2);дотретьої—пацієнтиз
ГХ і ожирінням i ступеня (n=16, у тому числі
6(38%)чоловіківі10(62%)жінок,середнійвік—
61(55,0;67,0)рік,ІМТ—32,44(31,8;33,42)кг/м2);
до четвертої — пацієнти з ГХ і ожирінням ii—iii
ступеня(n=23,утомучислі10(44%)чоловіківі
13(56%)жінок,середнійвік—55(40,0;66,0)років,
ІМТ—39,51(35,5;42,8)кг/м2).
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Контрольнугрупустановили12практичноздо-
рових,відповіднихзастаттютавікомосіб.

Удослідженнянезалучалипацієнтівзонколо-
гічними захворюваннями, фібриляцією перед-
сердь,гостримиіхронічнимизапальнимипроцеса-
ми,дифузнимизахворюваннямисполучноїткани-
ни, супутніми захворюваннями щитоподібної
залози, симптоматичними гіпертензіями і хроніч-
ноюсерцевоюнедостатністюІІiстадії.

Обстеження проводили згідно зі стандартним
протоколом. Додатково хворим було проведено
ДМАТнадіагностичномукомплексіSdm23«Ікс-
Техно»протягом24годинзінтервалом15хвилин
уденьі30хвилинуночі.Аналізувалитакізагально-
прийнятіпоказникиДМАТ,яксереднєза24годи-
ни значення систолічного (САТ) і діастолічного
(ДАТ) артеріального тиску, індекс часу систоліч-
ногойдіастолічногоАТ(ІЧСАТіІЧДАТ),індекс
площінавантаженнядлясистолічногойдіастоліч-
ного артеріального тиску (ІПСАТ і ІПДАТ), нор-
мований індекс площі навантаження: відношення
ІП до часу аналізу (НІПСАТ і НІПДАТ), варіа-
бельність систолічного й діастолічного артеріаль-
ноготискупротягомденних інічнихгодин(Вар-
САТ (Д) і ВарДАТ (Д), ВарСАТ (Н) і ВарДАТ
(Н)),пульсовийартеріальнийтиск(ПАТ),величи-
нуранковогоприростусистолічногойдіастолічно-
го артеріального тиску (ВРПСАТ і ВРПДАТ),
швидкістьранковогоприростусистолічногойдіа-
столічного артеріального тиску (ШРПСАТ і
ШРПДАТ),потрійнийдобутокАТ,частотусерце-
вих скорочень і швидкості зміни артеріального
тиску (ІРЧ). Під час проведення ДМАТ також
розраховувалидобовий індексАТ[3].Рівніхеме-
рину й несфатину-1 у сироватці крові визначали
імуноферментнимметодомзвикористаннямнабо-
руреактивівhumanChemerinтаhumanNesfatin-1
ElisaKit(КоhоBiotechCo.,ltd.,КНР).

Статистичнийаналізданихздійснювализвико-
ристаннямпакетаприкладнихпрограмдляоброб-
ки статистичної інформації Statistica 6.1 (Statsoft
inc.,США).Дляпорівняннянезалежнихвибіроку
зв’язку з розподілом, відмінним від нормального,
застосовували непараметричний статистичний
критерій Манна—Уїтні та коефіцієнт рангової
кореляціїСпірмена.Кластернийаналізпроводили

за методом К-середніх із 50-кратною крос-
перевіркою.Кількісніознакиописувалимедіаною,
значеннямиверхньогоінижньогоквартиліввибір-
ки. Критичний рівень значущості при перевірці
статистичнихгіпотезстановивр<0,05.

Результати та обговорення

На першому етапі обробки отриманих даних
проаналізували рівень хемерину й несфатину-1 у
сироватцікровіхворихнаГХзалежновiднаявнос-
ті та ступеня ожиріння порiвняно з групою конт-
ролю(табл.1).

Концентрація обох цитокінів у групах обстеже-
ниххворихнаГХбуластатистичнозначущевищою
за показники контрольної групи незалежно від
наявності та ступеня супутнього ожиріння (див.
табл.1).Прицьомунайвищийрівеньхемеринувід-
значеноухворихнаГХізнормальноюмасоютілата
зожиріннямiступеня.Подібніданіотриманітакож
і для несфатину-1, максимальний вміст якого спо-
стерігавсяухворихнаГХзнормальноютанадлиш-
ковоюмасоютіла.Аналізуючиотриманірезультати,
можнаприпустити,щопідвищеннявмістухемерину
й несфатину-1 у сироватці крові підтверджує роль
цихцитокінівупатогенетичнихмеханізмахформу-
ванняАГ.Водночаспідвищеннясинтезухемеринуй
несфатину-1упацієнтівзГХнаранніхстадіяхроз-
витку ожиріння стає компенсаторною реакцією
організмунапорушенняметаболічнихпроцесів,що
виснажуєтьсяприподальшомупрогресуванні.

