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Метою дослідження була оцінка впливу демо-
графічних показників та супутньої патології на рівні 
нових біомаркерів запалення РФД–15, Р–
селектину та Галектину–3 в плазмі крові у хворих з 
артеріальною гіпертензією в поєднанні з цукровим 
діабетом 2 типу.  

В дослідження були включені 121 хворий, з них 
59 жінок і 62 чоловіки у віці від 40 до 87 років 
(середній вік 64,7±10,6 років). Включеним у дослі-
дження хворим проводилося визначення рівнів но-
вих біомаркерів запалення: ростового фактора ди-
ференціації 15 (РФД–15), Р–селектину, Галектіну–3.  

Рівні біомаркерів мали недостовірну тенденцію 
до збільшення у жінок в порівнянні з чоловіками. 
Рівень РФД–15 значно і достовірно збільшувався у 
хворих старше 70 років (3886,37±2363,59; 2433-
,39±1377,56 та 1991,46±1895,53 пг/мл; р <0,05, від-
повідно) у порівнянні з хворими молодшого віку, 
також достовірно вищим був рівень Галектину–3 у 
хворих старше 70 років в порівнянні з хворими до 
50 років. Була виявлена недостовірна тенденція до 
збільшення рівня Р–селектину і Галектіна–3 у хво-
рих, що перенесли інфаркт міокарда при відсутнос-
ті різниці рівня РФД–15. У хворих з супутньою фіб-
ріляцією передсердь рівень Р–селектину в плазмі 
був достовірно нижче, ніж у хворих з синусовим 
ритмом (76,69±26,44 та 115,77±39,46 пг/мл, 
р <0,05, відповідно).  

Стать хворих мала однаковий вплив: рівні всіх 
біомаркерів в плазмі були недостовірно вищими у 
жінок в порівнянні з чоловіками. Якщо рівень Р–
селектину мав тенденцію до зниження з віком, то 
рівень Галектіна–3 та РФД–15 достовірно та знач-
но збільшувався у хворих старше 70 років. Перене-
сений інфаркт міокарду не впливає на рівні РФД–
15, Р–селектину та Галектину–3 у хворих на арте-
ріальну гіпертензію та цукровим діабетом 2 типу. 
Прийом пероральних антикоагулянтів призводить 
до зниження рівня Р–селектину у хворих з супут-
ньою фібриляцією передсердь. 

Ключові слова: системне запалення, серцево–
судинний ризик, демографічні характеристики, су-
путня патологія. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова прикладна тема кафе-
дри внутрішньої медицини №1 Харківського Націо-
нального медичного університету «Клінічне зна-
чення маркерів запалення та метаболічних пору-
шень у хворих на неалкогольну жирову хворобу 
печінки з урахуванням коморбідності», № держав-
ної реєстрації 0118U000937. 

Вступ. Накопичуються докази того, що запа-
лення судин відіграє вирішальну роль у патофізіо-
логії атеросклерозу, що призвело до пошуку нових 
біомаркерів запалення, які мають прогностичне 
значення та можуть бути ціллю терапевтичного 
втручання [1]. Експериментальні та клінічні дані 
дозволяють припустити, що зменшення запалення 
без впливу на рівень ліпідів може знизити ризик 
серцево–судинних захворювань [2]. Найбільш по-
ширеним маркером системного запалення, який 
використовується в клінічній практиці для страти-
фікації ризику є загальновизнаний стандарт hs–
СБР, та інтенсивно вивчаються нові біомаркери, 
такі як ліпопротеїн–ассоційована фосфоліпаза А2 
(Lp–PLA2) та мієлопероксидаза (MPO) [3]. Перспе-
ктивними вважаються нові біомаркери запалення – 
ростовий фактор диференціації –15 (РФД–15), P–
селектин та Галектин–3 [4, 5, 6, 7, 8].  

По–різному реагують біомаркери в різних клі-
нічних ситуаціях, зокрема, РФД–15 забезпечує про-
тизапальну дію на мишах з гострим інфарктом міо-
карду, безпосередньо інгібуючи активацію мієлоїд-
них клітин, але сприяє опосередкованому прозапа-
льному ефекту в моделях атеросклерозу [9]. Підви-
щена концентрація крові в РФД–15 пов'язана з чис-
ленними патологічними станами, однак, клінічне 
значення цих змін залишається нез’ясованим [10]. 
Також рівні біомаркерів запалення можуть зміню-
ватися в залежності від віку та статі хворих [11]. 
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Таким чином, залишається мало вивченим пи-
тання інтерпретації змін рівнів в плазмі нових перс-
пективних маркерів запалення РФД–15, Р–
селектину та Галектину–3 у хворих різного віку, 
статі та при наявності захворювань серцево–
судинної системи. 

