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Bronşita acută 

 Bronşita acută este o inflamaţie acută a 

arborelui traheobronşic cu debut recent  

 şi de durată scurtă, ce evoluează spre 

însănătoşire cu restabilirea completă a 

funcţiei bronşice.  

 

 Clinic se manifestă printr-un sindrom 

bronşitic acut şi lipsa modificărilor 

radiologice. 
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Epidemiologie 

 

• constituie 1/3 din toate maladiile aparatului 

respirator.  

• urmează după o infecţie acută a căilor 

respiratorii superioare. 
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Etiologie 
 

virală,  
bacteriană  

chimică 
  



Aetiology of Acute Bronchitis 

Boldy et al Resp Med 1990;84:377-385 

viral

S 

Pneumoniae

Mycoplasma
H influenzae

M catarrhalis

None
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Patogenie şi patomorfologie 

 
Consecinţe ale inflamaţiei induse de către agentul cauzal:  

• Hiperemia mucoasei bronşice cu denudarea  epiteliului 

• Edem si infiltraţie leucocitară a submucoasei  

• Formarea exsudatului seros sau seropurulent  

 

Funcţiile de apărare bronşică alterate: 

- colonizare bacteriană a bronhiilor cu extinderea procesului 
inflamator 

- acumularea toxinelor celulare  

- formarea de exsudat mucopurulent 

  

Fenomene de obstrucţie a căilor respiratorii: 

 edem al peretelui bronşic, prin reţinerea secretului  

 spasm al musculaturii bronşice.  
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Tablou clinic 

• tusea 
• manifestările rinitei şi/sau faringitei. 
• dureri în torace, care sunt localizate retrosternal ("arsură substernală"),  
• Dispneea este rară şi apare sau din obstrucţie de căi aeriene superioare (cu stridor 

inspirator, răguşeală, tuse lătrătoare ) - laringită acută, epiglotită - sau din 
obstrucţia bronşică difuză (bronşita astmatiformă, bronşiolita acută). 

 
• Cefaleea,  
• astenia  
• subfebrilitatea  
 
Manifestările obiective sunt modeste, totuşi, la auscultaţie în afectarea bronhiilor  
mari şi medii se percep respiraţia aspră şi raluri ronflante, iar la afectarea bronhiilor  
mici - respiraţie aspră, raluri ronflante, sibilante, raluri buloase mici nesonore. Este  
caracteristică modificarea lor după tuse. 
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Explorări paraclinice 
 

Examenul radiologic rămâne normal 
 
Hemograma: leucocitoză uşoară cu neutrofilie, dar fără deviere 

semnificativă spre stânga. 
 
Examenul sputei nu se face 
 
Diagnosticul etiologic prin metode serologice sau de cultivare nu 

se face în practică 
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Diagnostic diferenţial 
 

• pneumoniile virale sau bacteriene; 
• bronşitele acute în boli infecţioase (rujeolă, 

varicelă, mononucleoză infecţioasă); 
• corpii străini intrabronşici; 
• acutizările bronşitei cronice. 
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Evoluţie, prognostic, complicaţii 
 

• Evoluţia traheobronşitei acute este benignă, cu vindecare în 
7-10 zile.  

• Evoluţia poate fi severă la vârstnici, taraţi.  
• Complicaţiile: 

– cronicizare,  
– bronhopneumonie,  
– sinuzite,  
– Bronşiolită 

 

• La mulţi bolnavi după episodul de bronşită acută poate 
rămânea o hiperreactivitate bronşică difuză. Persistenţa 
acesteia după 2-3 luni de la vindecarea bronşitei acute poate 
semnifica debutul unei bronhopatii cronice obstructive sau al 
unui astm bronşic.  
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Tratamentul bronşitei acute 

 
• Ambulator: antiinflamatorii, vitamine, consum sporit 

de lichide  

• Tratamentul în staţionar este indicat la taraţi, 
vârstnici şi la pacienţii cu bronşiolită acută 

• cu obstrucţie bronşică pronunţată - 
bronhodilatatoarele  

• În lipsa febrei - tratamentul cu 
antibiotice nu este indicat 

• La taraţi (DZ, ciroză, ICC) tratamentul se face empiric 
cu ampicilină, amoxicilină sau doxiciclină 
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BRONŞITA CRONICĂ 
 

