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REZUMAT
Obiectiv. Studiul de faţă îşi propune evaluarea corelaţiei dintre valoare FeNO şi severitatea astmului bronşic.
Material şi metodă. A fost iniţiat un studiu prospectiv care a inclus 48 de copii cu vârsta cuprinsă între 5-18 ani 
diagnosticaţi cu astm bronşic. Pacienţii au fost evaluaţi şi monitorizaţi în Clinica de Pediatrie din Spitalul Clinic 
de Copii „Dr. Victor Gomoiu“ în perioada mai 2012 – noiembrie 2013. În prima etapă, o dată cu stabilirea diag-
nosticului de astm bronşic, s-a stabilit şi forma de severitate, utilizând criteriile din ghidul GINA 2008, şi s-a 
determinat valoarea FeNO înainte de iniţierea oricărei terapii de control. Pentru formele persistente s-a iniţiat 
terapia de control adaptată astfel încât să se obţină starea de astm bronşic controlat. În etapa următoare, dupa 
publicarea ultimei versiuni a ghidului GINA 2014, s-a efectuat o a doua clasifi care a astmului pe grade de se-
veritate, ţinând cont de step-ul de tratament necesar pentru a menţine starea de astm controlat, conform rec-
omandărilor din acest nou ghid. În fi nal s-a evaluat corelaţia dintre valoarea FeNO şi severitatea formelor de 
astm, atât după clasifi carea din ghidul GINA 2008, cât şi dintre valoarea FeNO şi severitatea formelor de astm 
după clasifi carea din ghidul GINA 2014.
Rezultate. Dintre cei 48 de copii incluşi în studiu, 29 au avut valoarea FeNO normală, iar 19 crescută. Pe baza 
criteriilor ghidului GINA 2008 pacienţii au fost încadraţi în următoarele forme de severitate: 6 pacienţi cu astm 
intermitent, 27 pacienţi cu astm uşor persistent, 14 pacienţi cu astm moderat persistent şi 1 pacient cu astm 
sever persistent. Pe baza criteriilor din ultimul ghid GINA publicat în 2014, în formă de astm uşor au fost în-
cadraţi 25 de pacienţi, în formă de astm moderat 22 de pacienţi, iar în formă de astm sever 1 pacient.
Evaluarea statistică a corelaţiei dintre forma de astm bronşic conform criteriilor aparţinând ghidului GINA din 
2008 şi valoarea FeNO a furnizat o valoare p = 0,278, iar corelaţia dintre valoarea FeNO şi clasifi carea regăsită 
în ghidul GINA 2014 a fost de p = 0,0468.
Concluzii. Valoarea FeNO nu se corelează cu severitatea astmului bronşic stabilită pe baza clasifi cării din 
ghid ul GINA 2008, dar se corelează cu severitatea astmului stabilită pe baza clasifi cării din ghidul GINA din 
2014.
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STUDII CAZUISTICE

INTRODUCERE

 Astmul bronşic este o afecţiune infl amatorie 
cronică a căilor respiratorii, care reprezintă o cauză 
majoră de morbiditate şi mortalitate, având o in ci-
denţă în creştere în întreaga lume (6).

Astmul bronşic este o boală heterogenă, care se 
prezintă sub forma unor variate fenotipuri clinice 
cu răspuns variabil la tratament.

Caracteristicile fi ziopatologice ale astmului bron-
şic sunt reprezentate de infl amaţia cronică a mu-
coasei bronşice şi hiperreactivitatea bronşică, mani  -

festata prin bronhoconstricţie ca răspuns la diverşi 
triggeri (12).

Ambele stau la baza limitării variabile a fl uxului 
de aer exprimată clinic prin wheezing, scurtarea 
respiraţiei, senzaţie de constricţie toracică şi tuse 
(6). 