Мета дослідження – оцінка впливу демографі-
чних показників та супутньої патології на рівні но-
вих біомаркерів запалення РФД–15, Р–селектину 
та Галектину–3 в плазмі крові у хворих з артеріаль-
ною гіпертензією (АГ) в поєднанні з цукровим діа-
бетом (ЦД) 2 типу.  

Матеріал та методи дослідження. Включення 
хворих в дослідження проводилось згідно критеріїв 
включення: пацієнти у віці від 40 до 90 років з АГ 
та/або цукровим діабетом 2 типу, які самостійно 
підписали інформовану згоду на участь у науково-
му неінтервенційному клінічному дослідженні. Діаг-
ноз АГ встановлювався згідно Рекомендацій Євро-
пейського Товариства Кардіологів з лікування АГ 
(2018 рік) [12] при наявності у хворого постійно 
підвищеного артеріального тиску ≥140/90 мм рт.ст. 
при «офісному» вимірюванні після виключення на 
підставі добового моніторування артеріального 
тиску «замаскованої нормотензії» («гіпертензії бі-
лого халату»). Діагноз супутнього цукрового діабе-
ту 2 типу встановлений відповідно до критеріїв 
Американської Діабетологічної Асоціації [13]. У 
дослідження були включені 121 хворий, з них 59 
жінок і 62 чоловіки у віці від 40 до 87 років 
(середній вік 64,7±10,6 років).  

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв'язку з застосуванням досяг-
нень біології та медицини: Конвенція про права 
людини та біомедицину (ETS № 164)» від 04-
.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Кожен пацієнт підпису-
вав інформовану згоду на участь у дослідженні і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Офісне вимірювання артеріального тиску про-
водилося за допомогою тонометра Microlife BP 
AG1–20 методом Сципіона Ріва–Роччі в модифіка-
ції Короткова за стандартною методикою. Поза–
офісне вимірювання артеріального тиску здійсню-
валося за допомогою апарату добового монітору-
вання артеріального тиску Heaco ABPM50 осцило-
метричним методом. Включеним у дослідження 
хворим проводилося визначення рівнів нових біо-
маркерів запалення: ростового фактора диферен-
ціації 15 (РФД–15), Р–селектину, Галектіну–3 і ре-
ферентного маркера системного запалення – висо-
кочутливого СРБ (hs–СРБ) за допомогою стандарт-
ний наборів реагентів. Для кількісного визначення 

високочутливого РФД–15 був використаний набір 
реагентів «Human GDF–15/MIC–1 Elisa» 
(BioVendor, Чехія). Мінімальна визначувана конце-
нтрація РФД–15 становила 2 пг/мл. Для кількісного 
визначення людського Галектіна–3 був використа-
ний набір «Human Galectin–3 Platinum Elis-
a» (eBioscience, Bender MedSystems, Австрія). Міні-
мальна визначувана концентрація Галектіна–3 ста-
новила 0,12 нг/мл. Для кількісного визначення Р–
селектину був використаний набір реагентів 
«Human sP–selectin Platinum ELISA» (eBioscience, 
Bender MedSystems, Австрія). Мінімальна визначу-
вана концентрація Р–селектину склала 0,2 нг/мл. 

Отримані дані аналізувалися за допомогою 
стандартних статистичних програм. Для оцінки 
відмінностей показників між групами використову-
вався дисперсійний аналіз ANOVA і т–критерій 
Стьюдента, для оцінки зв'язків між показниками 
проведено кореляційний аналіз Пірсона та лінійний 
регресійний аналіз. 

Результати дослідження. В цілому, в групі 
обстежених хворих середній рівень РФД–15 в плаз-
мі становив 2944,59±2004,66 пг/мл, Галектіна–3 – 
12,65±5,35 нг/мл, Р–селектину – 110,14±37, 08 нг/мл 
і hs–СРБ – 6,53±4,25 мг/л, відповідно. 

