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ЗНАЧЕННЯ РІВНЯ TGF-β1 В ПРОГНОЗІ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ 
ДИСПЛАЗІЇ ДОНОШЕНИХ
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Харківський національний медичний університет м. Харків,Україна

The value ofthe level ofTGF-β1 in the prediction of bronchopulmonary dysplasiaterm
Logvinova O.L., Senatorova A.S.
KharkivNationalMedical University
The objective. Improving the methods of diagnosis of bronchopulmonary dysplasia term by examining the level of TGF-
β1 in the blood examined in different age periods and the definition of its role in the prognosis of the disease.
Materials and methods. ELISA investigated the level of TGF-β1 in serum of 14 children (26 cases) in age from 1 
to36months’ with a diagnosis of bronchopulmonary dysplasia term.
Summary: It is revealed that the full-term children with BPD is characterized by increased levels of TGF-β1 in serum 
(678,57 [541,208; 994,505] pg / ml, (P <0.05)). It is proved that the prognosis of bronchopulmonary dysplasia term, 
namely inhibition of lung fibrosis activation process can be determined by hyperactivation of TGF-β1 (in serum levels> 
651,1pg / ml), which correlated with blood pCO2. When analyzing the effect of raising the level of inflammation in 
induced sputum neutrophils <20 in the field of view does not occur hyperactivation of TGF-β1. The more pronounced 
inflammation (neutrophil count> 20 per field) causes hyperproduction TGF-β1 and a violation of the pattern of light.
Conclusion. The biological effects of TGF-β1 dependent on its level in the circulating blood and affect the prognosis of 
bronchopulmonary dysplasia term infant. Activation a leading role in transforming growth factor plays the carbon dioxide 
concentration and the severity of inflammation in the respiratory tract/
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Значение уровня TGF-β1 в прогнозе бронхолегочной дисплазии доношенных
Логвинова О.Л., Сенаторова А.С.
Харьковский национальный медицинский университет г. Харьков, Украина
Цель. Совершенствование методов диагностики бронхолегочной дисплазии доношенных, путем исследования 
уровня TGF-β1 в крови обследованных в разные возрастные периоды и определение его роли в прогнозе заболе-
вания.
Материалы и методы. Методом ИФА исследован уровень TGF-β1 в сыворотке крови у 14 детей (26 наблю-
дений) в возрасте от 1 месяца до 3 лет с диагнозом бронхолегочная дисплазия доношенных.
Результаты. Выявлено, что для детей с БЛД доношенных характерно повышение уровня TGF-β1 в сыворотке 
крови (678,57 [541,208; 994,505] pg / ml, (р<0,05)). Доказано, что неблагоприятный прогноз бронхолегочной 
дисплазии доношенных, а именно торможение развития легких на активацию профибротических процессов, можно 
определять при гиперактивации TGF-β1 (уровни в сыворотке крови> 651,1 pg / ml), что коррелировало с рСО2 
крови. При анализе степени влияния воспаления при уровне нейтрофилов в индуцированной мокроте <20 в поле 
зрения не возникает гиперактивация TGF-β1. Более выраженное воспаление (уровень нейтрофилов >20 в поле 
зрения) вызывает гиперпродукцию TGF-β1 и нарушение паттерна легких.
Заключение. Биологические эффекты TGF-β1 зависят от его уровня в циркулирующей крови и влияют на про-
гноз бронхолегочной дисплазии доношенных. Ведущую роль в гиперактивации трансформирующего ростового 
фактора играют концентрация углекислого газа и выраженность воспаления в респираторном тракте.
Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, дети, TGF-β1. 
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За останні роки, у зв’язку з розвитком неонатальної та 
кардіохірургічної допомоги дітям, зросла кількість дітей 
з природженими вадами розвитку серця, центральної 
нервової системи та пороками розвиту грудної клітки, 
які вижили в неонатальному періоді. Частина цих дітей, 
на жаль, формує бронхолегеневу дисплазію доношених. 

За визначенням бронхолегенева дисплазія доношених 
(БЛД) розвивається при проведенні у неонатальному 
періоді штучної вентиляції легень (ШВЛ) з високими зна-
ченнями середнього тиску в дихальних шляхах, на тлі 
тяжкої асфіксії, аспірації меконію, нозокоміальної пнев-
монії або у випадках проведення ШВЛ у зв'язку з хірур-
гічними втручаннями [7]. На відміну від нової форми 
бронхолегеневої дисплазії, в основі якої лежить пору-
шення розвитку альвеол, БЛД доношених зазвичай пере-
бігає за сценарієм хронічної обструктивної хвороби 
легень з ураженням дрібних відділів дихальних шляхів і 
прогресивним руйнуванням альвеол. Захворювання 
характеризуються зменшенням загальної кількості аль-
веол та збільшення розмірів повітряного простору, яке 
порушує співвідношення площі газообміну до об’єму 
легень, що призводить до дихальної недостатності. 

