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1.1.Υπεζωκοτική συλλογή  

 

Ο υπεζωκότας είναι μία λεπτή μεμβράνη η οποία καλύπτει τον πνεύμονα, το 

μεσοθωράκιο, το διάφραγμα και το θωρακικό τοίχωμα. Ο υμένας αυτός διακρίνεται 

σε δύο πέταλα το περίτονο και το περισπλάχνιο. Τα δύο πέταλα χωρίζονται μεταξύ 

τους με μία λεπτή στοιβάδα υγρού η οποία επιτρέπει τη διολίσθηση του 

περισπλάχνιου επί του περίτονου πετάλου κατά τη διάρκεια της αναπνοής. 

Ιστολογικά ο τοιχωματικός υπεζωκότας αποτελείται από συνδετικό ιστό ο οποίος 

καλύπτεται από μονήρη στιβάδα μεσοθηλιακών κυττάρων. Υπάρχει ακόμη δίκτυο 

ινών κολλαγόνου και ελαστίνης καθώς και τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία και λεμφικά 

στόμια το οποία οδηγούν στη λεμφική κυκλοφορία. Το περισπλάχνιο πέταλο του 

υπεζωκότα αποτελείται από μία στιβάδα μεσοθηλιακών κυττάρων και από μία 

στιβάδα συνδετικού ιστού μέσα στην οποία ανευρίσκονται αιμοφόρα και λεμφικά 

αγγεία. Ο συνδετικός ιστός στη θέση αυτή είναι πυκνός ώστε να περιορίζεται η 

ανταλλαγή υγρού μεταξύ της υπεζωκοτικής κοιλότητας και των αγγείων και 

λεμφαγγείων του περισπλάχνιου πετάλου του υπεζωκότα το οποίο αποτελεί συνέχεια 

της συστηματικής κυκλοφορίας. 

Τα μεσοθηλιακά κύτταρα είναι ενεργά κύτταρα τα οποία αντιδρούν σε διάφορα 

ερεθίσματα. Σε παθήσεις του υπεζωκότα τα μεσοθηλιακά κύτταρα παίζουν το 

βασικότερο ρόλο στην έναρξη της φλεγμονώδους απάντησης μέσω φαγοκυττάρωσης, 

αλλά και με την απελευθέρωση πολλών παραγόντων φλεγμονής όπως είναι οι 

κυτταροκίνες οι οποίες ευθύνονται για την χημειοταξία των ουδετεροφίλων από τη 

συστηματική κυκλοφορία. Η άμεση επαφή τους με τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

σχετίζεται με την αντιγονοπαρουσίαση στα ειδικά Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Εντός 

της υπεζωκοτικής κοιλότητας τα μεσοθηλιακά κύτταρα μπορούν να 

μετασχηματιστούν σε μακροφάγα ικανά για φαγοκυττάρωση, όπως και τα μακροφάγα 

από τα μονοπύρηνα του αίματος και τα κυψελιδικά μακροφάγα. 

 

Φυσιολογικά υπάρχει μία ελάχιστη ποσότητα υγρού μέσα στην υπεζωκοτική 

κοιλότητα η οποία διακινείται με βάση συγκεκριμένους μηχανισμούς. Αν οι 

μηχανισμοί αυτοί διαταραχθούν τότε παρατηρείται συσσώρευση υγρού μέσα στην 

υπεζωκοτική κοιλότητα που ονομάζεται υπεζωκοτική συλλογή (1). 

10 
 



Η υπεζωκοτική συλλογή είναι η πιο συνηθισμένη νόσος του υπεζωκότα και 

σχετίζεται με πέραν των 50 διαφορετικών πλευροπνευμονικών και συστηματικών 

νοσημάτων(2, 3). Η επίπτωση των υπεζωκοτικών συλλογών είναι δύσκολο να 

καθοριστεί αφού αποτελούν συνήθως την εκδήλωση μίας υποκείμενης νόσου. Στις 

ΗΠΑ υπολογίζεται η επίπτωση τουλάχιστον στα 1,5 εκ. περιπτώσεις ανά έτος (4). Οι 

πιο συνήθεις αιτίες για τις περιπτώσεις αυτές, θεωρούνται η συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια, η βακτηριδιακή πνευμονία, η κακοήθεια και η πνευμονική εμβολή. 

Γενικά ο επιπλασμός των υπεζωκοτικών συλλογών υπολογίζεται στις 320 

περιπτώσεις ανά 100,000 στις βιομηχοποιημένες χώρες ενώ η αιτιολογία σχετίζεται 

άμεσα με τον επιπολασμό των υποκείμενων νοσημάτων (5). Σε χώρες με υψηλή 

επίπτωση της φυματίωσης για παράδειγμα, η υπεζωκοτική συλλογή φυματιώδους 

αιτιολογίας αποτελεί τη συχνότερη αιτία σε σχέση με τις άλλες αιτίες (6, 7).  

Στη διαφορική διάγνωση των υπεζωκοτικών συλλογών θεωρείται σημαντικός ο 

διαχωρισμός τους σε κακοήθεις και μη κακοήθεις με διαγνωστικές εξετάσεις οι 

οποίες θα οδηγούν σε μία ακριβή διάγνωση, αφού η πρόγνωση και η αντιμετώπιση 

διαφέρουν σημαντικά (8). Γενικά η ταυτοποίηση της αίτιας μίας υπεζωκοτικής 

συλλογής αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση στην Πνευμονολογία και η ανεύρεση 

βιοδεικτών διαφορικής διαγνωστικής κρίνεται επιτακτική. 

 

1.2 Γενικά στοιχεία για τις πρωτείνες YKL-40 και MIP1a 
 
 

1.2.1 YKL-40 
 

Ο παράγοντας YKL-40 ή Chitinase 3-like 1 protein, αποτελεί μία πρόσφατα 

περιγραφείσα ανθρώπινη γλυκοπρωτείνη η οποία ανήκει στην οικογένεια των 

«πρωτεινών που μοιάζουν με χιτινάση» (chitinase like proteins CLPs), που έχουν 

χάσει λόγω μεταλλάξεων τις ιδιότητες της χιτινάσης στην ενζυμική τους δράση και 

δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε γλυκοσιδική δράση κατά υποστρωμάτων χιτίνης 

(9). Κωδικοποιείται από γονίδιο στο χρωμόσωμα 1. Στο μόριο του διαθέτει τρεία ΝΗ2 

τελικά αμινιξέα, την τυροσίνη, λυσίνη και λευκίνη. Στα στοιχεία αυτά οφείλει και το 

όνομα του σαν Chitinase 3-like 1 protein (CHI3L1). Ονομάζεται επίσης breast 

regressing protein 39Kd καθώς και human cartilage glycoprotein-39 (HC gp 39). 
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Η μέση τιμή του YKL-40 στον ορό σε υγιή άτομα μετρήθηκε  στα 43 μg/L 

(διακύμανση, 20-184 μg/L), χωρίς διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Η τιμή 

του YKL-40 στον ορό φαίνεται να αυξάνεται με την ηλικία, αφού η ηλικία σχετίζεται 

με αυξημένη δραστηριότητα φλεγμονής (10). 

Η βιολογική του δραστηριότητα είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστη και δε έχει 

βρεθεί ειδικός υποδοχέας στα κύτταρα για τον παράγοντα αυτό αν και φαίνεται ότι 

συνδέεται  με το κολλαγόνο τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ενώ είναι δυνατόν να αυξάνει την 

ποσότητα του κολλαγόνου τύπου Ι (11). Ο YKL-40 φαίνεται να ενεργοποιεί  

ενδοκυττάρια μονοπάτια μέσω της κυτταρικής μεμβράνης (12, 13). 

Ο παράγοντας ΥKL 40 εκφράζεται και εκκρίνεται από τα μακροφάγα, τα 

ουδετερόφιλα  πολυμορφοπύρηνα (14, 15), τα αρθριτικά κύτταρα, τα χονδροκύτταρα 

(9, 16), τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων (17), ινοβλαστικά μεσοθηλιακά κύτταρα 

(18), τα ηπατικά κύτταρα  (19), τα διαφοροποιημένα αγγειακά λεία μυικά κύτταρα  

(16, 20, 21), τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα  (22) και  τα επιθηλιακά 

κύτταρα του παχέως εντέρου (23), τα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών και τα 

καρκινικά κύτταρα, κατέχοντας ένα ρόλο στην ανάπτυξη, στην αναδιαμόρφωση των 

ιστών και στη φλεγμονή (15, 24-26). Θεωρείται ένας αυξητικός παράγοντας για τα 

χονδροκύτταρα και τους ινοβλάστες. Η έκφραση του φαίνεται να απουσιάζει στα 

μονοκύτταρα ενώ η δράση του είναι ισχυρή και ευοδώνεται κατά τα τελικά στάδια 

της διαφοροποίησης των μακροφάγων (27, 28). Γι’αυτό και ο YKL-40 θεωρείται σαν 

ένας παράγοντας διαφοροποίησης των μακροφάγων (15). 

Τα  επίπεδα του YKL-40 αυξάνονται πολύ σε φλεγμονώδεις καταστάσεις αφού 

φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη χημειοταξία, στη συσσώρευση και την 

ενεργοποίηση των κυττάρων που σχετίζονται με τη φλεγμονή (14, 26), ενώ δρα σαν 

αισθητήρας χυτίνης κατευθύνοντας τα μακροφάγα και ενεργοποιώντας την 

αντιφλεγμονώδη απόκριση στη λοίμωξη .(29). Εκφράζεται in vivo από τα  μακροφάγα 

που σχετίζονται με τους όγκους (30), από τα μακροφάγα σε φλεγμονώδη αρθρικό 

ιστό  (31, 32), σε αθηρωματικές πλάκες  (33), σε βρογχικές βιοψίες και στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα των ασθενών με άσθμα  (34), στα μακροφάγα και τα 

γιγαντοκύτταρα των αρτηριδίων (22) και στις σαρκοειδικές αλλοιώσεις σε ασθενείς 

με πνευμονική σαρκοείδωση  (35).  Ο YKL 40 ευοδώνει τη μετανάστευση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων  (20) και συμβάλει στη διαφοροποίηση της μορφολογίας του 
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ενδοθηλίου. Ανευρίσκεται επίσης σε ειδικά κοκκία των ουδετεροφίλων και των 

μαστοκυττάρων (14, 36, 37). Ο παράγοντας ΥΚL 40 αναστέλλει την οξειδωτική 

βλάβη στον πνεύμονα και αυξάνει την Τh2 ανοσολογική απάντηση, ρυθμίζει την 

απόπτωση, την ενεργοποίηση των μακροφάγων και συμβάλλει στην ίνωση και την 

αποκατάσταση των τραυμάτων (15, 38).  Επιπλέον η έκφραση του YKL-40 φαίνεται 

ρυθμίζεται από την IFN gamma σημαντική κυτταροκίνη για την ανοσολογική 

απάντηση Τh1 (15, 39), ενώ ενεργοποιείται από την ΙL 6, ΙL 13, ΙL 17 και ΙL18, 

κυτταροκίνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη φλεγμονή (15, 26, 38, 40). 

Επίσης φαίνεται ο YKL-40 να ενεργοποιείται από τον TNFa και την ΙL1β στα 

χονδροκύτταρα ενώ ο ίδιος αναστέλλει την κυτταρική απάντηση η οποία 

ενεργοποιείται από τους ίδιους αυτούς παράγοντες με μηχανισμό ανατροφοδότησης 

για έλεγχο της τελικής απάντησης των ιστών (13). Η έκφραση του YKL-40 

ρυθμίζεται επίσης από το μεταγραφικό παράγοντα Spl όπως επίσης και από διάφορες 

ορμόνες όπως είναι η  βασσοπρεσίνη και η σχετιζόμενη με την παραθορμόνη 

πρωτείνη (15). 

Υψηλά επίπεδα στον ορό αλλά και στους ιστούς, έχουν παρατηρηθεί σε πολλά 

πνευμονικά νοσήματα (34, 35, 41-43) που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή οξεία ή 

χρόνια και αναδιαμόρφωση ιστών και πολλές φορές τα επίπεδα του YKL 40 

σχετίζονται με τη βαρύτητα της νόσου (15).  Στο άσθμα για παράδειγμα, τα επίπεδα 

του YKL 40 είναι υψηλότερα στον πνεύμονα και στον ορό  ασθενών με σοβαρές 

μορφές της νόσου και αναδιαμόρφωση των ιστών (34). Στο μικροκυτταρικό καρκίνο 

του πνεύμονα ο YKL 40 φαίνεται να εκφράζεται ισχυρά από τα μακροφάγα 

σχετιζόμενα με τον όγκο (ΤΑΜ). Αυτό δεινητικά μπορεί να συσχετίζεται με τη 

συμπεριφορά του όγκου ως προς τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των 

καρκινικών κυττάρων αλλά και την αγγειογένεση (30, 44). Έτσι ο YKL 40 φαίνεται 

ότι θα μπορούσε να είναι ένας διαγνωστικός και προγνωστικός δείκτης στο μέλλον 

και τον καρκίνο (24). 

Ο YKL 40 έχει βρεθεί να αυξάνεται επίσης στον πνεύμονα και στον ορό  ασθενών με 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καπνιστική συνήθεια, πνευμονική ίνωση, 

σαρκοείδωση, καρκίνο του πνεύμονα, λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, 

φυματίωση και κυστική ίνωση  (42, 45-51). Ο ΥKL 40 δεν έχει μελετηθεί επαρκώς 

στις υπεζωκοτικές συλλογές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις μόνο κλινικές 

μελέτες μέτρησης των επιπέδων αλλά και της διαγνωστικής αξίας του παράγοντα 
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αυτού στις υπεζωκοτικές συλλογές (18, 52, 53).  Όσον αφορά άλλα νοσήματα 

φαίνεται ότι απορύθμιση στην παραγωγή του YKL 40 υπάρχει επίσης στον 

σακχαρώδη διαβήτη, στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, στην αθηροσκλήρωση, 

στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, στην 

γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, σε κακοήθειες, στην αλκοολική κίρρωση, στη 

μηνιγγίτιδα και στη σχιζοφρένεια (15). 

Στη μελέτη των Letuve et al, τα επίπεδα του YKL-40 στον ορό και στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με  Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ), σχετίζονταν με την απόφραξη των αεραγωγών και τη μείωση της διαχυτικής 

ικανότητας ενώ ο TNF-alpha φαίνεται να ενεργοποιεί τη σύνθεση του YKL-40 στα 

κυψελιδικά μακροφάγα των ασθενών με ΧΑΠ. Η δε έκθεση των μακροφάγων στον 

YKL-40 οδηγεί σε απελευθέρωση IL-8, MCP-1, MIP-1alpha και metalloproteinase-9 

(42). 

Στη μελέτη των Otsuka et al οι τιμές του YKL40 μετρήθηκαν υψηλότερες σε 

ασθενείς με ΧΑΠ σε σχέση με καπνιστές χωρίς ΧΑΠ. Στους ασθενείς με άσθμα τα 

επίπεδα του YKL40 σχετίζονταν με τη σοβαρότητα της νόσου (45). 

Στη μελέτη των Rathcke et al, τα επίπεδα του YKL40, βρέθηκαν υψηλά σε ασθενείς 

με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και σχετίζονταν και με την αντίσταση στην 

ινσουλίνη (54). Οι ίδιοι συγγραφείς σε άλλο άρθρο τους μελετούν το ρόλο του 

YKL40 στην φλεγμονή ειδικά σε σχέση με την αθηροσκλήρυνση των αγγείων και την 

αντίσταση στην ινσουλίνη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (25). 

Στη μελέτη των Wang et al, ο YKL40 μετρήθηκε σε υψηλές τιμές σε ασθενείς με 

χρόνια στεφανιαία νόσο και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, μελετώντας τον πιθανό του 

ρόλο στην ισχαιμία του μυοκαρδίου, την αναδιαμόρφωση των ιστών και την πιθανή 

αξία του σαν προγνωστικού βιοδείκτη (55). 
 