 Bronşita cronică este starea produsă de acţiunea 
îndelungată a unor excitanţi nespecifici asupra 
arborelui bronşic, caracterizată prin hipersecreţie de 
mucus la nivel traheobronşic şi alterări structurale 
ale bronhiilor, care se manifestă clinic prin tuse cu 
expectoraţie cel puţin 3 luni pe an, mai mult de 2 ani 
consecutiv (cu condiţia, că au fost excluse alte cauze 
de tuse productivă ca tuberculoza pulmonară, 
bronşiectaziile, astmul, cancerul etc) 

OMS 
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Epidemiologie 
 

 

• Statisticile OMS - 20% dintre bărbaţii adulţi  

       peste 5% dintre femei  

• Prevalenţa creşte după vârsta de 40 ani, iar 
mortalitatea ar reprezenta 3-7% din totalul 
cauzelor de deces.  

• Afecţiunea este mai răspândită în zonele 
industrializate cu poluare atmosferică 

• Toate formele de bronşită cronică sunt strâns 
asociate cu fumatul 
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Etiologia bronşitei cronice 
 

Etiologia bronşitei cronice este multifactorială:  
• fumatul,  
• poluarea atmosferică,  
• factori ocupaţionali,  
• infecţii respiratorii,  
• factori familiali,  
• factori genetici. 

 
 Fumatul este factorul cel mai frecvent corelat cu apariţia bolilor 

obstructive respiratorii. Morbiditatea şi mortalitatea corelează direct cu 
vechimea şi cu intensitatea (numărul de ţigări consumate zilnic) fumatului 

 
Indicele fumatorului 
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Fumul de tutun induce modificări ale aparatului 

respirator prin 

• alterarea si inhibarea mişcărilor cililor epiteliului respirator 

• inhibarea funcţiilor macrofagelor alveolare 

• hipertrofia şi hiperplazia glandelor mucosecretoare 

• stimularea receptorilor de iritaţie vagală din submucoasă 

• hiperreactivitate bronşică 

• spasm al muşchilor netezi bronşici 

• eliberarea enzimelor proteolitice din macrofagele alveolare şi din 
neutrofilele din pereţii căilor aeriene mici şi ţesutul alveolar şi prin 
inactivarea antiproteazelor 

 

 

 

 induce în căile aeriene distale o stare fiziopatologică asemănătoare 
cu defectul genetic de antiproteaze (α1-antitripsină) 

 



21 Fletcher C & Peto R. BMJ 1977;1:1645-8 
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Patogenie 

 
• Prin acţiunea factorilor etiologici menţionaţi mai sus are loc 

hiperplazia ce- 

• lulelor caliciforme (şi a celor din glandele mucosecretoare ale 
stratului submucos) cu hipersecreţia mucusului. Se modifică 
componenţa mucusului şi vâscozitatea lui, reacţia devine acidă. 
Apare deficitul de fermenţi (lizocimă, lactoferină).  

 

• În atare condiţii se alterează funcţia de drenaj, ceea ce contribuie la 
activarea infecţiei în bronhii.  

• Rezistenţa locală a macroorganismului sub acţiunea diferitor factori 
se modifică:  

• scade activitatea macrofagelor alveolare, în debut creşte cantitatea 
de IgA în secretul bronşic, care în formele avansate este înlocuită 
prin scăderea concentraţiei de IgA.  

• Infecţia bacteriană iniţial se suprapune episodic, mai apoi devine 
persistentă.  
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Patogenie 

La instalarea obstrucţiei bronşice contribuie:  
 
- îngroşarea mucoasei şi submucoasei prin hiperplazia 

epiteliului,  
- edem şi infiltraţie inflamatorie; 
- fibrozarea pereţilor bronşici; 
- micşorarea acţiunii surfactantului în bronhiile mici; 
- hipersecreţia mucusului; 
- bronhospasmul; 
- hipertrofia musculaturii netede; 
- dezvoltarea emfizemului (centrolobular) 
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Componenta reversibilă a obstrucţiei  

• hipersecreţie,  

• infiltraţie inflamatorie,  

• bronhospasm.  

