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REZUMAT
Articolul de faţă îşi propune o trecere în revistă a problematicii actuale a bolilor alergice şi respiratorii 

cronice, din perspectiva indicatorilor epidemiologici, a factorilor de risc şi a unor aspecte actuale privind 
abordarea clinică. De asemenea, am urmărit corelarea cu proiecte de cercetare multinaţionale şi abordarea 
actuală a acestei patologii la nivelul autorităţilor europene.

Alergiile respiratorii, în special rinita alergică şi astmul bronşic, sunt boli cu prevalenţă în creştere în 
multe zone ale lumii, în special în ţările dezvoltate, şi care afectează în special copiii, adolescenţii şi grupele 
active de vârstă.

În prezent există o preocupare crescută la nivelul autorităţilor europene pentru identifi carea şi studierea 
factorilor de risc ai bolilor alergice şi respiratorii cronice, pentru implicarea factorilor responsabili la nivel 
naţional în prevenirea acestora şi pentru creşterea nivelului de educaţie şi implicare a populaţiei şi asociaţiilor 
de pacienţi. În acelaşi timp, există un interes evident pentru creşterea fondurilor alocate cercetării în 
domeniul bolilor alergice, pentru demararea unor proiecte multinaţionale de amploare şi pentru integrarea 
rezultatelor cercetării în practica medicală.

Programul de prevenire a astmului şi a alergiilor (Prevention of Asthma, Prevention of Allergy – PAPA), 
coordonat de către Centrul de Colaborare OMS pentru Astm şi Rinită, din Montpellier, reprezintă unul 
dintre proiectele europene cele mai importante de prevenire a astmului şi a altor boli alergice, ţinând cont de 
severitatea acestora şi de particularităţile fi ecărei ţări.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to review the actual problematic of allergic and chronic respiratory diseases, from 

point of view of prevalence, risk factors,and some clinical aspects, as well as correlation with research proj-
ects and priorities at european authorities level. Respiratory allergies, mainly allergic rhinitis and asthma, 
have increasing prevalence worldwide and predominantly aff ect children and active young people.

There is an increasing interest of european authorities for be  er understanding of risk factors of allergies 
and chronic respiratory diseases,for implication of national responsible and decision factors in elaborating 
preventive strategies, for improved education of population and collaboration with pacients associations. It 
is generally accepted the need for increased fi nancial allocation for research in allergology and for develop-
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ment of large multinational studies in this fi eld, eff ective strategies are needed to reduce asthma and allergies 
burden in Europe and worldwide.

The project entitled Prevention of Asthma, Prevention of Allergy – PAPA, coordinated by WHO Collab-
orative Centre for Asthma and Rhinitis from Montpellier, France is one of the most important recent projects 
for implementation of cost-eff ective preventive policies of these diseases in many European countries.

Key words: respiratory allergies, research, risk factors, priorities

Arti colul de faţă îşi propune o trecere 
în revistă a problemati cii actuale a 
bolilor alergice şi respiratorii cro-
nice, din perspecti va indicatorilor 
epi demiologici, a factorilor de risc şi 

a unor aspecte actuale privind abordarea clinică. 
De asemenea, am urmărit corelarea cu proiecte 
de cercetare multi naţionale şi abordarea actuală 
a acestei patologii la nivelul autorităţilor euro-
pene.

Bolile alergice în general şi alergiile respira-
torii în special reprezintă o problemati că impor-
tantă pentru sistemele de sănătate din toată 
lumea, din perspecti va complexă a dinamicii 
epi de mio logice, a factorilor de risc implicaţi, a 
costurilor şi a consecinţelor individuale şi sociale.

Alergiile respiratorii, în special rinita alergică 
şi astmul bronşic, sunt boli cu prevalenţă în 
creştere în multe zone ale lumii, în special în 
ţările dezvoltate şi care afectează în special 
copiii, adolescenţii şi grupele acti ve de vârstă. 
Sunt boli complexe, cu impact sever asupra 
calităţii vieţii, ducând la scăderea randamentului 
şcolar şi profesional şi asociază numeroase com-
plicaţii şi comorbidităţi.

PRIORITĂŢI ŞI PROIECTE EUROPENE
În prezent există o preocupare crescută la 

nivelul autorităţilor europene pentru identi -
fi carea şi studierea factorilor de risc ai bolilor 
alergice şi respiratorii cronice, pentru implicarea 
factorilor responsabili la nivel naţional în pre-
venirea acestora şi pentru creşterea nivelului de 
educaţie şi implicare a populaţiei şi asociaţiilor 
de pacienţi. În acelaşi ti mp, există un interes evi-
dent pentru creşterea fondurilor alocate cer ce-
tării în domeniul bolilor alergice, pentru de ma-
rarea unor proiecte multi naţionale de am ploare 
şi pentru integrarea rezultatelor cercetării în 
practi că medicală.