1.2.2 MIP1a 

Η αντιφλεγμονώδης πρωτεϊνη των μακροφάγων MIP-1a (CCL3, MIP-1a/LD78a) 

ανήκει στην οικογένεια των κυτταροκινών και στην υποομάδα MIP-1 CC των 

χημοκινών (56). Οι χημοκίνες είναι χαμηλού μοριακού βάρους και  δρουν ως 

μεσολαβητές στη χημειοτακτική μετανάστευση των λευκοκυττάρων. Οι χημοκίνες 

ΜΙΡ-1 δρουν μέσω ειδικών υποδοχέων επιφανείας χημοκινών και εκφράζονται από 
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τα μακροφάγα και τα μονοκύτταρα-μακροφάγα ενώ έχουν ισχυρή χημειοτακτική 

δράση, σημαντική δράση στην ενεργοποίηση της φλεγμονής αλλά και της 

αιμόστασης (56). 

Η σύνθεση των χημοκινών κωδικοποιείται από γονίδια στα χρωματοσώματα 11 και 

17 και ευοδώνεται από πηκίλα κύτταρα με την ενεργοποίηση της φλεγμονής. 

Παράγονται από πολλά κύτταρα και ειδικά από τα ενεργοποιημένα μακροφάγα (ενώ 

συγχρόνως περιορίζουν και τη δράση των κυττάρων αυτών στη φλεγμονή), από τα Τ 

και τα Β λεμφοκύτταρα, τα ουδετερόφιλα, τα δενδριτικά κύτταρα, τα μεσοθηλιακά 

κύτταρα, τα μαστοκύτταρα και τα κύτταρα δολοφόνους. Η χημοκίνη CCL3 παράγεται 

και ελευθερώνεται επίσης από τα αιμοπετάλια, τους οστεοβλάστες, τα αστροκύτταρα, 

τα επιθηλιακά κύτταρα των κατώτερων αεραγωγών και του παχέως εντέρου, τα 

κυψελιδικά και περιτοναϊκά μακροφάγα, τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων, τα 

ηωσινόφιλα και τους ινοβλάστες. Γενικά η σύνθεση και η απελευθέρωση της CCL3 

απαιτεί ενεργοποίηση των κυττάρων παρόλο που μερικές φορές χαμηλά επίπεδα 

ανιχνεύονται  σε μη ενεργοποιημένα κύτταρα όπως τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα 

και τα μακροφάγα (56-59). 

 Η παραγωγή των χημοκινών ΜΙΡ-1 προκαλείται από διάφορους προφλεγμονώδεις 

παράγοντες και κυτταροκίνες όπως είναι η ιογενής λοίμωξη, Gram θετικά βακτηρίδια, 

η ΙFΝγ ο TNFa, ο IFN7, οι IL-1α/β, IL 13 και άλλοι. Αντιφλεγμονώδεις παράγοντες 

όπως είναι η δεξαμεθαζόνη είναι δυνατόν να μειώσουν την έκφραση της MIP-1a  (56-

58, 60, 61). Η δράση της MIP-1a, περιλαμβάνει κύτταρα στόχους μέσω χημειοταξίας, 

αποκοκκίωσης, φαγοκυττάρωσης και σύνθεσης μεσολαβητών (56-58). Οι χημοκίνες 

MIP-1 παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην οξεία όσο και στη χρόνια φλεγμονή 

κυρίως με τη στρατολόγηση προφλεγμονωδών κυττάρων. Η ΜΙΡ-1α έχει ειδική 

δράση στην χημειοτακτική δραστηριότητα των μονοκυττάρων και ενεργοποιεί 

δράσεις των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων. Ο ρόλος της ΜΙΡ-1α είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός στη χημειοταξία από την περιφέρεια των Τ λεμφοκυττάρων στους 

φλεγμαίνοντες ιστούς αλλά και στη μετανάστευση των μονοκυττάρων, των 

δενδριτικών κυττάρων και των κυττάρων δολοφόνων (57, 58). Επιπλέον η ΜΙΡ-1α 

φαίνεται να έχει διαφορετική ποσοτικά χημειοτακτική δράση απέναντι στα Τ-

λεμφοκύτταρα, τα φυσικά κύτταρα δολοφόνους, τα κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα, τα Β-

κύτταρα, τα βασεόφιλα και τα ηωσινόφιλα. Γενικά η ΜΙΡ-1α φαίνεται ότι εκφράζεται 

τόσο σε στάδια της οξείας όσο και της χρόνιας φλεγμονής (62-66).  
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Οι χημοκίνες της υποομάδας CCL στις οποίες ανήκει η ΜΙΡ-1α, γενικά δρουν 

χημειοτακτικά για τα μονοπύρηνα κύτταρα, τα ουδετερόφιλα και για άλλα 

κοκκιοκύτταρα. Οι χημοκίνες MIP-1 επιδρούν και ρυθμίζουν τη διαφοροποήση της  

Τh ανοσολογικής απάντησης. Ειδικά η χημοκίνη CCL3 μέσω ενός από τους 

υποδοχείς της, φαίνεται να διαφοροποιεί την ανοσολογική απάντηση Th1 (56). 

Επίσης η χημοκίνη CCL3 συμβάλει στη στρατολόγηση  ενεργοποιημένων από την 

ΙFN-γ ουδετεροφίλων και λιγότερο των ηωσινοφίλων ενώ μέσω ενός από τους 

υποδοχείς της αυξάνει την παραγωγή προφλεγμονωδών μεταβιβαστών όπως είναι ή 

ισταμίνη (57, 58).  

Έτσι φαίνεται ότι η ομάδα αυτή των χημοκινών, παίζει σημαντικό ρόλο σε 

φλεγμονώδη νοσήματα των πνευμόνων όπως το βρογχικό άσθμα, η σαρκοείδωση, η 

πνευμονική ίνωση, αλλά και η φυματίωση, οι υπεζωκοτικές συλλογές, η πνευμονία, 

το ARDS (57, 58, 67-69) και η ανάπτυξη των όγκων (57, 58). Ελάχιστες είναι οι 

μελέτες που εξετάζουν το ρόλο της πρωτείνης αυτής στις υπεζωκοτικές συλλογές. 

(60, 70, 71) Οι προφλεγμονώδεις και άλλες δράσεις της MIP-1a μέσω των υποδοχέων 

της, σχετίζονται και με πολλά άλλα φλεγμονώδη, αυτοάνοσα και λοιμώδη νοσήματα 

όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα, η πολλαπλή σκλήρυνση, η 

βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η αθηροσκλήρωση, φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, η 

αλκοολική ηπατίτιδα, η ηπατίτιδα C και η ΗΙV λοίμωξη. 

 

1.2.3 ΥKL 40 και MIP1a στο ίδιο παθογενετικό μονοπάτι 

 Ο αυξητικός παράγοντας YKL-40 και η MIP-1a φαίνεται να σχετίζονται με το ίδιο 

παθογενετικό μονοπάτι, ενώ η MIP-1a επάγεται από τον YKL-40 σε φλεγμονώδη 

νοσήματα του πνεύμονα. Οι Létuvé S et al σε μία μελέτη απέδειξαν ότι ο YKL-40 

προκαλεί την απελευθέρωση τριών χημοκινών από τα κυψελιδικά μακροφάγα 

καπνιστών με ή χωρίς ΧΑΠ, της IL-8, MCP-1 και MIP-1, οι οποίες φαίνεται να 

σχετίζονται με την παθογένεση της ΧΑΠ μέσω φλεγμονής των ιστών και ίνωσης (42).  

Σε μία άλλη μελέτη των Sutherland T. et al  φαίνεται η ανασταλτική δράση της 

Acidic mammalian chitinase (AMCase), στη στρατολόγηση των ουδετεροφίλων μέσω 

της  MIP-1a. Στη μελέτη πιθανολογείται ότι οι AMC και οι chitinase like proteins 

(CLPs), στις οποίες ανήκει και ο ΥΚL 40, έχουν διασταυρούμενες ρυθμιστικές 
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δράσεις. Σε πειραματόζωα αυξημένη έκφραση των CLP προκαλεί στρατολόγηση 

ουδετεροφίλων και αύξηση έκκρισης της  MIP-1a (72).  

H IL13 θεωρείται μία σημαντική πρωτεϊνη στο μηχανισμό για την 

υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών, την παραγωγή βλέννης, την αναδιαμόρφωση 

των αεραγωγών, την υποβλεννογόνια ίνωση, τη φλεγμονή στο άσθμα, το αλλεργικό 

άσθμα και την αναπνευστική νόσο από ασπιρίνη.  Δρα σαν μεσολαβητής στο 

μονοπάτι των επιθηλιακών κυττάρων και των μακροφάγων και ρυθμίζει την 

παραγωγή του ΥΚL 40 που σχετίζεται με τη σοβαρότητα του άσθματος. Ακόμη η 

IL13 φαίνεται να είναι προϊνωτικός μεσολαβητής στην πνευμονική ίνωση και η 

υπερέκφραση της οδηγεί σε ίνωση. Αυξάνει την παραγωγή πολλών χημοκινών 

μεταξύ των οποίων και της  MIP-1a ενώ αντισώματα κατά της MIP-1a, αναστέλλουν 

την αναδιαμόρφωση των ιστών που σχετίζεται με την IL13 (34, 61). 

 

1.3 Βιοδείκτες στη διαφορική διάγνωση των υπεζωκοτικών συλλογών 

Έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφοροι  βιολογικοί δείκτες πέραν από τις κλασικές 

μεθόδους (73, 74), για τη διαφορική διάγνωση των υπεζωκοτικών συλλογών.  

Η C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP) φάνηκε να είναι υψηλότερη στις καλοήθεις 

υπεζωκοτικές συλλογές σε αντίθεση με τις κακοήθεις με ευαισθησία και ειδικότητα 

93.7% και 76.5% για τις παραπνευμονικές υπεζωκοτικές συλλογές (75, 76). Το 

εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε και από άλλες μελέτες που αφορούσαν τη διαφορική 

διάγνωση παραπνευμονικών συλλογών και συλλογών φυματιώδους αιτιολογίας 

συγκριτικά με κακοήθεις συλλογές. Οι Kiropoulos, T et al, εξέτασαν τη διαγνωστική 

αξία της C-αντιδρώσας πρωτείνης (CRP), της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) και του 

νεκρωτικού παράγοντα των όγκων (ΤΝF-a), για τη διαφορική διάγνωση των 

παραπνευμονικών, των φυματιώδους αιτιολογίας και των κακόηθων υπεζωκοτικών 

συλλογών (77). Οι τιμές της IL-6 και του ΤΝF-a βρέθηκαν αυξημένες στο πλευριτικό 

υγρό υποδεικνύοντας αυξημένη τοπική παραγωγή τους. Η CRP ήταν αυξημένη στο 

πλευριτικό υγρό στις παραπνευμονικές συλλογές συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, ενώ 

η IL-6 ήταν υψηλότερη στις παραπνευμονικές και τις φυματιώδους αιτιολογίας 

συλλογές συγκριτικά με τις κακοήθεις συλλογές και ο ΤΝF-a αξιολογήθηκε σαν ένας 

καλός δείκτης στη διαφορική διάγνωση των φυματιωδών και των κακόηθων 

υπεζωκοτικών συλλογών.  
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Η ιντερλευκίνη-8 (IL-8), και η CRP σε συνδυασμό, βοηθούν στη διαφορική διάγνωση 

των επιπλεγμένων με τις  μη επιπλεγμένες παραπνευμονικές συλλογές με ευαισθησία 

84% και 72% και ειδικότητα 82% και 71% αντίστοιχα (78). Η ιντερλευκίνη-6 (IL-6), 

φάνηκε επίσης να βοηθά στη διαφορική διάγνωση των κακόηθων υπεζωκοτικών 

συλλογών σε σχέση με τις φυματιώδους αιτιολογίας συλλογές και τις 

παραπνευμονικές συλλογές, αφού τα επίπεδα ήταν υψηλότερα στις φυματιώδεις 

πλευρίτιδες (79). Η  IL-6  βρέθηκε επίσης αυξημένη σε κακοήθεις υπεζωκοτικές 

συλλογές μετά από πλευρόδεση. 

Υψηλά επίπεδα TNF-α φαίνεται ότι βοηθούν στη διαφορική διάγνωση των 

φυματιωδών από τις κακοήθεις συλλογές (80). Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι 

μείωση του απόλυτου αριθμού των ουδετεροφίλων και  η παρουσία υψηλής τιμής της 

IL-8 και επίσης της IL-1, σχετίζονται με εμπύημα (81, 82). 

Σε μία άλλη μελέτη η τιμή στο πλευριτικό υγρό των triggering receptor of myeloid 

cells-1 (sTREM-1), της προκαλσιτονίνης και της lipopolysaccharide binding protein 

(LBP), συμβάλει στη διαφορική διάγνωση της φλεγμονής από τη λοίμωξη σε 

επιπλεγμένες ή όχι υπεζωκοτικές συλλογές (83).  

Η ανίχνευση του αντιγόνου του πνευμονιοκόκκου στο πλευριτικό υγρό φαίνεται να 

έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε πνευμονιοκοκκική λοίμωξη σε σχέση με τη μέτρηση 

του αντιγόνου στα ούρα (84).  

Σε μία μελέτη των Daniel et al, μελετήθηκαν στο πλευριτικό υγρό η απαμινάση της 

αδενοσίνης (ADA), η CRP, το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA), η IL-6, ο TNF-α, 

και ο VEGF και φάνηκε ότι η τιμή της ADA σε συνδυασμό με την τιμή της CRP 

βοηθούσαν στη διαφορική διάγνωση των παραπνευμονικών, των φυματιώδους 

αιτιολογίας και των κακόηθων υπεζωκοτικών συλλογών (85).  

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση πνευμόνων οι φυσιολογικές ή οι υψηλές τιμές 

συμπληρώματος στο πλευριτικό υγρό, ήταν ενδεικτικές δευτεροπαθούς επιπλοκής και 

όχι επιπλοκής που είχε σχέση με την επέμβαση (86).  

Οι K. Ogawa et al μέτρησαν τις τιμές της απαμινάσης της αδενοσίνης (ΑDA), της 

IFN-gamma, της (IL)-1-beta, της IL-2 και του ΤΝF-a σε υπεζωκοτικές συλλογές 

φυματιώδους αιτιολογίας, στις παραπνευμονικές και κακοήθεις υπεζωκοτικές 

συλλογές (87). Η ADA φάνηκε να έχει σημαντική διαγνωστική αξία για τις 
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φυματιώδεις υπεζωκοτικές συλλογές,  ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες οι συγκεντρώσεις 

των IFN-gamma, (IL)-1-beta, IL-2 και ΤΝF-a ήταν όμοιες στον ορό. Η συγκέντρωση 

όμως της IFN-gamma στο πλευριτικό υγρό ήταν υψηλή σε ασθενείς με φυματιώδη 

πλευρίτιδα και ο ΤΝF-a ήταν υψηλός σε φυματιώδους και παραπνευμονικής 

αιτιολογίας πλευριτικό υγρό. Οι κυτταροκίνες (IL)-1-beta, IL-2 ήταν χαμηλές στο 

υγρό κακοήθους αιτιολογίας. Η ειδικότητα της IFN-gamma στη διάγνωση των 

υπεζωκοτικών συλλογών φυματιώδους αιτιολογίας άγγιξε το 100%. Ο ΤΝF-a στις μη 

κακοήθους αιτιολογίας υπεζωκοτικές συλλογές είχε ευαισθησία 88%.  

Η ΑDA έχει υψηλότερες τιμές στο υγρό σε φυματιώδους αιτιολογίας υπεζωκοτικές 

συλλογές και σε εμπυήματα αφού φαίνεται ότι παράγεται τοπικά, ενώ είναι χαμηλή 

σε κακοήθεις συλλογές (88).  

Οι Chul-Su Y et al για τη διαφορική διάγνωση υπεζωκοτικών συλλογών φυματιώδους 

και κακοήθους αιτιολογίας, έλεγξαν διάφορες κυτταροκίνες και χημοκίνες (IFN-γ, 

TNF-α, IL-6, IL-12p40, IL-10, CXCL8/IL-8, CXCL10/IP-10, CCL3/MIP-1α, και 

CCL4/MIP-1β)  στο πλευριτικό υγρό καθώς και τις anti-IgG, IgM και ΙgA εναντίον 

αντιγόνων του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης (71). Οι IFN-γ, η IL-12 και η  IL-6  

ήταν οι στατιστικά σημαντικότερες στη διαφορική διάγνωση των φυματιώδους 

αιτιολογίας υπεζωκοτικών συλλογών από τις κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές. 

