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STRESZCZENIE:
Cel, materiał i metody Celem badania była ocena stężeń apeliny-12 w surowicy
obwodowej krwi żylnej metodą ELISA u 165 eutroficznych noworodków donoszonych (94 chłopców i 71 dziewczynek, 84 z wczesnym zakażeniem i 81 zdrowych).
Spośród zakażeń wyodrębniono 46 infekcji o ciężkim przebiegu, powikłanych
niewydolnością oddechową i występowaniem hipoperfuzji lub hipotensji. Wyniki
Stężenie apeliny-12 było istotnie statystycznie wyższe u chorych niż u zdrowych,
niezależnie od ciężkości zakażenia, płci i stanu ogólnego noworodka po urodzeniu oraz typu porodu. Wykazano dodatnią korelację między stężeniem apeliny
a stężeniem prokalcytoniny u noworodków z zakażeniem o lżejszym przebiegu. Wnioski: 1. wczesne zakażenia – zarówno o ciężkim, jak i lżejszym przebiegu – u eutroficznych noworodków donoszonych, niezależnie od ich płci, stanu
ogólnego po urodzeniu i typu porodu, sprzyjają zwiększeniu stężenia apeliny-12;
2. oznaczanie stężeń apeliny-12 u noworodków donoszonych z wczesnym zakażeniem, bez bakteriemii i zaburzeń oddechowo-krążeniowych może być przydatne w rozpoznawaniu tego rodzaju zakażeń z uwagi na istotną zależność między
stężeniami apeliny-12 a stężeniami prokalcytoniny.
SŁOWA KLUCZOWE: apelina-12, noworodek donoszony, wczesne zakażenie,
prokalcytonina
ABSTRACT:
Aim, material and methods The aim of the study was to assess serum apelin-12
concentration in peripheral vein blood by ELISA test in 165 eutrophic full-term
newborns (94 boys, 71 girls, 84 with early-onset infection and 81 healthy ones).
Among infections, there were 46 severe infections, complicated by respiratory
insufficiency and hypoperfusion or hypotension. Results Serum apelin-12 concentration was significantly higher in infected than in healthy newborns, independently of the severity of infection, neonatal sex, birth asphyxia and type of delivery. A significant positive correlation between apelin-12 value and procalcitonin
concentration in newborns with infection without respiratory or cardiovasculary
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insufficiency was found. Conclusions 1. in full-term, appropriate for gestational age newborns, early-onset infection, both severe and without respiratory or cardiovascular disorders, leads to increased serum apelin-12 concentration, independently of
the neonatal sex, birth asphyxia or type of delivery; 2. determination of apelin-12 concentrations in full-term newborns with a
mildercourse of early-onset infections may be useful in the diagnosis of infection type, because of the significant correlation
with procalcitonin concentration.
KEY WORDS: apelin-12, full-term newborns, early-onset infection, procalcitonin
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Apelina-12 jako adipocytokina wydzielana głównie przez
trzewną tkankę tłuszczową bierze udział w etiopatogenezie wielu schorzeń metabolicznych. Została wyizolowana
w 1998 roku z komórek nabłonka gruczołowego żołądka
wołu [1]. Największe jej stężenia stwierdza się w śródbłonku mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Wykryto ją także
w nerkach, płucach, OUN, w układzie odpornościowym,
nadnerczach, jajnikach, gruczole piersiowym, łożysku,
komórkach Kupffera wątroby i nabłonku dna żołądka [2,
3, 4]. Jest jedną z najsilniejszych endogennych substancji
działających długotrwale inotropowo na mięsień sercowy,
indukując wzrost stężenia wapnia w komórkach [5]. Efekt
hipotensyjny wiąże się z wpływem na napięcie ściany naczyń krwionośnych przez uwalnianie tlenku azotu, a także
przez hamowanie wydzielania wazopresyny. Apelina wykazuje związek z angiogenezą, m.in. reguluje nowotworzenie
naczyń w guzach nowotworowych i przyczynia się do rozwoju retinopatii cukrzycowej [3, 6, 7]. Podobnie jak insulina
obniża stężenie glukozy w krwi [8]. Wysokie stężenia tego
hormonu występują u osób dorosłych i dzieci z otyłością olbrzymią oraz u dorosłych otyłych z insulinoopornością [3,
9]. Ponadto apelina zwiększa uwalnianie kortykoliberyny,
hormonu adrenokortykotropowego, kortykosteronu i oksytocyny, natomiast hamuje sekrecję prolaktyny, tyreotropiny
i gonadotropin [10]. Podczas ciąży wzrasta stężenie apeliny
w gruczole piersiowym oraz w łożysku, najwyższe wartości osiąga w czasie porodu, następnie stopniowo obniża się
w okresie laktacji [11]. Apelina bierze udział w procesach
immunologicznych, hamuje syntezę cytokin prozapalnych
w śledzionie myszy oraz aktywność chemotaktyczną komórek i proces zapalny w ścianie naczyń, zmniejszając stężenie cytokin i aktywację chemokin [12, 13]. W badaniach
doświadczalnych potwierdzono rolę apeliny w zmniejszaniu zmian zapalnych i włóknistych płuc, a także przerostu prawej komory w przebiegu przewlekłej choroby płuc,
w tym w dysplazji oskrzelowo-płucnej [14]. Briana i wsp.
udowodnili, że apelina pozytywnie wpływa na metabolizm
kości u płodu i noworodka [15]. Potwierdzono jej udział
wraz insulinopodobnym czynnikiem wzrostu i czynnikami
wzrostu śródbłonka naczyniowego w patogenezie retinopatii wcześniaczej [16, 17]. U noworodków z nadmierną masą
ciała stwierdzono istotny wzrost apeliny, co w przyszłości

