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La sfâr¿itul anilor ’80 bron¿iectazia a fost nu-
mitå de cåtre Barker „boala orfanå“ – termen
introdus de Brewer cu câ¡iva ani înainte pentru a
descrie afec¡iunile care prin frecven¡a lor foarte
micå nu prezentau interes legat în special de dez-
voltarea de noi tratamente (1).

Declinul inciden¡ei bron¿iectaziei, în special în
rândul popula¡iei pediatrice din ¡årile dezvoltate,
a fost favorizat de utilizarea pe scarå largå a vac-
cinårii antirujeolice ¿i antipertusis, de progresele
realizate în terapia antimicrobianå, în special

tuberculostaticå ¿i utilizarea acestora la scarå largå
(2).

DATE EPIDEMIOLOGICE

Acum, dupå mai bine de 20 de ani, de¿i lipsesc
studiile care så indice cu certitudine prevalen¡a realå
a bron¿iectaziei, aceasta pare så constituie totu¿i
o importantå cauzå de morbiditate ¿i mortalitate
în ¡årile în curs de dezvoltare unde sistemul de
sånåtate este inadecvat, astfel cå rata de vaccinare
este mai scåzutå, infec¡iile respiratorii sunt mai
frecvente iar accesul la antibiotice mai scåzut.
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REZUMAT
Utilizarea HRCT pentru diagnosticul bron¿iectaziei a mårit considerabil în ultima vreme abilitatea de a recunoa¿te
aceasta afec¡iune.
Studiile efectuate la adul¡ii cu bron¿iectazie au aråtat cå deseori debutul este în copilårie. De asemenea, date
recente indicå un posibil model similar pentru inflama¡ia cåilor aeriene în astmul neutrofilic ¿i bron¿iectazie, cu
eviden¡ierea activårii imunitå¡ii înnåscute. Este subliniat ¿i faptul ca diagnosticul precoce al bron¿iectaziilor ¿i
tratamentul acestora poate îmbunåtå¡i prognosticul pe termen lung.
În pofida noilor eviden¡e epidemiologice, bron¿iectazia råmâne o „boalå orfanå“ cel pu¡in prin prisma activitå¡ii
de cercetare. E nevoie de studii pentru evaluarea prognosticului ¿i pentru a demonstra eficien¡a tratamentelor.
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ABSTRACT
It is now possible to diagnose bronchiectasis more accurately, due to high resolution computed tomography
technique. Studies on adult population with bronchiectasis indicate that the disease begins in childhood, but
symptoms may not appear until months or even years after patients have started having repeated lung
infections.
Published data from recent studies indicate a possible similar inflammation model for bronchiectasis and
neutrophilic asthma, pointing the importance of innate immune activation. It is considered that an early diagnosis
of bronchiectasis and an adequate treatment might improve the long-term prognosis of this disease.
Despite new epidemiological evidences, bronchiectasis remain an „orphan disease“ when we refer to the
number of researches that include this topic. Data are needed for prognosis and evaluation of the effectiveness
of treatments.
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Pe de altå parte, în ¡årile industrializate, bronho-
grafia – cunoscutå odinioarå ca standardul de aur
în diagnosticul bron¿iectaziei – a fost înlocuitå
dupå 1980 cu HRCT (high resolution computed
tomography). Aceastå tehnicå non-invazivå de
înaltå sensibilitate a mårit considerabil abilitatea
de a recunoa¿te aceastå afec¡iune.

Au apårut ¿i situa¡ii medicale noi cu referire
spre exemplu la tuberculoza pulmonarå, debutul
epidemiei sindromului de imunodeficien¡å dobân-
ditå dupå 1980, introducerea transplantului ¿i a
tratamentelor imunosupresoare ¿i, nu în ultimul
rând, cre¿terea speran¡ei de via¡å (longevitå¡ii) po-
pula¡iei. Toate acestea au avut un impact previzibil
asupra prevalen¡ei actuale a bron¿iectaziei, care
este probabil mult mai mare la ora actualå decât s-a
estimat (2).

Statistici recente oferite de Departamentul Britanic
de Sånåtate aratå cå bron¿iectazia are consecin¡e
importante asupra sånåta¡ii publice (2) iar rata
mortalitå¡ii pentru bron¿iectazie se situeazå între
cea pentru BPOC ¿i astm, fiind aproape egalå cu
scleroza multiplå (3).

