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REZUMAT
Pneumonia este o formă de infecţie respiratorie acută care afectează plămânii şi care este cauză principală de 
mortalitate în rândul copiilor la nivel mondial. Pneumonia poate apărea la orice vârstă, dar este mai frecventă 
la copiii mici. Etiologia ei este adesea dificil de determinat, criteriile de diagnostic fiind adesea prezumptive şi 
bazându-se pe date epidemiologice, clinice, de laborator şi radiologice. Autorii prezintă trei cazuri de pneumo-
nie diagnosticate la vârste diferite, subliniid particularităţile clinice, imagistice şi evolutive.
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PREZENTĂRI DE CAZ

INTRODUCERE

Pneumonia reprezintă principala cauza de îm-
bolnăvire şi mortalitate la copii la nivel mondial, cu 
o incidenţă anuală estimată la 150-160 de milioane 
de cazuri la copiii mai mici de 5 ani, dintre care, 
aproximativ 11-20 milioane au necesitat spitalizare 
şi 1,1 milioane au decedat (1). UNICEF estimează 
un număr chiar mai mare, de 3 milioane de copii 
decedaţi de pneumonie în fiecare an, la nivel mon-
dial, cu particularitatea că se întâlneşte aproape ex-
clusiv la copiii cu boală pulmonară cronică prin 
prematuritate, boală cardiacă congenitală şi la imu-
nosupresaţi. Cu toate că cele mai multe cazuri se 
întâlnesc în ţările în curs de dezvoltare, pneumonia 
rămâne o importantă cauză de morbiditate chiar şi 
în ţările industrializate (2). Per total, pneumonia re-
prezintă 18% din numărul total de cauze de morta-
litate la copiii sub 5 ani în întreaga lume, depăşind 
tuberculoza, SIDA şi malaria (1).

Pneumonia poate fi întâlnită la orice vârstă. Cu 
toate acestea, este mai des întâlnită la copiii mici şi 
reprezintă 13% dintre toate bolile infecţioase la co-
piii mai mici de 2 ani. Virusurile respiratorii sunt 
responsabile de majoritatea cazurilor de pneumo-
nie comunitară printre copiii spitalizaţi (3).

Diagnosticul de pneumonie la copil rămâne o 
provocare în ţările slab dezvoltate. În multe cazuri, 
diagnosticul de pneumonie la copii poate fi stabilit 
pe criterii clinice, depistându-se simptomele tipice 
de boală şi putând să localizeze infecţia. Imagistica 
(radiografia toracică, în special) îşi are rolul în con-
firmarea diagnosticului de pneumonie atunci când 
examenul fizic este neconcludent sau dificil. Aces-
te cazuri se întâlnesc în special la copiii mici şi su-
gari când semnele şi simptomele pot fi nespecifice 
(4,5).

Autorii prezintă trei cazuri de pneumonie diag-
nosticate la vârste diferite, subliniind particularită-
ţile clinice, imagistice şi evolutive.

