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Interrelation between chitinase-3-like protein 
1 (CHI3L1) – YKL-40, C-reactive protein and 

spirometry in chronic lung disease
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Rezumat
Astmul bronșic este una dintre cele mai prevalente boli cronice la tineri. Numeroase studii au investigat 

asocierea dintre variațiile genetice și expresia diferitelor fenotipuri de astm, hipersensibilitatea căilor aeriene 
și inflamația lor, incluzând neutrofilie, eozinofilie și macrofage. Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1) – YKL-
40 din ser este un biomarker inflamator asociat cu activitatea și mortalitatea bolilor pulmonare cronice, boli 
caracterizate prin inflamație și remodelare tisulară. YKL-40 poate fi un important biomarker de prognostic 
al pacienților cu boli pulmonare cronice.
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Bronchial asthma is one of the most prevalent chronic diseases in young adults. Numerous studies have 
investigated the association between genetic variations and expression of different asthma phenotypes, air-
way hypersensitivity and their inflammation including neutrophilia, eosinophilia and macrophages. Chiti-
nase-3-like protein 1 (CHI3L1) – YKL-40 in serum is a biomarker of inflammation associated with the ac-
tivity and mortality of lung chronic diseases, diseases that are characterized by inflammation and tissue 
remodeling. YKL-40 may be an important prognostic biomarker of patients with chronic lung disease.
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 Introducere

Astmul bronșic este una dintre cele mai preva-
lente boli cronice la tinerii adulți și frecvența sa 
este în creștere din cauza factorilor de mediu, însă 
și factorii genetici joacă un rol substanțial în sus-

ceptibilitatea astmului bronșic. Numeroase studii 
au investigat asocierea dintre variațiile genetice și 
expresia diferitelor fenotipuri de astm, hipersen-
sibilitatea căilor aeriene și inflamația lor, inclu-
zând neutrofilie, eozinofilie și macrofage (1).
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chItInase-3-lIke proteIn 1 – Ykl-40

Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1) – YKL-40 din 
ser este un biomarker inflamator asociat cu activi-
tatea și mortalitatea bolilor pulmonare cronice, 
boli caracterizate prin inflamație și remodelare ti-
sulară. Mecanismul exact din spatele creșterii 
mortalității observate la pacienții cu valori crescu-
te ale YKL-40 în ser este necunoscut.

Limitarea fluxului de aer este factorul impor-
tant în bolile pulmonare obstructive cronice 
(BPOC). Limitarea acestui flux de aer este ireversi-
bilă și este recunoscut faptul că distrugerea 
țesutului pulmonar – ca răspuns la procesele infla-
matorii din cauza expunerii prelungite la noxe, 
gaze, fum de țigară – este asociată cu dezvoltarea 
de BPOC. Boala este de obicei progresivă și este 
una dintre principalele cauze de deces în lume. La 
fel ca și în astmul bronșic, și în BPOC, concentrația 
plasmatică a YKL-40 a atras atenția ca biomarker 
de activitate a bolii, având rol în inflamație, remo-
delare tisulară și fibroză (3).

YKL-40 reglează factorul de creștere vascular 
endotelial și are un rol în inflamație, proliferare ce-
lulară și diferențiere, remodelarea matricei celula-
re și protecție împrotriva apoptozei (2). YKL-40 
este secretat de celule din mucoasa căilor respira-
torii, de exemplu neutrofile, macrofage și celule 
ale epiteliului respirator. Recent, a devenit tot mai 
evident faptul că YKL-40 joacă un rol important în 
bolile pulmonare inflamatorii. Concentrații crescu-
te au fost întâlnite în plasmă, în lichidul de lavaj 
bronho-alveolar la pacienții cu astm bronșic, BPOC 
și fibroză pulmonară idiopatică. Interesant este 
faptul că niveluri crescute de YKL-40 în plasmă au 
indicat un risc crescut de supraviețuire scurtă la 
majoritatea pacienților cu fibroză pulmonară idio-
patică. Când macrofagele pacienților cu BPOC sunt 
expuse la YKL-40, se produc niveluri crescute de 
biomarkeri inflamatori precum IL-8, MCP-1 (mo-
nocyte chemoattractant protein), MMP-9 (matrix 
metalloproteinase), iar YKL-40 este secretat de 
macrofagele alveolare când este stimulat de către 
TNF-alfa (tumor necrosis factor) (4,5,9).

Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1) – YKL-40 
este crescut în circulația adulților, dar și a copiilor 
cu astm bronșic sever. Nu se cunoaște dacă YKL-40 
este implicat în inflamația căilor aeriene la 
preșcolari cu boli pulmonare, dar este cunoscut 
faptul că dezvoltarea astmului bronșic începe din 
copilărie, iar mecanismul biologic este puțin cu-
noscut. Totuși, există date recente ce arată că în 
cazul infecției cu rinovirusuri, atât în timpul simp-
tomelor, cât și după vindecare, titrurile biomarke-
rilor sunt modificate, ceea ce reflectă un profil mo-

lecular alterat, crescând astfel riscul apariției 
astmului bronșic (2).

