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Allergic bronchial asthma in childhood – 
natural history, the role of chronic inflammation

Astmul bronşic alergic la copii – evoluţie naturală, substrat inflamator
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ABSTRACT
The inflammatory response in the airways of patients with asthma involves the interaction between the res-
piratory epithelium, the innate immune system and the adaptive immunity, which initiates and maintains the 
chronic inflammatory response. Environmental factors in interaction with local factors induce the production of 
proinflammatory mediators in the airway epithelium and then activate the proinflammatory cells. The pro-
inflammatory cells infiltrate the lungs and release other mediators, which accentuate the inflammatory 
response at this level, thus achieving a vicious circle of inflammation. This process causes bronchoconstric-
tion and epithelial injury, which results in airway remodeling.
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REZUMAt
Iniţierea şi întreţinerea răspunsului inflamator la nivelul căilor respiratorii la pacienţii cu astm bronşic implică 
interacţiunea între epiteliul respirator, sistemul imunitar înnăscut şi cel adaptiv. Factorii de mediu şi factorii 
locali induc producţia de mediatori proinflamatori la nivelul epiteliului căilor respiratorii, activând apoi 
celulele proin-flamatorii. Celulele proinflamatorii infiltrează plămânii şi eliberează alţi mediatori, care 
accentuează răspunsul inflamator la acest nivel, astfel realizând un cerc vicios al inflamaţiei. Acest proces 
cauzează bronhoconstricţie şi leziuni epiteliale, care determină remodelarea căilor respiratorii.
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referate generale

IgE – imunoglobulina E 
IL – interleukina
PGD2 – prostaglandina D2
Th – celule T helper
TSLP – limfopoietina stromală timică
CXCL8 – ligandul chemokinei 8
CCL – ligand chemokinic 
TNF – factor de necroză tumorală

GM-CSF – factorul de stimulare a coloniilor de 
granulocite-macrofage 
APC – gena polipozei adenomatoase familiale 
B cell – limfocite B
SCF – factorul celulelor stem
VEGF – factorul de creştere al endoteliului vascular
TGF-β –  factorul de creştere de transformare
EGF – factorul de creştere epitelial

abrevieri

Astmul bronşic Alergic pediAtric. 
epidemiologie. clAsificAre

Astmul bronşic este o boală pulmonară cronică, 
heterogenă, multifactorială, caracterizată prin ob-
strucţia variabilă a căilor respiratorii pe fondul pro-
cesului inflamator. Simptomatologia prezentă în 

astmul bronşic cuprinde episoadele recurente de 
tuse, respiraţie şuierătoare (wheezing expirator) şi 
reducerea amplitudinii mişcărilor respiratorii, care 
se pot remite spontan sau după utilizarea medica-
mentelor bronhodilatatoare [1].

La copii, astmul bronşic se prezintă cu simpto-
matologie diferită faţă de tabloul clinic observat la 
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adulţi, din cauza imaturităţii sistemului respirator şi 
imunitar, lipsei antecedentelor personale patologi-
ce sau a factorilor de risc cunoscuţi, determinând 
dificultăţi în stabilirea diagnosticului şi în reco-
mandarea tratamentului personalizat, copiii pre-
zentând frecvent răspuns imprevizibil la medicaţie 
[2]. Wheezing-ul la copiii preşcolari poate rezulta 
dintr-o serie de condiţii diferite, iar jumătate dintre 
aceşti copii devin asimptomatici după vârsta de 6-7 
ani, indiferent de tratament. La ceilalţi copii, simp-
tomele astmului bronşic alergic pot persista adesea 
toată viaţa, mai ales în cazuri de atopie severă [2]. 

Astmul bronşic alergic este cea mai frecventă 
boală cronică a căilor respiratorii inferioare din co-
pilărie, care afectează până la 32,6% dintre copiii 
din ţările dezvoltate [3]. Conform datelor Societăţii 
Române de Pneumologie, în România sunt în jur de 
1 milion de persoane care suferă de astm bronşic şi 
doar 10% dintre cazuri sunt diagnosticate şi tratate. 
Prevalenţa simptomelor de astm bronşic la adulţi se 
ridică la 10% din populaţie. De asemenea, în ulti-
mii ani, s-a observat incidenţa astmului bronşic din 
ce în ce mai ridicată la copiii care trăiesc în zonele 
urbane, atingând un procent de 6,4% pentru vârste-
le de 13-14 ani. Un studiu realizat în România arată 
că şi astmul persistent-sever este diagnosticat mai 

frecvent în rândul copiilor români decât a fost de-
scris anterior (3,7% faţă de 1,5%) [4].