 Cazul 1
Pacientul G.R., în vârstă de 7 luni, sex feminin, 

din mediul rural, se internează pentru tahipnee, 
wheezing, tuse şi obstrucţie nazală. Boala a debutat 
cu o lună înainte, cu semne de rinofaringită acută, 
urmate de dificultăţi în respiraţie ce au necesitat in-
ternare la spitalul din localitate. După externare, 
evoluţia pacientului a fost nesatisfăcătoare, cu sin-
drom respirator moderat, motiv pentru care se in-
ternează în spitalul nostru. Antecedentele heredo-
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colaterale şi personale patologice au fost nesem-
nificative. La examenul clinic se observă un paci-
ent cu stare generală alterată, afebril, 7.800 g, tuse, 
coriză, FR 42 resp/min, wheezing, tiraj intercostal 
şi subcostal, expir prelungit, raluri pulmonare bron-
şice şi subcrepitante, AV 100 b/min, ficat cu margi-
nea inferioară la rebord, sistem digestiv şi urinar 
fără modificări. Investigaţiile de laborator au arătat 
niveluri moderat crescute ale reactanţilor de fază 
acută (VSH 45/86 mm, proteina C reactivă sub 6 
mg/dl) număr de leucocite normal, cu predominen-
ţa limfocitelor (67%) pe formula leucocitară. Radi-
ografia toracică a relevat opacitate difuză perihilar 
drept (Fig. 1). Examenul ORL a pus diagnosticul de 
rinofaringită acută. Pe parcursul internării a primit 
tratament cu antibiotic (cefuroxime parenteral 5 
zile, urmat de ceftriaxonă), bronhodilatator inhala-
tor, corticoterapie, oxigenoterapie la nevoie şi tra-
tament simptomatic. Evoluţia bolii a fost nesatisfă-
cătoare, cu perioade de exacerbare a sindromului 
ventilator, cu creşterea ritmului respirator (58-60 
resp/min) şi a alurii ventriculare (120 bătăi/min), 
hepatomegalie la 1,5 cm sub rebordul costal, nece-
sitând tratament diuretic. Saturaţia în oxigen la pul-
soximetrie a fost de 90%. În a patra zi de internare, 
pacientul a prezentat febră, vărsături, anorexie şi 
diaree şi a primit perfuzie endovenoasă şi tratament 
patogenic. Sub tratament, episodul digestiv se re-
mite, însă sindromul ventilator se menţine, motiv 
pentru care se repetă hemograma, cu rezultate com-
parabile, nivel normal de leucocite (8.500/mmc) şi 
o uşoară creştere a numărului de neutrofile (50%). 
VSH-ul rămâne la valori similare (32/56 mm). Cul-
turile din orofaringe, sânge şi scaun au fost negati-
ve. Luând în considerare evoluţia clinică fără ame-
liorare sub terapie, aspectul radiologic de lim-
fadenopatie hilară şi nivelul de trai scăzut, pacien-

tul a fost transferat în Clinica de Pneumoftiziologie 
a Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş“, 
Craiova, cu diagnosticul de „Bronhopneumonie. 
Limfadenopatie hilară. Rinofaringită“. Din cauza 
suspiciunii de tuberculoză pulmonară primară au 
fost efectuate teste suplimentare, radiografia toraci-
că fiind repetată şi identificând dezvoltarea unei 
opacităţi pulmonare drepte sub forma unei benzi 
paratraheale. Testul cutanat la tuberculină a fost ne-
gativ, iar aspiratul gastric nu a identificat bacili 
Koch. Deoarece etiologia specifică (bacilul Koch) 
nu a fost depistată, terapia antibiotică a fost conti-
nuată pentru încă două săptămâni, alături de terapia 
patogenică, până la dispariţia simptomelor respira-
torii. Evoluţia a fost favorabilă, radiografia pulmo-
nară efectuată la externare relevând rezoluţia opa-
cităţii pulmonare.

Cazul 2
P.M., în vârstă de 4 ani, sex feminin, din mediul 

rural, se internează pentru tuse iritativă, obstrucţie 
nazală şi disfagie. Boala a debutat cu o săptămână 
înainte cu semne nespecifice, pierderea apetitului, 
febră şi tuse rară. A primit tratament la spitalul din 
localitate cu antibiotic intravenos şi tratament 
simptomatic fără ameliorarea simptomatologiei, fi-
ind transferată în Clinica de Pneumoftiziologie. La 
examenul fizic se decelează stare generală modifi-
cată, febră, facies încercănat, tuse productivă, FR 
crescută (44 r/min), submatitate pulmonară la per-
cuţie, raluri subcrepitante fine în treimea inferioară 
a plămânului drept, faringe hiperemic. Analizele de 
laborator au arătat nivel normal de hemoglobină 
(12,4 g/dl), leucocitoză moderată (12.000/mmc) cu 
predominenţa limfocitelor pe formula leucocitară, 
59% şi VSH 15/35 mm. Alte investigaţii de labora-
tor au fost nerelevante pentru episodul actual. La 
examinarea ORL s-a identificat rinofaringită acută 
şi otită medie acută. Radiografia toracică a arătat 
opacitate omogenă în treimea inferioară a plămânu-
lui drept (Fig. 2). Testul cutanat la tuberculină a 
fost negativ. S-a formulat diagnosticul de „Pneu-
monie acută de lob inferior drept. Rinofaringită 
acută. Otită medie acută“. Tratamentul a început cu 
ceftriaxone intravenos, 8 zile, şi t ratament simpto-
matic, urmat de antibioterapie orală (amoxicilină-
clavulanate, 7 zile). Evoluţia a fost favorabilă, cu 
rezoluţia simptomelor şi a opacităţii pulmonare.