Studiile efectuate la adul¡ii cu bron¿iectazie au
aråtat cå în 40% dintre cazuri debutul produc¡iei
de sputå începe înaintea vârstei de 10 ani, aceste
date sugerând cå deseori debutul este în copilårie.
O estimare a datelor pediatrice a fost fåcutå în 1994,
când Nikolaizik ¿i Warner au apreciat cå 1% dintre
cazurile trimise pentru investigarea unor simptome
respiratorii cronice se încadrau în grupul supura-
¡iilor pulmonare. Ei chiar au stabilit o cauzå sub-
iacentå în 63% dintre cazuri, din care 27% erau
deficite imunologice, 17% sindromul cililor imo-
bili, 15% malforma¡ii congenitale ¿i pneumonii de
aspira¡ie în 5% dintre cazuri.

Un alt studiu retrospectiv (18) ale cårui rezultate
au fost publicate în 2004 a fost efectuat pe 93 de
pacien¡i, la care diagnosticul de bron¿iectazie a
fost fåcut pe HRCT. Acest studiu eviden¡iazå faptul
cå în popula¡ia respectivå bron¿iectazia non-CF
nu era totu¿i o problemå rarå. Cele 93 de cazuri
descrise reprezentau procentual o ratå de diagnostic
de 10 ori mai mare decât cea descriså de Nikolaizik
¿i Warner în 1994. Aceastå cre¿tere ar putea fi
atribuitå în ultimii ani introducerii screening-ului
cu HRCT pentru investigarea afec¡iunilor cronice
respiratorii la copii. În 13% dintre cazurile confir-
mate prin aceastå metodå, radiografia pulmonarå
nu a eviden¡iat modificåri, subliniindu-se faptul
cå o radiografie pulmonarå normalå nu trebuie så
împiedice investiga¡ii ulterioare la copiii cu simp-
tome respiratorii persistente care indicå o infec¡ie
bacterianå bron¿icå cronicå.

MECANISME FIZIOPATOGENICE

Patogenia bron¿iectaziei nu este pe deplin în-
¡eleaså. Dintre multiplele ipoteze elaborate, cel mai
frecvent mecanism fiziopatologic este conform
„teoriei cercului vicios“, în care o insultå ini¡ialå
determinå lezarea structurilor din tractul respirator
care duce la afectarea clearance-ului mucociliar
(17, 18). Aceasta determinå apoi o infec¡ie bac-
terianå cronicå asociatå cu un råspuns inflamator
persistent care induce modificåri de tip fibrotic.
Factorul cauzal ini¡ial este adesea infec¡ios, de¿i
existå ¿i al¡ii care pot interveni în mod particular
¿i care predispun la infec¡ie bron¿icå ¿i pulmonarå;
aici sunt incluse imunodeficien¡ele ¿i anomaliile
anatomice (congenitale) ale cåilor aeriene (17,18).

STADIUL DE PREBRONªIECTAZIE?

Fiziopatologia bolii include inflama¡ia cåilor
aeriene, produc¡ia de mucus ¿i obstruc¡ia bron¿icå
regionalå, înså motivele pentru care în popula¡ia
pediatricå doar unii copii dezvoltå bron¿iectazie
nu sunt încå elucidate.

Observarea rezolu¡iei în timp a imaginilor la
HRCT ridicå întrebåri asupra corela¡iei dintre
constatårile radiologice ¿i modificårile histologice
în bron¿iectazia la copii. Bron¿iectazia este definitå
clasic prin dilata¡ia anormalå, permanentå a uneia
sau mai multor bronhii, înso¡itå de leziuni dis-
tructive (ireversibile) ale peretelui bron¿ic ¿i su-
pura¡ie bron¿icå, fiind exprimatå clinic prin tuse
¿i expectora¡ie. Aceastå defini¡ie poate fi uneori
impreciså dacå ne referim la modificårile radio-
logice. Având în vedere implica¡iile prognostice
¿i terapeutice ale diagnosticului, s-a propus o ajus-
tare a nomenclaturii la grupa de vârstå pediatricå –
prin care supura¡ia pulmonarå cronicå så fie privitå
ca un spectru cu 3 componente strâns rela¡ionate:
prebron¿iectazia, „HRCT bron¿iectazia“ ¿i bron-
¿iectazia confirmatå.