Αντίθετα στις μετρήσεις των IL-10, CXCL8/IL-8, CCL3/MIP-1α, και CCL4/MIP-1β 

δεν υπήρχαν διαφορές. Eπίσης τα anti-IgG αντισώματα ήταν υψηλότερα σε ασθενείς 

με φυματιώδη πλευρίτιδα σε σχέση με τις κακοήθεις συλλογές.  

Σε μία άλλη μελέτη εξετάστηκε η ποσότητα της  καλπροτεκτίνης (calprotectin ) στο 

πλευριτικό υγρό με σκοπό να συμβάλει σαν βιολογικός δείκτης μαζί με την 

κυτταρολογική εξέταση στη διαφορική διάγνωση των κακόηθων από τις καλοήθεις 

υπεζωκοτικές συλλογές. Η διαγνωστική αξία του παράγοντα αυτού φάνηκε να έχει 

υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα με χαμηλότερες τιμές στις κακοήθεις υπεζωκοτικές 

συλλογές (89). 

Επίσης σε μία μελέτη των Kamal A. M, τα επίπεδα της MIP-1a, βρέθηκαν αυξημένα 

σε ασθενείς με επιπλεγμένη και μη επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή ενώ 

βρέθηκαν χαμηλά σε κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή και ακόμη χαμηλότερα σε 

διιδρωματική συλλογή σε έδαφος συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (60). 
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Στη μελέτη των Yu Y et al  μετρήθηκαν σε ασθενείς με πλευριτική συλλογή από μη 

μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (αδενοκαρκίνωμα), 41 κυτταροκίνες και 

χημοκίνες μεταξύ των οποίων ήταν και η ΜΙΡ1α και έγινε σύγκριση με ασθενείς με 

φυματιώδη πλευρίτιδα. Στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα τα επίπεδα στο 

πλευριτικό υγρό των CCL1, CCL11, CCL21, IP-10, CCL8, CXCL9, G-CSF, IL-6 και  

IL-13   ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τις φυματιώδεις πλευρίτιδες ενώ τα επίπεδα της 

MCP-1-CCL2 ήταν υψηλότερα (70). 

H μελέτη των Hak-Ryul Kim et al εξέτασε τα επίπεδα του YKL 40 στο πλευριτικό 

υγρό και το ορό ασθενών με υπεζωκοτική συλλογή φυματιώδους αιτιολογίας, 

παραπνευμονική συλλογή, κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή και διϊδρωματική 

υπεζωκοτική συλλογή καρδιογενούς αιτιολογίας. Τα επίπεδα του YKL 40 ήταν 

υψηλότερα στα εξιδρώματα σε σχέση με τα διιδρώματα ενώ τα επίπεδα του ΥΚL-40 

μετρήθηκαν υψηλότερα στο πλευριτικό υγρό στις φυματιώδους αιτιολογίας 

υπεζωκοτικές συλλογές και χαμηλότερα στις κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές και ο 

λόγος του YKL-40 στο πλευριτικό υγρό προς τον ορό, όσο αφορά τις φυματιώδους 

αιτιολογίας πλευρίτιδες, ήταν αυξημένος (18). 

Oι Kayhan, S et al, μετρώντας τον YKL 40 σε υπεζωκοτικές συλλογές διαπίστωσαν 

ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη διαφορική διάγνωση των εξιδρωματικών από τις 

διιδρωματικές συλλογές και των φυματιώδους αιτιολογίας συλλογών από τις μη 

φυματιώδεις αφού ήταν υψηλότερος στα εξιδρώματα και ο λόγος του στο πλευριτικό 

υγρό σε σχέση με τον ορό ήταν υψηλότερος στις φυματιώδεις πλευρίτιδες (52). 

Στη μελέτη των Atia et al μετρήθηκαν υψηλότερες τιμές του ΥΚL στα εξιδρώματα σε 

σχέση με τα διιδρώματα στο πλευριτικό υγρό. Οι τιμές του ΥΚL μετρήθηκαν επίσης 

υψηλότερες στις κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές τόσο στον ορό όσο και στο 

πλευριτικό υγρό σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες (διιδρώματα και μη κακοήθους 

αιτιολογίας υπεζωκοτικές συλλογές) με ευαισθησία 85,3%  και ειδικότητα 90,7% 

(53). 

Σίγουρα απαιτούνται περισσότερες μελέτες ώστε κάποιοι βιολογικοί δείκτες να 

συστήνονται σαν ρουτίνα στην καθ’ημέρα κλινική πράξη σε συνδυασμό με τις 

κλασσικές μεθόδους για τη διαφορική διάγνωση των υπεζωκοτικών συλλογών. 
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2.1 Μέθοδοι 

2.1.1 Σχεδιασμός της μελέτης-συλλογή δειγμάτων 

Στη μελέτη η οποία είναι αναδρομική (retrospective), συμμετείχαν 60 ασθενείς με 

υπεζωκοτική συλλογή οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην Πνευμονολογική Κλινική του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι τον Οκτώβριο 

του 2014. Το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής Κύπρου ενώ η ανάλυση των δειγμάτων έγινε στο Ερευνητικό Εργαστήριο 

Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας της Πνευμονολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλοι οι ασθενείς που συμμετείχαν συμπλήρωσαν φόρμα 

συγκατάθεσης. 

Τα δείγματα λαμβάνονταν κατά την πρώτη μέρα νοσηλείας των ασθενών και στη 

διάρκεια της πρώτης θωρακοκέντησης, πριν οι ασθενείς λάβουν οποιαδήποτε 

θεραπεία. Ταυτόχρονα γινόταν λήψη και 10ml περιφερικού φλεβικού αίματος μετά 

από φλεβοκέντηση περιφερικής φλέβας στον κάθε ασθενή. Τόσο τα δείγματα 

πλευριτικού υγρού όσο και αυτά του περιφερικού αίματος φυγοκεντρούνταν άμεσα 

στις 4000 στροφές για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια το 

υπερκείμενο δείγμα και από τα δύο βιολογικά υγρά, αποθηκευόταν στους -80ο C 

μέχρι τη στιγμή που θα γινόταν η μέτρηση για τον παράγοντα YKL 40 και τη 

χημοκίνη MIP-1α. Στο πλευριτικό υγρό γινόταν εξέταση ολικών λευκωμάτων, 

γαλακτικής δεϋδρογονάσης (LDH), γλυκόζης, μέτρηση ολικού αριθμού και τύπου 

κυττάρων, κυτταρολογική εξέταση, εξέταση για μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και 

έλεγχος pH.  

Στους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, η αιτία της υπεζωκοτικής συλλογής είχε 

καθοριστεί σαφώς και αφορούσε 11 διιδρώματα (Τ) και 49 εξιδρώματα (ΕΧ) 

(πίνακας 1). Τα εξιδρώματα διακρίθηκαν περαιτέρω ανάλογα με την διάγνωση της 

υπεζωκοτικής συλλογής σε: 10 με  φυματιώδη πλευρίτιδα (ΤΒ), 13 με υπεζωκοτική 

συλλογή σε πρωτοπαθές καρκίνο πνεύμονα (LCa), 11 με παραπνευμονική συλλογή 

μη επιπλεγμένη (PN) και 15 με υπεζωκοτική συλλογή σε μεταστατικό καρκίνο άλλου 

οργάνου (MCa) (πίνακας 2).  

Ο καθορισμός του είδους του πλευριτικού υγρού για την κάθε ομάδα στηρίκτηκε 

στην κλινική εικόνα και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων. Αρχικά ο  
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καθορισμός διϊδρώματος και εξιδρώματος έγινε βάση των κριτηρίων του Light (1, 73) 

με τις τιμές των ολικών λευκωμάτων και της LDH στον ορό και στο πλευριτικό υγρό 

και επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με βάση την κλινική εικόνα.  Στη συνέχεια για τα 

εξιδρώματα ο διαχωρισμός έγινε με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

διαφορική διάγνωση των εξιδρωματικών υπεζωκοτικών συλλογών (74): Για τις 

κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές μετά από θετική κυτταρολογική εξέταση ή 

ιστολογική επιβεβαίωση κακοήθειας από βιοψία του υπεζωκότα και την παρουσία 

επιβεβαιωμένου καρκίνου του πνεύμονα ή καρκίνου άλλου οργάνου (non-lung 

origin), για τις παραπνευμονικές υπεζωκοτικές συλλογές με τα κλινικά, τα 

ακτινολογικά κριτήρια λοίμωξης, την ανταπόκριση στην αντιβιοτική αγωγή, τα 

υψηλά πολυμορφοπύρηνα και την ταυτοποίηση μικροοργανισμών στο πλευριτικό 

υγρό, για τις φυματιώδεις πλευρίτιδες με ιστολογική, μικροβιολογική επιβεβαίωση, 
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θετική άμεση χρώση Ζiel Nielsen και την τιμή της Απαμινάσης της Αδενοσίνης 

(ΑDΑ) μεγαλύτερη των 40U/L. 

 

2.1.2 Εργαστηριακή έρευνα 

Σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ERS που αφορά τις ανοσολογικές 

αναλύσεις (Task Force guidelines regarding immunoassays)(90), έγιναν αρχικές 

μετρήσεις για επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της επαναληψιμότητας των 

μετρήσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις  το spike recovery ήταν μεγαλύτερο από το 

συνιστώμενο 80% και έτσι με ασφάλεια έγινε η μέτρηση των παραγόντων της 

μελέτης. Ακολούθως υπολογίστηκαν τα επίπεδα των YKL-40 και MIP-1a με την 

μέθοδο Human YKL-40 Platinum ELISA kit και Human MIP-1a Platinum ELISA kit, 

αντίστοιχα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή (eBioscience 

Inc, San Diego, CA, USA). Οι πλάκες διαβάστηκαν στο ELx808™ Absorbance 

Microplate Reader (BioTek Instruments Inc, Winooski, VT, USA), στα 450nm, με τη 

χρήση 630nm ως αναφορά wavelength. Κάθε δείγμα μετρήθηκε τουλάχιστον 4 φορές 

(2 wells in 2 different assays) με σκοπό την αποφυγή σφαλμάτων (μείωση intra- and 
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inter-assay variations). Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε στο Ερευνητικό Εργαστήριο 

Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και οι τιμές εκφράστηκαν σε μονάδες ng/ml.  

 

2.2 Στατιστική ανάλυση 

Οι διαφορές στα επίπεδα των τιμών που μετρήθηκαν για τον παράγοντα YKL-40 και 

τη χημοκίνη MIP-1a ανάμεσα στις ομάδες που μελετήθηκαν, καθορίστηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Τ (Student’s t-test), ή με τα μη παραμετρικά του ισοδύναμα 

Mann-Whitney U και Kruskal-Wallis H tests. Στην περίπτωση ενός στατιστικά 

σημαντικού αποτελέσματος, η post hoc analysis, καθορίστηκε με τις διαφορές ανά 

ζεύγη ανάμεσα στις ομάδες που εξετάστηκαν. Η Pearson’s ή η non-parametric 

Spearman’s rank συσχέτιση χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει τη σχέση τους με 

συνεχείς μεταβλητές (ηλικία, πακέτα/χρόνια καπνίσματος, σπιρομετρικές τιμές κλπ). 

Επιπρόσθετα το χ2 test χρησιμοποιήθηκε για να ελέγξει τη συσχέτιση με διάφορες 

κλινικές παραμέτρους μετά από στρωματοποίηση. Τελικά έγινε ανάλυση 

γραμμοειδούς μοντέλου μίας μεταβλητής (univariate general linear model analysis), 

με την ηλικία σαν συνυπάρχοντα παράγοντα, με σκοπό τη διόρθωση των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με διαφορές στην ηλικία στις ομάδες των ασθενών που 

εξετάστηκαν. 

Για την εκτίμηση της διαγνωστικής αξίας των επιπέδων του YKL-40 και της MIP-1a, 

ROC (Receiver Operator Characteristics) ανάλυση έγινε για όλες τις σημαντικές 

διαφορές που αναγνωρίστηκαν μεταξύ των ομάδων των υπεζωκοτικών συλλογών. Το 

εμβαδό κάτω από την καμπύλη (area under the Curve AUC), υπολογίστηκε με 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης (Confidence Intervals CIs). To ιδανικό σημείο οριοθέτησης 

(optimal cut-off point) καθορίστηκε σαν η τιμή με τη μεγαλύτερη ευαισθησία και 

ειδικότητα. Συνολικά για την ευαισθησία, την ειδικότητα, τον θετικό και αρνητικό 

επιθυμητό λόγο (positive likelihood ratio PLR, negative likelihood ratio NLR), τη 

θετική προγνωστική αξία (positive predictive value PPV) και την αρνητική 

προγνωστική αξία (negative predictive value NPV), έγιναν υπολογισμοί για το κάθε 

ιδανικό σημείο. 

Οι στατιστική ανάλυση ήταν διπλής όψης (2-sided) και έγινε με  IBM SPSS 

Statistics ν22.0 11.5 (IBM Corp, Armonk, New York, USA). Η στατιστική 

σημαντικότητα ορίστηκε στο επίπεδο 95% (P<0.05). Όλα τα δεδομένα 
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παρουσιάστηκαν με μέσο όρο και +/- σταθερή απόκλιση (mean +/- standard deviation 

SD). 

 

 

2.3 Ανάλυση ισχύος και Επιλογή μεγέθους του δείγματος  

 

Η Ανάλυση ισχύος και Επιλογή μεγέθους του δείγματος έγινε με το πρόγραμμα «PS 

Power and Sample Size Calculations» έκδοσης 3.1.2 

(http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/Main/PowerSampleSize). Για τους 

υπολογισμούς του μεγέθους του δείγματος η ανάλυση ισχύος (type II error, or β), 

καθορίστηκε στο 80% και για τον καθορισμό του στατιστικά σημαντικού (type I 

error, or α) στο 0.05. Για την ανάλυση ισχύος το μέγεθος καθορίστηκε στο 12 για 

κάθε ομάδα εξιδρωμάτων και type I error καθορίστηκε στο 0.05. Και για τους δύο 

υπολογισμούς, η σημαντική μέση τιμή του YKL40 και της MIP1a ανάμεσα στις 

ομάδες που εξετάστηκαν τα 22ng/ml και η μέγιστη τυπική απόκλιση (maximum 

standard deviation) τα 15.  

 

2.4 Αποτελέσματα 

 

2.4.1 Ανάλυση κλινικών δεδομένων 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, δεν υπάρχουν διαφορές στις κλινικές παραμέτρους και 

στις σπιρομετρικές τιμές ανάμεσα στα εξιδρώματα και τα διιδρώματα.  

Επιπλέον δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κλινικές 

παραμέτρους στις 4 ομάδες των εξιδρωμάτων, εκτός από τη διαφορά στην ηλικία 

(p<0.001) και το επίπεδο καπνίσματος (p=0.023)  στους ασθενείς με φυματιώδη 

πλευρίτιδα (Πίνακας 2).  

 

2.4.2 Επίπεδα YKL-40 και MIP-1a στα εξιδρώματα και τα διιδρώματα 

 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα του YKL-40 στον ορό (ng/ml) μεταξύ 

εξιδρωμάτων και διιδρωμάτων (Ex: 188±137 vs. T: 229±123, p=0.41). Παρόμοιο 
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ήταν το εύρημα για τις τιμές του YKL-40 και στο πλευριτικό υγρό (ng/ml) (Ex: 

404±59 vs. T: 399±42, p=0.81). 

Οι ίδιες παρατηρήσεις έγιναν και για την MIP-1a στον ορό (Ex: 22.2±20.9 vs. T: 

22.9±8.7, p=0.93) και στις υπεζωκοτικές συλλογές (Ex: 19.0±19.6 vs. T: 18.5±7.9, 

p=0.94) επίπεδα πρωτείνης (ng/ml). 

Όπως αναμενόταν ο λόγος υπεζωκοτικό υγρό/ορό τόσο για τις τιμές του YKL-40 (Ex: 

2.15, T: 1.75) όσο και για τις τιμές της MIP-1a (Ex: 0.86, T: 0.81), ήταν όμοιες 

ανάμεσα στα εξιδρώματα και τα διιδρώματα. 