Cazul 3
M.A.C., în vârstă de 16 de ani, de sex masculin, 

din mediul urban se internează pentru tuse produc-

FIGURA 1. Radiografie pulmonară a pacientului nr. 1 ce 
relevă opacitate difuză parahilar drept
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tivă, febră, frison, dispnee, dureri toracice, ano-
rexie. Din istoric reţinem că pacientul a primit tra-
tament la domiciliu cu Amoxicilină-clavulanat (1 g, 
de două ori pe zi) fără evoluţie favorabilă. Antece-
dentele heredo-colaterale şi personale patologice 
au fost nesemnificative pentru boala curentă. Exa-
menul clinic a relevat o stare generală alterată, fe-
bră, facies încercănat, hiperemie faringiană, FR ri-
dicată, 44/min, matitate la percuţie la baza stângă a 
plămânilor, raluri crepitante fine în aceeaşi regiune. 
Fără modificări din partea sistemului cardiac, di-
gestiv şi renal. Rezultatele analizelor de laborator 
au inclus nivel normal al hemoglobinei (14,3 g/dl) 
şi nivel normal de leucocite (7.910/mmc), cu pre-
dominenţa neutrofilelor, 65% pe formula leucocita-
ră şi VSH moderat crescut (35/70 mm). De aseme-
nea, au fost crescute nivelurile transaminazelor 
(GPT 141, 3UI/l şi GOT 85,4UI/l) probabil din ca-
uza consumului de antibiotice. Examenul ORL a 
evidenţiat rinoree posterioară şi radiografia toraci-
că a relevat opacifiere neomogenă difuză heteroge-
nă în 2/3 inferioare a plămânului stâng cu reacţie 
pleurală şi opacifiere de slabă intensitate difuză cu 
limita inferioară pe mica scizură parahilar extern 
drept (Fig. 3). Diagnosticul formulat a fost „Pneu-
monie acută de lob stâng. Reacţie pleurală. Scizuri-
tă. Hepatocitoliză“. S-a început tratamentul antibi-
otic cu ampicilină administrată intravenos (timp de 
5 zile), urmată de penicilină pe cale orală (1 g, de 
trei ori pe zi, 10 zile), terapie corticoidă sistemică 
pentru ameliorarea sindromului ventilator, protec-
ţie hepatică şi terapie simptomatică. Evoluţia a fost 
favorabilă cu remiterea simptomatologiei şi rezolu-
ţia modificărilor pulmonare.