Для детальнішого вивчення впливу активності
хемерину й несфатину-1 на особливості параме-
трівДМАТнадругомуетапістатистичногоаналізу
провеликластеризаціюмасивуобстеженихпацієн-
тівізГХзарівнямицихадипоцитокінівусироват-
цікрові;отрималичотирикластери,щонеперети-
наються,зпохибкоюр=0,138(рисунок).

Найбільшакількістьхворих(n=37;45%)потра-
пила до другого кластера, який характеризувався
порівняно високим вмістом несфатину-1 в сиро-
ватці крові (статистично значуще вищим, ніж у
першому й четвертому кластерах) та порівняно
низьким рівнем хемерину (статистично значуще
нижчим,ніжупершомуітретьомукластерах).ІМТ
пацієнтівцьогокластераперебувавумежах«над-

Т а б л и ц я  1
Рівні хемерину й несфатину-1 у сироватці кровi в пацієнтів з ГХ залежно вiд наявностi та ступеня ожиріння

Показник
Контрольна  

група  
(n = 12)

ГХ  
без ожиріння 

(n = 17)

ГХ та надлишкова 
маса тіла  
(n = 26)

ГХ та ожиріння 
I ступеня  
(n = 16)

ГХ та ожиріння 
II — III ступеня  

(n = 23)

Хемерин,нг/мл 3,92(3,75;4,29)
5,26(4,56;6,52)

p=0,001
4,76(4,42;6,29)

p=0,0002
5,99(4,64;5,91)

p=0,0004
5,4(4,09;6,6)

p=0,04

Несфатин-1,нг/мл 4,54(4,24;4,87)
8,04(7,41;8,58)

p=0,0001
7,58(6,71;8,45)

p=0,000001
7,22(6,7;8,0)

p=0,00005
7,64(6,94;8,44)

p=0,00005

p—рівеньстатистичноїзначущостірізниціщодоконтрольноїгрупи.
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лишковамасатіла—ожирінняiступеня».Другим
зачисельністювиявивсячетвертийкластер(n=28;
34%),вякомувмістхемеринувсироватцікровібув
такожстатистичнозначущенижчим,ніжухворих
першогоітретьогокластерів,протейрівеньнесфа-
тину-1всироватцікровівцихосіббувстатистично
значущенижчим,ніжудругомуітретьомукласте-
рах, але вищим, ніж у першому кластері. За ІМТ
статистично значущих відмінностей між другим і
четвертим кластерами не виявлено. Хворим тре-
тього кластера (n=13; 16%) був притаманний
високий рівень обох цитокінів сироватки крові:
рівень несфатину-1 у хворих цього кластера вия-
вився статистично значуще вищим, ніж в інших
кластерах;вмістхемеринувсироватцікровістатис-
тичнозначущеперевищувавцейпоказникухворих
другогойчетвертогокластерів,алезалишавсяниж-
чимніж,упершомукластері.Слідвідзначити,щов
пацієнтівцьогокластераІМТбувстатистичнозна-
чущенижчим,ніжвіншихкластерах,іперебуваву

межах «нормальна — надлишкова маса тіла». У
перший кластер увійшло 4 (5%) хворих, у яких
вмістхемеринувсироватцікровібувстатистично
значуще вищим, а несфатину-1 — нижчим, ніж в
іншихкластерах(табл.2).

Кореляційнийаналіздавзмогувиявитипомір-
нийпозитивнийкореляційнийзв’язокміжконцен-
трацією двох цитокінів у обстежених хворих
(r=+0,36,р<0,05).

За результатами міжкластерного аналізу деякі
параметри ДМАТ статистично значуще відрізня-
лисяміжозначенимикластерами(табл.3).