Federaţia Europeană a Asociaţiilor Pacienţilor 
cu Boli alergice şi Respiratorii (EFA) consti tuită 
din 35 de asociaţii, cu peste 400.000 pacienţi, 
din 22 ţări, a lansat un apel, la începutul anului 

2013, inti tulat „Creşterea nivelului de conşti en-
ti zare şi îndepărtarea poverii alergiilor respira-
torii în Europa“ (Raise Awareness, Relieve the 
Burden of Respiratory Allergies în Europe) (1). 

Obiecti vele acestei acţiuni sunt: recunoaş-
terea politi că a importanţei şi gravităţii alergiilor 
respiratorii, promovarea programelor naţionale 
de control al acestora, prioriti zarea manage-
men  tului şi controlului alergiilor respiratorii, 
pro movarea trainingului alergologic pentru per-
sonalul medical şi îmbunătăţirea diagnosti cului 
precoce al bolilor alergice, corelarea asistenţei 
medicale cu politi cile de fi nanţare şi îmbună tă-
ţirea calităţii aerului.

La nivelul Parlamentului Uniunii Europene a 
avut loc, în noiembrie 2012, un eveniment im-
portant, o dezbatere inti tulată „Impactul diag-
nos ti cului precoce şi al controlului bolilor respi-
ratorii cronice asupa îmbătrânirii acti ve şi să    nă-
 toase“, iar rezumatul acesteia a fost publicat în 
revista Allergy din mai 2013 (2). Dezbaterea a 
fost organizată de către Regiunea Languedoc-
Roussillon din Franţa, sub auspiciile conducerii 
Cipriote a Uniunii Europene din 2012, fi ind con-
ti   nuarea priorităţilor enunţate de către condu-
cerea poloneză din anul precedent (2011). Dis-
cursul inaugural a aparţinut reprezentantului 
ţării noastre, Claudiu Ciprian Tănăsescu, care a 
subliniat importanţa conceptului de îmbătrânire 
acti vă şi sănătoasă, ca parte a medicinei mo-
derne, şi nevoia implementării unor politi ci de 
să nătate concertate la nivelul Uniunii Europene 
(UE). Au parti cipat peste 15 organizaţii, cele mai 
cunoscute fi ind: Parlamentul European (PE), 
Pre  şedinţia Cipriotă a Consiliului UE, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS), Societatea Euro-
peană de Pneumologie (ERS), Academia Euro-
peană de Alergologie şi Imunologie Clinică 
(EAACI), Universitatea din Monpellier, Societăţile 
Franceze de Alergologie şi Pneumologie, aso-
ciaţii de pacienţi (EFA). 

Mesajele principale ale dezbaterii sunt ur-
mătoarele:

1. Alergiile debutează la începutul vieţii şi 
sunt cauza multor boli cronice invalidante.
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2. Principalii factori de risc ai bolilor res pi-
ratorii cronice sunt alergiile, fumatul, poluarea 
şi substanţele chimice iritante, iar prevenirea 
acestora are rol important în controlul bolilor.

3. Cercetarea în alergologie poate contribui 
la îmbătrânirea acti vă şi sănătoasă în special 
prin înţelegerea mecanismelor infl amaţiei cro-
nice, prevenirea şi monitorizarea progresiei aces - 
 teia, defi nirea fenoti purilor de boală, trans for -
marea cunoşti nţelor la nivel molecular în instru- 
mente clinice. 

Principalele concluzii ale dezbaterii au fost: 
defi nirea priorităţilor pentru proiecte ample de 
cercetare, iniţierea unor studii epidemiologice 
naţionale şi internaţionale şi creşterea fondurilor 
alocate cercetării în domeniul bolilor alergice şi 
respiratorii cronice.

Implicarea crescută a autorităţilor europene 
în prevenirea şi îmbunătăţirea asistenţei me-
dicale a acestor boli se refl ectă în proiecte de 
cercetare de mare amploare şi adoptarea unor 
strategii efi ciente pe termen lung, aplicate în 
toate ţările (3). Programul fi nlandez de prevenire 
a astmului, derulat între 1994-2004 şi urmat de 
Programul pentru alergii, în curs de derulare 
(2008-2018) reprezintă un model european care 
a fost deja implementat în alte şapte ţări, unde 
s-a obţinut reducerea prevalenţei astmului (4). 