Astmul bronşic pediatric este o afecţiune com-
plexă a căilor respiratorii, care se poate clasifica în 
funcţie de mai mulţi factori: 

•  Vârsta copilului; 
•  Fenotipul; 
•  Severitatea simptomelor; 
• Controlul medicamentos al bolii (Figura 1) [2]. 

rolul inflAmAţiei şi substrAtul  
inflAmAtor în pAtogenezA Astmului 

bronşic

Răspunsul inflamator la nivelul căilor respirato-
rii ale pacienţilor cu astm bronşic implică interacţi-
unea între epiteliul respirator, sistemul imunitar 
înnăscut şi imunitatea adaptivă, care iniţiază şi în-
treţine răspunsul inflamator cronic. Inflamaţia pe 
fond alergic se dezvoltă dintr-o interacţiune între 
epiteliul respirator şi leucocite [5]. Factorii de me-
diu în interacţiune cu factorii locali induc producţia 
de mediatori proinflamatori la nivelul epiteliului 
căilor respiratorii, activând apoi celulele proinfla-
matorii. Celulele proinflamatorii infiltrează plămâ-
nii şi eliberează alţi mediatori, care accentuează 

Figura 1. Clasificarea astmului bronşic pediatric în funcţie de vârstă, fenotip, severitatea  
simptomatologiei şi nivelul de control al bolii (figură adaptată conform referinţei [2])
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răspunsul inflamator la acest nivel, astfel realizând 
un cerc vicios al inflamaţiei (Figura 2). Acest pro-
ces cauzează bronhoconstricţie şi leziuni epiteliale, 
care determină remodelarea căilor respiratorii [5].

Numeroşi stimuli sunt capabili să provoace răs-
puns inflamator la nivelul celulelor epiteliale. 
Componentele microbilor, incluzând acizii nucleici 
şi glicoproteinele, se leagă de receptorii de recu-
noaştere pentru stimularea producţiei de citokine şi 
chemokine [7]. Poluanţii şi oxidanţii pot modifica 
structura şi activitatea proteinelor, lipidelor şi acizi-
lor nucleici, afectând căile de semnalizare şi produ-
când injurii celulare. Diferite proteaze pot activa 
căile de transducţie a semnalului imunitar prin mo-
dularea activităţii receptorilor proteazici. Aceşti sti-
muli modulează funcţiile epiteliului căilor respira-
torii şi induc producţia de mediatori care atrage şi 
activează leucocitele şi determină apariţia răspun-
sului alergic [8] (Figura 3).

Citokinele sunt proteine de greutate mică (5-20 
kDa) care mediază răspunsul imun prin semnaliza-
re celulară, fiind mediatori importanţi ai inflamaţi-
ei. 

În tabelul 1 sunt prezentate principalele citokine 
care intervin în declanşarea şi întreţinerea răspun-
sului inflamator şi efectele lor principale.

Tabelul 1. Citokine întâlnite în reacţia inflamatorie în 
astmul bronşic [5]

Citokine Sursa Efecte

IL-4 Celule T ↑ IgE şi celule Th2
IL-5 Celule T ↑ eozinofilele
IL-9 Celule T ↑ mastocitele
IL-13 Celule T, mastocite, 

bazofile, eozinofile
↑ IgE, induce remodelarea 
structurală a căilor 
respiratorii

IL-17 Celule T ↑ neutrofilele, citokinele
IL-6 Celule epiteliale, 

macrofage, mastocite
Proinflamator

IL-1β Celule epiteliale, 
macrofage

Proinflamator

TNF-α Celule epiteliale, 
macrofage, mastocite

Proinflamator

TSLP Celule epiteliale Activează celulele 
dentritice, 
↑ celulele Th2 

CCL2 Celule epiteliale, 
macrofage, celule T

Atrage monocitele, celulele 
T, 
celulele dentritice

CCL5 Celule epiteliale, 
macrofage, celule T

Atrage celule T,eozinofile şi 
bazofile

CCL11 Celule epiteliale, 
macrofage

Atrage eozinofile

CXCL8 Celule epiteliale, 
macrofage, mastocite

Atrage eozinofile

Legendă: IL – interleukina, TNF – factor de necroză tumorală,  
TSLP – limfopoietina stromală timică, CCL, CXCL – ligand chemokinic

Figura 2. Heterogenitatea bolii astmatice (figură adaptată conform referinţei [6])
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Factorii de creştere, în combinaţie cu citokinele, 
joacă rol crucial în iniţierea şi întreţinerea răspun-
sului inflamator cronic şi în remodelarea căilor res-
piratorii care apar la pacienţii cu astm bronşic aler-
gic. Epiteliul eliberează factori de creştere, care 
accentuează răspunsul inflamator şi induc modifi-
cări structurale şi remodelarea căilor respiratorii 
[5,9] (Tabelul 2).