Статистичнозначущівідмінностіміжкластера-
мивиявленівпараметрахДМАТ,щохарактеризу-
ють динаміку зміни АТ у ранкові години, денної
варіабельності АТ та добового індексу АТ
(див. табл.3). Прогностичне значення цих показ-
никівякпредикторівсерцево-судиннихкатастроф
сьогодні — загальновідомий факт. Так, зміни біо-
логічнихциркаднихритмівАТзатипомnon-dipper
таnight-peakerстатистичнозначущеасоціюютьсяз
більшимураженняморганів-мішеней.Такожвідо-
мо, що хворі з патологічними типами циркадних
ритмів АТ, особливо жінки, мають статистично
значуще вищий рівень серцево-судинних усклад-
нень [5, 18]. Істотним і незалежним чинником
ризику розвитку ураження органів-мішеней, що
впливає на прогноз захворювання, слугує варіа-
бельністьсистолічногойдіастолічногоАТ.Удослі-
дженніК.Eguchiтаспівавт.(2009)нічнаваріабель-
ністьАТприДМАТбулапотужнимпредиктором
серцево-судинних ускладнень, незалежним від
інших показників. Автори встановили, що нічна
варіабельність АТ слугує вагомим предиктором
майбутніх серцево-судинних захворювань [7].
СхожіданіотримановдослідженніaSCOT-BPla
(anglo-ScandinavianCardiacOutcomesTrial-Blood
Pressureloweringarm)[15].

УнашомудослідженніпідвищенийІМТтависо-
кий вміст хемерину в сироватці крові в пацієнтів
першогокластераасоціювавсязізміноюциркадно-
горитмуАТзатипомnon-dipper,щостатистично
значущевідрізнялосявідрезультатів,отриманихв
іншихкластерах.Відноснонизькийрівеньхемери-

Рисунок.РезультатикластеризаціїпацієнтівзГХ
зарівнямихемеринуйнесфатину-1усироватцікрові

Т а б л и ц я  2
Рівні хемерину й несфатину-1 у сироватці крові обстежених хворих,  
розподілених на різні кластери залежно від ІМТ

Показник Кластер 1 (n = 4) Кластер 2 (n = 37) Кластер 3 (n = 13) Кластер 4 (n = 28)

Хемерин,нг/мл 11,12(8,20;14,02)
4,91(4,42;5,26)

p1=0,001
7,70(6,52;8,44)

p2=0,000005;p1=0,05
5,04(4,01;6,16)

p1=0,03;p3=0,00006

Несфатин,нг/мл 5,52(5,12;5,90)
8,02(7,67;8,43)

p1=0,001
8,96(8,55;9,37)

p1=0,003;p2=0,000012
6,70(6,39;7,08)

p1=0,06;p2=0,0001;p3=0,00001

ІМТ,кг/м2 33,3(30,5;36,2) 30,7(25,3;34,7)
25,2(23,1;26,8)
p1=0,04;p2=0,04

31,9(27,1;34,7)
p3=0,02

Рівеньстатистичноїзначущостірізниці:p1—щодокластера1;p2—щодокластера2;p3—щодокластера3.
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нутавідносновисокийвмістнесфатину-1ухворих
другогокластеравідповідалипереважномурозпо-
ділуциркаднихритмівАТзатипомdipper.Біоло-
гічний циркадний ритм (dipper) також був більш
притаманний пацієнтам третього кластера, які
мали високий рівень обох цитокінів. Проте необ-
хідно відзначити, що ІМТ хворих цього кластера
бувнайнижчим.Учетвертомукластерізатипами
циркадногоритмуАТdipperіnon-dipperхворіроз-
поділилися рівномірно, що статистично значуще
відрізняєтьсявід іншихкластерів.ВеличиниВар-
САТ(Д)іВарДАТ(Д)ухворихпершогокластера
також були статистично значуще вищими, ніж у
другому,третьомуічетвертомукластерах,якіста-
тистично значуще не відрізнялися між собою за
цим параметром ДМАТ. Високі рівні цитокінів у
сироватцікровіутретьомукластеріасоціювалисяз
високою ШРПСАТ (ДАТ), статистично значуще
перевищуючи цей показник у другому, третьому і
четвертому кластерах. За параметром ВРПСАТ
(ДАТ) найсприятливішим виявився другий клас-
тер,уякомуцейпоказникбувстатистичнозначу-
щенижчим,ніжвіншихкластерах.

Під час проведення кореляційного аналізу
виявленопомірнийпрямийкореляційнийзв’язок
міжвмістомхемеринувсироватцікровійтакими
параметрами ДМАТ: ШРПСАТ і ШРПДАТ
(r=0,35, р<0,05); ВРПСАТ і ВРПДАТ (r=0,3,
р<0,05); ВарСАТ і ВарДАТ (r=0,34, р<0,05).
Кореляцій між параметрами ДМАТ та рівнем
несфатину-1невиявлено.