Limitarea fl uxului de aer poate avea caracter 
intermitent şi/sau persistent şi poate să varieze în 
timp, ca frecvenţă şi intensitate, în funcţie de expu-
nerea la trigerri specifi ci şi de răspunsul la tratament 
(4). Toate aceste elemente contribuie la conturarea 
treptelor de severitate a astmului.
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Managementul astmului bronşic se bazează pe 
stabilirea corectă a diagnosticului pozitiv, identi-
fi carea şi controlul trigger-ilor, adaptarea indi vi-
dualizată a unei scheme terapeutice care vizează 
atât acutizările, cât şi terapia de control şi moni to-
rizarea periodică.

Managementul adecvat al astmului bronşic pre-
supune inclusiv o corectă evaluarea a severităţii 
ast mului la fi ecare pacient. 

Până nu demult clasifi carea astmului bronşic pe 
trepte de severitatea se făcea luând în considerare 
doar simptomele diurne şi nocturne, gradul de afec-
tare a activităţii zilnice, necesarul de medicaţie de 
tip reliever (bronhodilatator cu durata scurta de ac-
ţiune), valorile FEV1 (volum expirator forţat în o 
se cundă) şi/sau PEF (fl uxul expirator de vârf) (5).

În timp, s-a constatat că există o discordanţă 
între difi cultatea de a obţine starea de astm bronşic 
controlat prin tratament şi gradul de severitate a 
astmului estimat doar pe baza criteriilor clinice şi 
funcţionale respiratorii. Astfel, s-a conturat necesi-
tatea adoptării unei noi clasifi cări a astmului pe 
trepte de severitate, care să includă responsivitatea 
la tratamentul de control (6).

Este difi cil de prezis pattern-ul de răspuns tera-
peutic al fi ecărui pacient înainte de iniţierea şi eva-
luarea efectivă a răspunsului la tratament. Nume-
roase studii au încercat să identifi ce factori pre dic tivi 
ai răspunsului la tratament şi, deci, ai severităţii 
astmului (7,10).

Atopia este unul dintre aceşti factori predictivi, 
fi ind prezentă în peste 50% dintre cazurile de astm 
la copil. De altfel asocierea dintre atopie şi astmul 
sever este bine cunoscută (3,4,12).

FeNO (fracţia de oxid nitric exhalat) este un 
bio marker noninvaziv de infl amaţie bronşică de tip 
eozinofi lic, specifi că astmului bronşic, care se co-
relează strâns cu atopia (8,9,11,13).

Din aceste motive obiectivul studiului de faţă a 
fost evaluarea corelaţiei dintre valoarea FeNO şi 
severitatea astmului bronşic şi în ce măsură FeNO 
reprezintă un factor predictiv al severităţii astmului.

MATERIAL ŞI METODĂ

A fost iniţiat un studiu prospectiv care a inclus 
48 de copii cu vârsta cuprinsă între 5-18 ani diag-
nosticaţi cu astm bronşic. Pacienţii au fost evaluaţi 
şi monitorizaţi în Clinica de Pediatrie din Spitalul 
Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu“, în perioada 
mai 2012 – noiembrie 2013.

Criteriile de includere în studiu au fost:
1. vârsta cuprinsă între 5-18 ani;
2. diagnostic de astm bronşic stabilit pe baza cri-

teriile anamnestico-clinice specifi ce şi confi rmat cu 

ajutorul spirometriei, prin documentarea unui grad 
de reversibilitate al FEV1 de cel puţin 12% după 
ad ministrare salbutamol inhalator;

3. absenţa oricărui tratament de tip controller în 
momentul includerii în studiu.

Criteriu de excludere: existenţa concomitentă a 
altor comorbidităţi.

În prima etapa a studiului, odată cu stabilirea 
diagnosticului de astm bronşic, pentru fi ecare pa-
cient s-a stabilit forma de severitate în funcţie de 
simptomatologia diurnă şi nocturnă, de numărul de 
exacerbări, de gradul de afectare a activităţilor zil-
nice, de necesarul de medicaţie de tip „reliever“ 
(bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune), de va-
lorile FEV1 şi/sau PEF, conform ghidului GINA 
din 2008 (Global Initiative for Asthma, 2008), aşa 
cum apare în Tabelul 1. 