У зв’язку з рідкістю БЛД доношених дане захворюван-
ня недостатньо вивчено. Досі залишається дискутабель-
ним питання механізмів формування, перебігу та про-
гнозу БЛД доношених. Захворювання часто має прогре-
дієнтний перебіг з формуванням легеневого серця та 
несприятливих наслідків. 

Одним із патогенетичних маркерів паттерну легень 
вважається TGF-β1[6]. TGF-β1 – це унікальний цитокін, 
який виконує роль пригнічення проліферації клітин, 
активації формування позаклітинного матриксу та іму-
носупресивну дію. TGF-β1, з одного боку, обмежує акти-
вацію клітин імунної системи, не дозволяючи запальній 
реакції перейти у гіперергічну фазу, з іншого боку – акти-
вує метаболізм сполучної тканини. У випадку хронічного 
запалення рівень TGF-β збільшується у рідині бронхо-
альвеолярного лаважу у новонароджених гризунів. 
Вчені пов’язали цей феномен з порушенням контролю 
взаємовідносин TGF-β та генетичних регуляторів TGF-β/
Smad, що сприяє затриманню альвеолярного росту 
[3,4,5]. Гіперпродукція TGF-β1 сприяє хронічному запа-
ленню з формуванням фіброзу. Як гіпер, – так і гіпопро-
дукція TGF-β1 гальмують альвеоляризацію у новонаро-
джених мишей [3,6].

Приведені вище дані розкривають перспективу дослі-
дження рівня трансформуючого фактору росту у хворих 
на БЛД щодо визначення його прогностичної значущості 
в перебігу захворювання, визначення профілактичних 
заходів щодо попередження фіброзоутворення та при-
гнічення альвеологенезу у цієї категорії хворих. 

З 2007 по перший квартал 2013 року у Харківському 
обласному центрі діагностики та лікування бронхолеге-
невої дисплазії, спостерігалось 14 дітей з БЛД доноше-

них. Всі діти з БЛД доношених мали коморбідну патоло-
гію у неонатальний період, що впливала на порушення 
нейро-респіраторного драйву або механічне ураження 
легень під час операції з використанням ШВЛ. Тяжка 
патологія нервової системи та повторні оперативні втру-
чання з приводу комбінованих природжених вад серця 
у неонатальному періоді обумовлювали необхідність 
тривалої, у деяких випадках з використанням «жор-
стких» режимів, вентиляції легень, порушення легеневої 
гемодінамики та нейро-респіраторного драйву.

Мета. Удосконалення методів діагностики бронхоле-
геневої дисплазії доношених шляхом дослідження рівня 
TGF-β1 в крові обстежених в різні вікові періоди та 
визначення їх ролі у прогнозі захворювання. 

Матеріал та методи. Дослідження проводилося на 
кафедрі педіатрії №1 та неонатології Харківського націо-
нального медичного університету (зав. кафедри – Г.С. 
Сенаторова) на базі Обласного центру діагностики та 
лікування бронхолегеневої дисплазії у дітей КЗОЗ 
«Харківська обласна дитяча лікарня» (головний лікар – 
Г.Р. Муратов). 

Під спостереженням знаходилось 14 дітей (26 спосте-
режень) віком від 1 до 36 місяців з діагнозом бронхоле-
генева дисплазія доношених – основна група. В групі 
порівняння спостерігалось14 дітей (20 спостережень) у 
віці 1-36 місяців, які були народжені недоношеними, 
мали респіраторні розлади, але не сформували бронхо-
легеневу дисплазію. Діагноз бронхолегенева дисплазія 
був встановлений згідно з міжнародною класифікацією 
хвороб 10 перегляду (шифр Р27.0). 

В ході дослідження розроблена карта-опитувальник, 
за допомогою якої визначений гендерний розподіл, 
вікові групи та коморбідна патологія у хворих на БЛД 
доношених. Сатурація кисню визначалась за допомо-
гою пульсоксиметрії напаленим пульсоксиметром 
«ЮТАСОКСИ-201». Процент СО2 у видихаємому повітрі 
за допомогою реанімаційно-хірургічного монітору 
«ЮМ-300». Кислотно-лужний стан крові аналізувався за 
допомогою аналізатора газів крові АВL-5. Рівень TGF-β1 
у сироватці крові досліджувався методом імунофер-
ментного аналізу. Проведена статистична обробка 
даних за методами непараметричної статистики: визна-
чена медіана, 25- та 75 перцентілі; достовірність резуль-
татів – за методом Колмогорова-Смирнова. Отримані 
результати були зіставлені з клінічними та інструмен-
тальними ознаками за Спірменом та проведено дискри-
мінаційний аналіз.