FIGURA 3. Aspectul radiologic al pacientului 
nr. 3 din cazurile prezentate 

DISCUŢII

Pneumonia este o formă de infecţie respiratorie 
acută care afectează plămânii.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
pneumonia este cea mai importantă cauză infecţi-
oasă de deces la copii la nivel mondial, provocând 
moartea a peste 922.000 de copii sub vârsta de 5 
ani, în 2015, reprezentând 15% din totalul decese-
lor copiilor sub 5 ani (6). Pneumonia poate apărea 
la orice vârstă, dar este mai frecventă la copiii mici, 
reprezentând 13% din totalul bolilor infecţioase la 
copiii cu vârsta mai mică de 2 ani. Pneumonia poa-
te fi cauzată de numeroşi agenţi infecţioşi, inclu-
zând virusuri, bacterii şi fungi. Cea mai frecventă 
cauză de infecţie bacteriană de pneumonie la copil 
este Streptococcus pneumoniae, urmat de Hae-
mophilus influenzae tip b (Hib). Printre infecţiile 
virale care provoacă pneumonie, cea cu virusul sin-
ciţial respirator este cea mai frecventă, fiind res-
ponsabilă pentru cele mai multe cazuri de pneumo-
nie comunitară în rândul copiilor spitalizaţi. Per 
total, virusurile respiratorii reprezintă o povară 
grea, mai ales la copiii mici în ceea ce priveşte frec-
venţa mare a infecţiilor, complicaţiile bacteriene şi 
spitalizările. În ţările în curs de dezvoltare, anumite 
infecţii virale sunt asociate chiar cu mortalitate. 
Specialiştii consideră că noi descoperiri medicale 
pot redirecţiona gândirea clinică şi modalităţile te-
rapeutice (3,4,6,7).

Virusurile şi bacteriile care se găsesc în mod na-
tural la nivelul cavităţii nazale şi a faringelui copi-
ilor pot infecta plămânii prin inhalare. De aseme-
nea, se pot transmite pe cale aeriană prin picăturile 

FIGURA 2. Aspectul radiologic al pacientului 
nr. 2 din cazurile prezentate 
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Flugge, prin strănut sau tuse. Mai mult, pneumonia 
se poate transmite şi pe cale sanguină, în timpul şi 
imediat după naştere (4,6). Caracteristicile clinice 
ale pneumoniilor virale şi bacteriene sunt asemănă-
toare; totuşi, simptomele pneumoniei virale pot fi 
mai numeroase. Tahipnea are cea mai mare valoare 
predictivă în ceea ce priveşte diagnosticul pneumo-
niei la copilul sub 3 ani. Pe de altă parte, tusea este 
cel mai comun simptom al pneumoniilor la vârsta 
de sugar, alături de tirajul intercostal şi hipoxemia. 
La aceastea se pot adăuga febra, iritabilitatea şi 
anorexia, în special la sugarii grav bolnavi. Whe-
ezingul este cel mai frecvent simptom în cazul in-
fecţiilor virale. Adolescenţii au simptome similare 
cu copiii mici. La acestea se pot adăuga şi alte 
simptome constituţionale, precum cefaleea, dureri-
le toracice sau durerile abdominale uşoare. Vărsă-
turile, diareea, faringita şi otalgia/otita sunt, de ase-
menea, frecvent întâlnite la adolescenţi. De obicei, 
la această vârstă Mycoplasma pneumonie este cea 
mai frecventă cauză de pneumonie (2,4,8,9).

Cazurile pe care le-am prezentat au debutat la 
vârste diferite şi au avut o evoluţie nefavorabilă, 
prelungită. Radiografiile toracice au fost sugestive 
pentru tuberculoza pulmonară primară, fiind nece-
sară internarea într-un spital de Pneumoftiziologie 
pentru a exclude acest diagnostic. Debutul a fost 
diferit, insidios şi precedat de semnele rinofaringi-
tei catarale la copiii mici, în timp ce în al treilea 
caz, adolescentul a prezentat un debut brusc. Aces-
te caracteristici ale debutului sunt, de asemenea, 
găsite în alte studii de specialitate. Sindromul func-
ţional respirator a fost moderat în toate cazurile, 
însă mai prelungit şi cu potenţial evolutiv mai sever 
la sugar. Tulburările hemodinamice ca o consecinţă 
imediată a hipoxiei s-au manifestat la sugar prin 
coborârea marginii inferioare a ficatului la 1,5 cm 
sub rebordul costal, creşterea uşoară a alurii ventri-
culare şi apariţia ralurilor subcrepitante fine în 
ploaie; s-au remis rapid după administrarea medi-
caţiei patogenice fără a fi urmate de instalarea insu-
ficienţei cardiace. Sindromul toxiinfecţios a fost 
prezent în toate cele trei cazuri, dar nuanţat în mod 
diferit şi mai pronunţat la sugar în raport cu capaci-
tatea sa imunoreactivă, urmare a epuizării imu-
noglobulinelor transmise transplacentar şi iniţierii 
imunităţii proprii. De asemenea, el a prezentat un 
episod de diaree acută, care a complicat bronho-
pneumonia. 

