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REZUMAT
Importanţa rinitei alergice a crescut nu numai din perspectiva de debut al astmului bronşic, dar şi pentru că
RA poate agrava astmul în cazul asocierii lor. Rinita şi astmul sunt comorbidităţi ce sugerează conceptul „o cale
aeriană, o boală”.
Sistemul psihoneuroendocrin poate influenţa răspunsul imun şi, astfel, capacitatea organismului de a face faţă
bolii, dar şi sistemul imunitar poate avea un impact asupra funcţiilor neuroendocrine.
Cuvinte cheie: rinită alergică, sistemul psihoneuroendocrin, factori declanşatori

ABSTRACT
The importance of allergic rhinitis has increased not only from the perspective of bronchial asthma
initiation, but also because AR can aggravate asthma when they are developed together. Rhinitis and asthma
are comorbidities, which suggests the concept of „one airway, one disease”.
The psychoneuroendocrin system may influence the immunological response, and thus the body’s capacity
to fight the disease, but the immune system can also have an impact on the neuroendocrin functions.
Key words: allergic rhinitis, psychoneuroendocrin system, triggering factors

Î

n ceea ce priveşte etiologia bolii alergice,
reacţia de hipersensibilitate apare, de cele
mai multe ori, în prezenţa unui factor declanşator, numit generic alergen. Pe lângă
aceşti factori declanşatori alergici, există şi
factori non-alergici care pot declaşa sindromul
alergic (astm, rinită, urtricarie). Cu toate că alergenii deţin un rol etiologic important (aproximativ 50%), o parte dintre factorii ce pot declanşa
sindromul alergic este reprezentată de cei psi-

hologici. Astfel, clinicianul se întâlneşte în
practică atât cu pacienţi cu adevărat alergici, cât
şi cu pacienţi cu sindroame clinice sugestive
pentru alergie, însă cu o altă etiologie, dintre
care o parte au etiologie de natură psihologică.
Deşi rinita alergică este o reacţie de hipersensibilitate de tip I la diferiţi alergeni, ar putea
fi stabilită o relaţie între boală şi stresul psihologic, având în vedere în special comorbiditatea
cu astmul bronşic (RA este diagnosticată la până

Adresă de corespondenţă:
Prep. Dr. Roxana Mihaela Matei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Str. Dionisie Lupu Nr. 37, Bucureşti

304

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011
la 78% dintre pacienţii cu astm bronşic şi astmul
este diagnosticat la până la 58% dintre pacienţii
cu RA). Rinita alergică (RA) şi astmul bronşic reprezintă un continuum de boli atopice. Rinita
alergică este considerată a predispune un individ
la astm, studii recente arătând că răspunsul inflamator în căile respiratorii ale subiecţilor cu
RA este la un nivel intermediar între grupul de
control (normal) şi astmatici, conducând astfel
la concluzia că medicii care tratează pacienţi cu
simptome de rinită alergică şi rinosinuzită
trebuie să fie vigilenţi la prezenţa astmului în
rândul acestor pacienţi.
Importanţa rinitei alergice a crescut nu numai
din perspectiva de debut al astmului bronşic,
dar şi pentru că RA poate agrava astmul în cazul
asocierii lor. (Gustaﬀson D. et al, 2000) Rinita şi
astmul sunt comorbidităţi ce sugerează conceptul „o cale aeriană, o boală“.
Sistemul psihoneuroendocrin poate influenţa răspunsul imun şi, astfel, capacitatea organismului de a face faţă bolii, dar şi sistemul
imunitar poate avea un impact asupra funcţiilor
neuroendocrine.
Simptomele alergice pot fi declanşate, agravate sau îmbunătăţite de anumiţi factori psihologici sau de stres. Pacienţii cu tulburări afective
au o prevalenţă mai mare a alergiilor decât
populaţia generală.
Dovezile din literatura de specialitate cu privire la RA şi debutul său cauzat de factori psihologici sunt limitate, deşi au fost efectuate studii
la pacienţi cu RA bazate pe observarea simptomelor care au apărut în timpul unui stres psihologic (Prof. Dr. I.B. Iamandescu, Prof. Dr. N.
Ionescu).
Rinita alergică este o afecţiune ce perturbă
profund viaţa de zi cu zi a pacientului, cauzând
probleme de somn (87,3%), lipsă de concentrare
(78,9%), dificultăţi în timpul liber (71,8%) şi în
timpul sportului (71,7%), aşa cum se arată
într-un studiu din 2007 (Braido, Baiardini, Brandi,
Canonica). Nathan a observat că un important
simptom în rinita alergică – congestia nazală,
este asociat cu tulburări de respiraţie în timpul
somnului, tulburare ce poate avea un efect
profund asupra sănătăţii mintale, prin apariţia
tulburărilor psihiatrice, depresiei, anxietăţii şi
abuzului de alcool. În plus, tulburările de respiraţie în timpul somnului ce apar în copilărie şi
adolescenţă sunt asociate cu tulburări ale capacităţii de învăţare, de comportament şi atenţie. Este cunoscut faptul că simptomele psiho-rinitei alergice sunt asemănătoare cu simptomele
de depresie şi anxietate şi includ oboseala cronică, scăderea po ei de mâncare, performanţe