Programul de prevenire a astmului şi a aler-
giilor (Preventi on of Asthma, Preventi on of 
Allergy – PAPA), coordonat de către Centrul de 
Colaborare OMS pentru Astm şi Rinită, din 
Montpellier, reprezintă unul dintre proiectele 
euro pene cele mai importante de prevenire a 
astmului şi a altor boli alergice, ţinând cont de 
se veritatea acestora şi de parti cularităţile fi e-
cărei ţări (5).

EPIDEMIOLOGIA ALERGIILOR 
RESPIRATORII 

Prevalenţa bolilor alergice în general şi a ce-
lor induse de aeroalergene în parti cular a crescut 
constant în ulti mele decenii şi conti nuă să creas-
că. Se esti mează că prevalenţa actuală este de 
aprox. 25%, ceea ce înseamnă că unul din patru 
europeni suferă o formă de alergie în cursul 
vieţii, iar în 2040, prevalenţa va fi  de 40% (6). 
Rinita alergică este cea mai frecventă alergie 
respiratorie, cu o prevalenţă de 25-30%, urmată 
de astmul bronşic, cu o prevalenţă medie cu-
prin să între 8-12%, în funcţie de zona geografi că. 
Prevalenţa astmului la copii ajunge până la 20-
30% în unele ţări, fi ind cea mai ridicată în Anglia, 
Australia şi Noua Zeelandă. Prevalenţa astmului 
a crescut de peste 10 ori în ulti mii 30 de ani (7).

În întreaga lume trăiesc peste 300 milioane 
de pacienţi cu astm, iar în 2025 vor mai fi  încă 
100 de milioane. În Europa sunt peste 30 de mi-
lioane de astmati ci (populaţia României şi Bul-
gariei la un loc). (GINA Global Burden of Asthma 
2004)

ASTMUL BRONŞIC 
Este cea mai frecventă boală cronică a co-

pilului, iar astmul acut este cea mai frecventă 
ur genţă medicală a copilului şi adultului tânăr. 
10-20% dintre formele de astm sunt severe, cu 
mortalitate ridicată, în special la unele categorii 
de populaţie (ex. afroamericanii). Atât astmul, 
cât şi rinita alergică afectează semnifi cati v cali-
tatea vieţii, cresc absenteismul la şcoală şi mun-
ca şi reduc randamentul, ceea ce se numeşte 
pre zenteism (8). 

Prevalenţa astmului în România este esti mată 
la 7-9%, ceea ce înseamnă peste 1 milion de ast-
mati ci.

Costurile îngrijirii astmului în general sunt 
ridicate, fi ind esti mate în prezent la peste 20 de 
miliarde de euro, cu o creştere esti mată de 10 
ori până în 2050. În acelaşi ti mp, fondurile alo-
cate pentru cercetarea acestor boli sunt insu-
fi ciente, reprezentând 2-3% din fondurile pentru 
cancer şi HIV/SIDA.

Cauzele creşterii prevalenţei astmului sunt 
complexe, incluzând: poluarea de interior şi de 
exterior, creşterea expunerii la aeroalergene, 
modifi cări climati ce (încălzirea globală), sti lul de 
viaţă occidental, modifi cări de dietă, seden ta-
rismul, reducerea sti mulării microbiene în primii 
ani de viaţă (teoria igienei).

Eti opatogenia astmului este complexă, fi ind 
rezultatul interacţiunii dintre factori geneti ci 
(boala este de 5-6 ori mai frecventă la rudele de 
gradul I ale persoanelor cu astm) şi factori de 
mediu, dintre care unii intervin la începutul 
vieţii (9). Aceşti a sunt: expunerea alergenică 
(> 80% dintre copiii cu astm sunt sensibilizaţi la 
factori de mediu), durata sarcinii şi unele com-
plicaţii, fumatul matern, greutatea la naştere, 
prematuritatea, alimentaţia arti fi cialã. Alţi fac-
tori de mediu intervin în copilărie, cum sunt: 
unele infecţii virale (ex. virusul sinciti al res pi-
rator), mediul de viaţă excesiv protejat faţă de 
infecţii uşoare, obezitatea, sedentarismul şi ti pul 
de alimentaţie occidental (excesiv procesat).