Majoritatea copiilor sănătoşi pot lupta cu infec-
ţia prin resursele proprii. Copiii al căror sistem 
imun este afectat de boli preexistente, precum in-
fecţia HIV, rujeolă sau malnutriţie au risc mai mare 
de a dezvolta pneumonie, mai ales cei care nu au 

fost alăptaţi natural. Nici unul dintre cazurile noastre 
nu a prezentat boli asociate. De asemenea, factorii de 
mediu ca fumatul parental, poluanţii din aer sau lo-
cuinţe aglomerate cresc susceptabilitatea copiilor 
pentru pneumonie (6,10). Dintre cazurile noastre, 
primul pacient a avut un mediu de viaţă precar, dar 
nu a prezentat nici un alt factor de mediu asociat. 

Radiografiile pulmonare în cazurile studiate au 
identificat aspecte de bronhopneumonie pseudo-lo-
bară fără complicaţii obstructive (atelectazie) la cei 
doi copii mici şi un aspect de pneumonie în 2/3 in-
ferioare a lobului pulmonar stâng, în al treilea caz. 
Mai mult, la toate cazurile hemograma nu a prezen-
tat modificări semnificative pentru aspectul de in-
fecţie bacterienă, doar primul caz având o deviere 
în formula leucocitară de la limfocitoză la neutrofi-
lie. Testarea virală nu a putut fi efectuată, dar sus-
pectăm că ar fi fost un rezultat pozitiv. 

Există numeroase studii care confirmă rolul vi-
rusurilor în pneumonia pediatrică. Cităm un studiu 
din 2015, care a înrolat 2.638 de copii diagnosticaţi 
cu pneumonie. La 89% dintre pacienţi s-au depistat 
modificări radiologice concludente pentru diagnos-
ticul de pneumonie, dar numai 8% au avut infecţie 
bacteriană şi 66% au prezentat unul sau mai multe 
virusuri. 7% dintre pacienţi au prezentat atât infec-
ţie virală, cât şi bacteriană. Majoritatea pacienţilor 
au fost mai mici de 4 ani (70%) şi 45% s-au înca-
drat sub vârsta de 2 ani. De asemenea, s-a demon-
strat că cel mai frecvent patogen întâlnit a fost viru-
sul sinciţial respirator (28%) atât la întreg lotul, cât 
şi la grupa de vârstă sub 2 ani. Al doilea virus im-
plicat a fost rinovirusul. În ceea ce priveşte vârsta 
sub 5 ani, au fost identificaţi alţi doi patogeni, ade-
novirusul şi metapneumovirusul. La pacienţii peste 
5 ani, Mycoplama pneumonie a fost prezentă la 
19% dintre cazuri (3).

Interacţiunea dintre virusuri şi bacterii este pro-
babil mult mai frecventă şi mai importantă din 
punct de vedere clinic decât se cunoaşte până acum. 
Conform mai multor studii, unul din 4 copii înrolaţi 
în studii clinice prezentând mai mulţi patogeni 
(7,11). Se cunoaşte faptul că virusurile iniţiază o 
cascadă de evenimente care culminează cu suprain-
fecţia bacteriană. În ţările dezvoltate, eficienţa vac-
cinurilor conjugate a condus la o prevalenţă redusă 
a pneumoniilor. Pe de altă parte, testele diagnostice 
pentru pneumonie sunt relativ insensibile, de aceea 
se ridică necesitatea identificării unui test rapid şi 
ieftin pentru diagnosticarea corectă a acestora. 
Dacă ne referim la studiul precedent citat şi compa-
răm cele 3 cazuri prezentate de noi, putem să presu-
punem că evoluţia bolii a fost datorată interacţiunii 
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dintre virusuri şi bacterii sau că etiologia virală a 
fost predominantă. În plus, nici unul dintre cazurile 
prezentate nu a fost vaccinat anti-pneumococic. 