może stanowić ważny marker zespołu metabolicznego [18].
Jedyne dotychczas publikowane wyniki badań prowadzonych u noworodków donoszonych z wczesną sepsą pokazują, że stężenie apeliny znacznie wzrasta w ciężkim zakażeniu ogólnym i koreluje ze wzrostem stężenia białka ostrej
fazy [19].
Celem pracy była ocena stężeń apeliny-12 w surowicy
obwodowej krwi żylnej u eutroficznych noworodków donoszonych chorych na wczesne zakażenia, z uwzględnieniem
ich płci, stanu po urodzeniu, typu porodu oraz ciężkości
zakażenia.

MATERIAŁ I METODY
Badaniami objęto 165 noworodków donoszonych obojga płci (94 chłopców, 71 dziewczynek), w wieku od trzeciej
do szóstej doby życia; wyodrębniono dwie grupy:
I grupa (badana) – 84 noworodki z wczesnym zakażeniem, w tym:
Ia 46 (30 płci męskiej, 16 żeńskiej) noworodków
z ciężkim zakażeniem, powikłanym ostrą niewydolnością oddechową i występowaniem hipoperfuzji lub hipotensji;
Ib 38 (27 płci męskiej, 11 żeńskiej) noworodków z zakażeniem bez niewydolności oddechowej i krążeniowej;
II grupa (kontrolna) – 81 noworodków (37 płci męskiej, 44 żeńskiej), zdrowych, z ciąż fizjologicznych,
urodzonych w dobrym stanie, bez zaburzeń adaptacji
pourodzeniowej.
Wszystkie noworodki chore były leczone w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu w latach
2015–2016, a zdrowe urodziły się w roku 2016 na oddziale
położniczo-noworodkowym w Gliwicach.
Urodzeniowa masa ciała (umc) u ogółu badanych wahała się od 2,50 do 4,29 kg i średnio wynosiła 3,37 ± 0,41,
w tym w grupie badanej 3,34±0,44 i w grupie kontrolnej
3,41±0,38 kg. W grupie badanej 44 noworodki (52,4%) urodziły się siłami natury, a w grupie kontrolnej – 63 (77,8%).
W dziewięciu przypadkach cięcie cesarskie w grupie badanej wykonano planowo, a w pozostałych z powodu nagłych wskazań. W grupie kontrolnej wszystkie cięcia cesarskie były planowe. W tabeli 1 zestawiono rodzaje zakażeń
w grupie badanej. U 20 noworodków z sepsą wyizolowano
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Grupa