TABELUL 1. Forme de severitate a astmului bronşic 
conform ghidului GINA din 2008
SEVERITATE CARACTERISTICI
INTERMITENT Simptome < 1/săpt.

Exacerbări scurte
Simptome nocturne < 2/lună
FEV1 sau PEF ≥ 80% din prezis
Variabilitate FEV1 sau PEF < 20%

UȘOR 
PERSISTENT

Simptome > 1/săpt, dar < 1/zi
Exacerbările pot afecta acti vitatea sau somnul
Simptome nocturne > 2/lună
FEV1 sau PEF ≥ 80% din prezis 
Variabilitate  < 20-30%

MODERAT 
PERSISTENT

Simptome zilnice
Exacerbările pot afecta acti vitatea sau somnul
Simptome nocturne >1/săptămână
Uti lizare zilnică de SABA
FEV1 sau PEF 60-80% din prezis
Variabilitate > 30%

SEVER 
PERSISTENT

Simptome zilnice
Exacerbări frecvente
Simptome nocturne frecvente
Limitarea acti vităţii fi zice
FEV1 sau PEF ≤ 60% din prezis
Variabilitate > 30%

Concomitent, pentru fi ecare pacient s-a deter-
minat valoarea FeNO utilizând NIOX-MINO cu 
piesă bucală, un analizor de chemoluminescenţă 
aprobat pentru dozarea oxidului nitric exhalat 
(2,5,6). Valorile normale pentru vârsta pediatrică 
va riază între 5-25 ppb.

Ulterior, pentru fi ecare pacient inclus în studiu 
s-a întocmit un plan de acţiune pentru astm, care a 
cuprins prescripţii şi recomandări individualizate 
legate de controlul trigger-ilor şi utilizarea de me-
dicaţie de tip reliever (step 1 tratament, adică SABA, 
bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune, salbu-
tamol inhalator la nevoie). În plus, în cazul paci-
enţilor cu forme persistente de astm, s-a iniţiat 
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terapie de tip „controller“ pornind de la step 2 de 
tratament (5).

În funcţie de forma de astm intermitentă sau 
persistentă s-a stabilit un calendar al evaluărilor cli-
nice şi funcţionale respiratorii, astfel:

• pentru pacienţii cu astm intermitent o eva-
luare la o lună, la 3 luni, la 6 luni, la un an de 
la diagnostic sau la nevoie;

• pentru pacienţii cu astm persistent o evaluare 
la o lună, la 3 luni şi la 6 luni de la diagnostic 
şi iniţierea terapiei de control.

La 3-6 luni de la iniţierea terapiei de tip „con-
troller“ s-a efectuat evaluarea stării de control al 
astmului bronşic. Ţinând cont de istoricul mani fes-
tărilor clinice din ultima lună, de valoarea FEV1 şi 
de consumul de medicaţie de tip „reliever“, s-a sta-
bilit gradul de control al astmului bronşic pentru 
fi ecare pacient individual, notând dacă pacientul în 
momentul respectiv era controlat, parţial controlat 
sau necontrolat (5).

În cazurile în care astmul bronşic era parţial 
con trolat sau necontrolat, s-au aplicat intervenţiile 
adecvate (controlul triggeri-lor, step-up controller) 
şi s-a continuat calendarul de evaluări până la obţi-
nerea stării de astm bronşic controlat.

În etapa următoare, odată cu publicarea ghidului 
GINA din 2014, s-a efectuat o nouă clasifi care a 
astmului bronşic pe grade de severitate, pentru 
fi ecare pacient individual, ţinând cont de step-ul de 
tratament necesar pentru a menţine astmul bronşic 
controlat, conform criteriilor din acest nou ghid, aşa 
cum este ilustrat în Tabelul 2.