Factorii trigger ai exacerbărilor astmului 
sunt: expunerea la aeroalergene, infecţiile respi-
ratorii, efortul fi zic şi hiperventi laţia, condiţiile 
meteorologice (ceaţa, frigul, vântul, umezeala), 
bioxidul de sulf, aspirină sau alte medicamente, 



150

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VIII, NR. 3(31), AN 2013

alimentele şi aditi vii alimentari, emoţiile puter-
nice, fumatul. De asemenea, unele boli asociate, 
netratate, cum sunt rinita, sinuzita şi boala de 
refl ux gastro-esofagian pot exacerba sau com-
plica astmul.

Astmul este considerat un grup heterogen de 
sindroame, cu caracteristi ci clinice, evoluti ve şi 
terapeuti ce diferite, iar defi nirea fenoti pului 
este importantă pentru prognosti cul bolii.

Fenoti pul reprezintă ansamblul caracteris ti -
cilor observate ale unui organism, rezultate din 
interacţiunea dintre factorii geneti ci şi de mediu.

Endoti pul reprezintă un subgrup al unei afec-
ţiuni caracterizat prin mecanisme fi zio pato lo-
gice disti ncte.

Diferenţierea fenoti purilor este importantă 
atât pentru corelarea genoti purilor specifi ce cu 
manifestările clinice, cât şi pentru dezvoltarea 
biomarkerilor caracteristi ci unor fenoti puri şi in-
troducerea unor terapii ţinti te (10).

Clasifi carea fenoti purilor de astm se face 
după mai multe criterii:

1. clinice şi fi ziopatologice:
patt ern de severitate: astm sever netratat,  −
difi cil de tratat, rezistent la tratament;
predispus la exacerbări (exacerbati on  −
prone);
cu limitare funcţională cronică. −

2. după vârsta debutului – în copilărie (early 
onset asthma), la adult sau după vârsta de 65 
ani (late onset asthma)

3. după factorii trigger specifi ci: aspirină şi 
alte AINS, alergene de mediu, factori ocupa ţio-
nali, menstre, efort, emoţii

4. după ti pul infl amaţiei: eozinofi lică, neutro-
fi lică sau paucigranulocitară.

BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVĂ 
CRONICĂ (BPOC) 

Este a doua boală obstructi vă pulmonară, 
după astmul bronşic, caracterizată prin limitarea 
fl uxului aerian în căile respiratorii, limitare care 
este incomplet reversibilă.

Obstrucţia căilor aeriene este de obicei pro-
gresivă şi se asociază cu un răspuns infl amator 
anormal al plămânilor la parti cule nocive sau 
gaze, infl amaţia având un patt ern caracteristi c, 
diferit de cea din astm.

Se consideră în prezent că boala poate fi  
prevenită şi tratată, cu condiţia diagnosti cării 
precoce şi a prevenirii factorilor de risc. BPOC 
are consecinţe extrapulmonare semnifi cati ve, 
care pot contribui la severitatea bolii la unii pa-
cienţi şi permit caracterizarea unor fenoti puri 
clinice şi terapeuti ce. (GOLD guidelines)

Este recunoscut faptul că BPOC este sub-
diagnosti cată în toate stadiile, în special în cele 
incipiente şi că cei mai mulţi pacienţi se prezintă 
la medic doar în momentul în care au pierdut 
deja peste 50% din funcţia pulmonară. 

Recunoaşterea precoce a bolii ar putea în-
ceti ni declinul funcţiei pulmonare şi opri pro-
gresia bolii, în special prin îndepărtarea factorilor 
de risc şi tratament susţinut.

Prevalenţa BPOC a crescut progresiv în ulti mii 
10 ani şi conti nuă să crească. Se esti mează că 
peste 10% dintre adulţii europeni au semne de 
limitare a fl uxului aerian şi peste 5% au semne 
clinice de boală. (European Lung White Book 
2003)

Riscul dezvoltării BPOC în ti mpul vieţii a fost 
analizat într-un studiu populaţional longitudinal, 
efectuat în Canada, pe o populaţie de 13 mi-
lioane de locuitori cu vârsta peste 35 ani, ur-
măriţi ti mp de 14 ani (1996-2000) şi publicat în 
revista Lancet în 2011 (11). Rezultatul studiului 
a evaluat un risc de BPOC de 27,6%, respecti v 
unul din 4 indivizi, ceea ce reprezintă un risc mai 
mare decât cel pentru infarct miocardic, insufi -
cienţa cardiacă şi cancer.

Mortalitatea globală prin BPOC este, de as e-
menea, în creştere. Dacă în 1990 BPOC a repre-
zentat a şasea cauză de deces din întreaga lume, 
în 2020 se esti mează că BPOC va deveni a treia 
cauză de deces, cu aprox. 4,5 milioane de decese 
(12). Această mortalitate este depăşită doar de 
boala cardiacă ischemică şi bolile cerebrovas cu-
lare.