 

2.4.3 Επίπεδα YKL-40 και MIP-1a στις ομάδες των εξιδρωμάτων 

 

Παρόλο που τα επίπεδα του YKL-40 (ng/ml) στο πλευριτικό υγρό, στις 4 ομάδες των 

εξιδρωμάτων ήταν όμοια, (TB: 399±36, LCa: 401±112, MCa: 416±34, PN: 401±50, 

p=0.85) (Γράφημα 1Β), οι τιμές του YKL-40 ήταν σημαντικά μικρότερες στον ορό 

των ασθενών με φυματίωση (TB: 58±22, LCa: 212±106, MCa: 254±140, PN: 

265±140, Τ: 229±123, p<0.001) (Γράφημα 1A). Επιπλέον οι λόγοι του YKL-40 

πλευριτικό υγρό/ορό ήταν σημαντικά υψηλότεροι σε ασθενείς με φυματιώδη 

πλευρίτιδα σε σχέση με τις άλλες τρεις ομάδες των εξιδρωμάτων (TB: 6.93; LCa: 

1.89, MCa: 1.64, PN:1.52). 

Τα επίπεδα της απαμινάσης της αδενοσίνης (ADA), μετρήθηκαν υψηλά σε ασθενείς 

με φυματιώδη πλευρίτιδα (>40U/L). Παρόλα αυτά δεν βρέθηκε οποιαδήποτε 

συσχέτιση ανάμεσα στην ADA και στα επίπεδα του YKL40 τόσο στον ορό όσο και 

στο πλευριτικό υγρό ή οποιαδήποτε άλλη κλινική παράμετρο. 

Επειδή τα επίπεδα του YKL-40 αυξάνονται με την ηλικία και οι ασθενείς με 

φυματιώδη πλευρίτιδα ήταν νεότεροι σε ηλικία συγκριτικά με τις άλλες τρεις ομάδες 

εξιδρωμάτων LCa, MCa και PN και με διαφορετική καπνιστική συνήθεια, έγινε 

ανάλυση γραμμοειδούς μοντέλου μίας μεταβλητής (univariate general linear model 

analysis), υπολογίζoντας την ηλικία και την καπνιστική συνήθεια σαν συν-

παράγοντες, με σκοπό να εξαιρεθούν οποιεσδήποτε λανθασμένες τιμές στα ευρήματα. 

Ακόμη και μετά από τη συσχέτιση αυτή, τα επίπεδα του YKL-40 ήταν στατιστικά 

σημαντικά χαμηλότερα στον ορό των ασθενών με φυματιώδη πλευρίτιδα, συγκριτικά 

με τους ασθενείς με LCa, MCa και PN (p=0.001). 

Τα επίπεδα στον ορό της MIP-1a (ng/ml) ήταν στατιστικά χαμηλότερα μόνο στους 

ασθενείς με LCa (TB: 17.1±7.6, LCa: 9.4±7.0, MCa: 28.7±28.7, PN: 33.3±24.0, 
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p=0.008) (Γράφημα 1C), εύρημα το οποίο παρατηρήθηκε και στα επίπεδα της MIP-1a 

στο πλευριτικό υγρό (TB: 25.0±20.2, LCa: 7.3±6.0, MCa: 16.1±14.9, PN: 25.4±27.9, 

Τ: 18.5±7.9, p=0.019) (Γράφημα 1D). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές του 

λόγου τις MIP-1a πλευριτικό υγρό/ορό, αφού ήταν διαφορετικές στα 4 εξιδρώματα 

(TB: 1.54; LCa: 0.78, MCa: 0.56, PN: 0.76). 

 

Γράφημα 1: 
Figure 1 
Box and whisker plots depicting the protein levels of YKL-40 (A, B) and MIP-1a (C, D) in the 
serum (A, C) and pleural effusions (B, D) among the 4 exudates subgroups (TB: Tuberculosis; 
LCa: Lung Cancer; MCa: Metastatic Cancer of non-lung origin; PN: Parapneumonic effusions). 

 
2.4.4 Υπολογισμοί ευαισθησίας και ειδικότητας 

 

Με τη χρήση της ROC ανάλυσης, υπολογίστηκε η διαγνωστική αξία του YKL40 και 

της MIP1a (πίνακας 3). Με βάση τα επίπεδα του YKL40 που μετρήθηκαν στον ορό, 

φαίνεται ότι ο παράγοντας αυτός είναι ένας εξαιρετικός δείκτης για τη διαφορική 

διάγνωση της φυματιώδους πλευρίτιδας από άλλα εξιδρώματα. Με τη χρήση του cut-
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off point του 122.8, 118.9 και του 113.2 ng/ml, έχει 91% ευαισθησία και 100% 

ειδικότητα για τη διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις TB πλευρίτιδες και τις συλλογές 

από LCa, τις ΤΒ από τις συλλογές με MCa, και τις TB πλευρίτιδες από τις ΡΝ 

συλλογές, αντίστοιχα (πίνακας 3Α, εικόνα 2Α). 

Τα επίπεδα της MIP-1a στον ορό (ng/ml), μπορούν να διαχωρίσουν το LCa από άλλα 

εξιδρώματα (πίνακας 3Β, εικόνα 2Β). Mε cut-off point 22.5 ng/ml, η ευαισθησία 

αγγίζει το 100% και η ειδικότητα το 70%, για τη διαφορική διάγνωση του LCa από 

την ΤΒ. Επιπρόσθετα με τη χρήση ενός cut-off point 19.8 ng/ml, η ευαισθησία είναι 

στο 67% και η ειδικότητα στο 100% για τη διαφορική διάγνωση του LCa από το 

ΜCa. Τέλος με cut-off point 19.4 ng/ml, η ευαισθησία είναι 80% και η ειδικότητα 

100% για τη διαφορική διάγνωση του LCa από τις ΡΝ συλλογές. Όμοια 

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για τα επίπεδα της MIP-1a στο πλευριτικό υγρό 

(πίνακας 3C, εικόνα 2C). 

Πίνακας 3 
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Γράφημα 2: 
Figure 2 
Receiver operator characteristic (ROC) analysis curves, depicting the specificity and the 
sensitivity of YKL-40 and MIP-1a between our study groups: (A) ROC curves of YKL-40 serum 
levels for the differentiation of TB vs. LCa, TB vs. MCa and TB vs. PN, respectively. (B) ROC 
curves of MIP-1a serum levels for the differentiation of LCa vs. TB, LCa vs. MCa and LCa vs. 
PN, respectively. (C) ROC curves of MIP-1a pleural levels for the differentiation of LCa vs. TB, 
LCa vs. MCa and LCa vs. PN, respectively. TB: Tuberculosis; LCa: Lung Cancer; MCa: 
Metastatic Cancer of non-lung origin; PN: Parapneumonic effusions. 

 
2.4.5 Υπολογισμοί ανάλυσης ισχύος 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση ισχύος και τους υπολογισμούς που έγιναν για την επιλογή 

μεγέθους του δείγματος, η παρούσα μελέτη είχε 83% ισχύ (power) στο να 
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προσδιορίσει τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν. Σύμφωνα 

με τους υπολογισμούς αυτούς, μόνο 12 δείγματα κατά μέσο όρο για κάθε υποομάδα 

εξιδρωμάτων ήταν αναγκαία ώστε η μελέτη να έχει τουλάχιστον 80% ισχύ (power). 

 

 

2.5 Συζήτηση 

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν για πρώτη φορά τα επίπεδα του παράγοντα 

YKL-40 ή Chitinase 3-like 1 protein και συγχρόνως της χημοκίνης MIP-1a ή 

Macrophage Inflammatory Protein-1 alpha στις υπεζωκοτικές συλλογές και η 

συσχέτιση που αυτά έχουν με τα κυκλοφορούντα επίπεδα τους στο περιφερικό αίμα, 

ώστε να καθοριστεί η διαγνωστική αξία των βιοδεικτών αυτών στη διαφορική 

διάγνωση των υπεζωκοτικών συλλογών, ειδικά σε αυτές που αφορούν πρωτοπαθή 

καρκίνο του πνεύμονα και φυματίωση. 

Τα επίπεδα του παράγοντα YKL-40 μετρήθηκαν το ίδιο υψηλά σε όλες τις 

κατηγορίες των υπεζωκοτικών συλλογών που εξετάστηκαν και αφορούσαν το 

πλευριτικό υγρό, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Αντίθετα στις 

μετρήσεις που έγιναν και αφορούσαν το περιφερικό αίμα των ασθενών με φυματιώδη 

υπεζωκοτική συλλογή, οι τιμές ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με 

όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ασθενών, ακόμη και μετά την αναγωγή που έγινε σε 

σχέση με την ηλικία.  

Η βιολογική δραστηριότητα του YKL-40  είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστη και 

δε έχει βρεθεί ειδικός υποδοχέας στα κύτταρα για τον παράγοντα αυτό αν και 

φαίνεται ότι συνδέεται  με το κολλαγόνο τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ενώ είναι δυνατόν να 

αυξάνει την ποσότητα του κολλαγόνου τύπου Ι. (11) Ο YKL-40 φαίνεται να 

ενεργοποιεί  ενδοκυττάρια μονοπάτια μέσω της κυτταρικής μεμβράνης (12, 13). 

Ο παράγοντας ΥKL 40 εκφράζεται και εκκρίνεται από τα μακροφάγα, τα 

ουδετερόφιλα  πολυμορφοπύρηνα (14, 15), τα αρθριτικά κύτταρα, τα χονδροκύτταρα 

(9, 16), τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων (17), ινοβλαστικά μεσοθηλιακά κύτταρα 

(18), τα ηπατικά κύτταρα  (19), τα διαφοροποιημένα αγγειακά λεία μυικά κύτταρα  

(16, 20, 21), τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα  (22) και  τα επιθηλιακά 

κύτταρα του παχέως εντέρου (23), τα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών και τα 

καρκινικά κύτταρα, κατέχοντας ένα ρόλο στην ανάπτυξη, στην αναδιαμόρφωση των 
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ιστών και στη φλεγμονή (15, 24-26). Θεωρείται ένας αυξητικός παράγοντας για τα 

χονδροκύτταρα και τους ινοβλάστες. Η έκφραση του φαίνεται να απουσιάζει στα 

μονοκύτταρα ενώ η δράση του είναι ισχυρή και ευοδώνεται κατά τα τελικά στάδια 

της διαφοροποίησης των μακροφάγων (27, 28). Γι’αυτό και ο YKL-40 θεωρείται σαν 

ένας παράγοντας διαφοροποίησης των μακροφάγων (15). 

Τα  επίπεδα του YKL-40 αυξάνονται πολύ σε φλεγμονώδεις καταστάσεις αφού 

φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη χημειοταξία, στη συσσώρευση και την 

ενεργοποίηση των κυττάρων που σχετίζονται με τη φλεγμονή (14, 26), ενώ δρα σαν 

αισθητήρας χυτίνης κατευθύνοντας τα μακροφάγα και ενεργοποιώντας την 

αντιφλεγμονώδη απόκριση στη λοίμωξη (29). Εκφράζεται in vivo από τα  μακροφάγα 

που σχετίζονται με τους όγκους (30), από τα μακροφάγα σε φλεγμονώδη αρθρικό 

ιστό  (31, 32), σε αθηρωματικές πλάκες  (33), σε βρογχικές βιοψίες και στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα των ασθενών με άσθμα  (34), στα μακροφάγα και τα 

γιγαντοκύτταρα των αρτηριδίων (22) και στις σαρκοειδικές αλλοιώσεις σε ασθενείς 

με πνευμονική σαρκοείδωση  (35).  Ο YKL 40 ευοδώνει τη μετανάστευση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων  (20) και συμβάλει στη διαφοροποίηση της μορφολογίας του 

ενδοθηλίου. Ανευρίσκεται επίσης σε ειδικά κοκκία των ουδετεροφίλων και των 

μαστοκυττάρων (14, 36, 37). Ο παράγοντας ΥΚL 40 αναστέλλει την οξειδωτική 

βλάβη στον πνεύμονα και αυξάνει την Τh2 ανοσολογική απάντηση, ρυθμίζει την 

απόπτωση, την ενεργοποίηση των μακροφάγων και συμβάλλει στην ίνωση και την 

αποκατάσταση των τραυμάτων (15, 38) . Επιπλέον η έκφραση του YKL-40 φαίνεται 

ρυθμίζεται από την IFN gamma σημαντική κυτταροκίνη για την ανοσολογική 

απάντηση Τh1 (15, 39), ενώ ενεργοποιείται από την ΙL 6, ΙL 13, ΙL 17 και ΙL18, 

κυτταροκίνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη φλεγμονή (15, 26, 38, 40) . 

Επίσης φαίνεται ο YKL-40 να ενεργοποιείται από τον TNFa και την ΙL1β στα 

χονδροκύτταρα ενώ ο ίδιος αναστέλλει την κυτταρική απάντηση η οποία 

ενεργοποιείται από τους ίδιους αυτούς παράγοντες με μηχανισμό ανατροφοδότησης 

για έλεγχο της τελικής απάντησης των ιστών (13). Η έκφραση του YKL-40 

ρυθμίζεται επίσης από το μεταγραφικό παράγοντα Spl όπως επίσης και από διάφορες 

ορμόνες όπως είναι η  βασσοπρεσίνη και η σχετιζόμενη με την παραθορμόνη 

πρωτείνη (15). 

Υψηλά επίπεδα στον ορό αλλά και στους ιστούς, έχουν παρατηρηθεί σε πολλά 

πνευμονικά νοσήματα (34, 35, 41-43) που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή οξεία ή 
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χρόνια και αναδιαμόρφωση ιστών και πολλές φορές τα επίπεδα του YKL 40 

σχετίζονται με τη βαρύτητα της νόσου (15).  Στο άσθμα για παράδειγμα, τα επίπεδα 

του YKL 40 είναι υψηλότερα στον πνεύμονα και στον ορό  ασθενών με σοβαρές 

μορφές της νόσου και αναδιαμόρφωση των ιστών (34). Στο μικροκυτταρικό καρκίνο 

του πνεύμονα ο YKL 40 φαίνεται να εκφράζεται ισχυρά από τα μακροφάγα 

σχετιζόμενα με τον όγκο (ΤΑΜ). Αυτό δεινητικά μπορεί να συσχετίζεται με τη 

συμπεριφορά του όγκου ως προς τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των 

καρκινικών κυττάρων αλλά και την αγγειογένεση (30, 44). Έτσι ο YKL 40 φαίνεται 

ότι θα μπορούσε να είναι ένας διαγνωστικός και προγνωστικός δείκτης στο μέλλον 

για τον καρκίνο (24). 

Ο YKL 40 έχει βρεθεί να αυξάνεται επίσης στον πνεύμονα και στον ορό  ασθενών με 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καπνιστική συνήθεια, πνευμονική ίνωση, 

σαρκοείδωση, καρκίνο του πνεύμονα, λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, 

φυματίωση και κυστική ίνωση  (42, 45-51). Ο ΥKL 40 δεν έχει μελετηθεί επαρκώς 

στις υπεζωκοτικές συλλογές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις μόνο κλινικές 

μελέτες μέτρησης των επιπέδων αλλά και της διαγνωστικής αξίας του παράγοντα 

αυτού στις υπεζωκοτικές συλλογές (18, 52, 53). 

Η μελέτη των Kim et al εξέτασε τα επίπεδα του YKL 40 στο πλευριτικό υγρό και το 

ορό ασθενών με υπεζωκοτική συλλογή φυματιώδους αιτιολογίας, παραπνευμονική 

συλλογή, κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή και διϊδρωματική υπεζωκοτική συλλογή 

καρδιογενούς αιτιολογίας (18). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής φαίνεται να 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα αποτελέσματα στην παρούσα μελέτη αφού σε 

αυτήν, τα επίπεδα του YKL-40 βρέθηκαν υψηλότερα στο πλευριτικό υγρό στα τρία 

εξιδρώματα σε σχέση με το διίδρωμα. Τα ίδια αποτελέσματα με τη μελέτη των Kim et 

al φαίνονται και στη μελέτη των Kayhan et al (52) και των Αttia et al (53). Στην 

παρούσα μελέτη τα επίπεδα του ΥKL-40 ήταν υψηλά τόσο στα εξιδρώματα όσο και 

στα διϊδρώματα.  

