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Infec¡iile cåilor respiratorii înalte se asociazå
relativ frecvent cu o simptomatologie loco-regio-
nalå, din douå cauze esen¡iale: fenomenele infec-
¡ioase ¿i inflamatorii ¿i factorii mecanici ¿i durero¿i;
individual sau în ansamblu, aceastå simpto-
matologie este responsabilå de: tulburårile
respira¡iei, perturbarea actului de succiune –
degluti¡ie, infec¡iile descendente ¿i de vecinåtate,
tulburåri digestive.

I. TULBURÅRILE RESPIRAºIEI

Acestea fac parte integrantå din semiologia afec-
¡iunii locale. În scop didactic reamintim câteva no-
¡iuni fiziopatologice.

Pasajul aerului prin filiera naso-faringo-larin-
gianå poate fi perturbatå prin prezen¡a:
• unui edem al mucoasei pituitare sau al mucoa-

selor faringianå ¿i laringianå;
• unei hipertrofii a vegeta¡iilor adenoide ¿i amig-

dalelor, sau prin extensia procesului infec¡ios
inflamator la arborele traheal.
Obstruc¡ia care rezultå poate fi:

• înaltå – la nivelul nasului ¿i choanelor. Copilul,
în aceastå situa¡ie, nu mai poate respira decât pe
cale bucalå; acest tip de respira¡ie este dificil la

nou-nåscut ¿i sugar, determinând totdeauna difi-
cultå¡i în alimenta¡ia unui copil încå alimentat la
sân sau prin intermediul unei tetine;

• medie – la nivelul amigdalelor ¿i faringelui. În
aceastå situa¡ie, aerul trece printr-o regiune ede-
ma¡iatå a forma¡iunilor limfoide, hipertrofiate ¿i,
de asemenea, „ocupatå“ de secre¡ii mucopuru-
lente.
Consecin¡ele respiratorii sunt comune:
– respira¡ie zgomotoaså, sforåitoare;
– dispneee moderatå.

• joaså – la nivelul laringelui. În acest caz, dis-
pneea – numitå dispnee laringianå – este carac-
teristicå: dispnee inspiratorie cu tiraj suprasternal;

• la nivelul traheei. În acest caz, obstruc¡ia se tra-
duce prin polipnee cu tiraj supra- ¿i sub-sternal.

II. TULBURÅRILE DE DEGLUTIºIE

În timp ce afec¡iunea cauzalå este benignå,
tulburarea de degluti¡ie la copilul mic, în mod parti-
cular, poate avea un prognostic redutabil: bronho-
pneumonie de degluti¡ie – moarte subitå.

1. Tulburårile de succiune – primul timp al
degluti¡iei la sugarul „la sân“ sau „la biberon“ se
observå mai ales în rinite:
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• ele sunt datorate faptului cå respira¡ia nazalå
nemaifiind posibilå (obstruc¡ia filierei nazale),
copilul, care în mod obi¿nuit nu då drumul din
gurå „mamelonului“ sau tetinei biberonului,
trebuie, pentru a respira, så utilizeze „filiera“
bucalå ¿i, deci, så „îndepårteze“ mamelonul sau
tetina;

• ele nu au, prin ele însele, nici un caracter de
gravitate, dar, când nu se mai poate efectua
succiunea, pot så fie generatoare ale dificultå¡ilor
de alimenta¡ie.
2. Tulburårile de degluti¡ie afecteazå electiv al

doilea timp sau timpul faringian. Foarte frecvent,
existå o anomalie a primului timp – timpul bucal –
dar aceastå tulburare råmâne discretå;
• mecanismul acestei perturbåri a actului de

degluti¡ie nu este univoc; el prezintå douå cauze:
– o cauzå mecanicå: stenozarea calibrului

„råspântiei aero-digestive“ (edem – tume-
fac¡ie – tumorå) ce „jeneazå“ tranzitul bolului
alimentar ¿i împiedicå calea care conduce
normal cåtre esofag, evitând cåile aeriene;

– o cauzå func¡ionalå: fenomenele dureroase,
spontane sau declan¿ate prin contactul bolului
alimentar cu o mucoaså inflamatå ¿i con-
gestivå, jenând considerabil actul de deglu-
ti¡ie; pentru a nu „suferi“, copilul preferå, mai
de grabå, så nu mai înghitå;

– simptomatologia acestor anomalii ale degluti-
¡iei este simplå ¿i se rezumå la:

– refuzul alimenta¡iei, sau
– realizarea unei „cåi false“ alimentare
Devia¡ia tranzitului normal al bolului – care

realizeazå o cale falså – poate så se facå cåtre fosele
nazale ¿i laringe.