Застосування кластерного аналізу залежно від
параметрівДМАТ,ІМТтавмістухемеринуйнесфа-

тину-1усироватцікровідаєзмогуздійснитиіндиві-
дуалізаціюпацієнтівзГХтапідвищитиякістьпро-
гнозуванняризикусерцево-судиннихкатастроф.

Висновки

Концентраціяобохцитокініввобстеженихпаці-
єнтівізгіпертонічноюхворобоюбуластатистично
значуще вищою за показники контрольної групи
незалежно від наявності та ступеня супутнього
ожиріння. При цьому найвищий рівень хемерину
відзначеноухворихнагіпертонічнухворобузнор-
мальноюмасоютілатаожиріннямiступеня.Поді-
бніданіотриманітакожідлянесфатину-1,макси-
мальнийвмістякогобувухворихнагіпертонічну
хворобузнормальноютанадлишковоюмасоютіла.

Під час проведення кореляційного аналізу
виявленопомірнийпрямийкореляційнийзв’язок
міжвмістомхемеринувсироватцікровійтакими
параметрами добового моніторування артеріаль-
ноготиску:швидкістьранковогоприростусисто-
лічногойдіастолічногоартеріальноготиску;вели-
чина ранкового приросту систолічного й діасто-
лічногоартеріальноготиску;варіабельністьсисто-
лічного й діастолічного тиску протягом денних і
нічнихгодин.Кореляційміжпараметрамидобово-
го моніторування артеріального тиску й рівнем
несфатину-1невиявлено.

Міжкластернийаналізпоказавстатистичнозна-
чущі відмінності між кластерами пацієнтів щодо
параметрівдобовогомоніторуванняартеріального
тиску, які характеризують динаміку зміни артері-
альноготискувранковігодини,денноїваріабель-

Т а б л и ц я  3
Особливості параметрів ДМАТ обстежених хворих, зарахованих до різних кластерів за рівнями хемерину  
й несфатину-1 у сироватці крові

Показник Норма Кластер 1 (n = 4) Кластер 2 (n = 37) Кластер 3 (n = 13) Кластер 4 (n = 28)

ЦиркаднийритмАТ
dipper
Non-dipper
Night-peaker
Over-dipper

0
4(100%)

0
0

22(59%)
8(22%)
3(7%)

4(11%)
p1=0,04

10(77%)
3(23%)

0
0

p1=0,02

12(45%)
12(45%)
4(10%)

0
p1=0,02;p2=0,02;p3

=0,04

ВарСАТ(Д), ммрт.ст. <15 25,3(22;28)
17,9(14;20)

p1=0,03
19,5(15;24)

p1=0,03
19,2(15;23)

p1=0,02

ВарДАТ(Д),ммрт.ст. <14 19,0(17;21)
13,4(11;15)

p1=0,02
15,1(12;20)

p1=0,03
14,1(11;16)

p1=0,03

ШРПСАТ,ммрт.ст./год <10 16,17(14,8;17,6) 14,06(7,1;18,1)
31,22(11,0;48,6)

p1=0,04;p2=0,05
15,30(9,0;20,6)

p3
=0,04

ШРПДАТ,ммрт.ст./год <10 12,98(11,8;14,2) 15,62(12,5;21,5)
21,65(7,4;22,6)
p1=0,04;p2=0,03

9,45(4,0;12,3)
p3

=0,04

ВРПСАТ,ммрт.ст. <56 69,0(59;79)
37,2(28;47)

p1=0,002
55,0(44;69)

p2=0,008
50,1(37;68)

p2=0,03

ВРПДАТ,ммрт.ст. <30—36 55,5(47;64)
24,6(14;32)

p1=0,03
38,1(28;48)

p2=0,004
34,3(20;46)

Рівеньстатистичноїзначущостірізниці:p1—щодокластера1;p2—щодокластера2;p3—щодокластера3.
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ностіартеріальноготискутадобовогоіндексуарте-
ріального тиску. Найбільш прогностично неспри-
ятливим за типом розподілу циркардних ритмів
артеріальноготиску,варіабельностісистолічногой
діастолічного тиску протягом денних і нічних
годинвиявивсяпершийкластер,вякомувисокий
рівень хемерину в сироватці крові асоціювався з
підвищенням індексу маси тіла. Водночас хворі
третьогокластеразвисокимирівнямиобохцитокі-

