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REZUMAT
Fibroza chistică (FC) este cea mai comună afecţiune autozomal recesivă la populaţia caucaziană. Boala 
pulmonară se caracterizează prin afectarea clearance-ului mucociliar cu obstrucţia căilor aeriene, infecţie şi 
infl amaţie cronică. Wheezingul este un simptom comun în FC, dar în unele cazuri este determinat de prezenţa 
con comitentă a astmului. Nu există un consens în cum defi nim astmul în fi broza chistică, dar diagnosticul se 
bazează în principal pe istoricul personal şi familial de atopie al pacientului.
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REFERATE GENERALE

FC este o boală multisistemică complexă cauzată 
de defectele într-o singură genă. Este cea mai co-
mună afecţiune autozomal recesivă la populaţia 
cau caziană, asociată cu moarte prematură. Mani-
fes tările pulmonare sunt responsabile pentru cea 
mai mare morbiditate şi mortalitate. (1) Boala pul-
mo nară din fi broza chistică debutează devreme în 
timpul vieţii şi se caracterizează prin afectarea cle-
arance-ului mucociliar, cu obstrucţia căilor aeriene, 
infecţie şi infl amaţie cronică. Infecţia bacteriană 
cronică endobronşică a fost asociată cu un răspuns 
infl amator intens, neutrofi lic care distruge căile 
aeriene, afectează mecanismele locale de apărare 
ale gazdei şi facilitează infecţiile viitoare. Acest 
ciclu vicios al infl amaţiei şi infecţiei, cu distrugerea 
căilor aeriene, duce la apariţia progresivă a bron-
şiectaziilor, retenţie de aer, afectarea schimburilor 
gazoase şi în fi nal determină insufi cienţă respira-
torie. (2,3)

Wheezingul esta un simptom comun în FC şi în 
timp ce la cei mai mulţi pacienţi este determinat de 
boala pulmonară subiacentă, în unele cazuri 
wheezingul e determinat de prezenţa concomitentă 
a astmului. Este difi cil să determinăm care pacienţi 
au combinaţie cu astmul şi care au simptome ase-
mănătoare astmului, determinate de infl amaţia plă-
mânului din FC. (3,4)

Patogeneza obstrucţiei căilor aeriene şi a 
wheezingului din FC invocă câteva mecanisme 
care se suprapun: edemul mucoasei căilor aeriene 
secundare infecţiei şi infl amaţiei cronice, obstrucţia 
mecanică prin secreţii vâscoase anormale, con-
tracţia musculaturii netede a căilor aeriene deter-
minată de stimularea mediatorilor infl amaţiei eli-
beraţi de organismul gazdei. (5)

Astmul este o afecţiune comună, dar diagnosticul 
de astm poate fi  difi cil de efectuat mai ales la 
preşcolari. Consensul Grupului Internaţional de 
Astm Pediatric defi neşte astmul ca episoade repe-
tate de wheezing şi/sau tuse într-un context clinic în 
care astmul are cea mai mare probabilitate şi alte 
condiţii rare au fost excluse. Această defi niţie este 
nefolositoare la pacienţii cu FC. (6,7) Sunt folosite 
defi niţii variate, care au în comun reversibilitatea 
obstrucţiei căilor aeriene şi infl amaţia cronică a 
acestora. Simptomele clasice ale astmului sunt 
wheezing, tuse, dispnee şi presiune toracică. Pentru 
diagnosticul astmului sunt importante: istoricul, 
documentarea reversibilităţii obstrucţiei bronşice, 
alergia, testarea hiperreactivităţii bronşice, demons-
trarea infl amaţiei căilor aeriene când e posibil. (7)

Este destul de greu să defi neşti astmul în FC, dar 
o încercare a fost efectuată într-un Studiu Epi de-
miologic efectuat în Canada şi Statele Unite 
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(ESCF). Pacientul este raportat ca având astm con-
comitent dacă, în opinia medicului curant, astmul 
contribuie semnifi cativ la boala pulmonară a aces-
tuia. Diagnosticul de astm este sugerat de urmă-
toarele: episoade de obstrucţie acută de căi aeriene, 
reversibile la bronhodilatatoare (apărute mai ales 
sezonier); un istoric important de astm şi/sau evi-
dente de atopie (eczema sau febra fânului); evi-
denţe de laborator de alergie cum ar fi  eozinofi lia 
sau creşterea IgE. Această defi niţie este acceptată, 
deşi utilizarea IgE din ser şi a eozinofi liei are va-
loare dacă aspergiloza bronhopulmonară alergică 
(ABPA) a fost exclusă. (4,6,7,8)

CUM PUTEM DIAGNOSTICA ASTMUL ÎN 
FIBROZA CHISTICĂ?