Copiii cu prebron¿iectazie sunt cei care suferå
de o bron¿itå cronicå, dar se sugereazå evitarea
acestui diagnostic, întrucât diferå de forma clasicå
a bron¿itei cronice la adult smoking related. Ter-
menul de prebron¿iectazie sugereazå evolu¡ia po-
sibilå cåtre leziunile permanente ale cåilor aeriene
(6). În absen¡a unor afec¡iuni subiacente, „bron¿ita
cronicå“ a copilului este curabilå. Evolu¡ia cåtre
bron¿iectazie este mai rapidå la pacien¡ii care au
¿i fibrozå chisticå sau imunodeficien¡e. Înså chiar
¿i la cei cu imunodeficien¡e, modificårile rezo-
lutive pe HRCT nu sunt chiar rare (Wallis C. per-
sonal communication).
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Cele mai multe publica¡ii se concentreazå pe
diagnosticul ¿i tratamentul bron¿iectaziei, igno-
rând oarecum stadiile precedente ale bolii. Este o
situa¡ie similarå cu încercarea de a discuta trata-
mentul infarctului miocardic ignorând simptomele
anterioare de anginå (6).

Bron¿ita cronicå (primul stadiu de bron¿iec-
tazie) sau infec¡ia bron¿icå cronicå, pare så fie
subdiagnosticatå ¿i adesea încadratå ca ¿i astm
bron¿ic. O analizå publicatå în anul 2007 urmåre¿te
de asemenea motivele pentru care au fost trimi¿i
pentru investiga¡ii copii cu tuse cronicå, obser-
vându-se cå cel mai frecvent motiv a fost astmul
bron¿ic. (7,8) Studii asemånåtoare, implicând copii
pre¿colari, au subliniat prevalen¡a prebron¿iectaziei
la pacien¡ii cu simptome respiratorii, identificându-
se bron¿ita bacterianå la 43% din copiii cu
wheezing, în ciuda tratamentului antiasmatic co-
respunzåtor. Un numår semnificativ de copii pre-
zentau atât reflux gastroesofagian, cât ¿i culturi
bacteriene pozitive.

A¿a cum s-a sugerat de cåtre diferi¡i autori
(6,9,10), în lipsa tratamentului, inflama¡ia cåilor
aeriene care acompaniazå prebron¿iectazia pro-
greseazå inexorabil în timp cåtre „bron¿iectazia
idiopaticå“. Aceastå ipotezå este înså destul de
dificil de dovedit, întrucât nu ar fi etic så rando-
mizezi ni¿te copii cu un tratament eficient låsând
¿i un grup placebo pentru a observa istoria naturalå.

EXPRESII CLINICE PARTICULARE

Mul¡i pacien¡i diagnostica¡i în final cu infec¡ie
bron¿icå cronicå/bron¿iectazie sunt ini¡ial trata¡i
ca ¿i astm bron¿ic. Aceasta duce la o prescriere ¿i
o utilizare exageratå de corticoizi pe cale inhalatorie
(CSI). Pe de altå parte, diferite rapoarte eviden¡iazå
inciden¡a crescutå a astmului bron¿ic la pacien¡ii
cu bron¿iectazie.

S-a sugerat cå aceastå asociere s-ar datora fap-
tului cå inflama¡ia din bron¿iectazie determinå
hiperreactivitatea cåilor aeriene. Aducerea în prim
plan a acestui tandem ar putea duce la o prescriere
excesivå de antibiotice la pacien¡ii cu astm, fiind
¿tiut faptul cå acestea nu sunt indicate în exacer-
bårile de astm bron¿ic. Întrucât aceastå asociere
nu este bine definitå, nu existå un consens asupra
tratamentului (11).

Dacå existå a¿a cum s-a aråtat cazuri diag-
nosticate ini¡ial ca ¿i astm bron¿ic, apoi infirmate
¿i dovedite ca fiind infec¡ie bron¿icå, pe de altå
parte coexisten¡a astm bron¿ic – bron¿iectazie a
fost eviden¡iatå în diferite studii, prin care s-a
încercat ¿i a¿ezarea temporalå a celor douå entitå¡i,

reu¿indu-se så se punå în eviden¡å ¿i intervalul de
timp între diagnosticul ini¡ial de astm ¿i apari¡ia în
urmåtorii ani a bron¿iectaziei. (11) Din punct de
vedere clinic, aceastå asociere contribuie la cre¿-
terea severitå¡ii ¿i complica¡iilor în cazurile de astm
(12).

În ciuda tabloului oarecum mai întunecat asupra
interesului ¿tiin¡ific pentru bron¿iectazie, ultimii ani
au adus totu¿i ¿i câteva noi elemente în patogenia
bolii. S-au fåcut astfel precizåri asupra rolului
neutrofilelor, enzimelor proteolitice (elastaza) ¿i a
citokinelor proinflamatorii ¿i chemotactice din
sputå (interleukina 8 ¿i TNF). La adul¡i a fost do-
veditå rela¡ia dintre amplitudinea manifestårilor
inflamatorii ¿i gradul de severitate al bron¿iectaziei
(4).