slabe la şcoală şi o imagine de sine negativă, absenteismul de la locul de muncă şi iritabilitate.
Un studiu efectuat în 2002 asupra relaţiei dintre
RA, tulburările funcţiei cognitive şi bunăstarea
psihologică a arătat că RA este corelată cu o
afectare semnificativă a stării de bine psihologice
şi cu percepţia unor tulburări ale funcţiei cognitive. Cu toate acestea, nu a fost găsită nici o
depreciere obiectivă a funcţiei cognitive (Kramer
et al). Pacienţii alergici depun un efort mai mare
pentru a susţine performanţa, lucru care duce la
o epuizare mai precoce; acest fapt nu este observat în timpul evaluării, dar afectează bunăstarea psihologică.
Toate aceste interrelaţii complexe pot duce
la un cerc vicios: simptomele alergice pot declanşa stresul emoţional şi crea în cele din urmă
un profil psihologic specific al pacientului, în
timp ce stresul emoţional şi profilul psihologic
specific al fiecărui pacient influenţează declanşarea sau manifestarea simptomelor alergice.
Problemele psihosomatice din cadrul rinitei
alergice (RA) sunt caracterizate, la prima evaluare globală, de către un anumit dezechilibru
între efectele oarecum discrete (sau prost percepute) ale stresului psihic de pe parcursul evoluţiei simptomelor RA (efectul declanşator al
stresului psihic) şi efectele evidente ale bolii (inclusiv medicaţia antialergică), cu privire la calitatea vieţii pacienţilor. Datorită acestui fapt,
Grinker a postulat o asociere între emoţiile exagerate şi hipersensibilitatea olfactivă şi congestia
mucoasei.
Observaţiile clinice doar rareori confirmă
percepţia de către pacienţii cu RA a apariţiei
unor modificări ale funcţiei nazale (cum ar fi
strănutul sau înfundarea căilor nazale), în cursul
stresului psihic. Acest lucru se datorează faptului
că în timpul unor stări emoţionale intense, pacientul este mai preocupat de dispnee (hiperventilaţia de stres, care nu trebuie confundată
cu atacurile de astm), sau de posibilele schimbări
ale ritmului cardiac (care nu sunt legate de boala
de bază, ci percepute ca palpitaţii) (Iamandescu,
1998).
Un alt aspect, mai bine investigat, se referă la
studiile efectuate în cazul pacienţilor care suferă
de febra fânului (polinoze), caracterizată prin
rino-conjunctivită şi astm, pacienţi expuşi la
cantităţi mari de polen în asociere cu inducerea
stresului.
Un element important în ceea ce priveşte
stresul psihic în declanşarea simptomelor nazale
la pacienţii cu RA este efectul indirect al fenomenului imunosupresor al stresului psihologic
cronic (ex. la studenţi în timpul sesiunii de
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examene). Stresul creşte incidenţa infecţiilor
respiratorii virale.
Stresul psihologic poate fi conceptualizat ca
un factor social de poluare care, atunci când
este „inspirat“ în organism, poate perturba sistemele biologice legate de inflamaţie prin intermediul unor mecanisme care se suprapun cu
cele perturbate de poluanţi fizici şi toxici.
Posibilitatea de a evidenţia o relaţie cauzală
între factorii psihici şi simptomele rinitei alergice
(strănut, secreţie nazală şi mâncărimi ale nasului
şi a ochilor), a constituit multă vreme subiectul
unor controverse. Pe de o parte, simptomele
nazale şi mâncărimea – cu extindere frecventă
la ochi şi faringe – sunt cu siguranţă uşor de perceput, în timp ce, pe de altă parte, o situaţie generatoare de stres nu este atât de uşor de conştientizat, iar o autoobservaţie făcută de către