Unele simptome au puţină relevanţă pentru pa-
cientul cu fi broza chistică. De exemplu, un istoric 
de wheezing este important, dar nespecifi c şi cei 
mai mulţi pacienţi cu FC au tuse recurentă chiar 
dacă au sau nu astm. Probabil cei mai importanţi 
indicatori sunt: un istoric familial de atopie (inclusiv 
astmul) şi un istoric personal de eczemă şi rinită 
alergică. Examenul clinic nu este de ajutor, hiper-
infl aţia este comună atât în astm, cât şi în FC. (3,5,6) 
Semnele clinice precoce includ creşterea dia me-
trului anteroposterior al toracelui, hipersonoritate 
ge neralizată, raluri crepitante groase difuze sau 
localizate. Cianoza este un semn tardiv. 

FUNCŢIA PULMONARĂ

Spirometria standard poate indica prezenţa ob-
strucţiei de căi aeriene. Nu diferenţiază obstrucţia 
determinată de un astm concomitent de cea deter-
minată de boala pulmonară din FC. Măsurarea 
funcţiei căilor respiatorii mici, cum ar fi  debitul ex-
pirator maxim la 25% din capacitatea vitală, nu este 
de ajutor deoarece tendinţa este la scădere la cei 
mai mulţi pacienţi şi aceasta este relativ variabilă.

Măsurarea debitului expirator maxim de vârf 
(PEF) este adesea folosit, cu excepţia fi brozei chis-
tice, unde obstrucţia interesează în principal căile 
aeriene mici şi medii. Scăderea PEF este un semn 
tardiv. (2-6) Bodyplethismografi a poate da infor-
maţii suplimentare, inclusiv gradul de hiperinfl aţie 
şi rezistenţa căilor aeriene, dar nu este specifi că 
astmului din fi broza chistică. (4,6)

HIPERREACTIVITATEA BRONŞICĂ

Hiperreactivitatea bronşică (HRB) este comună 
la pacienţii cu FC la orice vârstă. Testele de HRB 

nu se fac de rutină în pediatrie. HRB la histamină 
sau methocolină este întâlnită la cel puţin 40% din-
tre pacienţii cu FC. (4,9) Dacă HRB este măsurată 
în fi broza chistică utilizând teste de provocare, 
mulţi pacienţi manifestă perioade de creştere a 
reac tivităţii bronşice, în special în timpul şi imediat 
după, o exacerbare infecţioasă. (1,6,9) Hiper res-
pon sivitatea căilor aeriene în fi broza chistică diferă 
în răspunsul la bronhospasmul indus de histamină, 
care este reversibil la ipratropium la pacienţii care 
nu au astm, în timp ce ipratropiumul nu este efi cient 
în reversibilitatea bronhospasmului indus de hista-
mină la pacienţii cu simptome concomitente de 
astm. Acest lucru sugerează că HRB la pacienţii cu 
fi broză chistică este mediată vagal şi este rezultatul 
afectării căilor aeriene datorate bolii pulmonare de 
bază. (10)

Răspunsul la stimuli indirecţi cum ar fi  soluţia 
salină hipertonă sau exerciţiul fi zic este diferit în 
fi broza chistică, deoarece pacienţii prezintă de obi-
cei bronhodilataţie după astfel de provocări. (10)

Testarea la efort are un rol important în evaluarea 
ambelor afecţiuni. Diferenţele între răspunsul la 
efort fi zic în ambele condiţii sunt importante. În 
astm, după o perioadă tranzitorie normală de bron-
hodilataţie, apare progresiv bronhoconstricţia şi 
este maximă la 5-10 minute după oprirea efortului. 
Simp tomele de obicei dispar între 15-30 de minute 
şi funcţia pulmonară revine la normal între 30-60 
de minute. În fi broza chistică este o creştere marcată 
a debitului expirator maxim de vârf (PEF) în timpul 
exerciţiu-lui, care este cu atât mai exagerată la cei 
cu boală pulmonară mai gravă. După efortul fi zic, 
scăderea PEF este mai puţin extinsă decât în astm. 
Probabil principala cauză a acestor rezultate este 
instabilitatea căilor aeriene din fi broza chistică. 
(1,4,6,10,11) 

Toţi pacienţii cu FC ar trebui testaţi pentru a ve-
dea dacă spirometria se îmbunătăţeşte după utili-
zarea unui bronhodilatator (ex. salbutamol, terbu ta-
lina sau ipratropium bromide) în aerosol sau ne-
bulizări (11).