În cursul alimenta¡iei copilul se sufocå, se ciano-
zeazå ¿i „eliminå“, pe nas sau pe gurå, alimentul
care trebuia absorbit. În acest caz, reflexul tusigen
joacå rolul de a „împiedica“ „corpul stråin“ de a
påtrunde în arborele traheo-bron¿ic.

În cele mai multe cazuri, o parte din „bol“ poate
face „efrac¡ie“ în trahee, din cauza faptului cå refle-
xul tusigen nu este suficient de dezvoltat la copil;
aspira¡ia corpului stråin în cåile aeriene, realizeazå
gravitatea tulburårii de degluti¡ie la copil:
• acesta poate fi responsabil de „pneumopatie“ de

degluti¡ie, al cårei prognostic este totdeauna
rezervat;

• acesta poate declan¿a o moarte subitå al cårei
mecanism este încå discutat: asfixie brutalå sau
¿oc anafilactic.
Schematic, etiologia acestor tulburåri de

degluti¡ie, în cursul infec¡iei respiratorii înalte sunt:
• rinitele, ce perturbå succiunea la copilul mic;

• faringitele, ce realizeazå o tulburare a timpului
al doilea al degluti¡iei, cu disfagie (degluti¡ie
dureroaså);

• laringitele, ce realizeazå o degluti¡ie dificilå ¿i
„cåi false“ laringiene frecvente, datoritå, pe de
o parte, ocluziei orificiului laringian care este
mai pu¡in perfectå ¿i, pe de altå parte, dispneea
care are un råsunet „neplåcut“ asupra derulårii
actului de degluti¡ie;

• otitele acute – prin otalgia spontanå sau declan-
¿atå de mi¿cårile maxilarului inferior – sunt res-
ponsabile doar de tulburåri minime ale
degluti¡iei.

III. TULBURÅRILE DIGESTIVE

Anorexia, diareea, vårsåturile sunt semne banale
în cursul oricårei infec¡ii a copilului.

Cauzele respiratorii înalte au totu¿i o responsa-
bilitate particularå, deoarece copilul, ne¿tiind så
„scuipe“/elimine toate secre¡iile – mucoase, muco-
purulente ¿i purulente – acestea sunt înghi¡ite.

Ca urmare, rezultå:
• o diaree prin „infec¡ia“ tubului digestiv sau prin

„eliminarea“ secre¡iilor nazo-faringiene înghi¡ite
(muco-piofagie);

• vårsåturi (mai ales) care în caz de infec¡ie
cronicå, realizeazå un tablou atât de particular
copilului – vårsåturile habituale sau dispepsia
hipostenicå sau gastrita gleroaså.
Sugarul „lacom“ se „repede“ la biberon din care

ingerå doar o treime; în acest timp, devine agitat,
¡ipå ¿i prezintå semne de suferin¡å ce pot dura 1-2
ore. Vårsåturile, care sunt urmate de sedarea tulbu-
rårilor, sunt constituite din cheaguri de lapte sau
nu; vårsåturile sunt totdeauna „filante“ ¿i mucoase,
con¡inând frecvent „flocoane“ de puroi. Mucofagia
este responsabilå de aceste vårsåturi. Pentru stabi-
lirea diagnosticului etiologic ¿i a instituirii unei tera-
pii eficace, trebuie cercetatå etiologia; examenul
cavitå¡ii bucale obiectiveazå o infec¡ie torpidå
(adenoiditå-rinofaringitå).