нівінизькиміндексоммаситіламалипереважний
розподілциркаднихритмівартеріальноготискуза
типомdipper,алевисокушвидкістьранковогопри-
ростусистолічногоартеріальноготиску(діастоліч-
ного артеріального тиску). Найсприятливішим у
співвідношеннізпараметрамидобовогомонітору-
ванняартеріальноготискувиявивсядругийклас-
терзпомірнонизькимвмістомхемеринутависо-
кимрівнемнесфатину-1усироватцікрові.
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Уровни	хемерина	и	несфатина-1	в	сыворотке	крови		
и	параметры	суточного	мониторирования	артериального	давления		

у	пациентов	с	гипертонической	болезнью
О. Н. Ковалёва, Т. В. Ащеулова, С. В. Иванченко, А. В. Гончарь

Харьковскийнациональныймедицинскийуниверситет

Цель работы—изучитьвзаимосвязьмеждууровнямихемеринаинесфатина-1всывороткекровиипараметрамисуточ-
ногомониторированияартериальногодавления(СМАД)упациентовсгипертоническойболезнью(ГБ)взависимостиот
индексамассытела(ИМТ).
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Материалы и методы.У82больныхГБввозрасте60(55;66)лет(втомчисле26пациентовсизбыточноймассойтелаи
39пациентовсожирением)выполненоСМАД.Уровнихемеринаинесфатина-1всывороткекровиопределялииммунофер-
ментнымметодомсиспользованиемнаборареактивовhumanChemerinиhumanNesfatin-1ElisaKit(КоnоBiotechCo.,ltd.,
КНР).СтатистическуюобработкурезультатовпроводилисиспользованиемкритериевМанна—Уитни,Пирсона,кластер-
ногоанализа.Количественныепризнакиописывалиспомощьюмедианы,значенийверхнегоинижнегоквартилейвыборки.

Результаты и обсуждение.Уровнихемеринаинесфатина-1всывороткекровибылистатистическизначимовышеу
больныхГБ(p=0,001)посравнениюсоздоровымилицаминезависимоотИМТ.Длявыявленияобщеговлиянияконцен-
трацииобоихцитокиновнаособенностипараметровСМАДпроведенкластерныйанализметодомК-средних,получено
четырекластера,которыенепересекаются,спогрешностьюр=0,138.Межкластерныйанализпозволилвыявитьстатисти-
ческизначимыеразличиямеждукластерамивпараметрахСМАД,характеризующихдинамикуизмененияАДвутренние
часы,такихкакскорость(СУПСАДиСУПДАД)ивеличина(ВУПСАДиВУПДАД)утреннегоподъемаАД,дневной
систолическойидиастолическойвариабельностиАД(ВарСАД(Д)иВарДАД(Д))ициркадногоритмаАД.Приэтом
наиболеепрогностическинеблагоприятнымпотипураспределенияциркардныхритмовАД,ВарСАДиВарДАДоказался
первыйкластер,вкоторомвысокийуровеньхемеринавсывороткекрови—11,12(8,2;14,02)нг/мл—ассоциировалсяс
повышеннымизначениямиИМТ—33,31(30,47;36,15)кг/м2.Вотличиеотэтого,больныетретьегокластерасвысокими
уровнямиобоихцитокиноввсывороткекрови(хемерин7,7(6,52;8,44)нг/мл,несфатин-18,96(8,55;9,37)нг/мл)инизким
ИМТ(25,2(23,1;26,8)кг/м2)имелипреимущественноераспределениециркадныхритмовАДпотипуdipper,новысокую
СУПСАДиСУПДАД.НаиболееблагоприятнымвсоотношенииспараметрамиСМАДоказалсявторойкластерсумерен-
но низким содержанием хемерина — 4,91 (4,42; 5,26) нг/мл и высоким уровнем несфатина-1—8,02 (7,67; 8, 43) нг/мл
сывороткикрови.Прикорреляционноманализевыявленаумереннойсилыпрямаякорреляционнаясвязьмеждусодер-
жаниемхемеринавсывороткекровииследующимипараметрамиСМАД:СУПСАДиСУПДАД(r=0,35,р<0,05);ВУП-
САД и ВУПДАД (r=0,3, р<0,05); ВарСАД и ВарДАД (r=0,34, р<0,05). Корреляций между параметрами СМАД и
уровнемнесфатина-1всывороткекровинеобнаружено.