Результати та їх обговорення. Гендерний розподіл 
дітей в основній групі був на користь пацієнтів чолові-
чої статі (хлопчиків – 19 (73,1+8,8%); дівчаток – 7 
(26,9+8,8%); (р <0,01). В групі порівняння 11 (55+11,4%) 
спостережених було чоловічої статі, 6 (30+10,5%) дітей 
– жіночої, що також достовірно відрізнялось на користь 
хлопчиків (р <0,025).
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Всі діти з бронхолегеневою дисплазією доношених 
мали коморбідну патологію з порушенням ефективності 
нейро-респіраторного драйву (табл.1). 

Найбільш часто серед дітей з БЛД доношених виявля-
лась вроджена патологія центральної нервової системи з 
порушенням м’язового тонусу грудної клітки (р <0,01). 
Близко 1/5 частини дітей з БЛД доношених перенесли опе-
ративне втручання з приводу комбінованої вади серця. 

Загальний рівень TGF-β1 в крові дітей з БЛД доноше-
них складав 678,57 [541,208; 994,505] pg/ml, що було 
достовірно вищим за показники трансформуючого фак-
тора росту у дітей групи порівняння 538,81[476,6; 643,68] 
pg/ml (р <0,05). Розподіл обстежених дітей за віковими 
групами та рівнем TGF-β1 у сироватці крові обстежених 
дітей представлений у таблиці 2. 

р*- показник достовірності при порівнянні TGF-β1 у пацієнтів осно-
вної групи та групи порівняння

Показники TGF-β1 були достовірно вищими в групі 
дітей, які мали БЛД доношених. Спостерігалась тенден-
ція до підвищення цього показника з другого року життя. 
У всієї когорти дітей з БЛД доношених кореляція TGF-β1 
з несприятливим прогнозом захворювання була недо-
стовірна (r=0,221, (р >0,05). Разом з тим, діти, які мали 
несприятливий прогноз захворювання, мали вищі показ-
ники TGF-β1. Теза про протилежний впливTGF-β1 на роз-

виток легень в залежності від його рівня в крові, при 
дослідженні на мишах, дала підставу до визначення про-
гностично несприятливого рівня TGF-β1 в крові хворих 
шляхом дискримінаційного аналізу. У дітей основної 
групи, які мали несприятливий прогноз захворювання, 
рівень TGF-β1 був 651,1 pg/ml та вище, з тенденцією до 
підвищення. Пацієнти зі сприятливими наслідками мали 
показники TGF-β1 менше за 581 pg/ml, що мало досто-
вірні відмінності (р >0,05). 

Враховуючи можливість впливу гіпоксії на активацію 
TGF-β1 нами було проведено дослідження SatO2 та пара-
метрів кислотно-лужного стану крові на рівеньTGF-β1. 
Виявлена залежність сатурації кисню з рівнем TGF-β1, 
але вона була недостовірною (r=0,283, (р >0,05)). 

Кореляція рівня TGF-β1 з параметрами кислотно-
лужного стану крові представлена на рис.1. Нами не 
визначено достовірної різниці трансформуючого факто-
ра росту в крові хворого з парціальним тиском кисню в 
крові (r=0,068, (р >0,05)). Можливо, даний феномен обу-
мовлений падінням рО2 при заборі крові у хворих дітей. 
Таким чином, визначення рО2 не може вважатися інфор-
мативним критерієм процесів фіброзоутворення та при-
гнічення альвеологенезу у дітей основної групи. 

Виявлена сильна достовірна кореляція TGF-β1 з рівнем 
рСО2 крові у дітей основної групи (r=0,487, (р <0,05). Дану 
залежність ми пояснюємо його звільненням із комплексу 
LAP-TGF-β1 та порушенням TGF-β/Smad під впливом рСО2. 
Таким чином, саме збільшення рСО2 крові,, а не зменшен-
ня SatO2 та зменшення рО2 при визначенні кислотно-
лужного стану крові, можна розглядати як індикатор про-
гресування фіброзування легеневої тканини у дітей з БЛД 
доношених, що необхідно враховувати при визначенні 
критеріїв тяжкості та прогнозу захворювання. Нарівні з 
цим, інвазивність методики визначення кислотно-лужного 
стану крові може стати на заваді рутинного визначення 
цього показника у хворих. Рівень СО2 у видихаємому 
повітрі за капнографією у хворих на БЛД доношених, 