pacient cu privire la o posibilă corelaţie între
stres şi simptomele nazale este greu de atins şi
nu au fost efectuate studii în acest domeniu.
În 2004, Johnson, Harrington şi Perz au conceput “the Scale for Allergic Rhinitis”, luând în
considerare faptul că simptomele RA au fost
asociate cu tulburări afective şi de comportament. Această scală a fost elaborată pentru a
satisface necesitatea existenţei unui instrument
valid de autoevaluare a RA. Studiul autorilor
recomandă SAR ca un instrument de încredere
pentru medicină şi psihologie, în special pentru
a cerceta relaţia dintre simptomele RA şi alte
afecţiuni medicale sau psihologice.
Rinita alergică presupune existenţa unei inflamaţii alergice exacerbate de o serie de declanşatori non-specifici, inclusiv psihici. Această
inflamaţie a mucoasei nazale, prin modificările
pe care le induce (vasodilataţie, edem, secreţie),
va crea un mediu favorabil pentru mediatorii
reacţiei inflamatorii. Un exemplu grăitor este cel
al substanţei P, al cărei efect este redus la subiecţii normali (fără alergie), şi se reflectă doar
într-o creştere semnificativă a IL6 şi IL1-beta
(Baraniuk), în timp ce aceeaşi substanţă, eliberată ca urmare a iritaţiei a fibrelor tip C (reflex
de axon) va induce pacientului cu rinită alergică
următoarele modificări: creşterea permeabilităţii
vasculare, creşterea numărului de eozinofile în
secreţia nazală şi producţia de IL3, IL4, IL5, IL1beta, IL2 şi citokine TNF-alfa (Okamoto et al.).
Marshall şi co. (2002), studiind efectele rinitei
alergice sezoniere (SAR) asupra nivelului de oboseală şi a stării de spirit, sugerează că existenţa
reacţiilor alergice la polen provoacă oboseală şi
modificări ale dispoziţiei la cel puţin un subgrup
de pacienţi. Ei consideră că „Psihoneuroimunologia şi cercetările genetice sugerează că reacţiile
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alergice generează modificări biochimice care
afectează în mod direct sistemul nervos central“.
Revenind la inflamaţia alergică, în ceea ce
priveşte factorii psihici declanşatori ai simptomelor rinitei alergice (strănut, secreţie nazală,
blocaj nazal, mâncărime), în lipsa contactului cu
alergenul, trebuie să luăm în considerare următoarele elemente:
1. Inervaţia mucoasei nazale respiratorii este
asigurată de fibrele senzoriale nociceptive de
tip C. Acestea merg pe calea fibrelor aferente
ale nervului trigemen (V), care ajunge la nucleii
cerebrali (talamus şi zonele corticale parietale);
acelaşi tip de fibre inervează partea posterioară
a limbii, faringelui superior, amigdalele, trompa
lui Eustachio şi urechea mijlocie, care intră în
fibrele aferente ale nervului glosofaringian (IX)
şi atinge partea dorsală a tractului spinal al trigemenului. Fibrele eferente de la centrii mai sus
menţionaţi sunt asigurate de fibre parasimpatice
colinergice care eliberează următorii mediatori:
acetilcolina, peptide intestinale vasoactive (VIP)
şi oxid nitric (NO) – format cu ajutorul NO sintetazei. Toţi aceşti mediatori induc vasodilataţie,
edem şi secreţie crescută de mucus la nivelul
mucoasei nazale.
2. Activarea prin iritaţia terminaţiilor nociceptive, care poate fi indusă de hiperventilaţie de
stres, poate duce nu numai la transmiterea de
mesaje aferente către centrii cerebrali, dar
