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Dysplazja oskrzelowo-płucna (ang. bronchopulmonary dysplasia, BPD) należy do jednej z najcięższych 

chorób układu oddechowego, dotyczących głównie noworodków urodzonych przedwczesnie. W 

rozwoju BPD najistotniejszą rolę przypisuje się nieadekwatnej odpowiedzi zapalnej, prowadzącej do 

zaburzenia funkcjonowania fizjologicznych mechanizmów rozwoju pęcherzyków płucnych                o 

prawidłowej strukturze i funkcji, a wywołanej poprzez wiele czynników endogennych i egzogennych. 

Wcześniejsze badania wskazują na rolę metaloproteinaz macierzy zewnatrzkomórkowej (ang. matrix 

metalloproteinases, MMPs) w rozwoju BPD, poprzez ich wpływ zarówno na fizjologiczne mechanizmy 

rozwoju płuc zachodzące na etapie życia płodowego, jak i rolę w rozwoju zapalenia                          i 

patologicznej przebudowy układu oddechowego. Ze względu na specyfikę substratową oraz 

udowodniony udział w procesach zapalnych istotną rolę w rozwoju BPD mogą pełnić trzy enzymy z 

grupy MMPs: MMP-2, MMP-3 i MMP-9. Aktywność ich jest hamowana przestrzeni 

zewnątrzkomórkowej przez naturalne tkankowe inhibitory MMPs (ang. tissue inhibitor of MMPs, 

TIMPs), TIMP-1 oraz TIMP-2. Współczynniki będące stosunkiem stężenia (lub aktywności) enzymu do 

stężenia inhibitora tkankowego pośrednio określają aktywność enzymu jaką posiada on w warunkach 

in vivo. 

Celem pracy było określenie roli MMP-2, MMP-3 i MMP-9, a także ich tkankowych inhibitorów, TIMP-

1 oraz TIMP-2, w rozwoju BPD u noworodków urodzonych przedwcześnie. 



Badaniem objętych zostało 81 noworodków, spośród których podstawie czasu trwania ciąży 

wyodrębniono następujące grupy: Grupa 1 (n=18) noworodki z ciąży trwającej od 24 tygodni + 0 dni 

do 27 tygodni + 6 dni; Grupa 2 (n=18) noworodki             z ciąży trwającej od 28 tygodni + 0 dni do 31 

tygodni + 6 dni; Grupa 3 (n=27) noworodki z ciąży trwającej od 32 tygodni + 0 dni do 35 tygodni + 6 

dni; Grupa 4 (n=17) noworodki z ciąży trwającej od 36 tygodni + 0 dni do 41 tygodni + 6 dni. Dysplazję 

oskrzelowo-płucną rozpoznano na podstawie obowiązujących aktualnie  kryteriów u 11 pacjentów 

objętych badaniem (50% pacjentów w grupie 1 oraz 11% w grupie 2). Materiałem badawczym była 

surowica uzyskana z krwi żylnej pobranej pomiędzy 5, a 7 dobą po urodzeniu. Aktywność MMP-2 i 

MMP-9 oznaczano za pomocą zymografii, natomiast stężenia MMP-3, TIMP-1 i TIMP-2 oznaczano                    

z użyciem metody immunoenzymatycznej ELISA. Analizie poddano zarówno stężenia lub aktywności 

badanych parametrów w poszczególnych grupach jak też ich wpływ na częstość występowania BPD. 

Wykazano podwyższenie aktywności MMP-2 w grupie 2 oraz obniżenie wartości współczynnika 

MMP-2/TIMP-2 w grupie 1 w porównaniu do grupy                     2 i 4. Różnice pomiędzy aktywnością 

MMP-9, stężeniem MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 oraz współczynnikami MMP-9/TIMP-1, MMP-2/TIMP-2 w 

poszczególnych grupach badanych okazały się nieistotne statystycznie. Określając możliwy wpływ 

analizowanych parametrów na rozwój BPD wykazano istotnie niższą częstość wystąpienia BPD u 

pacjentów z wyższymi (powyżej mediany) wartościami współczynnika MMP-2/TIMP-2 (OR = 0,02, 

przedział ufności = 0,00 – 0,55; p<0,05). Częstość występowania BPD była również mniejsza w 

przypadku wyższego stężenia MMP-3, wyższej aktywności MMP-9 oraz wyższej wartości 

współczynnika MMP-9/TIMP-1 (poniżej mediany), jednak zaobserwowane zależności nie osiągnęły 

istotności statystycznej. 

        Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że najczęściej BPD występuje u 

najmłodszych noworodków, urodzonych z ciąży trwającej od 24 tygodni + 0 dni do 27 tygodni + 6 dni. 

Wykazano, iż mniejsza aktywność enzymów kolagenolitycznych w surowicy, głównie MMP-2, może 

mieć wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków 

urodzonych przedwcześnie. 

 

 

  

8.      ABSTRACT 

 

Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is one of the most severe respiratory diseases, mainly related to 

premature neonates. BPD pathogenesis is associated with the inadequate inflammatory response 

leading to the dysfunction of physiological alveoli development, their normal structure and function. 

BPD can be also induced by many endogenous and exogenous factors. Previous studies emphasize 

the role of matrix metalloproteinases (MMPs) in the development of BPD due to their effect on both 

the physiological mechanisms of lung development taking place on the stage of gestation and role in 

the development of pathological remodeling of the respiratory system. Due to the substrate 

specificity of MMPs and their proven role in the inflammatory processes three enzymes from a group 

of MMPs: MMP-2, MMP-3 and MMP-9 can have a significant involvement into the BPD development. 

The activity of MMPs is extracellularly inhibited by the tissue inhibitors of MMPs (TIMPs), TIMP-1 and 

TIMP-2. Coefficients of the enzyme concentration (or activity) to                    a concentration of TIMPs 

indirectly determine the activity of the enzyme as it has in vivo. 



The aim of the study was to determine the role of MMP-2, MMP-3 and MMP-9 and their tissue 

inhibitors TIMP-1 and TIMP-2 in the development of BPD in premature neonates. 

Eighty one patients, divided into four study groups, were enrolled:                 Group 1 (n = 18) infants 

with a gestation of 24 weeks + 0 days to 27 weeks + 6 days; Group 2 (n = 18) infants with gestation of 

28 weeks + 0 days to 31 weeks + 6 days; Group 3 (n = 27) infants with gestation of 32 weeks + 0 days 

to 35 weeks + 6 days; Group 4 (n = 17), infants with gestation of 36 weeks + 0 days to 41 weeks + 6 

days. BPD was diagnosed based on current criteria in 11 neonates (50% of patients in group 1 and 

11% in group 2). The study material was a serum obtained from venous blood, collected between 5 

and 7 day after birth. The activity of MMP-2 and MMP-9 were determined with usage of gelatin 

zymography, whereas MMP-3, TIMP-1 and TIMP-2 was determined using the  immunoassay ELISA. 

Both, the concentrations (or activites) of analyzed parameters in study groups as well as their impact 

on the incidence of BPD were analyzed. 

The increase of MMP-2 activity in the Group 2, and the decrease of               MMP-2/TIMP-2 ration in 

Group 1 compared to Group 2 and 4 was noticed. The difference between the activities of MMP-9, 

the concentrations of MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 and the coefficients of MMP-9/TIMP-1, MMP-2/TIMP-

2 in the various study groups did not reach the statistical significance. Determining the possible 

impact of analyzed parameters for the development of BPD was showed                            a 

significantly lower incidence of BPD in patients with the higher (above the median) values for MMP-

2/TIMP-2 (OR = 0.02, CI = 0.00 - 0.55; p <0.05). The occurrence of BPD was also lower in patients with 

higher MMP-3 concentration, higher MMP-9 activity and the higher value of MMP-9/TIMP-1  (below 

the median), but the observed relationships did not reach statistical significance. 

Based on our study it found that BPD occurs most often in the youngest infants born with gestation 

from 24 weeks + 0 days to 27 weeks + 6 days. It has been shown that less activity of collagenolytic 

enzyme in serum, especially MMP-2, may have the effect of increasing risk of bronchopulmonary 

dysplasia in premature neonates. 