Τα υψηλά επίπεδα στα τέσσερα είδη των εξιδρωμάτων τα οποία εξετάστηκαν στην 

παρούσα μελέτη, φαίνεται να σχετίζονται με τα κύτταρα τα οποία εκφράζουν τον 

ΥΚL-40 και εμπλέκονται στην παθογένεια των κακόηθων υπεζωκοτικών συλλογών, 

των παραπνευμονικών συλλογών και των συλλογών φυματιώδους αιτιολογίας. Αυτά 
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αφορούν όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα, τα επιθηλιακά 

κύτταρα των αεραγωγών και τα ινοβλαστικά μεσοθηλιακά κύτταρα.  

Όσον αφορά τα διϊδρώματα, αν και ο μηχανισμός είναι άγνωστος, τα υψηλά επίπεδα 

που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη, ενδεχομένως να σχετίζονται με την ύπαρξη 

υγρού στο διάμεσο ιστό του πνεύμονα, τις αυξημένες πιέσεις στα τριχοειδή του 

υπεζωκότα και τη βλάβη στο ενδοθήλιο των αγγείων, παράγοντες οι οποίοι είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν σε αύξηση των επιπέδων του YKL-40(15, 26). Επιπλέον οι 

ασθενείς στους οποίους μετρήθηκε υψηλή τιμή για τον YKL-40 και διαγνώστηκαν με 

διίδρωμα, είχαν σε μεγάλο βαθμό συνοσηρότητες όπως συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια, αθηροσκληρυντική στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, 

ΧΑΠ και καπνιστική συνήθεια, νοσήματα τα οποία συμβάλουν στην αύξηση των 

επιπέδων του YKL-40 (25, 42, 45, 54, 55, 91-93). 

Στην ίδια μελέτη των Kim et al, τα επίπεδα του ΥΚL-40 μετρήθηκαν υψηλότερα στο 

πλευριτικό υγρό στις φυματιώδους αιτιολογίας υπεζωκοτικές συλλογές και 

χαμηλότερα στις κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές (18). Στην παρούσα μελέτη τα 

επίπεδα του YKL-40 στο πλευριτικό υγρό, μετρήθηκαν το ίδιο υψηλά τόσο στις 

υπεζωκοτικές συλλογές φυματιώδους αιτιολογίας όσο και στις κακοήθεις 

υπεζωκοτικές συλλογές από πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα και από μεταστατικό 

καρκίνο άλλου οργάνου. Η παρούσα όμως μελέτη συμφωνεί με τα ευρήματα της 

μελέτης των Kim et al, ως προς το λόγο του YKL-40 στο πλευριτικό υγρό προς τον 

ορό, όσο αφορά τις φυματιώδους αιτιολογίας πλευρίτιδες, αφού και στις δύο μελέτες 

ο λόγος ήταν αυξημένος. Τα ίδια αποτελέσματα φαίνονται και στη μελέτη των 

Kayhan et al (52) και των Αttia et al (53). Στην παρούσα μελέτη αυτή είναι η 

σημαντικότερη παρατήρηση σε σχέση με τις τιμές του ΥKL-40 οι οποίες μετρήθηκαν 

και διαφοροποιεί σημαντικά τις φυματιώδεις πλευρίτιδες από τις άλλες αιτίες 

υπεζωκοτικών συλλογών με υψηλή ευαισθησία (91%) και ειδικότητα (100%) παρόλη 

τη σημαντική διαφορά στην ηλικία των ασθενών με φυματιώδη πλευρίτιδα.  

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν την αξία των μετρούμενων επιπέδων του ΥKL-40 στη 

διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου με ευαισθησία 74% και ειδικότητα 87% 

(94). Επίσης μετρήσεις του ΥKL-40 σε ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου 

ανέδειξαν ευαισθησία 73% και ειδικότητα 84%, τιμές που υπερέχουν σημαντικά από 

αυτές παλαιότερων ευρέως χρησιμοποιούμενων καρκινικών δεικτών, ενώ η 
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διαγνωστική αξία του ΥKL-40 ανεβαίνει εάν συνδυαστεί με παλαιότερους δείκτες 

(95). Ακόμη, μετρήσεις του ΥKL-40 μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση για την 

ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και την πρόγνωση στην επιβίωση ασθενών με 

μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC). Συγκεκριμένα σε μία μελέτη των Xu 

et al, διερευνήθηκε η συσχέτιση των επιπέδων του ΥKL-40 με τα κλινικά 

χαρακτηριστικά, την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και την πρόγνωση των 

ασθενών με SCLC. Η μελέτη έδειξε ότι ασθενείς με υψηλότερες τιμές του ΥKL-40 

είχαν μικρότερη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία ενώ ο ΥKL-40 ήταν ανεξάρτητος 

προγνωστικός δείκτης για την επιβίωση των ασθενών (96). 

Πέραν λοιπόν από τα δεδομένα αυτά για την αξία του ΥKL-40 σαν βιοδείκτη στον 

καρκίνο, στην παρούσα μελέτη, παρέχονται για πρώτη φορά σημαντικές ενδείξεις για 

την αξία του ΥKL-40  στη διαφορική διάγνωση της φυματιώδους υπεζωκοτικής 

συλλογής σε σχέση με άλλης αιτίας συλλογές.  

Η διαγνωστική αξία του ΥKL-40 για τη διαφορική διάγνωση της φυματιώδους 

υπεζωκοτικής συλλογής, συγκριτικά με άλλους ήδη υπάρχοντες δείκτες όπως η C 

αντιδρώσα πρωτείνη (CRP) και η απαμινάση της αδενοσίνης (ADA), φαίνεται να 

αφορά ένα πολλά υποσχόμενο βιοδείκτη. Σε μία μελέτη των Kiropoulos et al, η CRP 

είχε ευαισθησία στο 100% στη διαφορική διάγνωση της φυματιώδους αιτιολογίας 

υπεζωκοτικών συλλογών από τις κακοήθεις συλλογές, αλλά η ειδικότητα ήταν μόνο 

στο 46% (77), ενώ σε μία άλλη μελέτη η ευαισθησία ήταν μόνο στο 74% και η 

ειδικότητα στο 77% για την ίδια διαφορική διάγνωση (83). Σε μία τρίτη μελέτη η 

διαγνωστική αξία της CRP φαίνεται να είναι μικρή για τη διαφορική διάγνωση 

φυματιώδους αιτιολογίας υπεζωκοτικών συλλογών (AUC=0,57 σε σχέση με 0,86 για 

τον ΥKL-40 στην παρούσα μελέτη) από άλλης αιτίας συλλογές. Στην ίδια μελέτη 

μόνο η ADA φαίνεται να υπερέχει αφού τιμές >45 U.L(-1) (ΑUC=0,94) αλλά και σε 

συνδυασμό με τη  CRP σε τιμές <4 mg.dL(-1), ήταν πιο πιθανό στη διαφορική 

διάγνωση, να αφορούσαν φυματιώδους αιτιολογίας υπεζωκοτικές συλλογές. (85) Σε 

μία άλλη μελέτη των Ζaric et al, τα επίπεδα της ΑDA ήταν ένας σημαντικός δείκτης 

για τη διαφορική διάγνωση της φυματιώδους υπεζωκοτικής συλλογής από την 

κακοήθη συλλογή, με ευαισθησία 89% και ειδικότητα 70% (97). Σε δύο ακόμη 

μελέτες στις οποίες εξετάστηκαν βιοδείκτες για τη διαφορική διάγνωση της 

φυματιώδους συλλογής από άλλες αιτίες συλλογών, η ADA είχε υψηλή ευαισθησία 

και ειδικότητα. Συγκεκριμένα σε μία μελέτη των Perez-Rodriguez et al, η ευασθησία 
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για την ΑDA στις φυματιώδεις συλλογές ήταν 88% και η ειδικότητα 92% (98). Στη 

μελέτη των Chen et al, η ευαισθησία για την ADA ήταν στο 87% ενώ η ειδικότητα 

στο 91%, για τις φυματιώδους αιτιολογίας συλλογές σε σχέση με άλλες αιτίες 

υπεζωκοτικών συλλογών (99). 

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, ο YKL40 φαίνεται να υπερέχει σαν διαγνωστικός 

βιοδείκτης στην διαφορική διάγνωση της συλλογής φυματιώδους αιτιολογίας σε 

σχέση με τις κακοήθεις συλλογές, συγκριτικά με την CRP και είναι όμοιας αξίας αν 

όχι και μεγαλύτερης αν συγκριθεί με την ΑDA.  

Η  IFN gamma, μία σημαντική κυτταροκίνη για την ανοσολογική απάντηση Τh1 

φαίνεται να αυξάνει την έκφραση του ΥΚL-40 στις υπεζωκοτικές συλλογές 

φυματιώδους αιτιολογίας (39, 70, 100-103). Σε μία μελέτη των Yu Y et al(70)  

εξετάστηκαν 41 ανολογικοί βιοδείκτες (17 κυτταροκίνες και 24 χημοκίνες), με σκοπό 

να προσδιοριστεί η συμπεριφορά των βιοδεικτών αυτών στον ορό και το πλευριτικό 

υγρό ασθενών με πνευμονική φυματίωση, λανθάνουσα φυματίωση και φυματιώδη 

πλευρίτιδα. Από τη μελέτη φάνηκε ότι το ανοσολογικό περιβάλλον μίας 

υπεζωκοτικής συλλογής φυματιώδους αιτιολογίας, χαρακτηρίζεται από 

διαφορετικούς αλλά και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις βιοδείκτες σε σχέση με τον 

ορό. Οι παράγοντες CCL1, CCL21 και IL-6 βρέθηκαν αυξημένοι στις υπεζωκοτικές 

συλλογές φυματιώδους αιτιολογίας και μάλιστα βρέθηκε να έχουν ειδική αντιγονική 

ιδιότητα στην έκφραση τους. Συγκεκριμένα οι παράγοντες αυτοί εκκρίνονται σε 

μεγάλες ποσότητες από τα μονοπύρηνα του πλευριτικού υγρού τα οποία αυξάνονται 

μετά την ειδική αντιγονική διέγερση από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης 

Επιπλέον και οι παράγοντες CCL11 και IP-10 βρέθηκαν αυξημένοι σε ασθενείς με 

φυματίωση και φυματιώδη πλευρίτιδα.   Ο  παράγοντας  YKL -40 ενεργοποιείται από 

τις ΙL 6, ΙL 17 και ΙL18, κυτταροκίνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

φλεγμονή (15, 26). Το πλευριτικό υγρό περιλαμβάνει πολλά κύτταρα όπως τα 

λεμφοκύτταρα αλλά και εξωκυττάριες πρωτείνες συμπεριλαμβανομένων και 

κυτταροκινών και χημοκινών οι οποίες  αντικατοπτρίζουν την ανοσολογική απάντηση 

τοπικά. Η μελέτη των Yu Y et al(70) απέδειξε ότι οι παράγοντες G-CSF, IL-6 και IL-

13 ήταν πολύ υψηλότεροι στο πλευριτικό υγρό σε σχέση με το πλάσμα. Κατά 

συνέπεια αυτό ενδεχομένως επιρεάζει και την παραγωγή του YKL-40 στις 

υπεζωκοτικές συλλογές φυματιώδους αιτιολογίας που όπως μετρήθηκε στην παρούσα 

μελέτη, είχε υψηλότερες τιμές στο πλευριτικό υγρό σε σχέση με τον ορό. 
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Η αντιφλεγμονώδης πρωτεϊνη των μακροφάγων MIP-1a (CCL3) ανήκει στην 

οικογένεια των κυτταροκινών και στην υποομάδα MIP-1 CC των χημοκινών (56). Οι 

χημοκίνες ΜΙΡ-1 παράγονται από πολλά κύτταρα και ειδικά από τα ενεργοποιημένα 

μακροφάγα, από τα Τ και τα Β λεμφοκύτταρα, τα ουδετερόφιλα, τα δενδριτικά 

κύτταρα, τα μεσοθηλιακά κύτταρα, τα μαστοκύτταρα και τα κύτταρα δολοφόνους. Η 

παραγωγή των χημοκινών ΜΙΡ-1 προκαλείται από διάφορους προφλεγμονώδεις 

παράγοντες και κυτταροκίνες όπως είναι η ιογενής λοίμωξη, Gram θετικά βακτηρίδια, 

η ΙFΝγ ο TNFa, ο IFN7, οι IL-1α/β, IL 13 και άλλοι (56-58, 60, 61). 

Οι χημοκίνες ΜΙΡ-1 δρουν μέσω υποδοχέων επιφανείας και εκφράζονται από τα 

μακροφάγα και τα μονοκύτταρα-μακροφάγα ενώ έχουν ισχυρή χημειοτακτική δράση, 

σημαντική δράση στην ενεργοποίηση της φλεγμονής αλλά και της αιμόστασης (56). 

Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν κύτταρα στόχους μέσω χημειοταξίας, αποκοκκίωσης, 

φαγοκυττάρωσης και σύνθεσης μεσολαβητών (56-58). Οι χημοκίνες MIP-1 παίζουν 

σημαντικό ρόλο τόσο στην οξεία όσο και στη χρόνια φλεγμονή κυρίως με τη 

στρατολόγηση προφλεγμονωδών κυττάρων. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

στη χημειοταξία από την περιφέρεια των Τ λεμφοκυττάρων στους φλεγμαίνοντες 

ιστούς αλλά και στη μετανάστευση των μονοκυττάρων, των δενδριτικών κυττάρων 

και των κυττάρων δολοφόνων (57, 58). 

Η χημοκίνη CCL3 παράγεται και ελευθερώνεται επίσης από τα αιμοπετάλια, τους 

οστεοβλάστες, τα αστροκύτταρα, τα επιθηλιακά κύτταρα των κατώτερων αεραγωγών 

και του παχέως εντέρου, τα κυψελιδικά και περιτοναϊκά μακροφάγα, τα λεία μυϊκά 

κύτταρα των αγγείων, τα ηωσινόφιλα και τους ινοβλάστες. Γενικά η σύνθεση και η 

απελευθέρωση της CCL3 απαιτεί ενεργοποίηση των κυττάρων παρόλο που μερικές 

φορές χαμηλά επίπεδα ανιχνεύονται  σε μη ενεργοποιημένα κύτταρα όπως τα 

ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα (56-59). 

Οι χημοκίνες MIP-1 επιδρούν και ρυθμίζουν τη διαφοροποήση της  Τh ανοσολογικής 

απάντησης. Ειδικά η χημοκίνη CCL3 μέσω ενός από τους υποδοχείς της, φαίνεται να 

διαφοροποιεί την ανοσολογική απάντηση Th1 (56). Επίσης η χημοκίνη CCL3 

συμβάλει στη στρατολόγηση  ενεργοποιημένων από την ΙFN-γ ουδετεροφίλων και 

των ηωσινοφίλων (57, 58).  

Έτσι φαίνεται ότι η ομάδα αυτή των χημοκινών, παίζει σημαντικό ρόλο σε 

φλεγμονώδη νοσήματα των πνευμόνων όπως το βρογχικό άσθμα, η σαρκοείδωση, η 
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πνευμονική ίνωση, αλλά και η φυματίωση, οι υπεζωκοτικές συλλογές, η πνευμονία, 

το ARDS (57, 58, 67-69) και η ανάπτυξη των όγκων (57, 58). 