TABELUL 2. Forme de severitate a astmului bronşic 
conform ghidului GINA din 2014
Severitate Caracteristi ci
Ușor Necesită step 1 sau 2 pentru control
Moderat Necesită step 3 pentru control
Sever Necesită step 4 sau 5 pentru control

În fi nal, a fost evaluată corelaţia dintre valoarea 
FeNO şi severitatea astmului bronşic stabilită con-
fom criteriilor din ghidul GINA din 2008, pe de o 
parte, şi severitatea astmului bronşic stabilită con-
form criteriilor din ghidul GINA din 2014, pe de 
altă parte.

REZULTATE

În lotul studiat, 29 pacienţi au avut valoarea 
FeNO normală (< 25 ppb), iar 19 au avut valoarea 
FeNO crescută (≥ 25 ppb). Potrivit criteriilor re-
găsite în ghidul GINA din 2008, de stabilire a for-
mei de severitate a astmului bronşic, 6 pacienţi s-au 

încadrat în categoria de astm intermitent, 27 pa-
cienţi în astm uşor persistent, 14 pacienţi în astm 
mo  derat persistent şi un pacient în astm sever per-
sistent.

Repartizarea pacienţilor în funcţie de categoria 
de severitate a astmului bronşic conform criteriilor 
din ghidul GINA din 2008, precum şi în funcţie de 
valoarea FeNO, este ilustrată în Tabelul 3.

TABELUL 3. Distribuţia pacienţilor în funcţie de forma de 
severitate a astmului conform ghidului GINA 2008 şi în 
funcţie de valoarea FeNO
Formă astm GINA 
2008

FeNO < 25 ppb FeNO ≥ 25 ppb TOTAL

Intermitent 3 3 6
Ușor persistent 19 8 27
Moderat persistent 6 8 14
Sever persistent 1 0 1
TOTAL 29 19 48

Aplicând funcţia statistică Chi-Square Test pen-
tru a evalua corelaţia dintre valoarea FeNO şi seve-
ritatea astmului bronsic cu cele 4 categorii ale sale, 
conform ghidului GINA din 2008, aşa cum sunt 
reprezentate în tabelul de mai sus, am obţinut va-
loarea p = 0,278 (nesemnifi cativ statistic).

Potrivit criteriilor din ghidul GINA din 2014 de 
stabilire a formei de severitate a astmului bronşic, în 
funcţie de step-ul de tratament necesar pentru a 
obţine starea de astm bronşic controlat, 25 de pa ci-
enţi s-au încadrat în categoria de astm bronşic uşor, 
22 în astm bronşic moderat şi 1 în astm bronşic sever.

Repartizarea pacienţilor în funcţie de categoria 
de severitate a astmului bronşic, conform criteriilor 
din ghidul GINA din 2014, precum şi în funcţie de 
valoarea FeNO, este ilustrată în Tabelul 4.

TABELUL 4. Distribuţia pacienţilor în funcţie de forma de 
severitate a astmului conform ghidului GINA din 2014 şi în 
funcţie de valoarea FeNO
Formă astm GINA 
2014

FeNO < 25 ppb FeNO ≥ 25 ppb TOTAL

Ușor 19 6 25
Moderat 10 12 22
Sever 0 1 1
TOTAL 29 19 48

Aplicând funcţia statistică Chi-Square Test pen-
tru a evalua corelaţia dintre valoarea FeNO şi se-
veritatea astmului bronşic cu cele 3 categorii ale 
sale, conform ghidului GINA din 2014, aşa cum 
sunt reprezentate în tabelul de mai sus, am obţinut 
valoarea p = 0,0468 (semnifi cativ statistic).

Corelaţia dintre formele de severitate a astmului 
bronşic, aşa cum rezultă din cele două clasifi cări, 
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GINA 2008 şi GINA 2014, este reprezentată în 
Tabelul 5.