Ogółem

Liczba

Odestek

Ia
n = 46

Ib
n = 38

L

%

Sepsa
Gram(-)
Gram(+)

20
5
15

0

20

23,8

Zapalenie płuc

15

20

35

41,7

Zakażenie układu moczowego

7

14

21

25

Zapalenie płuc i zakażenie układu moczowego

1

0

1

1,2

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

1

0

1

1,2

Zapalenie przewodu pokarmowego

1*

1

2

2,4

Zapalenie pępka

1*

2

3

3,6

Zapalenie kości i stawów

0

1

1

1,2

Ogółem: liczba (odetek)

46 (55%)

38 (45%)

84

100

bakterie Gram(+): Staphylococcus epiderimidis (10 przypadków), Enterococcus faecalis (2), Staphylococcus aureus (1),
Staphylococcus lentus (1), Staphylococcus hominis (1) oraz
bakterie Gram(-): E. coli (3), Klebsiella pneumoniae (2). Niedotlenienie okołoporodowe dotyczyło 11 (13%) noworodków z grupy badanej.
U wszystkich noworodków z grupy badanej od pierwszej
doby hospitalizacji stosowano antybiotykoterapię. Leczenie empiryczne obejmowało skojarzoną terapię ampicyliną
z gentamycyną. Po otrzymaniu wyników bakteriologicznych u 12 noworodków z sepsą stwierdzono konieczność
modyfikacji antybiotykoterapii. Mechanicznej wentylacji
wymagały cztery noworodki, natomiast nCPAP-u – 33. Całkowite żywienie pozajelitowe było konieczne u 58 chorych
noworodków, natomiast podanie amin katecholowych u 35.
Z badań wyłączono wcześniaki, noworodki z nieprawidłową w stosunku do wieku ciążowego umc, z mnogimi
wadami rozwojowymi, z konfliktem serologicznym, noworodki matek chorych na cukrzycę i inne zaburzenia endokrynologiczne, z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym i otyłością.
Stężenie apeliny-12 w surowicy obwodowej krwi żylnej
oznaczono metodą ELISA, posługując się odczynnikami firmy Bio Vendor Research and Diagnostic Products (Republika Czeska); przy użyciu sprzętu jednorazowego pobierano
1 ml krwi podczas rutynowego badania krwi noworodków
do celów diagnostycznych między trzecią a szóstą dobą życia. Wszystkie badania wykonała ta sama osoba w Pracowni
Biochemii Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Komisja Bioetyczna SUM w Katowicach wyraziła zgodę na wykonanie
ww. badań (Uchwała nr KNW/0022/KB1/106/15).
Dane kliniczne noworodków z obu grup uzyskano
na podstawie dokumentacji medycznej, dojrzałość ciążową oceniono według skali Ballard. Rozpoznanie zakażeń
ustalono według uznanych kryteriów [20], a niedotlenienie
okołoporodowe na podstawie uzyskanej przez noworodka
w pierwszej minucie życia oceny poniżej siedmiu punktów
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WWTab. 1. Rodzaj i częstość występowania zakażeń w grupie I.

* Z niewydolnością krążenia.

w skali Apgar, obniżonego pH <7,1 w krwi włośniczkowej
w pierwszej godzinie życia, niedoboru zasad >10 i wzrostu
stężenia mleczanów powyżej 2,7 mmol/l. Dane kliniczne
i wyniki oznaczeń apeliny-12 opracowano za pomocą programu STATISTICA 12.0. Rozkład zmiennych określono
na postawie testu Shapiro-Wilka i w zależności od rozkładu zastosowano test t-Studenta lub test U Manna Whitneya. Dokonano analizy korelacji liniowej Spearmana. Dla
wszystkich testów przyjęto poziom istotności statystycznej
p<0,05.