Proteina C reaCtivă (PCr)

PCR (proteina C reactivă) este un alt factor in-
flamator întâlnit la pacienții cu BPOC; valorile cres-
cute ale PCR sunt asociate cu disfuncția pulmona-
ră (6). Au fost efectuate studii privind relația dintre 
proteina C reactivă și importanța ei în stabilirea 
prognosticului în bolile pulmonare cronice. Protei-
na C reactivă este o proteină de fază acută sinteti-
zată predominant în hepatocit ca răspuns la distru-
gerea tisulară și la inflamație. S-a demonstrat că 
valorile proteinei C reactive cresc atât în bolile pul-
monare cronice, cât și în exacerbările din bronho-
pneumonia obstructivă cronică și astmul bronșic. 
Valoarea proteinei C reactive este crescută la 
pacienții cu insuficiență respiratorie cronică, la cei 
cu FEV scăzut, dar și la fumători. Valorile crescute 
ale PCR au un rol predictiv în riscul cardiovascular 
la pacienții cu boli pulmonare cronice, însă pot 
scădea în cursul tratamentului inhalator sau siste-
mic cu corticosteroizi, terapiei cu statine și datori-
tă exercițiilor fizice (7).

Este acceptat faptul că nivelurile plasmatice 
crescute ale proteinei C reactive sunt corelate cu 
obstrucția fluxului de aer din căile respiratorii, însă 
nu s-au efectuat studii de evaluare a legăturilor în-
tre proteina C reactivă și alte variabile clinice pri-
vind prognosticul la pacienții cu boli pulmonare 
cronice. PCR poate acționa și ca agent proinflama-
tor, activând cascada complementului, care poate 
fi intens proinflamator prin strânsa legătură cu 
fragmentul C1q al complementului. PCR activează 
totodată factorul NF-kB (nuclear factor kappa light 
chain enhancer of activated B cells) din celulele 
endoteliale și cele mononucleare, inducând pro-
teaze și citokine proinflamatorii cum ar fi inter-
leukinele IL-1B, IL-6, IL-8 și IL-18. Interesant este 
faptul că, în context vascular, teoria apoptozică a 
emfizemului, PCR reprimă potențialul de reparare 
endotelial al celulelor stem (8). 

spIrometrIa

Spirometria este un test al capacității respira-
torii, folosit de obicei pentru a diagnostica boli 
precum astmul bronșic sau bronhopneumonia ob-
structivă cronică, dar și pentru a monitoriza 
evoluția acestora sau răspunsul la tratament.

Diagnosticul de BPOC se realizează prin anam-
neză, examenul clinic, examene biologice și este 
confirmat de spirometrie. Volumul rezidual și ca-
pacitatea pulmonară totală sunt crescute în majo-
ritatea cazurilor. O radiografie toracică poate 
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evidenția emfizem pulmonar confirmat prin com-
puter tomograf, iar spirometria efectuată postad-
ministrare de bronhodilatatoare este necesară 
pentru a confirma diagnosticul de BPOC (10,11,12).

În astmul bronșic, experții medicali au reco-
mandat de comun acord efectuarea spirometriei 
ca evaluare inițială, după ce tratamentul este 
inițiat și simptomele s-au stabilizat. Diagnosticul 
de astm bronșic se realizează prin anamneză, crize 
recurente de tuse și dispnee. La examenul fizic se 
poate decela wheezing-ul, iar obstrucția căilor ae-
riene se poate determina prin spirometrie. Măsu-
rarea peak expiratory flow rate este recomandată 
pentru monitorizarea pacienților cu diagnostic de 
astm bronșic moderat sau sever. Spirometria ră-
mâne esențială în diagnosticul atât al astmului 
bronșic, cât și al altor boli pulmonare cronice. Efec-
tuarea spirometriei la pacienții cu risc de dezvolta-
re atât a astmului bronșic, cât și a bronhopneumo-

niei obstructive cronice sau cu simptome 
respiratorii poate ajuta la detectarea cauzelor într-
un stadiu incipient și poate întârzia deterioarea 
ulterioară (13,14).

concluzII

Nivelurile plasmatice ale YKL-40 sunt crescute 
la pacienții cu boli pulmonare cronice, dar rolul 
exact în progresia acestor boli rămâne încă necu-
noscut. Sunt necesare și alte studii prospective 
pentru a urmări corelațiile între YKL-40 plasmati-
că, alți parametri biologici și creșterea suscepti-
bilității bolilor pulmonare cronice. Creșterea acti-
vității inflamatorii poate duce la un răspuns 
inflamator exagerat, iar YKL-40 poate fi un impor-
tant biomarker de prognostic al pacienților cu boli 
pulmonare cronice.
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