Pe de altă parte, s-a încercat să se elaboreze un 
scor diagnostic pentru a identifica pneumoniile 
bacteriene chiar şi în absenţa culturilor pozitive. 
Acest scor include modificări clinice, radiologice şi 
de laborator care sunt uşor de identificat (Tabelul 1, 
2) (4).

TABELUL 1. Scor pediatric radiologic pentru diagnosticul 
de pneumonie (4)
1. Infi ltrate (condensare)
Bine defi nit: lobar, segmental, lobular +2
Densităţi neregulate, neuniforme, greu de defi nit 
(alveolar, lobular)

+1

Desen peribronhial -1
2. Localizare
Un lob +1
Lobi multi pli sau ambele arii pulmonare +1
Arii multi ple, predominant perihilar -1
3. Spaţiu pleural
Efuzie pleurală minimă (doar unghi costal-diafragmati c) +1
Efuzie pleurală +2
4. Abcese, pneumatocele
Nedefi nite +1
Bine defi nite +2
5. Atelectazia
Subsegmental -1
Lobar (lob drept, superior sau mijlociu) -1
Lobar (altul) 0

Rezultatele se pot interpreta în felul următor: in-
fecţii bacteriene ≥1 puncte, pneumonie virală între 
1,5-3 puncte; pneumonie pneumococică 4,4 punc-
te; pneumonie stafilococică 6,5 puncte; pneumonie 
cu Haemophilus influenzae 1,5 puncte. 

TABELUL 2. Scor de diagnostic pentru pneumoniile 
bacteriene (4)
Scor radiologic – a se vedea Tabelul 1 
Leucocite (>20.000/mmc) +1
Neutrofi le, în număr absolut
(>10.000/mmc)

+1

Deviaţie spre stânga a formulei leucocitare +1
Febră (> 39°C) +1
Proteină C reacti vă (> 20 mg/dl) +1

Dacă aplicăm scorul diagnostic la cele 3 cazuri 
prezentate, rezultatele nu sunt relevante (scor 2 şi 3, 
dar care nu ne pot ajuta să distingem etiologia vira-
lă de cea bacteriană). 

În ceea ce priveşte investigarea radiologică, se 
cunoaşte că radiografia toracică este principala me-
todă imagistică folosită pentru a confirma diagnos-
ticul de pneumonie. Există numeroase aspecte radi-

ologice care sunt evocatoare pentru pneumonie. De 
asemenea, când ne referim la pneumonie, trebuie să 
ţinem cont şi de faptul că orice imagine reflectă o 
anumită condiţie la momentul la care a fost efectu-
ată. De aceea, deoarece pneumonia este o boală în 
dinamică este posibil ca imaginile ce iniţial erau 
sugestive pentru diagnostic să necesite o reevaluare 
bazată pe cursul clinic ulterior (4,5). 

Toţi pacienţii noştri au efectuat radiografii în 
evoluţie, care au evidenţiat stadiul clinic şi, în final, 
rezoluţia bolii. Pe de altă parte, se cunoaşte faptul 
că imagistica radiologică prezintă frecvent şi as-
pecte nespecifice şi s-a demonstrat că în numai 
42-73% dintre cazuri se poate prezice cu acurateţe 
etiologia pneumoniilor (5). Într-un studiu referitor 
la pneumonia comunitară efectuat pe 168 de copii 
şi evaluaţi independent de 2 radiologi diferiţi, 
Wubbel şi colab. au demonstrat că nu a fost posibilă 
stabilirea etiologiei virale sau bacteriene după as-
pectul radiologic (12). Concluzia a fost că pentru a 
diagnostica pneumonia este nevoie de coroborarea 
datelor imagistice, cât şi a celor clinice şi de labo-
rator, pentru a ajuta specialistul să stabilească cât 
mai exact etiologia bolii şi ulterior tratamentul 
adecvat (4,12).