Στην παρούσα μελέτη τα επίπεδα της ΜΙΡ 1α βρέθηκαν μειωμένα στις υπεζωκοτικές 

συλλογές με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα, τόσο στο πλευριτικό υγρό όσο και 

στο περιφερικό αίμα, ενώ ήταν αυξημένα σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες δηλαδή στις 

υπεζωκοτικές συλλογές φυματιώδους αιτιολογίας, στις παραπνευμονικές συλλογές, 

στα διϊδρώματα και στις υπεζωκοτικές συλλογές από μεταστατικό καρκίνο άλλου 

οργάνου. Στη μελέτη των Yu Y et al(70) μετρήθηκαν σε ασθενείς με πλευριτική 

συλλογή από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (αδενοκαρκίνωμα), 41 

κυτταροκίνες και χημοκίνες μεταξύ των οποίων ήταν και η ΜΙΡ1α και έγινε σύγκριση 

με ασθενείς με φυματιώδη πλευρίτιδα. Στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα τα 

επίπεδα στο πλευριτικό υγρό των CCL1, CCL11, CCL21, IP-10, CCL8, CXCL9, G-

CSF, IL-6 και  IL-13   ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τις φυματιώδεις πλευρίτιδες ενώ 

τα επίπεδα της MCP-1CCL2 ήταν υψηλότερα. Τελευταία υπάρχουν διάφορες μελέτες 

οι  οποίες συσχετίζουν τη  MCP-1CCL2 (Monocyte chemotactic protein-1) με τη 

γένεση διαφόρων συμπαγών καρκινικών όγκων καθώς και των μεταστάσεων, ενώ 

έχει βρεθεί αυξημένη σε κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές. Η χημοκίνη αυτή 

σχετίζεται με τη χημειοτακτική δραστηριότητα για τα μονοκύτταρα και τα 

βασεόφιλα, όχι όμως για τα ουδετερόφιλα ή τα ηωσινόφιλα (70, 104-108). 

Επίσης σε μία άλλη μελέτη των Μohammed K et al, τα επίπεδα της MIP-1a, 

βρέθηκαν αυξημένα σε ασθενείς με επιπλεγμένη και μη επιπλεγμένη παραπνευμονική 

συλλογή ενώ βρέθηκαν χαμηλά σε κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή και ακόμη 

χαμηλότερα σε διιδρωματική συλλογή σε έδαφος συμφορητικής καρδιακής 

ανεπάρκειας (60).  Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, τα μονοπύρηνα κύτταρα φαίνεται να 

σχετίζονται με τα επίπεδα της MIP-la στις παραπνευμονικές συλλογές. Παρόλο που 

τα επίπεδα των μονοπύρηνων ήταν αυξημένα και στις κακοήθεις υπεζωκοτικές 

συλλογές, εντούτοις τα επίπεδα της MIP-la βρέθηκαν μειωμένα στο πλευριτικό υγρό. 

Το γεγονός αυτό φαίνεται να συνδέται με τα επίπεδα της MCP-1CCL2 τα οποία ήταν 

αυξημένα στις κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές και η χημειοτακτική δραστηριότητα 

των μονοπύρηνων κυττάρων στις συλλογές αυτές, σχετίζεται με την MCP-1CCL2 

αντί με την MIP-1a(60, 109).  Η χημειοτακτική δραστηριότητα της MIP-1a  ήταν 

μικρότερη στις κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές συγκριτικά με τις παραπνευμονικές 

συλλογές. Κατά τις μετρήσεις που έγιναν στη μελέτη των Yu Y et al(70) φαίνεται 
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επίσης ότι το ποσό της MCP-1-CCL2 ήταν υψηλότερο στις κακοήθεις υπεζωκοτικές 

συλλογές συγκριτικά με τις φυματιώδεις υπεζωκοτικές συλλογές. 

Από την άλλη πλευρά στην παρούσα μελέτη, οι τιμές της MIP-1a μετρήθηκαν υψηλές 

σε κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές που οφείλονταν σε μετάσταση από άλλο 

όργανο. Υπάρχουν διάφορες μελέτες στις οποίες φαίνεται ότι η αυξημένη ποσότητα 

της MIP-1a, σχετίζεται με μεταστατική νόσο. Οι Han J C et al μελέτησαν σε 

πειραματόζωα τη συμπεριφορά των μακροφάγων των κακοήθων όγκων (tumor 

associated macrophage TAΜ) σε συνδυασμό με κακοήθη κύτταρα από καρκίνο του 

μαστού (110). Διαπίστωσαν ότι με το συνδυασμό αυτό, αυξάνονταν πολλές 

κυτταροκίνες και χημοκίνες μεταξύ των οποίων και η MIP-1a. Η αύξηση αυτή 

σχετιζόταν άμεσα με τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, τη διήθηση με 

κύτταρα ανοσίας, την αγγειογένεση, την αύξηση του μεγέθους των συμπαγών 

κακοήθων όγκων και των πνευμονικών μεταστάσεων.  Οι κυτταροκίνες αυτές φάνηκε 

στα πειραματόζωα να προκαλούσαν τη διήθηση του όγκου με μονοκύτταρα και/ή την 

ενεργοποήση της αύξησης των καρκινικών κυττάρων και των μεταστάσεων. Τα ΤΑΜ 

φαίνεται από πολλές μελέτες ότι σχετίζονται με την αγγειογένεση των όγκων, την 

καταστολή της προσαρμοστικής ανοσίας και την έκφραση αυξητικών παραγόντων 

ενώ συνδέονται με πτωχή πρόγνωση σε διάφορους καρκίνους όπως ο καρκίνος του 

μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα και ο παγκρεατικός καρκίνος (111-114). 

Σε μία μελέτη των Yuan Y, et al φάνηκε ότι η χημοκίνη CCL3 μέσω ενός από τους 

υποδοχείς της, ευνοεί τη μετανάστευση των κακόηθων κυττάρων σε ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωμα, μετά από αλλαγές στην συγκέντρωση του ενδοκυττάριου ασβεστίου, 

παίζοντας έτσι ένα σημαντικό ρόλο στην επέκταση και τη μετάσταση του όγκου 

(115). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με τη δική μας μελέτη αφού τα επίπεδα της 

MIP-1a (CCL3) μετρήθηκαν υψηλά τόσο στον ορό όσο και στο πλευριτικό υγρό των 

ασθενών με μεταστατικό καρκίνο ενώ ήταν χαμηλά σε πρωτοπαθή καρκίνο του 

πνεύμονα. 

Από τα ευρήματα στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η MIP-1a μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν βιοδείκτης διαφορικής διάγνωσης για τις υπεζωκοτικές συλλογές 

από πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα και συλλογές φυματιώδους αιτιολογίας με 

ευαισθησία 100% και ειδικότητα 70%. Επίσης στην παρούσα μελέτη η ευαισθησία 

και η ειδικότητα για τη διαφορική διάγνωση συλλογών που σχετίζονται με καρκίνο 
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του πνεύμονα από παραπνευμονικές συλλογές είναι 80% και 100% αντίστοιχα. Τέλος 

για τη διαφορική διάγνωση υπεζωκοτικών συλλογών από πρωτοπαθή καρκίνο του 

πνεύμονα και υπεζωκοτικών συλλογών από μεταστατικό καρκίνο από άλλο όργανο 

φάνηκε να υπάρχει ευαισθησία 67% ενώ η ειδικότητα αγγίζει το 100%, περίπτωση 

στην οποία η διαφορική διαγνωστική είναι και δυσκολότερη. 

Η MIP-1a δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για διαγνωστικούς σκοπούς εκτός από τα 

κακοήθη γλοιώματα όπου τα επίπεδα της σχετίζονται με 100% ευαισθησία και 88% 

ειδικότητα για τη διάγνωση του συγκεκριμένου ιστολογικού τύπου όγκου έναντι των 

μαρτύρων που συμμετείχαν στη μελέτη (116). 

Ο αυξητικός παράγοντας YKL-40 και η MIP-1a φαίνεται να σχετίζονται με το ίδιο 

παθογενετικό μονοπάτι, ενώ η MIP-1a επάγεται από τον YKL-40 σε φλεγμονώδη 

νοσήματα του πνεύμονα. Οι Létuvé S et al σε μία μελέτη απέδειξαν ότι ο YKL-40 

προκαλεί την απελευθέρωση τριών χημοκινών από τα κυψελιδικά μακροφάγα 

καπνιστών με ή χωρίς ΧΑΠ, της IL-8, MCP-1 και MIP-1a, οι οποίες φαίνεται να 

σχετίζονται με την παθογένεση της ΧΑΠ μέσω φλεγμονής των ιστών και ίνωσης (42). 

Σε μία άλλη μελέτη των Sutherland et al  φαίνεται η ανασταλτική δράση της Acidic 

mammalian chitinase (AMCase), στη στρατολόγηση των ουδετεροφίλων μέσω της  

MIP-1a. Στη μελέτη πιθανολογείται ότι οι AMC και οι chitinase like proteins (CLPs), 

στις οποίες ανήκει και ο ΥΚL 40, έχουν διασταυρούμενες ρυθμιστικές δράσεις. Σε 

πειραματόζωα αυξημένη έκφραση των CLP προκαλεί στρατολόγηση ουδετεροφίλων 

και αύξηση έκκρισης της  MIP-1a (72).  

H IL13 θεωρείται μία σημαντική πρωτεϊνη στο μηχανισμό για την 

υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών, την παραγωγή βλέννης, την αναδιαμόρφωση 

των αεραγωγών, την υποβλεννογόνια ίνωση, τη φλεγμονή στο άσθμα, το αλλεργικό 

άσθμα και την αναπνευστική νόσο από ασπιρίνη.  Δρα σαν μεσολαβητής στο 

μονοπάτι των επιθηλιακών κυττάρων και των μακροφάγων και ρυθμίζει την 

παραγωγή του ΥΚL 40 που σχετίζεται με τη σοβαρότητα του άσθματος. Ακόμη η 

IL13 φαίνεται να είναι προϊνωτικός μεσολαβητής στην πνευμονική ίνωση και η 

υπερέκφραση της οδηγεί σε ίνωση. Αυξάνει την παραγωγή πολλών χημοκινών 

μεταξύ των οποίων και της  MIP-1a ενώ αντισώματα κατά της MIP-1a, αναστέλλουν 

την αναδιαμόρφωση των ιστών που σχετίζεται με την IL13 (34, 61). 
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2.6 Συμπεράσματα  

Στην παρούσα μελέτη έγινε για πρώτη φορά, η μέτρηση του παράγοντα YKL-40 ή 

Chitinase 3-like 1 protein σε συνδυασμό  με τη χημοκίνη MIP-1a (CCL3), τόσο στον 

ορό όσο και στο πλευριτικό υγρό, με σκοπό τη διερεύνηση της διαγνωστικής αξίας 

των παραγόντων αυτών στη διαφορική διάγνωση των υπεζωκοτικών συλλογών. 

Συγκεκριμένα οι τιμές του YKL-40 βρέθηκαν μειωμένες στο ορό των ασθενών με 

φυματιώδη πλευρίτιδα και αυξημένες στον ορό των ασθενών με παραπνευμονική 

συλλογή, με κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή από πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα 

και μεταστατικό καρκίνο από άλλο όργανο, καθώς και σε διιδρωματικές συλλογές. Οι 

τιμές του παράγοντα YKL-40  στο πλευριτικό υγρό των ασθενών ήταν το ίδιο υψηλές 

σε όλες τις κατηγορίες.  Στους ίδιους ασθενείς η τιμή της MIP-1a βρέθηκε μειωμένη 

τόσο στον ορό όσο και στο πλευριτικό υγρό  μόνο στους ασθενείς με συλλογή σε 

έδαφος πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται 

εξαιρετικά σημαντικά αφού μας επιτρέπουν τη διαφορική διάγνωση μεταξύ δύο 

λεμφοκυτταρικών εξιδρωμάτων λοιμώδους και κακοήθους αιτιολογίας, δηλαδή της 

φυματίωσης και του πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα τόσο μεταξύ τους, όσο και 

σε σχέση με υπεζωκοτικές συλλογές άλλης αιτιολογίας. Επιπλέον οι ταυτόχρονες 

αυτές μετρήσεις σε συνδυασμό, επιτρέπουν τη διαφορική διάγνωση μίας κακοήθους 

υπεζωκοτικής συλλογής από πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα και μίας κακοήθους 

συλλογής από μετάσταση άλλου οργάνου. 
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Περίληψη 

Εισαγωγή: 

Ο αυξητικός παράγοντας YKL-40 ή Chitinase 3-like 1 protein, εκφράζεται από 

πολλούς τύπους κυττάρων όπως τα επιθηλιακά, τα λεία μυϊκά κύτταρα, τα 

πολυμορφοπύρηνα, τα μακροφάγα και τα καρκινικά κύτταρα, έχοντας ρόλο στην 

ανάπτυξη, στην αναδιαμόρφωση των ιστών και στη φλεγμονή. Στο ίδιο παθογενετικό 

μονοπάτι η MIP-1a ή Macrophage Inflammatory Protein-1 alpha έχει χημειοτακτική 

και προφλεγμονώδη δράση ενώ επάγεται από τον YKL-40 σε φλεγμονώδη νοσήματα 

του πνεύμονα. 

Σκοπός: 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης των πρωτεϊνών YKL-40 και MIP-1a στο 

περιφερικό αίμα και το υπεζωκοτικό υγρό των ασθενών με σκοπό την ανίχνευση 

βιοδεικτών διαφορικής διαγνωστικής. 

Μέθοδος: 

Μελετήθηκαν 60 ασθενείς (ηλικίας: 62.5±20.6 έτη) με υπεζωκοτικές συλλογές: 49 

εξιδρώματα και 11 διιδρώματα (T). Τα εξιδρώματα διακρίθηκαν περαιτέρω ανάλογα 

με την υποκείμενη νόσο σε: 10 με φυματιώδη συλλογή (TB), 13 με συλλογή από 

πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα (LCa), 15 με μεταστατικό καρκίνο από άλλο 

όργανο (MCa) και 11 με παραπνευμονική συλλογή (PN). Τα επίπεδα των πρωτεϊνών 

YKL-40 και MIP-1a μετρήθηκαν με την μέθοδο ELISA την 1η ημέρα νοσηλείας. 

Αποτελέσματα: 

Τα επίπεδα του YKL-40 στο πλευριτικό υγρό (ng/ml) μετρήθηκαν υψηλά ανάμεσα σε 

όλες τις ομάδες των ασθενών (TB: 399±36, LCa: 401±112, MCa: 416±34, PN: 

401±50, T: 399±42, p=0.92). Αντίθετα τα επίπεδα του YKL-40 ήταν σημαντικά 

χαμηλότερα στον ορό των ασθενών με φυματιώδη πλευρίτιδα (TB: 58±22, LCa: 

212±106, MCa: 254±140, PN: 265±140, T: 229±123, p<0.001). Τα επίπεδα της 

πρωτείνης MIP-1a στο πλευριτικό υγρό (ng/ml) ήταν στατιστικά χαμηλότερα μόνο 

στους ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα (TB: 25.0±20.2, LCa: 7.3±6.0, 

MCa: 16.1±14.9, PN: 25.4±27.9, T: 18.5±7.9, p=0.012), εύρημα το οποίο 
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παρατηρήθηκε και στα επίπεδα της MIP-1a στον ορό (TB: 17.1±7.6, LCa: 9.4±7.0, 

MCa: 28.7±28.7, PN: 33.3±24.0, T: 22.9±8.7, p=0.003).  

Συμπεράσματα: 

Η μέτρηση ταυτόχρονα των επιπέδων των πρωτεϊνών YKL-40 και MIP-1a, ειδικά 

στον ορό, θα μπορούσε να συμβάλει στην διαφορική διάγνωση των υπεζωκοτικών 

συλλογών στην κλινική πράξη, ειδικά των φυματιωδών και των κακόηθων 

πλευριτίδων. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την επιβεβαίωση των ευρημάτων 

αυτών. 

 

Λέξεις κλειδιά: φυματίωση, καρκίνος του πνεύμονα, πνευμονία, μεταστατικός 

καρκίνος, βιοδείκτες  
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ABSTRACT 

 
Background: YKL-40 is an extracellular matrix glycoprotein with a significant role in 

tissue inflammation and remodeling. MIP-1a has chemotactic and pro-inflammatory 

properties, and is induced by YKL-40 in several lung disorders. The aim of this study 

was to determine the levels of YKL-40 and MIP-1a in blood serum and pleural fluids 

of various pulmonary diseases, and to evaluate their potential role as differential 

diagnosis biomarkers. 

 

Methods: We recruited 60 patients (age: 62.5±20.6 years) with pleural effusions: 49 

exudates and 11 transudates (T). Exudates were further classified based on the 

underlying disease: 10 with tuberculosis (TB), 13 with lung cancer (LCa), 15 with 

metastatic cancer (MCa) of non-lung origin and 11 with parapneumonic (PN) 

effusions. YKL-40 and MIP-1a levels were measured by ELISA. 