При аналізі рівнів біомаркерів запалення в підг-
рупах чоловіків і жінок хворих на артеріальну гіпер-
тензію виявлено недостовірну тенденцію до більш 
високого рівня РФД–15 у жінок в порівнянні з чоло-
віками (3163,87±2384,37; 2726,14±1402,79 пг/мл  
р >0,05, відповідно). Рівень Р–селектину у підгрупі 
жінок в порівнянні з чоловіками не відрізнялись 
(111,74±43,12; 108,56±37,31 нг/мл; р>0.05, відпові-
дно). Також рівень Галектіна–3 був недостовірно 
вище в підгрупі жінок в порівнянні з підгрупою чо-
ловіків (13,30±4,59; 12,43±6,99 нг/мл, відповідно) 
(табл. 1). Аналогічна тенденція спостерігалася і 
для рівня hs–СРБ, який був вище у жінок в порів-
нянні з чоловіками (6,76±4,27; 6,01±4,44 мг/л,  
р >0.05, відповідно). 

Кореляційні взаємозв'язки зі статтю хворих 
були відсутні для всіх біомаркерів. 

Таблиця 1 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хво-
рих на АГ в залежності від статі (М ± sx) 

Стать 
хворих 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–
селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

чоловіки 
(n=62) 

2726,14± 
±1402,79 

108,56± 
±37,31 12,43± 6,99 6,01± 4,44 

жінки 
(n=59) 

3163,87± 
±2384,37 

111,74± 
±43,12 13,30± 4,59 6,76± 4,27 

всього 
(n=121) 

2950,35± 
±1968,15 

110,11± 
±40,11 12,86± 5,93 6,34± 4,33 
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Проаналізовано залежність рівнів біомаркерів 
запалення у хворих від віку. Рівень ФРД–15 значно 
і достовірно збільшувався у хворих старше 70 років 
(3886,37±2363,59; 2433,39±1377,56 та 19-
91,46±1895,53 пг/мл; р <0,05, відповідно) у порів-
нянні з хворими молодшого віку (табл. 2). Також 
достовірно вищим був рівень Галектину–3 у хворих 
старше 70 років в порівнянні з хворими до 50 років. 

Рівень Р–селектину в плазмі хворих старше 70 
років недостовірно знижувався в порівнянні з хво-
рими у віці до 70 років, відмінності в рівні Р–
селектину у хворих 50–70 років і менше 50 років 
були незначними. 

Достовірність різниці показників рівнів РФД–15 
між групами порівняння також підтверджує диспер-
сійний аналіз ANOVA (табл. 3). Виявлена достовір-
на різниця в рівнях РФД–15 в групах порівняння у 
хворих з АГ з ЦД 2 типу різного віку.  

Був виявлений достовірний кореляційний взає-
мозв'язок між рівнем РФД–15 та віком, r = 0,359, p 
= 0,001, що підтвердив лінійний регресійний аналіз 
(рис. 1). 

При аналізі взаємозв'язків рівня Галектіну–3 в 
плазмі і віку хворих був виявлений слабкий досто-
вірний взаємозв'язок, r = 0,209, p = 0,021, Не було 
виявлено достовірного зв'язку рівня Р–селектину з 
віком хворих, що підтверджувалося коефіцієнтом 
кореляції r = –0,086, p = 0,347 та даними лінійного 
регресійного аналізу. 

Вивчено взаємозв'язок рівнів нових біомарке-
рів запалення з курінням у хворих на артеріальну 
гіпертензію (табл. 4). 

У групі курців хворих на АГ виявлено достовір-
но нижчий рівень Галектіна–3 в порівнянні з неку-

рящими хворими (9,25±2,52 та 13,29± 
±6,08 нг/мл відповідно, р<0,05). Був виявлений 
недостовірно нижчий рівень РФД–15 в порів-
нянні з некурящими хворими (2504,12±1526,89 

Таблиця 2 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хво-
рих з АГ з наявністю або відсутністю цукрового діабету 
в залежності від віку (М ± sx) 

Вік  
хворих 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–
селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

до 50 
років 
(n=10) 

1991,46± 
±1895,53 

124,21± 
±61,86 9,29±5,42 8,26±4,95 

50–70 
років 
(n=66) 

2433,39± 
±1377,56 

110,47± 
±33,53 12,86±6,24 5,94±4,66 

старше 
70 років 
(n=45) 

3886,37± 
±2363,5† 

106,45± 
±43,42 13,65±5,37* 6,39±3,77 

Примітки: * – р<0,05 достовірність відмінностей в порі-
внянні з групою хворих до 50 років; † – р<0,05 достовір-
ність відмінностей між групами 1, 2 і 3 хворих. 