Выводы.Уровнихемеринаинесфатина-1всывороткекровиубольныхГБстатистическизначимоповышенынезависимо
отналичияистепениожирения.Входеисследованиявыявленасвязьмеждууровнемхемеринавсывороткекровиициркад-
нымритмом,дневнойвариабельностьюАДипараметрамиСМАД,характеризующимидинамикуизмененияАДвутренние
часы.Убедительныхданныховлияниисодержаниянесфатина-1всывороткекровинапоказателиСМАДнеполучено.

Ключевые слова:гипертоническаяболезнь,ожирение,суточноемониторированиеартериальногодавления,цитокины,
хемерин,несфатин-1.

Chemerin	and	nesfatin-1	serum	levels	and	parameters		
of	ambulatory	blood	pressure	monitoring	in	hypertensive	patients

O. M. Kovaleva, T. V. Ashcheulova, S. V. Ivanchenko, O. V. Honchar

KharkivNationalmedicalUniversity

The aim —tostudytherelationshipbetweenchemerinandnesfatin-1serumlevelsandfeaturesofambulatorybloodpressure
monitoring(aBPm)inpatientswithessentialhypertension(Eh),dependingonthebodymassindex(Bmi).

Materials and methods.aBPmwasconductedin82hypertensivepatientsaged60(55;66)years(including26patientswith
overweightand39withobesity).Serumlevelsofchemerinandnesfatin-1weredeterminedbyEliSausinghumanChemerinand
humanNesfatin-1EliSakits(KonoBiotechCo.,ltd.,China).Statisticalanalysiswasperformedusingthemann-Whitneytest,
Pearsoncriterion,clusteranalysis.Quantitativecharacteristicswerepresentedasmedian,upperandlowerquartiles.

Results and discussion. Serum levels of chemerin and nesfatin-1 were significantly higher in patients with hypertension
(p=0.001) compared with healthy individuals, regardless of Bmi. To identify the impact of both cytokines’ concentration on
aBPmparameters,clusteranalysisbythemethodofk-meanswasperformed,obtainingfourclusterswithanaccuracyofp=0.138.
inter-clusteranalysishasrevealedthestatisticallysignificantdifferencesbetweentheparametersofaBPmthatcharacterizethe
dynamicsinthemorningbloodpressurechange,suchasspeed(SmiSBPandSmidBP)andquantity(TmiSBPandTmidBP)of
morningincreaseinbloodpressure,daytimesystolicanddiastolicbloodpressurevariability(varSBP(d)andvardBP(d)),and
circadianrhythmofbloodpressure.The1stcluster(wherehighlevelsofserumchemerin—11.12(8.2;14.02)ng/ml—wereassoci-
atedwithhighvaluesofBmi—33.31(30.47;36.15)kg/m2)appearedtobethemostprognosticallyunfavorableaccordingtothe
typeofcircadianpatternsofbloodpressuredistribution,valuesofvarSBPandvardBP.incontrast,patientsofthethirdclusterwith
highlevelsofbothcytokinesintheserum(chemerin—7.7(6.52;8.44)ng/ml,nesfatin-1—8.96(8.55;9.37)ng/mlandalowBmi
(25.2(23.1;26.8)kg/m2)hadaprevailing«dipper»typedistributionofcircadianrhythmofbloodpressure,buthighSmiSBPand
SmidBP.The2ndclusterwithmoderatelylowchemerin—4.91(4.42;5.26)ng/ml,andhighnesfatin-1levels—8.02(7.67,8.43)
ng/mlturnedouttobethemostfavorableinrelationtotheaBPmindices.Thecorrelationanalysishasrevealedthepresenceof
moderatedirectcorrelationbetweentheserumchemerinandthefollowingparametersofaBPm:SmiSBPandSmidBP(r=0.35,
p<0.05);TmiSBPandTmidBP(r=0.3,p<0.05);varSBPandvardBP(r=0.34,p<0.05).Therewasnocorrelationrevealed
betweentheparametersofaBPmandnesfatin-1serumlevels.

Conclusions.Serumlevelsofchemerinandnesfatin-1inpatientswithessentialhypertensionweresignificantlyincreasedcom-
paredtothecontrolgroup,regardlessofthepresenceanddegreeofobesity.Thestudyhasshowntheassociationbetweenserum
levelsofchemerinandcircadianrhythm,dailyvariabilityofbloodpressureandaBPmparameterscharacterizingthedynamicsof
morningbloodpressurechange.Thecompellingevidenceofthenesfatin-1levelsimpactontheindicesofaBPmhasnotbeenfound.

Key words:essentialhypertension,obesity,ambulatorybloodpressuremonitoring,cytokines,chemerin,nesfatin-1.
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