Depå¿ind pu¡in cadrul interrela¡iei clinice dintre
astmul bron¿ic ¿i bron¿iectazie ¿i på¿ind pe terenul
inflama¡iei, cercetårile ultimilor ani au pus în
eviden¡å eterogenitatea råspunsului inflamator în
astmul bron¿ic.

Existå multiple dovezi cå mecanisme infla-
matorii ¿i de altå naturå decât inflama¡ia eozino-
filicå ar fi implicate în producerea hiperreactivitå¡ii
¿i obstruc¡iei bron¿ice reversibile ce caracterizeazå
astmul bron¿ic. Datele din literaturå aratå cå doar
50% dintre cazurile de astm pot fi atribuite infla-
ma¡iei de tip eozinofilic. În studiile care au urmårit
cuantificarea propor¡iei astmului bron¿ic non-
alergic în popula¡ia generalå, valorile de „cutt-off“
pentru a diferen¡ia astmul bron¿ic eozinofilic ¿i
cel non-eozinofilic au fost între 2-4% eozinofile
în sputå (13).

Aceste date confirmå rezultatele studiilor care
au urmårit corela¡ia astm-atopie. În ambele situa¡ii,
cel mult 50% dintre cazurile de astm par så se da-
toreze unor mecanisme alergice – fie cå alergia
este definitå în termeni de atopie sau eozinofilie.

Mecanismele alergice par så nu fie singurele
¿i/sau necesare realizårii inflama¡iei în astm. De¿i
s-a speculat ini¡ial cå inflama¡ia non-eozinofilicå
ar fi o caracteristicå pentru astmul sever (16), s-a
dovedit înså cå astmul non-eozinofilic este foarte
frecvent ¿i în formele u¿oare ¿i moderate (13).

S-a propus astfel o clasificare a astmului bron¿ic
în func¡ie de substratul inflamator:

1. astm eozinofilic – caracterizat prin prezen¡a
eozinofilelor în cåile aeriene

2. astm non-eozinofilic – în care existå simp-
tome de astm în absen¡a inflama¡iei eozino-
filice (13).

Principalul eveniment în patogenia astmului
bron¿ic non-eozinofilic implicå influxul de neutro-
file mediat de IL8. Sub efectul neutrofilelor activate
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apare apoi hiperreactivitatea bron¿icå, cu eli-
berarea de enzime proinflamatorii precum mielo-
peroxidaza. Un rol important în activarea imunitå¡ii
înnåscute îl au TLR – „toll-like receptorii“ ¿i CD14.
TLR recunosc o mare varietate de stimuli iar apoi
ini¡iazå råspunsul proinflamator ce implicå NF-kB
¿i producerea de chemokine caracteristice astmului
non-eozinofilic.

IL-8 este un agent chemotactic ¿i în acela¿i timp
activator pentru neutrofile (în timp ce IL-5 ac¡io-
neazå asupra eozinofilelor). Unul dintre studiile
efectuate pentru urmårirea nivelurilor de IL-8 ¿i a
inflama¡iei de tip neutrofilic subliniazå rolul IL-8
pentru influxul de neutrofile (14). Se pare cå IL-8
are la nivelul cåilor aeriene efectul chemotactic
cel mai potent pentru neutrofile. Nivelurile de IL-8
au fost corelate ¿i cu nivelurile de mieloperoxidazå
din sputå, sugerând astfel rolul såu în degranularea
neutrofilelor.

ROLUL IMUNITÅºII ÎN BRONªIECTAZIE

În 2007, a fost publicat un studiu (15) care a
urmårit verificarea ipotezei cå activarea imunitå¡ii
înnåscute poate fi un mecanism inflamator relevant
în astmul bron¿ic neutrofilic în care nivelurile de
IL-8 sunt crescute. S-a folosit metoda sputei induse
ob¡inutå de la un grup de pacien¡i cu astm, un grup
de control cu subiec¡i sånåto¿i ¿i un grup de re-
ferin¡å de pacien¡i cu bron¿iectazie. Rezultatele
ob¡inute au aråtat cå astmul neutrofilic a fost asociat
cu activarea råspunsului imun înnåscut, mai exact
s-a observat cre¿terea expresiei receptorilor im-
plica¡i în råspunsul imun înnåscut: TLR2, TLR4,
CD14 ¿i SP-A precum ¿i a citokinelor proinfla-
matorii IL8 ¿i IL1β. Stimularea imunitå¡ii înnåscute
pare asfel så joace un rol important în dezvoltarea
astmului neutrofilic.