Таблиця 3 – Результати дисперсійного аналізу ANOVA 
рівнів біомаркерів запалення в залежності від віку хворих 

  Середній  
квадрат F Значу-

щість 

Галек-
тин–3 

Між групами 77,640 2,249 0,110 

Всередині груп 34,519     

P–
селек-

тин 

Між групами 1298,971 0,805 0,450 

Всередині груп 1614,240     

РФД–15 
Між групами 22351691,420 6,563 0,002 

Всередині груп 3405826,674     

hs–СРБ 
Між групами 9,070 0,471 0,628 

Всередині груп 19,254     

Таблиця 4 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі, 
що палять і некурящих хворих на АГ та ЦД 2 типу 
(М ± sx) 

 РФД–15 
(пг/мл) 

Р–селек-
тин 

(нг/мл) 

Галек-
тин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

Курці 
(n=13) 

2504,12± 
±1526,89 

111,17± 
±58,47 

9,25± 
±2,52* 

7,61± 
±4,90 

Не ку-
рять 
(n=108) 

2991,99± 
±2007,59 

109,98± 
±37,69 

13,29± 
±6,08 

6,11± 
±4,26 

Примітка: * – р<0,05 достовірність відмінностей в 
порівнянні з групою хворих на АГ, які не курять. 

Рис. 1. Взаємозв'язок між рівнем в плазмі РФД–15 та 
віком хворих з АГ та ЦД 2 типу за даними лінійного  

регресійного аналізу 
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та 2991,99±2007,59 пг/мл відповідно, 
р>0.05). Також відзначалося недосто-
вірне збільшення рівня Р–селектину 
та hs–СРБ у хворих, які курять в порі-
внянні з хворими АГ, які не курять 
(111,17±58,47 та 109,98±37,69 нг/мл; 
7,61±4,90 та 6,11±4,26 мг/мл відповід-
но, р >0,05). 

Були проаналізовані рівні біомар-
керів запалення у хворих в залежності 
від наявності в анамнезі перенесено-
го інфаркту міокарда. Була виявлена 
недостовірна тенденція до збільшен-
ня рівня Р–селектину і Галектіна–3 у 
хворих, що перенесли інфаркт міокар-
да (табл. 5). 

Про відсутність достовірних зв'яз-
ків рівнів біомаркерів запалення з пе-
ренесеним інфарктом міокарда свід-
чать дані кореляційного аналізу, який 
не дозволив виявити достовірних ко-
реляційних зв'язків жодного з біомар-
керів запалення з перенесеним ін-
фарктом міокарда. 

Були проаналізовані рівні біомар-
керів запалення у хворих з залежності 
від наявності супутньої фібріляції передсердь 
(табл. 6). Супутня фібриляція передсердь була 
діагностована у 18 хворих. 

У хворих з супутньою фібріляцією передсердь 
рівень Р–селектину в плазмі був достовірно нижче, 
ніж у хворих з синусовим ритмом (76,69±26,44 та 
115,77±39,46 пг/мл, р <0,05, відповідно). При цьому 
наявність супутньої фібріляції передсердь не впли-
вала достовірно на рівні інших біомаркерів. 

Отримані в нашому досліджені дані підтверди-
ли потужний зв’язок рівня РФД–15 з віком хворих, 
який виявлений в інших дослідженнях [11]. Збіль-
шення рівня Галектину–3 з віком хворих, включе-
них в дослідження може бути повязане зі 
«старінням» міокарду, ще до клінічних проявів сер-
цево–судинних захворювань [14]. 

Перенесений інфаркт міокарду в анамнезі 
(більше 1 року до включення в дослідження) не 
впливав достовірно на рівні біомаркерів запалення 
РФД–15, Р–селектину та Галектину–3 у хворих АГ 
з ЦД 2 типу, включених в дослідження, незважаю-
чи на те, що в гострий період ІМ спостерігається 
збільшення рівнів в плазмі РФД–15 та Галектину–
3, яке має прогностичне значення у цих хворих  
[15, 16]. 