Răspunsul la bronhodilatatorii este recomandat 
pentru diagnosticul astmului, dar utilitatea lui în 
diagnosticului astmului în FC, este puţin evidentă. 
Motivul pentru aceasta este datorat gradului de va-
riabilitate în măsurarea funcţiei pulmonare (care 
poate varia cu până la 15-20% spontan, inclusiv 
tes tele din aceeaşi zi). Pacienţii cu fi broză chistică 
arată adesea un grad de răspuns la bronhodilatatorii 
chiar dacă au sau nu astm, dar cele mai multe studii 
nu au găsit o relaţie cu atopia. (4,6)

Hiperreactivitatea căilor aeriene în FC este de 
mult timp recunoscută şi mulţi pacienţi cu FC au 
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wheezing. Acesta poate fi  determinat de bronho-
spasm, edem al mucoasei şi retenţia de secreţii în 
căile aeriene. Odată ce asprgiloza bronhopulmonară 
alergică şi refl uxul gastroesofagian au fost excluse, 
putem folosi medicaţie pentru aceasta. (4,6,11)

Pacienţii cu fi broză chistică şi astm concomitent, 
se manifestă cu simptome acute recurente de disp-
nee care răspunde impresionant la administrarea 
inhalatorie de β2-agonişti şi/sau corticosteroizi sis-
temici (8). Totuşi mulţi alţii au un grad de rever si-
bilitate la bronhodilatatori în absenţa unui răspuns 
clinic bun la tratamentul antiasmatic. În contrast cu 
cei cu astm, exerciţiul nu induce bronhospasm şi 
poate chiar cauza bronhodilataţie la pacienţii cu 
fi broză chistică care au răspuns la bronhodilatator, 
în absenţa astmului. (4,6,8-10)

ATOPIA

IgEtotal în ser pot fi  un ghid al statusului atopic 
al pacientului. Testele prick pozitive sau testele 
RAST din ser (radioallergosorbent tests) vor indica 
statusul atopic când alergeni comuni de tipul pra-
fului de casă, câine, pisică, polenuri de ierburi şi 
ar bori, sunt testaţi. O reacţie la Aspergilus nu de-
notă întotdeauna atopie şi nu ar trebui să facă parte 
din screeningul atopic al fi brozei chistice. Pre-
valenţa atopiei în FC este în fapt, similară cu cea 
din populaţia non-fi broza chistică. (1-6) Este bine 
sta bilit ca pacienţii cu fi broză chistică atopici, au 
afec tare pulmonară mult mai gravă.

DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL

La pacienţii cu FC şi wheezing difi cil de con-
trolat, anumite condiţii trebuie excluse şi trebuie să 
facă parte din diagnosticul diferenţial al astmului 
din fi broza chistică. Acestea pot să coexiste.

Traheo-bronhomalacia trebuie exclusă prin 
bron hoscopie cu bronhoscop fl exibil. Importanţa 
acestui diagnostic este că poate mima simptome de 
astm, dar se pot înrăutăţi datorită relaxării muscu-
laturii netede de către bronhodilatatorii.

Refl uxul gastroesofagian este comun la sugarii 
cu FC, dar problemele persistă la mulţi copii mari 
şi adulţi. Esta bine stabilit ca refl uxul este asociat 
cu bronhospasmul şi wheezingul. Necesită studiu 
pH-metric pe 24 de ore pentru a confi rma diag nos-
ticul. (3,5)

Aspergiloza bronhopulmonară alergică trebuie 
exclusă, deşi uneori diagnosticul este difi cil. Ca zu-
rile clasice sunt simplu de diagnosticat. Totuşi 
multe simptome şi semne ale ABPA sunt comune şi 
mimează boala pulmonară din FC. Consensul Con-

ferinţei Fundaţiei de Fibroză chistică propune 
criterii de diagnostic pentru ABPA, criterii minime 
de diagnostic şi recomandări de screening. (12,13)

Boala severă obstructivă a căilor respiratorii 
mici este difi cil de defi nit cu precizie. Copiii au 
wheezing greu de tratat şi adesea spută cu ex-
pectoraţie minimă, deşi plămânii sunt plini de se-
creţii. Tomografi a pulmonară de înaltă rezoluţie 
(HRCT) poate fi  utilă pentru pacientul care nu răs-
punde la tratamentul standard. Se evidenţiază boala 
extinsă a căilor aeriene mici, manifestată prin re-
tenţia distală de aer, determinată de bronşiolita 
obli terantă fi xă. (4,6,11,12).