poate genera, de asemenea, reflexe de axon –
care contribuie la eliberarea de substanţă P şi
neurokinine – favorizând congestia şi secreţia
nazală. Aceşti mediatori, în special substanţa P,
provoacă degranularea mastocitelor, ducând la
eliberarea de histamină şi alţi mediatori mastocitari, dar şi la agregarea indirectă a infiltratului
celular inflamator (în special eozinofile) care va
prelungi inflamaţia din faza acută şi o va transforma în inflamaţie cronică, care poate fi persistentă. Cu toate acestea, ceea ce ar trebui să
ne atragă atenţia este cercul vicios determinat
de histamină în relaţie cu substanţa P. Astfel, de
exemplu, o iritare intensă a mucoasei nazale de
către praf, hiperventilaţie, substanţe agresive,
etc., duce la eliberarea de substanţă P → degranulare mastocitară → niveluri crescute de
histamină → iritaţie, ce urmează legării histaminei de receptorii H1 de pe fibrele nervoase
nociceptive de tip C → eliberarea de substanţă P
şi tahikinine, şi din nou degranulare masocitară
şi creşterea concentraţiei de histamină. Un mecanism similar poate fi descris, de asemenea,
pentru bradikinină, un puternic factor stimulator
pentru terminaţiile nervoase nociceptive.
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3. Având în vedere datele de mai sus, care se
aplică la mecanismele eliberatoare de mediatori
de reacţie alergică la pacienţii cu rinită alergică,
putem concluziona următoarele posibilităţi de
acţiune – ca declanşator non-specific, nonalergic (psihogen) – ale factorului psihic în debutul principalelor simptome ale rinitei alergice
(strănut, prurit, secreţie nazală, edem al mucoasei nazale şi obstrucţie persistentă):
• Eliberarea nespecifică de histamină (inclusiv prin degranulare mastocitară).
Aceasta poate fi directă, nemediată imunologic (receptorii colinergici de pe celulele mastocitare) şi, indirect, prin iritarea
receptorilor nociceptivi şi declanşarea reflexelor de axon ce duce la eliberarea de
neuropeptide, în special de substanţă P,
apoi degranulare mastocitară;
• Hiperventilaţia de stres (întâlnită frecvent
în condiţii de anxietate) şi iritaţia mecanică
a aceloraşi receptori; aceasta, împreună
cu reflexul de axon menţionat ce determină eliberarea de neuropeptide (cum
este substanţa P şi CGRP), activează centrii
durerii de la nivel cerebral şi stimulează

apariţia reflexelor sistemice de apărare,
cum este strănutul, şi reflexe parasimpatice colinergice care mediază secreţia
glandulară de mucus în rinita alergică
(Baraniuk).
• Declanşarea reflexă prin asocierea cu stimuli vizuali, stimuli olfactivi etc. Cele mai
importante reflexe condiţionate sunt dezvoltate între reacţia la stres propriu-zisă şi
unele simptome nazale (ex. mâncărime,
necesitatea de a freca nasul), ele devenind
un adevărat tic nervos ce apare în timpul
stărilor emoţionale puternice.
Reflexele condiţionate pot fi transformate
uşor în stimuli ai mediului alergenic care declanşează manifestările rinitei alergice (casele din
mediul rural – acarieni, parcurile – polen etc.).
Importanţa rolului factorilor declanşatori
psihologici în manifestările bolilor alergice este
semnificativă, iar cunoaşterea existenţei acestora poate determina orientarea conduitei terapeutice şi către această direcţie, colaborarea
medic curant – psiholog fiind în interesul sănătăţii pacientului.
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