 

Obstrucţia ireversibilă 

• distrucţia proteolitică a  ţesutului elastic 
pulmonar cu dezvoltarea fibrozei, emfizemului,  

• A deformaţiei şi obliteraţiei bronhiilor  
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Morfopatologie 
 

• Hiperplazia şi hipertrofia glandelor mucosecretoare din submucoasa 
bronşică 

 
• Creşte numărul celulelor caliciforme  (cu scăderea consecutivă a 

numărului de celule ciliate) de-a lungul mucoasei bronhiilor mari 
(cartilaginoase), iar în bronşiole se produce o "metaplazie caliciformă" 
(raportul normal de celule caliciforme către celulele ciliate de 1:5 creşte 
până la 1:1). 
 

• În căile aeriene mici se mai observă edem şi celule inflamatorii în mucoasă 
şi în submucoasă, fibroză peribronşică, dopuri mucoase intraluminale, 
hipertrofia muşchilor netezi, emfizemul pulmonar centrolobular sau 
panacinar, înlocuirea epiteliului ciliat cu epiteliu plat. 
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Normal vs. Chronic Bronchitis 
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 This photomicrograph shows a bronchus 

with increased numbers of chronic 

inflammatory cells in the submucosa. 

27 
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Clasificarea bronşitei cronice 

 
• Bronşita cronică simplă descrie starea caracterizată de 

producerea unei spute mucoide la un pacient fără 
hiperreactivitate bronşică.  
 

• Bronşita cronică mucopurulentă  este caracterizată prin 
recurenţe de spută mucopurulentă sau purulentă (de cele mai 
multe ori în asociere cu infecţii respiratorii acute suprapuse) 
în absenţa unui proces supurativ localizat, precum 
bronşiectazia.  
 

• Formele de bronşită cronică, care evoluează cu creşterea 
rezistenţei la fluxul de aer (obstrucţia căilor aeriene din 
afectarea bronşiolelor sub 2 mm - "boala bronhiilor mici"), 
sunt definite ca bronşită cronică obstructivă.  
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Tablou clinic 
 

• Debutul lent 

• Tuse productivă după răcelile banale din 
perioada de iarnă  

• Sputa mucoasă sau mucopurulentă sau 
purulentă în cantităţi mai mari 

• Dispnea 
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La  afectarea bronhiilor mici la sindromul bronşitic se asociază sindromul ob- 

structiv. Tusea poate fi productivă (cu spută mucopurulentă săracă), sau mai curând  

seacă. Însă predomină dispneea expiratorie. Auscultaţia atestă respiraţie aspră, raluri  

ronflante şi sibilante diseminate în ambele arii pulmonare. Ralurile sunt prezente atât  

în inspir, cât şi în expir. În caz de hipersecreţie bronşică sunt prezente ralurile umede.  

Probele funcţionale arată diferit grad de disfuncţie ventilatorie de tip obstructiv, iar la  

asocierea  pneumofibrozei disfuncţia ventilatorie este de tip mixt. 

Exacerbarea bronşitei cronice poate produce sindrom infecţios - febră, mialgii,  

astenie, transpiraţii nocturne, fatigabilitate etc. 

 

Hipertrofia ventriculului drept poate produce pulsaţie epigastrică în apropierea  

xifoidului (semnul Harzer).  

Insuficienţa ventriculară dreaptă este tradusă prin turgescenţa jugularelor, galopul 
diastolic şi de suflul holosistolic din insuficienţa tricuspidiană (ambele se accentuează 
în inspir), de creşterea cianozei şi de apariţia edemelor periferice. 
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Explorări paraclinice 

 

• Examenul sputei (citologic şi bacteriologic)  

 

• Hemograma în acutizări:  

– leucocitoză cu neutrofilie,  

– VSH crescută,  

– poliglobulie 
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• Examenul radiologic este normal la majoritatea pacienţilor. În bronşita cronică de 
lungă durată modificările radiologice constau în schimbări difuze peribronhiale  
(reacţie a vaselor limfatice şi sanguine). Se constată opacităţi lineare plecând din 
hil spre regiunile periferice pulmonare, deformarea desenului pulmonar la diferite 
niveluri. Uneori se poate constata înteţirea desenului pulmonar din schimbările 
peribronşice (de obicei, în regiunile inferioare). Alte modificări sunt cele produse 
de emfizemul pulmonar şi cele din cordul pulmonar cronic.  
 