TABELUL 5. Distribuţia pacientilor în funcţie de forma de 
severitate a astmului conform ghidului GINA 2008 şi 
ghidului GINA 2014
Formă astm GINA 
2008/GINA 2014

Ușor Moderat Sever TOTAL

Intermitent 6 0 0 6
Ușor persistent 15 12 0 27
Moderat persistent 4 9 1 14
Sever persistent 0 1 0 1
TOTAL 25 22 1 48

Aplicând funcţia statistică Chi-Square Test pen-
tru a evalua corelaţia dintre formele de seve ritatea a 
astmului, stabilite conform ghidului GINA din 
2008, şi formele de severitate a astmului, sta bilite 
con form ghidului GINA din 2014, am obţinut va-
loarea p = 0,0719 (nesemnifi cativ statistic).

DISCUŢII

Clasifi carea astmului bronşic pe grade de seve-
ritate conform ghidului GINA din 2008 se face por-
nind de la contabilizarea simptomelor nocturne şi 
diurne, a exacerbărilor, evaluarea gradului de afec-
tare a activităţilor zilnice, a necesarului de medicaţie 
de tip „reliever“ şi a valorilor FEV1 şi PEF.

Este deja demonstrat că peste jumătate dintre 
cazurile de astm la copil au fenotip atopic şi dintre 
cazurile de astm atopic se recrutează şi cele mai se-
vere forme de astm bronşic. FeNO este un marker 
al infl amaţiei de tip eozinofi lic caracteristică ast-
mului atopic. Cu toate acestea, în studiul de faţă 
va loarea FeNO nu s-a corelat cu severitatea ast-
mului bronşic stabilită conform ghidului GINA 
2008 (p = 0,278, nesemnifi cativ statistic).

Atunci când, în clasifi carea astmului bronşic pe 
grade de severitate, se ţine cont de răspunsul la tra-
tament, aşa cum se întâmplă dacă adoptăm clasi-
fi carea astmului bronşic din ghidul GINA din 2014, 
rezultă o corelaţie semnifi cativă statistic (p = 0,0468) 
între severitatea astmului bronşic şi valoarea FeNO. 

Altfel spus, o valoare crescută a FeNO se asociază 
cu o severitate mai mare a astmului bronşic.

Acest rezultat vine în continuarea recomandărilor 
actuale de utilizare a valorilor FeNO pentru a esti-
ma responsivitatea la corticosteroizi, administraţi 
ca terapie de tip controller (2).

Validitatea acestui rezultat este confi rmată su-
plimentar de defi niţia actuală a astmului bronşic 
sever, aşa cum a fost stabilită prin consensul între 
European Respiratory Society şi American Thoracic 
Society, care ţine cont de răspunsul la tratamentul 
de tip controller (1) şi postulează faptul că astmul 
sever este astmul difi cil de tratat. Acest aspect sub-
liniază suplimentar legătura strânsă dintre severi-
tatea astmului şi modul de răspuns la tratament.

O valoare crescută a FeNO prezice un răspuns 
 difi cil la tratament şi, deci, o formă severă de astm.

Pentru a confi rma suplimentar acest rezultat, co-
relaţia dintre categoriile de severitate a astmului 
bronşic, aşa cum sunt stabilite utilizând separate 
cele două clasifi cări, nu este semnifi cativă statistic 
(p = 0,0719).

CONCLUZII

1. Nu există corelaţie între severitatea astmului 
bronşic stabilită doar pe baza criteriilor clinice şi a 
parametrilor funcţionali respiratori şi severitatea ast-
mului bronşic stabilită în funcţie de treapta de tra-
tament necesară pentru a asigura starea de astm 
bronşic controlat.

2. Nu există corelaţie între valoarea FeNO şi se-
ve ritatea astmului bronşic stabilită doar pe baza cri-
teriilor clinice şi a parametrilor funcţionali respira-
tori.

3. Valoarea FeNO se corelează cu severitatea ast-
mului bronşic stabilită în funcţie de treapta de trata-
ment necesară pentru a asigura starea de astm bron-
şic controlat.

4. Valoarea crescută a FeNO prezice existenţa 
unei forme severe de astm, adică a unei forme de 
astm care necesită o treaptă superioară de tratament 
pentru a fi  controlat.