Tabelul 2. Factorii de creştere cu rol important în 
patogeneza astmului bronşic [5]

Factori de 
creştere

Sursa Efecte

GM-CSF Celule epiteliale, 
macrofage, celule T

↑ neutrofile şi eozinofile

SCF Celule epiteliale, celulele 
musculaturii netede, 
fibroblaşti, eozinofile 

↑ mastocite

TGF-β Eozinofile, celule 
epiteliale, macrofage

Induce fibroza 

VEGF Celule epiteliale Induce angiogeneza
EGF Celule epiteliale Induce remodelarea 

structurală şi 
hipersecreţia de mucus

Legendă: GM-CSF – factorul de stimulare a coloniilor de granulocite-
macrofage; SCF – factorul celulelor stem; VEGF – factorul de creştere al 
endoteliului vascular; TGF-β – factorul de creştere de transformare;  
EGF – factorul de creştere epitelial

Acţiunea citokinelor şi factorilor de creştere este 
completată de intervenţia celulelor efectoare în 
procesul inflamator cronic. Rolul celulelor efectoa-
re în răspunsul inflamator este unul important. Sti-
mularea celulelor T şi a celulelor epiteliale determi-
nă activarea şi recrutarea altor leucocite efectoare 
în căile respiratorii, iar mediatorii produşi de aceste 
celule au ca rezultat inflamaţia cronică şi remodela-
rea structurală. 

Cele mai importante celule efectoare implicate 
în patogeneza inflamaţiei sunt reprezentate de:
• Mastocite – au rol efector central în boala alergi-

că şi sunt prezente în număr crescut în căile res-
piratorii ale pacienţilor cu astm bronşic. Masto-
citele sunt primii producători de cisteinil- 
 leucotriene, mediatori lipidici derivaţi din aci-
dul arahidonic. Acţiunea lor determină contrac-
ţia musculaturii netede, sporesc permeabilitatea 
vasculară, sporesc secreţia mucusului şi atrag 
leucocite în căile respiratorii. Mastocitele elibe-
rează citokine inflamatorii, chemokine şi pro-
teaze care contribuie la declanşarea şi întreţine-
rea răspunsului inflamator [10,11]. 

• Celulele eozinofile – sunt prezente în căile respi-
ratorii la majoritatea pacienţilor cu astm bron-

Figura 3. Principalii mediatori care intervin în patogeneza inflamaţiei în astmul bronşic alergic  
(figură adaptată conform referinţei [5])
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şic. Eozinofilele sunt stimulate de factorii elibe-
raţi din celulele epiteliale ale căilor respiratorii, 
celulele T helper 2 şi mastocite. Eozinofilele 
sunt prezentatoare de antigen şi eliberează fac-
tori de creştere cum ar fi TGF-β. La pacienţii cu 
astm sever se observă un număr crescut de eozi-
nofile [12].

• Fagocitele şi macrofagele – rolul lor nu este 
bine definit în patogeneza astmului bronşic. Ma-
crofagele sunt prezente în număr mare în căile 
respiratorii şi sintetizează numeroase citokine şi 
chemokine inflamatorii. Neutrofilele pot să apa-
ră în număr crescut în căile respiratorii ale paci-
enţilor fumători cu astm sever [13].
Implicarea tuturor factorilor proinflamatori în 

patogeneza inflamaţiei reprezintă domeniu de cer-
cetare continuă, cu rezultate promiţătoare. 

Multiple studii efectuate au evidenţiat faptul că 
există o corelaţie între citokinele proinflamatorii, 
funcţia pulmonară şi infiltrarea cu celule inflamato-
rii, cum ar fi neutrofilele şi eozinofilele. Acest as-
pect sugerează faptul că este necesară cercetarea în 

continuare a acestor molecule, deorece ar aduce un 
beneficiu în tratamentul pacientului cu astm bron-
şic printr-o terapie mult mai precisă, individualiza-
tă [14].

Există încercări recente de terapii specifice cu 
anticitokine, dar acestea nu au arătat decât unele 
beneficii. Continuarea cercetarii în acest domeniu 
va ajuta pe viitor nu doar la descoperirea unor tra-
tamente noi pentru bolile pulmonare inflamatorii, 
ci şi la o mai bună înţelegere a fiziopatologiei aces-
tor afecţiuni [15]. 

concluzii

Astmul bronşic alergic este o afecţiune cronică 
cu impact major asupra calităţii vieţii şi cu o preva-
lenţă în creştere. Din acest motiv, ar fi necesare atât 
studierea în continuare a factorilor proinflamatori 
împlicaţi în patogeneza astmului bronşic, cât şi stu-
dii genetice. Rezultatele acestora ar putea aduce o 
îmbunătăţire în ceea ce priveşte abordarea terapeu-
tică a acestei afecţiuni. 
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