Таблиця 1
Абсолютна кількість та питома вага 

коморбідної патології, яка перебігала з 
порушенням ефективності нейро-

респіраторного драйву у дітей з БЛД 
доношених

Коморбідна патологія Кількість обсте-
жених n=14

Вроджена патологія центральної нервової сис-
теми з порушенням м’язового тонусу грудної 
клітки

8 (57,14+13,7%)

Вроджена діафрагмальна грижа, яка потребу-
вала оперативних втручань з тривалою ШВЛ в 
неонатальному періоді

2 (14,3+9,7%)

Комбінована вада серця, що потребувала опе-
ративних втручань зі ШВЛ та/або використання 
апарата штучного кровообігу

3 (21,4+11,3%)

Синдром Брука 1 (7,1+7,1%)

Вік обсте-
жених Групи TGF-β1 (pg/ml) р*

від 1 
місяця 
до 1 року

Основна група           (n=9) 609,89[497,25;662,08] <0,05
Група порівняння      (n=7) 421,01[400,58;647,25]

1-2 роки
Основна група           (n=9) 851,64[538,46;1070,05] <0,05
Група порівняння      (n=7) 516,48[192,33;598,35]

2-3 роки
Основна група           (n=8) 812,88[678,57;980,76] <0,05
Група порівняння      (n=6) 619,96[483,52;697,81]

Таблиця 2
Рівень TGF-β1 у сироватці крові дітей

з бронхолегеневою дисплазією доношених 
та пацієнтами групи порівняння

Рис.1. Корелятивні зв’язки TGF-β1 з показниками 
кислотно-лужного стану крові пацієнтів з БЛД доношених
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достовірно не корелював з рСО2 крові (r=0,199, (р >0,05)) 
та TGF-β1 (r=0,211, (р >0,05)). Ми пов’язуємо дану відмін-
ність з раннім віком дітей, у зв’язку з цим неможливістю 
дотримуватися методики капнографії.

Для визначення регуляції запалення TGF-β1 аналізував-
ся рівень нейтрофілів у індукованій мокроті хворих. Так, 
доведено, що при рівні нейтрофілів у індукованій мокроті 
у хворих на БЛД більше за 20 у полі зору, виявлялась 
достовірна кореляція запалення з рівнем TGF-β1 (r=0,478, 
(р <0,05) (рис.2.).

При рівні TGF-β1у крові дітей хворих на БЛД доношених 
>651,1 pg/ml допускається ймовірність гальмування розви-
тку легень на активацію профібротичних процесів. 
Прогностичну значущість в перебігу бронхолегеневої дис-
плазії доношених відіграє рівень TGF-β1, який залежить не 
від сатурації кисню, а переважно від рівня вуглекислого газу 
в крові хворого. При аналізі патогенетичних механізмів та їх 
кореляції можна дійти висновку, що незначне запалення 
(при рівні нейтрофілів в індукованій мокроті <20 в полі 
зору) у дітей з БЛД доношених гіперіндукції TGF-β1 не вини-
кає (TGF-β1менший за 651,1 pg/ml). При активному запален-
ні (рівні нейтрофілів в мокроті більше за 20 в полі зору) 
виникає гіперактиваціяTGF-β1>651,1 pg/ml, що впливає на 
підвищення частоти несприятливих наслідків захворюван-
ня. Даний висновок розкриває можливість визначення 
показань щодо розробки базисної протизапальної терапії 
цій категорії дітей, включаючи подальші перспективи роз-
робки анти TGF-β1 антитіл в лікуванні хворих. 

Висновки:
1. Для дітей з БЛД доношених характерно підвищення 

рівня TGF-β1 в сироватці крові (678,57 [541,208; 
994,505] pg/ml, (р <0,05)). 

2. Несприятливий прогноз бронхолегеневої дисплазії 
доношених, а саме гальмування розвитку легень на 
активацію профібротичних процесів, можна 

 Рис.2. Залежність рівня TGF-β1  в індукованій мокроті від 
ступеня запалення у дихальних шляхах у дітей хворих на 
БЛД доношених

визначати при рівні TGF-β1 у сироватці 
крові>651,1 pg/ml.

3. Маркером активації профібротичних процесів та 
пригнічення альвеологенезу у дітей з БЛД 
доношених можна вважати підвищення р СО2 
крові, який достовірно корелював з TGF-β1 в 
сироватці крові.

4. Помірне запалення в дихальних шляхах (рівень 
нейтрофілів в індукованій мокроті <20 в полі зору) 
не впливає на гіперактивацію TGF-β1. При рівні 
нейтрофілів в індукованій мокроті більше 20 
виникає гіперактиваціяTGF-β1 та порушення 
паттерну легень.
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