TRATAMENT 

Mulţi pacienţi cu exacerbare în fi broza chistică 
au, de asemenea, şi hiperrectivitate a căilor aeriene 
şi se observă o îmbunătăţire a funcţiei pulmonare la 
pacienţii spitalizaţi care primesc nebulizări regulate 
cu salbutamol. Agoniştii β-adrenergici cresc frec-
venţa bătăilor ciliare şi pot afecta secreţia de mucus 
(11,14,15). Terbutalina s-a observat că stimulează 
secreţia de ioni de clor în lumen şi pot creşte hidra-
tarea căilor aeriene (10). Teofi lina creşte clearance-
ul mucociliar, contractilitatea diafragmatică, antre-
nează centrii respiratori din sistemul nervos central 
şi poate fi , de asemenea, antiinfl amatorie, cel puţin 
în contextul astmului, la pacienţii fără fi broză 
chistică. Unele studii arată că teofi lina poate fi  be-
nefi că în ast mul din fi broza chistică. (10)

Corticosteroizii infl amatori (CSI) sunt în mare 
măsură prescrişi în fi broza chistică, adesea fără 
prea multe justifi cări. La sugari se prescriu adesea 
înainte de diagnostic, deaorece simptomele lor sunt 
atribuite astmului. Un alt motiv pentru care CSI 
sunt prescrişi pacienţilor cunoscuţi cu fi broză chis-
tică, este credinţa greşită că zgomotul descris de 
pacient sau familie este legat de bronhospasm şi nu 
de secreţiile din căile respiratorii. Cei mai mulţi 
cred că administrarea de CSI pentru scăderea infl a-
maţiei din FC, nu este o strategie corectă. Prin ur-
mare singura indicaţie de utilizare a lor în fi broza 
chistică este dacă pacientul are astm. (1,11,14) 

Abordarea unui tratament în trepte a fost propus 
pentru astm de către toate ghidurile internaţionale. 
La pacienţii cu astm necontrolat trebuie luată în 
con siderare o treaptă superioară de tratament. (7) 
La pacienţii cu fi broză chistică şi astm, tratamentul 
urmează progresia standard în trepte folosită în 
astmul bronşic: bronhodilatatori cu acţiune scurtă, 
corticosteroizi inhalatori, β agonişti cu durată lungă 
de acţiune, teofi lina (care poate îmbunătăţi clea-
ran ce-ul mucociliar), antagonişti de receptori de 
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leuko triene (evidenţe limitate în FC, pot scădea 
infl amaţia eozinofi lică), steroizi orali. Răspunsul 
individual la tratamentul antiastmatic poate fi  de 
ajutor în diag nosticul astmului asociat fi brozei 
chistice. (4,6, 10,14-16)

 CONCLUZII

Nu este un consens în defi nirea astmului din 
fi broza chistică. Suprapunerea între simptomele 
bolii pulmonare din fi broza chistică şi cele din astm 
şi faptul că ambele condiţii sunt caracterizate de 
reactivitate bronşică, obstrucţie variabilă a căilor 
respiratorii şi exacerbări infecţioase, complică pre-
cizia diagnosticării astmului în fi broza chistică.

Factorii care susţin diagnosticul de astm în fi -
broza chistică sunt: istoricul de wheezing recurent, 
istoricul familial pozitiv de atopie, istoricul de 
atopie al pacientului (eczemă, febra fânului, alergii 
alimentare), teste prick cutanate şi teste RAST din 
ser pozitive (cu excepţia Aspergillus), valori cres-
cute în ser ale IgE (cu excepţia ABPA). Testarea 
func ţiei pulmonare (spirometrie, reversibilitate la 

bronhodilatator, hiperreactivitatea bronşică), exclu-
derea altor diagnostice (refl uxul gastroesofagian, 
traheobronhomalacia, ABPA, bronşiolita obli te-
rantă) şi răspunsul la medicaţia antiastmatică, pot 
ajuta la diagnostic. (4,6,7)

Cu toate acestea, este încă difi cil de determinat 
cine are FC şi astm şi cine are simptome ase mă-
nătoare astmului, de expir prelungit, wheezing şi 
raluri crepitante cauzate de infl amaţia pulmonară 
de bază. O analiză a bazelor de date din America de 
Nord şi Europa arată că etichetarea pacienţilor cu 
fi broză chistică şi astm concomitent infl uenţează 
prescripţia de medicamente (4,6). Identifi carea pa-
cienţilor cu astm concomitent semnifi cativ este to-
tuşi importantă, deoarece pot benefi cia de medicaţia 
specifi că astmului, în special corticosteroizi inha-
latori. (11)

Indiferent dacă wheezingul este datorat unui 
astm concomitent sau nu, tratamentul urmează pro-
gresia standard folosită în astm. Oricare ar fi  terapia 
prescrisă de medic, aceasta trebuie continuată, nu-
mai dacă benefi ciile sunt dovedite în mod obiectiv.