Grupul de referin¡å în acest studiu a fost repre-
zentat de pacien¡ii cu bron¿iectazie, rezultatele stu-
diului reprezentând astfel prima publica¡ie asupra
markerilor imunitå¡ii înnåscute în bron¿iectazie.

La ace¿ti pacien¡i s-a cercetat activarea imuni-
tå¡ii înnåscute datoritå infec¡iei bacteriene cronice
¿i a inflama¡iei cronice cu neutrofile. Studiul a
confirmat cå printr-o expunere persistentå la in-
fec¡ie sunt stimula¡i receptorii caracteristici acestui
tip de imunitate (TLR-toll-like receptorii), acti-
vându-se apoi produc¡ia de IL8 ¿i influxul de neu-
trofile.

Numårul de celule inflamatorii în astmul ne-
utrofilic a fost similar cu cel din bron¿iectazie.

Toate aceste date indicå un posibil model si-
milar pentru inflama¡ia cåilor aeriene în astmul

neutrofilic ¿i bron¿iectazie, cu eviden¡ierea acti-
vårii imunitå¡ii înnåscute.

RELAºIA DIAGNOSTIC PRECOCE – TERAPIE

Clarificarea diagnosticului de bron¿iectazie
aduce multiple beneficii acestor pacien¡i. Prin revi-
zuirea diagnosticului ini¡ial de astm se permite
(este posibilå) oprirea unei medica¡ii inutile cu un
evident impact clinic ¿i economic ¿i se instituie în
continuare tratament antibiotic ¿i fizioterapic.

Diagnosticul precoce al bron¿iectaziilor ¿i trata-
mentul acestora poate îmbunåtå¡i prognosticul pe
termen lung. S-a ob¡inut ¿i rezolu¡ia modificårilor
radiologice la examinarea HRCT dupå instituirea
promptå a tratamentului, aceasta fiind posibilå
doar în cazurile în care bron¿iectazia nu avea o
cauzå progresivå sau idiopaticå.

În pofida noilor situa¡ii epidemiologice, co-
munitatea ¿tiin¡ificå nu manifestå totu¿i un interes
deosebit pentru bron¿iectazie, în special pentru noi
interven¡ii terapeutice. Doar 41 de studii clinice
referitoare la bron¿iectazie au fost indexate în
MEDLINE din anul 1975 pânå în prezent, în timp
ce pentru pneumonie numårul este de 20 ori mai
mare, de 25 de ori pentru BPOC ¿i de 100 de ori
mai mare pentru astmul bron¿ic.

Mai mult, conform studiilor Cochrane, cu greu
putem gåsi câteva dovezi la „sufficient evidence“
care så demonstreze eficien¡a diferitelor tipuri de
interven¡ie terapeuticå în bron¿iectazie cum ar fi:
beta 2 agoni¿tii cu duratå scurtå ¿i lungå de ac¡iune,
corticoizi inhalatori sau oral, anticolinergice, muco-
litice, fizioterapie, ventila¡ie non-invazivå etc.

O parte dintre aceste tratamente sunt admi-
nistrate în conformitate cu schemele recomandate
pentru alte afec¡iuni, înså acest gen de extrapolåri
nu trebuie luate ca dovezi. Un exemplu este utili-
zarea DNA-zei, mucolitic care ¿i-a dovedit efica-
citatea în fibroza chisticå dar care nu este înså util
¿i în bron¿iectaziile de alte cauze.

CONCLUZII

De¿i din punct de vedere epidemiologic bron-
¿iectazia nu mai este o „boalå orfanå“, ea råmâne
înså orfanå privitor la interesul comercial ¿i al
activitå¡ii de cercetare. E nevoie de studii pentru a
demonstra eficien¡a tratamentelor sau dezvoltarea
altora noi pentru o boalå care are propriile me-
canisme fiziopatologice.

Activarea persistentå a råspunsului imun
înnåscut poate fi astfel un poten¡ial mecanism
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implicat în dezvoltarea hiperreactivitå¡ii bron¿ice
¿i obstruc¡iei asociate cu neutrofilia.

Este importantå studierea în continuare a etio-
logiei astmului, incluzând profilul inflamator sub-
jacent. Råmâne de våzut dacå într-adevår astmul
non-eozinofilic va avea consecin¡e majore asupra
tratamentului ¿i preven¡iei astmului – dacå ¡inem
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