 

Results: Pleural YKL-40 levels (ng/ml) were similar among all patient groups (TB: 

399±36, LCa: 401±112, MCa: 416±34, PN: 401±50, T: 399±42, p=0.92). On the 

contrary, YKL-40 was significantly lower in the serum of TB patients (TB: 58±22, 

LCa:212±106, MCa: 254±140, PN: 265±140, T: 229±123, p<0.001). Pleural MIP-1a 

protein levels (ng/ml) were statistically lower only in patients with LCa (TB: 

25.0±20.2, LCa:7.3±6.0, MCa: 16.1±14.9, PN: 25.4±27.9, T: 18.5±7.9, p=0.012), a 

finding also observed in serum MIP-1a levels (TB: 17.1±7.6, LCa: 9.4±7.0, MCa: 

28.7±28.7, PN:33.3±24.0, T: 22.9±8.7, p=0.003). 

 

Conclusions: Our data suggest that both YKL-40 and MIP-1a, particularly in serum, 

could prove useful for the differentiation of pleural effusions in clinical practice, 

especially of TB or LCa origin. However, large-scale studies are needed to validate 

these findings.  
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Expression of YKL-40 and MIP-1a proteins
in exudates and transudates: biomarkers
for differential diagnosis of pleural
effusions? A pilot study
Tonia Adamidi1, Nikolaos Soulitzis2*, Eirini Neofytou2, Savvas Zannetos3, Andreas Georgiou1, Kleomenis Benidis1,
Alexis Papadopoulos1, Nikolaos M. Siafakas2,4 and Sophia E. Schiza2,4

Abstract

Background: YKL-40 is an extracellular matrix glycoprotein with a significant role in tissue inflammation and remodeling.
MIP-1a has chemotactic and pro-inflammatory properties, and is induced by YKL-40 in several lung disorders. The
aim of this study was to determine the levels of YKL-40 and MIP-1a in blood serum and pleural fluids of various
pulmonary diseases, and to evaluate their potential role as differential diagnosis biomarkers.

Methods: We recruited 60 patients (age: 62.5 ± 20.6 years) with pleural effusions: 49 exudates and 11 transudates
(T). Exudates were further classified based on the underlying disease: ten with tuberculosis (TB), 13 with lung cancer
(LCa), 15 with metastatic cancer (MCa) of non-lung origin and 11 with parapneumonic (PN) effusions. YKL-40 and MIP-
1a levels were measured by ELISA.

Results: Pleural YKL-40 levels (ng/ml) were similar among all patient groups (TB: 399 ± 36, LCa: 401 ± 112, MCa: 416 ±
34, PN: 401 ± 50, T: 399 ± 42, p = 0.92). On the contrary, YKL-40 was significantly lower in the serum of TB patients (TB:
58 ± 22, LCa: 212 ± 106, MCa: 254 ± 140, PN: 265 ± 140, T: 229 ± 123, p < 0.001). Pleural MIP-1a protein levels (ng/
ml) were statistically lower only in patients with LCa (TB: 25.0 ± 20.2, LCa: 7.3 ± 6.0, MCa: 16.1 ± 14.9, PN: 25.4 ±
27.9, T: 18.5 ± 7.9, p = 0.012), a finding also observed in serum MIP-1a levels (TB: 17.1 ± 7.6, LCa: 9.4 ± 7.0, MCa:
28.7 ± 28.7, PN: 33.3 ± 24.0, T: 22.9 ± 8.7, p = 0.003).

Conclusions: Our data suggest that both YKL-40 and MIP-1a, particularly in serum, could prove useful for the
differentiation of pleural effusions in clinical practice, especially of TB or LCa origin. However, large-scale studies
are needed to validate these findings.

Keywords: Tuberculosis, Lung cancer, Pneumonia, Metastatic cancer, Biomarkers

Background
Pleural effusion is the most common manifestation of
pleural disease and can develop as a result of over 50
different pleuropulmonary or systemic disorders [1]. Al-
though the annual incidence of pleural effusions is diffi-
cult to assess, since pleural effusions are usually the
result of an underlying disease, there are an estimated
1.5 million cases per year in the United States alone [2].

The most common causes for pleural effusions are
congestive heart failure, infection (e.g., pneumonia),
malignancy and pulmonary embolism. In general, the
prevalence of pleural effusions in industrialized coun-
tries is approximately 320 cases per 100,000 residents,
and is directly related to the prevalence of the under-
lying diseases [3]. For example, among countries with a
high incidence of tuberculosis, the most frequent cause
of pleural effusions is tuberculosis [4].
A major clinical challenge in the diagnosis and man-

agement of pleural effusions remains the differentiation
between malignant and infectious effusions, using the
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right laboratory test leading to an accurate diagnosis,
due to their different outcome and management [5]. Thus,
the need for biomarkers that may help in this differenti-
ation, in conjunction with the ones previously suggested
by our group (IL-1A, IL-6, TNF) [6], is imperative.
The YKL-40 or Chitinase 3-like 1 protein is a growth

factor for chondrocytes and fibroblasts. The precise role
of this factor has not been clearly defined, but it seems
that YKL-40 promotes fibroblast growth and is expressed
by many cell types, such as synovial, smooth muscle cells,
granulocytes, macrophages, liver and cancer cells, posses-
sing a role in growth, tissue remodeling and inflammation
[7]. YKL-40 levels increase during inflammation, since it
plays an important role in chemiotaxis and in the accu-
mulation and activation of cells associated with inflam-
mation [7, 8]. While high levels in serum and tissues
have been observed in many lung diseases [9, 10], only
three studies have assessed this factor as a diagnostic
tool in pleural effusions [11–13].
Macrophage inflammatory protein (MIP-1a) is a cyto-

kine belonging to the subgroup of CCL chemokines.
Chemokines are low molecular weight proteins that act
as mediators in chemotactic migration of leukocytes.
The synthesis of chemokines is inducted by several cells
after the activation of inflammation. CCL chemokines
are chemotactic for mononuclear cells, neutrophils and
other granulocytes. MIP-1a plays a significant role in the
chemotactic activity of monocytes and of mononuclear
phagocytes. In addition, MIP-1a has a different effect on
chemotactic T-lymphocytes, natural killer cells, cytotoxic
T-cells, B-cells, basophils and eosinophils. In general,
MIP-1a is induced by YKL-40 in lung inflammatory dis-
eases [10], and is expressed at the stages of both acute
and chronic inflammation [14, 15]. However, few stud-
ies have examined the role of this protein in pleural
effusions [16–18].
The purpose of this research was to measure YKL-40

and MIP-1a in conjunction, in both pleural fluids and in
the serum of patients with well-defined causes of pleural
effusion, in order to ascertain their use in the differential
diagnosis among the underlying diseases.

Methods
Study subjects
This retrospective study involved 60 patients with pleural
effusions [49 exudates (EX) and 11 transudates (T)]
(Table 1) who were hospitalized in the Respiratory
Medicine Clinic of the Nicosia General Hospital be-
tween November 2012 and October 2014. For patients
with exudates, pleural effusions were either parapneu-
monic (PN: n = 11) or were associated with tuberculosis
(TB: n = 10), and malignant effusions associated either
with lung cancer (LCa: n = 13) or with metastatic malig-
nancies of non-lung origin (MCa: n = 15) (Table 2). The

study protocol was approved by the Cyprus’s National
Bioethics Committee and the Research Ethics Committee
of the Medical School, University of Crete. All participants
completed and signed a consent form.
The determination of the etiology of pleural effusions

was based on widely accepted criteria. The classification
between exudates and transudates was based on Light’s
criteria [19], using serum and pleural fluid total protein
and LDH measurements, and was further confirmed by
the clinical diagnosis. Within exudates, PN effusions
were characterized by coexistence of pneumonia, re-
sponse to antibiotics and/or pleural fluid neutrophilia.
Malignant effusions were diagnosed by cytological or
histological examination. TB effusions were diagnosed
with the presence of positive stain or culture for Myco-
bacterium tuberculosis in the pleural fluid, sputum or
pleural biopsy, or with the presence of typical caseating
granulomas in pleural biopsy, adenosine deaminase
levels in pleural fluid greater than 40 U/L and response
to antituberculous therapy.

Sample collection and processing
Samples were obtained during the first day of patient’s
hospitalization and from the first successful thoracentesis,
before patients had received any treatment. Simultaneously,
10 mL of venous blood were obtained. Samples were ana-
lyzed for total and differential cell count, glucose, total pro-
tein, LDH and pH. Additionally, cytological examinations
and cultures for common pathogens and Mycobacterium
tuberculosis were routinely performed in all pleural fluid
samples. Aliquots of pleural fluid and blood samples were
immediately centrifuged at 4000 g for 10 min at room

Table 1 Clinical parameters and spirometric values of the
exudates and transudates study groups

Exudates (n = 49) Transudates (n = 11) P-Value

Clinical parameters

Gender

Male 33 (67.3 %) 7 (63.6 %) 1.00a

Female 16 (32.7 %) 4 (36.4 %)

Age (mean ± SD, years) 60.1 ± 20.9 73.3 ± 15.7 0.055b

Smoking habit

Current smokers 19 (38.8 %) 6 (54.5 %) 0.55c

Non-smokers 28 (57.1 %) 5 (45.5 %)

Ex-smokers 2 (4.1 %) 0 (0.0 %)

Pack-years (mean ± SD) 55.2 ± 36.8 80.0 ± 35.8 0.17b

Spirometric values

FEV1 (% pred.) 79.8 ± 18.0 78.1 ± 19.1 0.78b

FVC (% pred.) 78.2 ± 15.8 76.0 ± 16.7 0.68b

FEV1/FVC (%) 79.8 ± 7.6 76.7 ± 10.1 0.25b

aFisher’s exact test; bStudent’s t-test; cChi-square test
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temperature and the supernatants were stored at -80 °C
until ΥΚL-40 and ΜΙΡ-1a protein measurements.

ELISA detection
Complying with the ERS Task Force guidelines regarding
immunoassays [20], initial experiments were conducted,
in order to verify the validity and reproducibility of the
measurements. In all cases spike recovery was above the
recommended 80 %, and therefore the assays could be
safely used to determine the levels of the studied mole-
cules. Subsequently, YKL-40 and MIP-1a protein levels
were determined with the Human YKL-40 Platinum
ELISA kit and Human MIP-1a Platinum ELISA kit, re-
spectively (eBioscience Inc, San Diego, CA, USA). Plates
were read on ELx808™ Absorbance Microplate Reader
(BioTek Instruments Inc, Winooski, VT, USA), at 450 nm,
using 630 nm as reference wavelength. Each sample was
measured at least four times (two wells in two different as-
says) in order to minimize intra- and inter-assay varia-
tions. Samples’ analysis was performed at the Molecular
and Cellular Pulmonology Research Laboratory of the
Medical School of the University of Crete.

Statistical analysis
Differences in YKL-40 and MIP-1a levels between our
study groups were determined using Student’s t-test, or
its non-parametric equivalents Mann-Whitney U and
Kruskal-Wallis H tests. In case of a statistically signifi-
cant result, a post hoc analysis was performed to deter-
mine the pairwise differences among the groups. Pearson’s
or the non-parametric Spearman’s rank correlation was
used to examine their association with continuous vari-
ables (age, pack-years, spirometric values, etc). Addition-
ally, the χ2 test was used to examine their association with
the various clinical parameters after stratification. Finally,
univariate general linear model analysis, with age and
smoking status as co-factors, was used in order to correct
the results for the differences among the study groups.

For the evaluation of the diagnostic performance
of YKL-40 and MIP-1a levels, Receiver Operator
Characteristics (ROC) analysis was performed for all
recognised significant differences among the groups.
The Area under the Curve (AUC) was calculated with
95 % Confidence Intervals (CIs). The optimal cut-off point
was set as the value with the greatest sum of sensitiv-
ity and specificity. Consequently, sensitivity, specificity,
Positive Likelihood Ratio (PLR), Negative Likelihood Ratio
(NLR), Positive Predictive Value (PPV) and Negative
Predictive Value (NPV) were calculated for each opti-
mal point.
Statistical analyses were 2-sided and were performed

with IBM SPSS Statistics v22.0 (IBM Corp, Armonk, NY,
USA). Statistical significance was set at the 95 % level (P
< 0.05). All data are presented as Mean ± Standard Devi-
ation (SD).

Power and sample size calculations
Power and sample size calculations were performed
with the “PS Power and Sample Size Calculations” pro-
gram (version 3.1.2) (http://biostat.mc.vanderbilt.edu/
wiki/Main/PowerSampleSize). For sample size calcula-
tions, power (type II error, or β) was set to 80 % and
statistical significance (type I error, or α) was set to
0.05. For power calculations, size was set to 12 (for
each exudates subgroup) and type I error was set to
0.05. For both calculations, the meaningful differences
in the mean value of YKL-40 and MIP-1a between the
groups (22 ng/ml) and the maximum standard devi-
ation (15) were used.

Results
Clinical data analysis
As seen in Table 1, there were no differences among the
clinical or spirometric values between exudates and
transudates. Additionally, there were also no significant
differences in the clinical values among the 4 exudates

Table 2 Clinical parameters among the four exudates subgroups

Tuberculosis (n = 10) Lung Ca (n = 13) Metastatic Ca (n = 15) Parapneumonic effusions (n = 11) P-value

Gender

Male 6 (60.0 %) 11 (84.6 %) 8 (53.3 %) 8 (72.7 %) 0.32a

Female 4 (40.0 %) 2 (15.4 %) 7 (46.7 %) 3 (28.3 %)

Age (mean ± SD, years) 27.1 ± 5.2 71.1 ± 13.3 70.4 ± 11.3 63.2 ± 16.5 <0.001b

Smoking habit

Current smokers 0 (0.0 %) 9 (69.2 %) 5 (33.3 %) 5 (45.5 %) 0.023a

Non-smokers 10 (100.0 %) 3 (23.1 %) 9 (60.0 %) 6 (54.5 %)

Ex-smokers 0 (0.0 %) 1 (7.7 %) 1 (6.7 %) 0 (0.0 %)

Pack-years (mean ± SD) — 57.5 ± 29.6 73.3 ± 46.8 29.0 ± 26.6 0.11b

aChi-square test; bKruskal-Wallis H test
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subgroups, apart from the age (p < 0.001) and smoking
status (p = 0.023) differentiation that the TB group dis-
played (Table 2).

Exudates vs. Transudates
No marked differences were observed in YKL-40
serum levels (ng/ml) between exudates and transu-
dates (Ex: 188 ± 137 vs. T: 229 ± 123, p = 0.41). A
similar finding was measured in YKL-40 levels (ng/
ml) from pleural effusions (Ex: 404 ± 59 vs. T: 399 ±
42, p = 0.81).
The same observations were made for MIP-1a serum

(Ex: 22.2 ± 20.9 vs. T: 22.9 ± 8.7, p = 0.93) and pleural ef-
fusions (Ex: 19.0 ± 19.6 vs. T: 18.5 ± 7.9, p = 0.94) protein
levels (ng/ml).
As expected, the pleural/serum ratio of both YKL-40

(Ex: 2.15, T: 1.75) and MIP-1a (Ex: 0.86, T: 0.81) were
similar between the two study groups.