Indicaţiile pentru efectuarea radiografiei pulmo-
nare depind de vârsta pacientului. Sugarii şi copiii 
mici cu febră şi semne de insuficienţă respiratorie 
(tahipnee, bătăi de aripioare nazale, tiraj intercos-
tal, raluri sau asurzirea zgomotelor pulmonare) au 
indicaţie de radiografie pulmonară. Pe de altă parte, 
la copiii mai mari şi adolescenţi radiografia pulmo-
nară poate să nu fie necesară când aspectul clinic 
este sugestiv pentru pneumonie (4,5). În ceea ce 
priveşte infiltatele lobare din pneumonii, numeroa-
se studii au arătat că acestea nu pot face distincţia 
cu acurateţe între etiologia bacteriană şi cea virală 
(13,14). Un studiu recent a demonstrat că deşi paci-
enţii aveau modificări radiologice tipice de pneu-
monie lobară, majoritatea aveau, de fapt, pneumo-
nie virală (3). Pe de altă parte, un studiu finlandez a 
concluzionat că infiltratele alveolare (echivalente 
cu cele lobare) deşi insensibile pot fi considerate 
totuşi suficient de rezonabile pentru a orienta către 
etiologia bacteriană. Astfel, un infiltrat lobar se 
poate întâlni atât în infecţii virale, cât şi bacteriene 
sau în alte tipuri de entităţi (precum corpul străin 
aspirat) (15). 

Recent s-a manifestat un interes crescut pentru a 
descoperi noi metode de a diagnostica cu acurateţe 
pneumoniile şi de a scădea expunerea la radiaţiile 
ionizante. În acest sens se descrie ecografia pulmo-
nară care pare o metodă atractivă pentru diagnosti-
cul pneumoniilor (1,2). O meta-analiză care a com-
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parat folosirea ecografiei faţă de metodele standard 
de diagnostic pentru pneumonii (diagnostic clinic, 
radiografii pulmonare +/- analize de laborator) a 
găsit că sensibilitatea ecografiei pulmonare a fost 
similară cu metoda standard (examen clinic şi radi-
ologic) de diagnostic a pneumoniei copilului (1). 
Studii similare atât la copii, cât şi la adulţi au găsit 
rezultate asemănătoare. În ceea ce priveşte calitatea 
examinării ecografice, rezultatele depind mult de 
indicele de masă corporală şi de dimensiunea tora-
celui. Nou-născuţii şi copiii care au un diametru 
toracic şi un volum pulmonar mic permit o exami-
nare ecografică mai bună. În plus, ecografia pulmo-
nară este sigură, portabilă, ieftină şi relativ uşor de 
predat pediatrilor generalişti  (1,16). 

Dintre cazurile pe care le-am descris, o conside-
raţie specială trebuie făcută cazului nr. 1, unde din 
cauza prezenţei adenopatiei hilare primele radio-
grafii au fost sugestive pentru complex primar tu-
berculos. Anamneza pentru o posibilă expunere la 
tuberculoză ar trebui făcută fiecărui pacient cu 
semne şi simptome de pneumonie. Copiii cu com-
plex primar tuberculos de obicei nu prezintă simp-
tome în primele 1-6 luni de la infecţia primară. As-
pectele radiologice la copiii cu tuberculoză includ 
adenopatia hilară, atelectazia, condensare a unui 
segment sau lob, pleurezie sau miliară. Cazul nr. 2 
a prezentat, de asemenea, o condensare la nivelul 
segmentului inferior drept, iar al treilea caz a avut o 
reacţie pleurală. Toate cele 3 cazuri au avut testul 
IDR la PPD negativ, iar cultura pentru bK din aspi-
ratul gastric a fost, de asemenea, negativă. 