Також не впливала на рівні РФД–15 та Галек-
тину–3 наявність у хворих супутньої фібриляції 
передсердь. Значне та достовірне зниження рівня 
Р–селектину у хворих з фібриляцією передсердь 

повязане з прийомом пероральних антикоагулян-
тів, які блокують продукцію тромбоцитами Р–
селектину цими хворими [17]. 

Висновки 
1. Стать і вік впливали на рівні біомаркерів запа-

лення у хворих на АГ та ЦД 2 типу: рівні всіх біо-
маркерів в плазмі були недостовірно вищими у 
жінок в порівнянні з чоловіками. Рівень Р–
селектину мав тенденцію до зниження з віком, а 
рівень Галектін–3 та РФД–15 достовірно та знач-
но збільшувався у хворих старше 70 років; 

2. Перенесений інфаркт міокарду (більше 1 року до 
обстеження) не впливає на рівні РФД–15, Р–
селектину та Галектину–3 у хворих на АГ та ЦД 
2 типу;  

3. Прийом пероральних антикоагулянтів призво-
дить до зниження рівня Р–селектину у хворих з 
супутньою фібриляцією передсердь. 
Перспективи дослідження. Системне запа-

лення реалізується через різні патогенетичні меха-
нізми, які мають різні біохімічні маркери. Тому, пер-
спективним є застосування мультимаркерного під-
ходу, який дозволяє оцінити системне запалення у 
хворого незалежно від того, який патогенетичний 
механізм є провідним. Отримані в дослідженні дані 
дають можливість в подальшому застосовувати 
нові біомаркери РФД–15, Р–селектин та Галектин–
3 для оцінки прогнозу та як терапевтичну мішень з 
урахуванням впливу на них характеристик хворих 
та супутньої патології.  

Таблиця 5 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хворих на АГ та 
ЦД 2 типу в залежності від наявності перенесеного інфаркту міокар-
да (М ± sx) 

Інфаркт міокарду 
в анамнезі 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

Перенесений 
інфаркт міокарду 
(n=39) 

3374,98± 
±2767,81 

102,03± 
±28,75 

11,76± 
±4,75 5,94±4,96 

Не переносили 
інфаркт міокарду 
(n=82) 

2764,11± 
±1484,56 

113,95± 
±44,15 

13,38± 
±6,38 6,56±4,02 

Таблиця 6 – Рівні біомаркерів запалення в плазмі хворих на АГ та 
ЦД 2 типу в залежності від наявності супутньої фібріляції перед-
сердь (М ± sx) 

Фібріляція  
передсердь 

Біомаркери запалення 

РФД–15 
(пг/мл) 

Р–селектин 
(нг/мл) 

Галектин–3 
(нг/мл) 

hs–СРБ 
(мг/л) 

З фібріляцією пе-
редсердь (n=18) 

2594,53± 
±1047,39 

76,69± 
±26,44* 

14,31± 
±5,36 6,79±4,46 

Без фібріляції пе-
редсердь (n=103) 

28134,23± 
±1521,41 

 115,77± 
±39,46 

12,61± 
±6,04 5,42±4,05 

Примітка: * – р<0.05 достовірність відмінностей в порівнянні з групою 
хворих без фібріляції передсердь. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ  
НА УРОВНИ НОВЫХ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ РФД–15, Р–СЕЛЕКТИНА  
И ГАЛЕКТИНА–3 У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Бильченко А. А. 
Резюме. Целью исследования была оценка влияния демографических показателей и сопутствующей 

патологии на уровни новых биомаркеров воспаления РФД–15, Р–селектина и Галектина–3 в плазме кро-
ви у больных с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа. 