WYNIKI
Stwierdzono, że stężenie apeliny-12 u chorych noworodków wahało się od 0,098 do 0,398 µg/l, średnie wynosiło 0,188 ± 0,068. Było istotnie statycznie wyższe (p<0,001)
niż u zdrowych noworodków, u których wynosiło od 0,050
do 0,246 (0,13 ± 0,04) (ryc. 1).
0,45
0,40
0,35
apelina-12 (μg/l)

Rodzaj zakażenia

mediana

0,30
0,25

25–75%

0,20
0,15

min–max

0,10
0,05
0,00

badana

grupa

kontrolna

WWRyc. 1. Porównanie stężenia apeliny-12 w surowicy noworodków z wczesnym zakażeniem z wartością hormonu u zdrowych noworodków.
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Stężenie apeliny-12 w grupie Ia wynosiło 0,098–0,398 µg/l
(0,190±0,068), a w grupie Ib 0,069–0,342 (0,186±0,069),
p>0,05. Średnia wartość stężenia apeliny-12 zarówno u chorych, jak i zdrowych noworodków nie była istotnie statystycznie (p>0,05) zależna od ich płci. Wynosiła odpowiednio u płci męskiej w I grupie 0,102–0,342 (0,167±0,063),
w II grupie 0,07–0,246 (0,122±0,041), a u chorych dziewczynek 0,11–0,398 (0,178±0,076), u zdrowych zaś 0,042–0,224
(0,136±0,043). Stwierdzono brak istotnych statystycznie
różnic w stężeniach apeliny-12 w grupie badanej między noworodkami płci męskiej i żeńskiej w zależności od ciężkości zakażenia. Stężenia badanego hormonu w obu grupach
noworodków nie różniły się istotnie statystycznie (p>0,05)
w zależności od sposobu ukończenia ciąży, w grupie badanej
– od występowania niedotlenienia okołoporodowego.
Zaobserwowano dodatnią korelację (r=0,4251; p=0,017)
między stężeniem apeliny-12 a stężeniem prokalcytoniny
w surowicy u noworodków z zakażeniem o lżejszym przebiegu (ryc. 2). Takich zależności nie stwierdzono między
stężeniem apeliny-12 a stężeniem CRP (r=-0,031; p=0,855),
d-dimerów (r=-2137; p=0,427) oraz glikemią (r=0,2431;
p=0,141).

DYSKUSJA
W wykonanych badaniach, uznając apelinę-12 za prozapalny czynnik uwalniany przez adipocyty, wykazano,
że we wczesnych zakażeniach następuje istotne zwiększenie
jej stężenia. Potwierdzono w ten sposób obserwacje, które poczynili Gad i wsp. w zakresie bardzo istotnych zmian
stężeń tego hormonu pod wpływem wczesnego zachorowania na sepsę noworodka donoszonego [19]. Podobnych
obserwacji dokonali Chen i wsp. w sepsie u osób dorosłych,
stwierdzili oni wyższe stężenia apeliny u chorych niż u zdrowych oraz we wstrząsie septycznym w porównaniu z pacjentami bez tego powikłania sepsy [21]. Wyniki badań, które

WW

Ryc. 2. Dodatnia korelacja między
stężeniem apeliny-12 a stężeniem prokalcytoniny w grupie Ib.