IV. INFECºIILE DESCEDENTE

Este vorba de a stabili diagnosticul ¿i a trata infec-
¡iile aparatului respirator.
Rinita. În cursul rinitei – cea mai banalå, cea

mai comunå – radiografia pulmonarå sistematicå
obiectiveazå anomalii în 10% din cazuri sub formå
de mici focare de condensare sau de „încårcare“
hilarå (reac¡ie hilarå).

Aceastå constatare simplå duce la ideea cå
afectarea traheo-bron¿icå, chiar pulmonarå, este
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frecventå, dacå nu chiar constantå, în cursul infec-
¡iilor respiratorii înalte. Aceasta este u¿or explicatå
prin „solidaritatea“ fiziopatologicå a mucoasei
tractului respirator, care formeazå un „tot continuu“
de la nas la bronhiole (Farriaux J.P, 1967).

Examenul histologic demonstreazå o structurå
identicå în „aspectul“ såu esen¡ial: epiteliu cilindric
ciliat; chorion foarte vascularizat cu numeroase
forma¡iuni limfoide; un „strat“ mioelastic; glande
seroase ¿i mucoase numeroase;

Atât examenul radiologic pulmonar cât ¿i exa-
menul histologic demonstreazå facilitatea de pro-
pagare a infec¡iei de-a lungul cåilor respiratorii.
Rinobron¿ita. Aceasta poate fi:

• descendentå: când existå o rela¡ie de cauzå-efect
între rinitå ¿i semnele bron¿ice; tratamentul infec¡iei
„înalte“ antreneazå vindecarea afectårii bron¿ice

• concomitentå: în cazul în care existå o afectare
difuzå a tuturor mucoaselor respiratorii (sinusuri
faciale, fose nazale, rinofaringe, bronhii), fårå
rela¡ie cauzå-efect.
Clinic este vorba la debut de un copil tu¿itor, cu

bron¿ite frecvente în antecedente; asculta¡ia pul-
monarå eviden¡iazå raluri ronflante ¿i sibilante,
variabile de la o zi la alta, uneori localizate la o arie
pulmonarå.

Antibioterapia aduce regresia tulburårilor, dar
vindecarea este rar completå ¿i recidivele sunt
frecvente. Ulterior, cåtre vârsta de 8-10 ani, tabloul
clinic se modificå: rinoreea – care nu dispare decât
în cursul verii – tuse, ce devine „productivå“ ¿i
copilul expectoreazå sputa. Puseurile sunt declan¿ate
de „frigul umed“, „cea¡å“; se asociazå, de obicei, cu
otitå seroaså.

În acest stadiu, examenul clinic eviden¡iazå:
• fosele nazale pline de secre¡ii muco-purulente,

care se scurg ¿i în faringe ¿i laringe;
• pansinuzita totalå;
• expectora¡ia purulentå sau muco-purulentå;
• raluri ronflante ¿i sibilante la bazele pulmonare;
• accentuarea tramei pulmonare pe radiografia

pulmonarå;
• dilata¡ie a bronhiilor la branhografia cu lipiodol.

În acest caz, nu este suficient de a trata doar
infec¡ia; trebuie cerceta¡i prin investiga¡ii metodice
diferi¡ii factori care au intervenit în cronicizarea
afec¡iunii:
• Cauze locale:

– Congestia ¿i hipertrofia mucoasei nazale sau
corpi stråini (încå necunoscu¡i);

– Vegeta¡iile adenoide
– Sinuzitele maxilare ¿i etmoidale

• Cauze generale:
– Cercetarea unui teren alergic, evocat apropo

de rino-bron¿itele recurente;
– Studiul glandelor endocrine: tendin¡å la

insuficien¡å tiroidianå, la retardul pubertar
ulterior sunt frecvent constatate;

– Tulburåri ale alimenta¡iei cu caren¡å alimen-
tarå latentå;

– Diagnosticul unei mucoviscidoze, formå
respiratorie exclusivå, ce se eviden¡iazå în
cursul copilåriei (prima sau a doua copilårie).

Tratamentul rino-bron¿itelor trebuie så vizeze
totdeauna 3 elemente patogenice ale afec¡iunii:

– terenul: copil limfatic, copil spasmofil;
– irita¡iile exterioare;
– suprainfec¡iile.
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