Exudates subgroups
However, when categorizing the heterogenic exudates
subgroup, we found that although pleural YKL-40
levels (ng/ml) were similar among all patient groups
(TB: 399 ± 36, LCa: 401 ± 112, MCa: 416 ± 34, PN:
401 ± 50, p = 0.85) (Fig. 1b), YKL-40 was significantly
lower in the serum of TB patients (TB: 58 ± 22, LCa:
212 ± 106, MCa: 254 ± 140, PN: 265 ± 140, T: 229 ± 123,

p < 0.001) (Fig. 1a). Subsequently, YKL-40 pleural/serum
ratios were significantly higher in TB patients that in the
other three exudates subgroups (TB: 6.93, LCa: 1.89,
MCa: 1.64, PN: 1.52). Adenosine deaminase (ADA)
levels were also high in TB patients (>40U/L). However,
no correlation was found between YKL-40 serum or
pleural levels with ADA expression, or with any other
clinical parameters.
Because YKL-40 levels increase with age, and since TB

patients were younger than the LCa, MCa and PN sub-
groups and displayed different smoking habits, we per-
formed univariate general linear model analysis using
age and smoking status as co-factors, in order to exclude
possible biases in our findings. Even after correction,
YKL-40 levels were statistically significantly lower in the
serum of TB patients when compared to LCa, MCa and
PN groups (p = 0.001).
Additionally, serum MIP-1a protein levels (ng/ml)

were statistically lower only in patients with LCa
(TB: 17.1 ± 7.6, LCa: 9.4 ± 7.0, MCa: 28.7 ± 28.7, PN:
33.3 ± 24.0, p = 0.008) (Fig. 1c), a finding also ob-
served in pleural MIP-1a levels (TB: 25.0 ± 20.2, LCa:
7.3 ± 6.0, MCa: 16.1 ± 14.9, PN: 25.4 ± 27.9, T: 18.5 ±
7.9, p = 0.019) (Fig. 1d). Interestingly, the MIP-1a
pleural/serum ratios were also different among the 4
exudates subgroups (TB: 1.47, LCa: 0.78, MCa: 0.56,
PN: 0.76).

Fig. 1 Box and whisker plots depicting the protein levels of YKL-40 (a, b) and MIP-1a (c, d) in the serum (a, c) and pleural effusions (b, d) among
the 4 exudates subgroups (TB: Tuberculosis; LCa: Lung Cancer; MCa: Metastatic Cancer of non-lung origin; PN: Parapneumonic effusions)

Adamidi et al. BMC Pulmonary Medicine  (2015) 15:150 Page 4 of 9



Sensitivity/Specificity calculations
Using ROC analysis, we evaluated the diagnostic per-
formance of both YKL-40 and MIP-1a proteins (Table 3).
YKL-40 serum levels appear to be an excellent marker
for the differentiation of tuberculosis from the other ex-
udates. Using a cut-off point of 122.8, 118.9 and
113.2 ng/ml, it represents 91 % sensitivity and 100 %
specificity for the differentiation between TB and LCa,
TB and MCa, and TB and PN effusions, respectively
(Table 3A, Fig. 2a).
MIP-1a serum levels (ng/ml) also distinguish LCa from

the other exudates subgroups (Table 3B, Fig. 2b). For a
cut-off point of 22.5 ng/ml, sensitivity is at 100 % and
specificity at 70 %, for the differentiation of LCa from
TB. In addition, using a cut-off point of 19.8 ng/ml, sen-
sitivity is at 67 % and specificity at 100 %, for the differ-
entiation of LCa and MCa. Finally, using a cut-off of
19.4 ng/ml, sensitivity is at 80 % and specificity at 100 %,
for the differentiation of LCa from PN effusions. Similar
results were obtained from MIP-1a pleural levels
(Table 3C, Fig. 2c).

Power calculations
According to power and sample size calculations, our
study had 83.4 % power to find the statistically signifi-
cant associations that were observed. Interestingly, only
12 samples on average of each exudates category were
needed in order for our study to have at least 80 %
power.

Discussion
In the present study we measured the protein levels of
YKL-40 and MIP-1a in pleural fluids, in order to

demonstrate the correlation with their circulating levels
in peripheral blood, and to determine the diagnostic
value of these molecules in the differential diagnosis of
pleural effusions, especially between pleural effusions as-
sociated with lung cancer and tuberculosis.
The levels of YKL-40 in pleural effusions were similar

among all examined groups, without any statistical dif-
ferences between them. On the contrary, YKL-40 values
in the peripheral blood of patients with tuberculosis
were statistical significantly lower in comparison with all
the other patient categories, even after age correction.
YKL-40 is expressed in the lung and serum of patients
with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary
disease, pulmonary fibrosis, sarcoidosis, lung cancer, re-
spiratory infections, tuberculosis and cystic fibrosis
[21–24].
The biological activity of YKL-40 is still largely un-

known, and although a specific cell receptor for YKL-40
has not yet been found, it seems to be associated with
collagen type I, II and III [25]. YKL-40 activates intracel-
lular pathways through the cell membrane [7, 8], while
acting like chitin sensor directing the macrophages and
activating the anti-inflammatory response to infection
[26]. Additionally, YKL-40 promotes the migration of
endothelial cells and contributes to the diversification of
the morphology of the endothelium. It is also found in
special granules of neutrophil and mast cells [8, 27].
Nevertheless, YKL-40 inhibits oxidative damage in the
lung and increases the Th2 immune response, regulates
apoptosis, activates macrophages and contributes to fi-
brosis and rehabilitation of tissue injury [28, 29]. The ex-
pression of YKL-40 seems to be affected by IFN-γ, an
important cytokine to Th1 immune response [7], while

Table 3 Diagnostic performance of (A) YKL-40 serum levels (ng/ml) for the differential diagnosis of Tuberculosis, (B) MIP-1a Serum
levels (ng/ml) and (C) MIP-1a Pleural levels (ng/ml) for the differential diagnosis of Lung Cancer, at the optimal cut-off points of the
ROC analysis

Optimal cut off point Sensitivity (%) Specificity (%) +LR -LR PPV (%) NPV (%) AUC 95 % CIs

A. YKL-40 Serum levels (ng/ml)

TB vs LCa 122.8 90.9 100.0 >20.0 0.09 100.0 85.7 0.857 0.598–1.000

TB vs MCa 118.9 90.9 100.0 >20.0 0.09 100.0 87.5 0.913 0.745–1.000

TB vs PN 113.2 90.9 100.0 >20.0 0.09 100.0 87.5 0.975 0.913–1.000

B. MIP-1a Serum levels (ng/ml)

LCa vs ΤΒ 22.5 100.0 70.0 3.3 >20.0 100.0 30.0 0.850 0.667–1.000

LCa vs MCa 19.8 66.7 100.0 >20.0 0.33 100.0 60.0 0.731 0.488–0.975

LCa vs PN 19.4 80.0 100.0 >20.0 0.20 100.0 75.0 0.875 0.694–1.000

C. MIP-1a Pleural levels (ng/ml)

LCa vs TB 17.0 100.0 60.0 2.5 >20.0 100.0 60.0 0.857 0.676–1.000

LCa vs MCa 3.8 57.1 80.0 2.9 1.9 57.1 80.0 0.679 0.418–0.939

LCa vs PN 8.2 71.4 87.5 5.7 3.1 71.4 87.5 0.839 0.630–1.000

+LR positive likelihood ratio, -LR negative likelihood ratio, PPV positive predictive values, NPV Negative predictive value, AUC Area Under the Curve, 95 % CI 95 %
Confidence Intervals
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it is also activated from cytokines IL-6, IL-13, IL-17
and IL-18, which play an important role in inflamma-
tion [7, 29].
YKL-40 has not been extensively studied in pleural ef-

fusions. Kim et al measured the levels of YKL-40 in

pleural fluid and serum of patients with tuberculosis,
malignant effusions, parapneumonic effusions and tran-
sudates due to congestive heart failure [11]. Their results
suggest that YKL-40 levels were higher in pleural fluids
from exudates versus transudates. A similar finding was

Fig. 2 Receiver operator characteristic (ROC) analysis curves, depicting the specificity and the sensitivity of YKL-40 and MIP-1a between our study
groups: a ROC curves of YKL-40 serum levels for the differentiation of TB vs. LCa, TB vs. MCa and TB vs. PN, respectively. b ROC curves of MIP-1a
serum levels for the differentiation of LCa vs. TB, LCa vs. MCa and LCa vs. PN, respectively. c ROC curves of MIP-1a pleural levels for the differentiation
of LCa vs. TB, LCa vs. MCa and LCa vs. PN, respectively. TB: Tuberculosis; LCa: Lung Cancer; MCa: Metastatic Cancer of non-lung origin; PN:
Parapneumonic effusions
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reported by Kayhan et al [12]. Both studies are not in ac-
cordance with our observations, in which YKL-40 levels
were similar in both exudates and transudates. The high
levels of YKL-40 in our transudates could be attributed
to the existence of fluid in interstitial lung space, to the
increased pressure in the pleural capillaries and to endo-
thelial vessel damage, factors that can lead to increasing
levels of YKL-40 [7]. In addition, patients in our study
with congestive heart failure and transudates had a
considerable amount of co-morbidities, such as athero-
sclerotic coronary artery disease, type II diabetes and
smoking habit, which can also contribute to the in-
creasing levels of YKL-40 [10, 22, 30, 31].
Moreover, in the study by Kim et al, YKL-40 levels

were higher in pleural fluids from tuberculous pleural ef-
fusions and lower in malignant effusions [11]. In the
present study the levels of YKL-40 in pleural fluids were
similar among tuberculosis, lung cancer and metastatic
cancer of non-lung origin. Our study, however, agrees
with Kim et al study’s findings regarding the ratio of
YKL-40 in tuberculous pleural fluid compared to that of
the serum, since in both studies this percentage was
higher than in the other groups [11]. This observation
accounts for an important finding of our study, given
that it differentiates tuberculous pleural effusions from
the other exudates subgroups, with high sensitivity
(91 %) and specificity (100 %), despite the significant age
difference of TB patients. Although recent studies have
shown that YKL-40 serum levels could be utilized in the
diagnosis of endometrial carcinoma (with 74 % sensitiv-
ity and 87 % specificity) [32], and of esophageal squa-
mous cell carcinomas (with 73 % sensitivity and 84 %
specificity) [33], or could provide information regarding
the response to chemotherapy and overall survival in pa-
tients with small cell lung cancer [34], this research pro-
vides evidence for the first time that YKL-40 could also
be used for the differential diagnosis of tuberculosis
from other pleural effusions.
The diagnostic performance of YKL-40, in comparison

to already established markers like C-reactive protein
(CRP) and ADA, is extremely promising. CRP had 100 %
sensitivity and only 46 % specificity when distinguishing
TB from malignant effusions [35], while in another study
its sensitivity was 74 % and its specificity 77 %, respect-
ively [36], findings that were verified by a third study, in
which CRP performed poorly (AUC = 0.57 vs. 0.86 for
YKL-40 in ours) and only ADA performed extremely
well (AUC = 0.94) [37]. Another study, in which ADA
levels were utilized to distinguish tuberculous from ma-
lignant effusions, had 89 % sensitivity and 70 % specifi-
city [38], while two more studies in which TB was
compared to effusions of all other origins, ADA had 87–
88 % sensitivity and 92 % specificity [39, 40]. Based on
the above, we can deduce that YKL-40 is superior as a

diagnostic marker in distinguishing tuberculous from
malignant effusions than CRP, and that is has a similar if
not a better performance when compared to ADA.
Yu et al have shown that the immunological environ-

ment of a tuberculous pleural effusion is characterized
by distinct biomarkers and in different concentrations in
comparison with the serum [17]. CCL1, CCL21 factors
and IL-6 are also elevated in tuberculous pleural effu-
sions and have a specific antigenic reaction in their ex-
pression. Following the antigenic stimulation from the
Mycobacterium tuberculosis, these factors are secreted
in large amounts from the mononuclear cells of pleural
fluid, activating YKL-40.
The anti-inflammatory protein of macrophage MIP-1a

(CCL3) belongs to the cytokines family and in the sub-
group of MIP-1 CC chemokines [41]. MIP-1 chemokines
are produced by many cells, especially from T and B
lymphocytes, neutrophils, dendritic cells, osteoblasts, as-
trocytes, epithelial cells of the lower airways, alveolar
macrophages, eosinophils, fibroblasts and natural killer
cells. The production of MIP-1 is caused by various pro-
inflammatory factors and cytokines, such as viral infec-
tion, Gram positive bacteria, TNF-a, IFN-γ, IFN7, IL-1
α/β, IL-13 and many others [16, 41, 42]. MIP-1 chemo-
kines act through surface receptors and while having
strong chemotactic action, they play a significant action
in the activation of inflammation and hemostasis [41].
Their actions include target cells via chemotaxis, degranu-
lation, phagocytosis and mediator synthesis [41, 42]. MIP-
1 chemokines play an important role in both acute and
chronic inflammation, primarily with the recruitment of
proinflammatory cells. Their role is particularly important
in chemotaxis of T lymphocytes in the inflammatory tis-
sues, but also in the migration of monocytes, dendritic
cells and natural killer cells [42]..It seems that this group
of chemokines, and especially MCP-1 (CCL2) whose
levels increase significantly in malignant pleural effu-
sions [16, 43–46], plays an important role in inflamma-
tory lung diseases such as asthma, sarcoidosis, pulmonary
fibrosis, but also in tuberculosis, pleural effusions, pneu-
monia, acute espiratory distress syndrome (ARDS) and tu-
mors development [42, 47–49].
In our study, MIP-1a protein levels were high in all pa-

tient groups, both in the pleural fluid and the peripheral
blood, with the exception of patients with malignant ef-
fusions associated with lung cancer. Their values were
statistically significant lower in comparison with all the
other categories (tuberculous, parapneumonic, transu-
dates and malignant effusions associated with metastatic
cancer of non-lung origin), both in the pleural fluid and
the peripheral blood. In the study by Mohammed et al,
the levels of MIP-1a were elevated in patients with com-
plicated and non-complicated parapneumonic pleural ef-
fusions, while they were low in malignant pleural
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effusions and even lower in transudates associated with
congestive heart failure [16]. According to that study,
the chemotactic activity of MIP-1a was reduced in ma-
lignant pleural effusions compared with parapneumonic
pleural effusions. In another study by Yuan et al, MIP-1a
along with its receptor CCR1, facilitate the migration of
malignant hepatoma cells through Ca2+ ion channels,
thus playing a significant role in hepatocellular carcin-
oma invasion and metastasis [50]. These findings are in
accordance with ours, since MIP-1a levels were higher
in effusions associated with metastatic cancers of non-
lung origin, compared to effusions associated with lung
cancer. Our findings also suggest that MIP-1a could also
be used for the differential diagnosis of lung cancer from
tuberculosis (sensitivity 100 %/specificity 70 %), from para-
pneumonic effusions (sensitivity 80 %/specificity 100 %)
and especially from metastatic tumors of non-lung ori-
gin (sensitivity 67 %/specificity 100 %), which are more
difficult to distinguish. MIP-1a has not been widely
used for diagnostic purposes, apart from malignant gli-
omas, in which MIP-1a levels provided 100 % sensitiv-
ity and 88 % specificity for the diagnosis of this tumor
type versus controls [51].
YKL-40 and MIP-1a belong to the same biochemical

pathway, and MIP-1a is induced by YKL-40 in lung in-
flammatory diseases. Letuve et al demonstrated that
YKL-40 causes the release of three chemokines from the
alveolar macrophages of smokers with or without
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Pre-
cisely IL-8, MCP-1 and MIP-1a seem to be associated
with the pathogenesis of COPD through tissue inflam-
mation and fibrosis [10]. In the study of Sutherland et
al, the researchers observed the inhibitory action of
acidic mammalian chitinase (AMC) in the recruitment
of neutrophils through MIP-1a action. They speculated
that AMC and chitinase like proteins (CLP), which
YKL-40 is a member of, have cross-regulatory actions.
The increased expression of CLPs leads to neutrophils
recruitment and causes increased secretion of MIP-1a
[52].

Conclusion
The present study measured for the first time the pro-
tein levels of YKL-40 factor in combination with the
MIP-1a chemokine, both in serum and pleural fluid,
exhibiting their diagnostic value in the differential diag-
nosis of pleural effusions. YKL-40 levels were reduced in
the serum of patients with tuberculous pleurisy versus
patients with malignant effusions associated with lung
cancer, parapneumonic effusions, transudates and malig-
nant effusions associated with metastatic cancer of non-
lung origin. MIP-1a levels were lower both in serum and
pleural fluid of patients with malignant effusions associ-
ated with lung cancer. Our results suggest that these

markers could be used for the differentiation of infec-
tious and malignant effusions in clinical practice. They
could improve the differential diagnosis between the two
major causes of lymphocyte-dominant pleural effusions,
i.e. tuberculosis and lung cancer, and in relation to other
causes of pleural effusions. Moreover, these measure-
ments, in conjunction with other tests, could allow for
the differential diagnosis between a malignant pleural
effusion associated with lung cancer and a malignant
effusion associated with metastatic cancer of non-lung
origin.
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