przeprowadzili Gad i wsp., były pierwszą próbą oceny stężeń
apeliny-12 w surowicy u noworodków z sepsą oraz określeniem jej wartości diagnostycznej w rozpoznawaniu tego
ciężkiego zakażenia. Autorzy ci stwierdzili ośmiokrotnie
wyższe stężenia apeliny u noworodków z sepsą w porównaniu ze zdrowymi noworodkami, a także dodatnią korelację
miedzy wartościami apeliny a stężeniem CRP i mleczanów [19]. W badaniach własnych wprawdzie nie wykazano
tak dużych różnic w stężeniach apeliny-12 między chorymi
a zdrowymi noworodkami, jednak różnica między grupami była wysoce statystycznie istotna, a ciężkość zakażeń
nie miała większego znaczenia dla wzrostu stężeń apeliny
w surowicy. Udowodniono również znaczny wzrost wartości tego hormonu w miejscowych zakażeniach wczesnych,
przebiegających bez bakteriemii i zaburzeń czynności życiowych. Na ten temat brak jest publikowanych danych.
Gad i wsp. wykazali dwukrotnie wyższe stężenie apeliny
w przypadkach wczesnej sepsy potwierdzonej wyizolowaniem bakterii z krwi niż u septycznych noworodków z jałowym posiewem krwi [19]. W badaniach własnych nie
było sepsy niepotwierdzonej badaniem mikrobiologicznym.
Dodatnia korelacja między stężeniem apeliny-12 a prokalcytoniną w zakażeniach o lżejszym przebiegu może sugerować ważną rolę, jaką ten hormon odgrywa nie tylko jako
regulator gospodarki węglowodanowej, metabolizmu kości
czy angiogenezy, ale również jako aktywny uczestnik reakcji zapalnych będących poważnym stresem dla noworodka,
niezależnie od ich etiologii, rozległości i nasilenia. W przyszłości ten hormon mógłby stanowić dodatkowy biomarker
zakażeń. Na podstawie wyników badań własnych należy sądzić, że wyższe stężenia apeliny-12 mogą być jednym z objawów nieprawidłowości metabolicznych, takich jak: kwasica,
zaburzenia glikemii, zmiany stężeń elektrolitów, hiperbilirubinemia, występujących często w przebiegu wczesnych
zakażeń [20].
Znany jest udział apeliny-12 w aktywowaniu mechanizmów immunologicznych [12, 13]. Apelina hamuje syntezę klasycznych cytokin prozapalnych, czyli TNFα (który
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zwiększa ekspresję molekuł adhezyjnych na powierzchni
komórek endotelialnych oraz nasila syntezę endoteliny-1)
oraz IL-6, a także zmniejsza aktywność chemotaktyczną
komórek immunokompetentnych. Można przypuszczać,
że jako produkt tkanki tłuszczowej, biorący udział w procesach zapalnych, może, podobnie jak inne adipokiny, aktywować proliferację limfocytów T i monocytów oraz nasilać
fagocytozę przez makrofagi [22]. Apelina-12 jest czynnikiem przeciwzakrzepowym, hamującym aktywację, sekrecję
i agregację płytek krwi [23]. W badaniach doświadczalnych
udowodniono, że dożylne podanie tej substancji zapobiega
zakrzepicy, ale jednocześnie indukuje masywne krwawienie [23]. Wykazano również, że w przypadkach wstrząsu
krwotocznego wywołanego przez uraz wielonarządowy
przebiegający z wysokim stężeniem TNFα podanie apeliny
zmniejsza jego syntezę [24]. Autorzy tych badań eksperymentalnych uważają apelinę za nowy środek leczniczy, możliwy do zastosowania w przyszłości u ludzi, pod warunkiem
podania go przed podjęciem zabiegów resuscytacyjnych.
Na ten temat nie opublikowano jeszcze wyników badań
prowadzonych u dzieci, mimo iż u noworodków z zakażeniem częstym powikłaniem są zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy, nie zawsze ujawniające się klinicznie zakrzepicą
i krwawieniami [20]. Według współczesnej wiedzy neonatologicznej są niezbędne dalsze badania, w tym długofalowe,
które umożliwią ocenę, czy zaistniałe zmiany hormonalne
u chorych noworodków mogą mieć znaczenie dla dalszego
ich rozwoju.

WNIOSKI
Wczesne zakażenia – zarówno o ciężkim, jak i lżejszym
przebiegu – u eutroficznych noworodków donoszonych,
niezależnie od ich płci, niedotlenienia okołoporodowego
oraz typu porodu sprzyjają zwiększeniu stężenia apeliny-12.
Oznaczanie stężeń apeliny-12 u donoszonych noworodków chorych na wczesne zakażenia bez bakteriemii i niewydolności oddechowej i/lub krążeniowej może być przydatne
w rozpoznawaniu tego rodzaju zakażeń z uwagi na istotną zależność między stężeniami apeliny-12 a stężeniami
prokalcytoniny.
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