În România au fost înregistrate în anul 2006 
un număr de 10.695 de decese din cauza BPOC, 
dar este probabil că mortalitatea datorată aces-
tei boli este mai mare, o parte dintre decese 
fi ind raportate de cauză cardiacă.

Factorii de risc pentru BPOC sunt în primul 
rând fumatul acti v şi de aceea combaterea fu-
matului reprezintă o prioritate pentru reducerea 
prevalenţei acestei boli, în special în rândul 
ti nerilor şi al persoanelor mai suscepti bile, cum 
sunt femeile. Alţi factori de risc sunt expunerea 
la noxe respiratorii din mediul ocupaţional, po-
luarea de interior şi exterior şi infecţiile respira-
torii. 

S-a dovedit că unii factori de risc pot interveni 
încă din primii ani de viaţă şi pot induce un de-
clin accelerat al funcţiei pulmonare la vârsta 
adultă, cu creşterea prevalenţei BPOC. Aceşti  
factori de risc sunt: astmul matern sau patern, 
fumatul matern, astmul în copilărie, infecţii res-
piratorii în copilărie (13).

Infl amaţia este mecanismul patogenic cheie 
din BPOC. Infl amaţia pulmonară subiacentă şi 



151

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VIII, NR. 3(31), AN 2013

consecinţele patologice ale acesteia pot explica 
simptomele, tulburările funcţionale şi compli ca-
ţiile BPOC. Infl amaţia este prezentă în toate sta-
diile BPOC, iar infl amaţia sistemică este de ase-
menea frecventă, în special în unele fenoti puri 
de boală.

Infl amaţia sistemică persistentă de intensitate 
redusă în stadii incipiente de BPOC se asociază 
cu invaliditate generală progresivă şi diverse 
com plicaţii sistemice. Cele mai frecvente dintre 
acestea sunt: caşexie, atrofi e şi slăbiciune mus-
culară, status nutriţional defi citar şi IMC redus, 
boli cardiovasculare, diabet zaharat, osteopo-
roză, anemie, depresie.

BPOC creşte riscul decesului prin alte boli. 
S-a dovedit că pacienţii cu BPOC au o probabilitate 
de 2-5 ori mai mare de a deceda din cauza bolilor 
cardiovasculare, faţă de persoanele care nu au 
BPOC (14). 25-55% dintre decesele pacienţilor 
cu BPOC sunt datorate bolilor cardiovasculare şi 
accidentelor vasculare cerebrale. De asemenea, 
BPOC se asociază cu risc crescut de cancer pul-
monar şi cu reducerea supravieţuirii pacienţilor 
cu cancer pulmonar.

Riscul diabetului zaharat de ti p 2 este aproxi-
mati v dublu la femeile care au BPOC, iar riscul 
complicaţiilor cronice creşte semnifi cati v dacă 
acestea conti nuă să fumeze.

Obiecti vele managementului BPOC sunt: 
ame liorarea simptomelor, prevenirea progresiei 

bolii, îmbunătăţirea toleranţei la efort, îmbună-
tăţire a stării de sănătate, prevenirea şi tratarea 
complicaţiilor, prevenirea şi tratarea exacer bă-
rilor şi scăderea mortalităţii (GOLD guidelines).

Renunţarea la fumat reprezintă cel mai efi -
cient mod de a reduce riscul apariţiei BPOC şi de 
a înceti ni declinul funcţiei pulmonare, reducând 
în acelaşi ti mp mortalitatea prin cancer pulmo-
nar, boli cardiovasculare şi alte comorbidităţi.

CONCLUZII
Bolile alergice şi respiratorii cronice, în spe-

cial astmul bronşic şi BPOC reprezintă o categorie 
importantă de boli cronice, cu prevalenţă în 
creştere, multi pli factori de risc şi consecinţe 
ma jore pentru individ şi societate.

În prezent există o preocupare crescută la 
nivelul autorităţilor europene pentru identi  fi -
carea şi prevenirea factorilor de risc ai acestor 
boli, care se refl ectă în elaborarea unor strategii 
şi proiecte de mare amploare. Principalele 
obiecti ve ale acestora sunt: reducerea preva-
lenţei bolilor alergice şi respiratorii cronice, în 
special la copii şi ti neri, diagnosti carea precoce 
şi tratarea efi cientă, îmbunătăţirea calităţii vieţii 
pacienţilor şi asigurarea îmbătrânirii acti ve şi să-
nătoase a populaţiei, reducerea costurilor de 
îngrijire şi a poverii pentru societate.
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