În ceea ce priveşte vaccinul anti-pneumococic 
conjugat, există multe studii care au demonstrat efi-
cacitatea acestuia împotriva pneumoniei şi a altor 
maladii pneumococice non-invazive. O lucrare re-
centă a unor autori suedezi (Lindstrand şi colab.) a 
demonstrat o reducere semnificativă a spitalizărilor 
pentru sinuzită după vaccinarea anti-pneumococică 
la copiii mai mici de 5 ani. De asemenea, şi spitali-
zarea în cazul pneumoniilor a fost mai scăzută (18). 
Alte studii au demonstrat o scădere a incidenţei mai 
multor boli pneumococice, aproape până la dispari-
ţie în cazul sinuzitei, dar cu creşterea incidenţei 
S. aureus, aşa cum citează Pēna, iar Fitzwater a de-
monstrat o reducere a spitalizărilor pentru pneumo-
nie cu 65%  (18,19). În Europa, copiii sub 2 ani 
sunt cei mai expuşi bolilor pneumococice. De ase-
menea, incidenţa bolilor pneumococicce invazive 

este mai scăzută decât în Statele Unite (14 la 
100.000 de persoane în Germania, 35,8 la 100.000 
de persoane în Anglia, 45,3 la 100.000 de persoane 
în Finlanda, 90 la 100.000 de persoane în Spania şi 
235 la 100.000 de persoane în Statele Unite) (2). 
Aceste date subliniază încă o dată necesitatea vac-
cinării antipneumococice, aspect neglijat până în 
prezent în România. De aceea, considerăm de cea 
mai mare importanţă ca vaccinul anti-pneumococic 
să fie inclus în Programul Naţional de Vaccinare. 
Altfel, costul vaccinului ar putea să fie un impedi-
ment pentru categoriile defavorizate, iar rezultatul 
este cu atât mai cuprinzător cu cât o populaţie mai 
mare este vaccinată. 

La toate cele trei cazuri etiologia bolii nu a putut 
fi identificată, în mare parte din cauza folosirii an-
terioare a antibioticelor, diagnosticul fiind pus pe 
criterii clinice, radiologice şi examene de laborator 
(reactanţii de fază acută pozitivi şi IDR-ul la tuber-
culină negativ) care au sugerat etiologia bacteriană. 
Potrivit OMS, pneumonia ar trebui tratată cu anti-
biotice şi numai formele severe ar trebui spitalizate. 
Cele mai multe cazuri de pneumonie pot fi tratate 
cu antibiotice pe cale orală, dintre acestea Amoxici-
lina fiind alegerea iniţială. Astfel, cazurile de pneu-
monie care pot fi diagnosticate şi tratate în ambula-
tor vor avea un impact financiar mai mic asupra 
sistemului de sănătate (6,8). 

CONCLUZII 

În concluzie, toate cazurile prezentate au avut o 
evoluţie prelungită, iar etiologia a fost dificil de 
determinat. Interacţiunea dintre virusuri şi bacterii 
este mult mai frecventă şi mai importantă clinic de-
cât se cunoaşte până în prezent de către practicieni. 
Testele diagnostice sunt relativ insensibile, prin ur-
mare se impune necesitatea unui test mai rapid şi 
mai puţin costisitor pentru a diagnostica cu exacti-
tate pneumonia. Noi metode de diagnostic pentru 
pneumonie au fost găsite şi acestea pot îmbunătăţi 
acurateţea diagnosticului. Prevenirea pneumoniei 
la copil este o componentă esenţială a strategiei de 
reducere a mortalităţii infantile şi ar trebui să fie 
primul pas către îmbunătăţirea asistenţei medicale 
la pacienţii de vârstă pediatrică. Acest lucru poate fi 
posibil şi prin introducerea în România a vaccinării 
anti-pneumococice la scară naţională. 