 

• Examenul radiologic este util pentru excluderea unor alte 
afecţiuni pulmonare asociate bronşitei cronice sau care clinic 
se manifestă cu sindrom bronşitic.  
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Explorările funcţionale respiratorii  

• Debitele maximale expiratorii sunt folosite pentru a aprecia 
permeabilitatea bronşică. Indicele Tiffeneau (VEMS/CV x 100) 
este relativ sensibil în bronşitele cu o evoluţie uşoară, în timp 
ce în cazurile cu evoluţie moderată şi gravă tulburarea 
permeabilităţii căilor respiratorii este mai bine reflectată de 
VEMS.  
 

• La etapele timpurii ale obstrucţiei care începe cu căile 
respiratorii mici indicele Tiffeneau poate fi normal; singura 
modificare patologică fiind scăderea DEM25-75% şi 
modificarea porţiunii terminale a expiraţiei pe bucla debit-
volum. 
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• Debitul expirator de vârf  (PEF - peak expiratory flow) la fel 
poate fi redus în urma obstrucţiei bronşice, însă, spre 
deosebire de astm, cu o variabilitate zilnică minimală (sub 10 
%). 

• Testul bronhodilatator este indicat pentru a exclude astmul 
bronşic. VEMS sau PEF iniţiale se compară cu valorile obţinute 
la 20 minute după administrarea salbutamolului sau 
fenoterolului şi la 30 minute de la administrarea bromurii de 
ipratropium sau a combinaţiei lor. Creşterea valorilor VEMS 
sau PEF cu peste 15% pledează pentru reversibilitatea 
obstrucţiei. 
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Complicaţii ale bronşitei cronice 
 

• emfizemul pulmonar centroacinar  

• (centrolobular),  

• pneumoscleroza,  

• bronşiectaziile,  

• insuficienţa respiratorie cronică,  

• encefalopatia hipoxică,  

• poliglobulia secundară,  

• cordul pulmonar cronic. 
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Diagnostic diferenţial 
 

 

• afecţiuni care produc tuse cu expectoraţie  

• boli asociate cu dispnee. 
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Tratamentul bronşitei cronice 

 
• Tratamentul bronşitei cronice vizează: 

- înlăturarea factorului etiologic;  

- tratamentul antibacterian în acutizarea infecţioasă a bronşitei; 

- dezobstrucţia bronşică; 

- ameliorarea dezechilibrului gazelor sanguine şi acidobazic. 

 

 

Spitalizarea este indicată în caz de:  

1) acutizare însoţită de febră, expectoraţii abundente;  

2) sindrom obstructiv pronunţat;  

3) complicaţii. 
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Înlăturarea factorului etiologic 
presupune: 

 
• stoparea fumatului 
• excluderea acţiunii factorilor nocivi 

profesionali 
• eradicarea focarelor de infecţie  
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Tratamentul antibacterian 
 

• Tratamentul infecţiei bronşice trebuie făcut imediat ce sputa devine gălbuie ori 
verzuie, vâscoasă şi creşte în cantitate.  

– doxiciclina 
– co-trimoxazol 

 
Antibiotice de rezervă (administrare enterală)  
• cefalosporinele de generaţia a II-a (cefaclor, cefuroxime axetil)  
• a III-a (cefixim, cefpodoxime proxetil, ceftibuten)  
• macrolidicele 
• fluorochinolonele 

 
Facilitarea eliminării secreţiilor 
• Expectorante 
• Mucolitice 
• prin hidratarea bolnavului (1-2 l/zi) 
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Tratamentul bronhodilatator 

– B2 agonistii  

– Teofiline  

– Anticolinergice 

 

corticosteroizii 
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Bronchodilators 

Cholinergic 

receptor 

 2 - agonists  Theophylline Anticholinergics 

  short-acting    short-acting 

   long-acting    long-acting 
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+

   

ß 
2  

       ß 
2 

receptors 
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Oxigenoterapia 

 

 hipoxia permanentă şi severă (PaO2 sub 60 mm Hg) 

 hipertensiunea pulmonară 

 în cordul pulmonar cronic  

 pentru a reduce poliglobulia secundară marcată (cu 
hematocritul peste 50%).  

 

Administrarea oxigenului în concentraţie mică (2 l/min 
prin canulare nazală) cu condiţia că se aplică 
minimum 15 ore din 24. 
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Alte mijloace terapeutice 
 

• Drenaj postural, sanare bronhoscopică,  

• gimnastică medicală,  

• climatoterapie submontană.  