В исследование были включены 121 больной, из них 59 женщин и 62 мужчины в возрасте от 40 до 87 
лет (средний возраст 64,7±10,6 лет). Включенным в исследование больным проводилось определение 
уровней новых биомаркеров воспаления: ростового фактора дифференциации 15 (РФД–15), Р–
селектина, Галектина–3. 
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Уровни биомаркеров имели недостоверную тенденцию к увеличению у женщин по сравнению с мужчи-
нами. Уровень ФРД–15 значительно и достоверно увеличивался у больных старше 70 лет 
(3886,37±2363,59; 2433,39±1377,56 и 1991,46 ± 1895,53 пг/мл, р <0,05, соответственно) в сравнению с боль-
ными младшего возраста, также достоверно выше был уровень Галектина–3 у больных старше 70 лет по 
сравнению с больными до 50 лет. Была обнаружена недостоверная тенденция к увеличению уровня  
Р–селектина и Галектина–3 у больных, перенесших инфаркт миокарда при отсутствии разницы уровня 
РФД–15. У больных с сопутствующей фибрилляцией предсердий уровень Р–селектина в плазме был дос-
товерно ниже, чем у больных с синусовым ритмом (76,69±26,44 и 115,77±39,46 пг/мл, р <0,05, соответст-
венно). Пол больных имел одинаковое влияние: уровни всех биомаркеров в плазме крови недостоверно 
выше у женщин по сравнению с мужчинами. Если уровень Р–селектина имел тенденцию к снижению с воз-
растом, то уровень Галектина–3 и РФД–15 достоверно и значительно увеличивался у больных старше 70 
лет. Перенесенный инфаркт миокарда не влияет на уровень РФД–15, Р–селектина и Галектина–3 у боль-
ных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа. Прием пероральных антикоагулянтов приво-
дит к снижению уровня Р–селектина у больных с сопутствующей фибрилляцией предсердий. 

Ключевые слова: системное воспаление, сердечно–сосудистый риск, демографические характери-
стики, сопутствующая патология. 
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Influence of Demographic Indicators and Concomitant Pathology  
on the Level of New Biomarkers of Inflammation of GDF–15, P–Selectin  
and Galectin–3 in Patients with Hypertension in Combination with Type 2 Diabetes 
Bilchenko A. O. 
Abstract. The purpose of the study was to assess the impact of demographic indicators and comorbidity on 

the level of new biomarkers of inflammation of GDF–15, P–selectin and Galectin–3 in blood plasma in patients 
with hypertension in combination with type 2 diabetes. 

Material and methods. The study included 121 patients, including 59 women and 62 men aged from 40 to 
87 years (mean age 64.7±10.6 years). We determined the levels of new biomarkers of inflammation: growth 
factor differentiation 15 (GDF–15), P–selectin, Galectin–3, and a reference marker of systemic inflammation, 
high–sensitive CRP (hs–CRP) using standard sets of reagents, in patients included in the study. 

Results and discussion. In subgroups of men and women patients with hypertension and type 2 diabetes re-
vealed an unreliable tendency to a higher level of GDF–15 in women compared to men (3163.87±2384.37; 
2726.14±1402.79 pg/ml p >0.05, respectively). The level of P–selectin in the subgroup of women did not differ 
from men, and the level of Galectin–3 was not significantly higher in the subgroup of women compared to the sub-
group of men. The level of GDF–15 increased significantly in patients older than 70 years (3886.37±2363.59; 
2433.39±1377.56 and 1991.46±1895.53 pg/ml; p <0.05, respectively) compared with younger patients, the level of 
Galectin–3 was also significantly higher in patients older than 70 years compared with patients up to 50 years. The 
validity of the difference between the GDF–15 levels in the comparison age groups is also confirmed by the 
ANOVA. There was an unreliable tendency to increase the level of P–selectin and Galectin–3 in patients who suf-
fered myocardial infarction before in the absence of difference in the level of GDF–15. The absence of reliable 
correlation of levels of inflammation biomarkers with myocardial infarction testified to the data of correlation analy-
sis, which did not reveal reliable correlation links of any of the inflammation biomarkers with myocardial infarction. 
P–selectin plasma levels were significantly lower in patients with concomitant atrial fibrillation than in patients with 
sinus rhythm (76.69±26.44 and 115.77±39.46 pg/ml, p <0.05, respectively). However, the presence of concomitant 
atrial fibrillation did not significantly affect the level of other biomarkers. 

Conclusion. The sex of the patients had the same effect: the levels of all biomarkers in the plasma were sig-
nificantly higher in women than in men. If the level of R–selectin tended to decrease with age, then levels of 
Galectin–3 and GDF–15 increased significantly in patients older than 70 years. Myocardial infarction did not affect 
the levels of GDF–15, P–selectin and Galectin–3 in patients with hypertension and type 2 diabetes. Administration 
of oral anticoagulants led to a decrease in the level of P–selectin in patients with concomitant atrial fibrillation. 

Keywords: systemic inflammation, cardiovascular risk, demographic characteristics, concomitant pathology. 
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