• În acutizările severe se poate indica heparina 
cu scop de ameliorare a microcirculaţiei.  
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EMFIZEMUL PULMONAR 

 

Emfizemul pulmonar  este definit ca 

afecţiune difuză, caracterizată printr-o  

distensie  permanentă  a spaţiilor aeriene 

situate distal de bronşiolele terminale cu  

distrucţie a septurilor alveolare 
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Emfizemul se caracterizează prin alterarea matricei de elastină a pulmonului cu frag- 

mentarea fibrelor elastice, distrugerea pereţilor alveolari şi formarea de cavităţi aeriene.  

 

La nivelul plămânului leziunile se caracterizează prin 

 

- destinderea alveolelor, cu ruperea septurilor interalveolare şi formarea de cavităţi 
alveolare mari;  

- pierderea elasticităţii pulmonare, care transformă expiraţia într-o mişcare  

activă ce necesită efort muscular în plus; 

- reducerea numărului de alveole micşorează suprafaţa de schimb gazos; apare  

astfel o inegalitate importantă de ventilaţie a diferitelor teritorii alveolare, la care se  

adaugă creşterea spaţiului mort; 

- distensia unei părţi din capilarele pulmonare ce se alungesc, iar altă parte se  

obliterează, reducând patul vascular pulmonar cu scăderea eficacităţii ventilaţiei.  
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 La nivelul toracelui se reduce progresiv mobilitatea cuştii. Toracele se fixează tot mai 
mult intr-o poziţie inspiratorie accentuată, cu scurtarea consecutivă a fazei 
inspiratorii. Diafragmul este coborât, cu mişcări reduse. Ca urmare a acestor 
modificări creşte volumul rezidual şi volumul de rezervă. În stadiul timpuriu presiunea 
parţială a oxigenului (PaO2) este normală sau doar  puţin scăzută (din creşterea 
frecvenţei respiratorii).  

 

În stadiul tardiv saturaţia cu O2 scade, PaCO2  mai rămânând practic normală.  

Creşterea aerului rezidual şi scăderea volumului curent conduc, în cele din urmă, la  

hipoxemie cu hipercapnie.  

Fenomenele compensatorii (creşterea volumului circulant, a debitului cardiac, a 
numărului de hematii) duc la hemoconcentraţie. Ulterior se instalează hipertensiunea 
pulmonară cu insuficienţa cordului drept. Tulburarea în vehicularea aerului prin 
bronhii este secundară alterării retracţiei  

elastice a plămânilor. Cauza este dispariţia septurilor alveolare prin leziuni anatomice.  

În consecinţă căile aeriene îşi pierd suportul funcţional (tracţiunea radială) şi se  

colabează în timpul expiraţiei. Deseori se observă la bolnavii cu deficienţă de α1 

-antitripsină. Leziunile predomină la baze. 
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Emphysema & Normal Alveoli 

• Loss of septa 

 

• Loss of capillary beds 

 

• Hyperinflation 

 

• Loss of elastic recoil &   

collapse of alveoli 

 

• Increased residual volume 

 

• Decreased diffusion  

 (lower SA/Volume ) 
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Bullous Emphesyma 

“Bullae are large dilated 

airspaces that bulge out from 

beneath the pleura.”  

[Image and quote from http://medlib.med.utah.edu/WebPath/LUNGHTML/LUNG056.html] 
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Centriacinar (centrilobar) Emphysema 

Respiratory bronchioles in proximal portion of 

acinus  are lost 

 

Alveoli distal to terminal bronchiole intact 

 

Occurs in smokers with chronic bronchitis 

 

Usually in upper lobes 
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Morfologic 

 
  

• emfizemul centrolobular (centroacinar); 

• emfizemul panlobular (panacinar); 

• emfizemul paralezional. 
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Loss of surface area (emphysema) 
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Figure 13-4 Anatomic distribution of pure chronic bronchitis and pure emphysema. In chronic bronchitis, the small airway disease (chronic bronchiolitis) results in airflow 

obstruction, while the large airway disease is primarily responsible for the mucus hypersecretion. 

Downloaded from: StudentConsult (on 11 April 2006 05:46 PM) 

© 2005 Elsevier  
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Etiologie 

 
Fumatul este strâns corelat cu dezvoltarea emfizemului. Se consideră că pe parcursul a 

mulţi ani prin menţinerea inflamaţiei cronice în căile aeriene şi în septurile alveolare 
fumatul conduce la alterarea ireversibilă a matricei proteice a septurilor alveolare, în 
special, în locurile de fixare a lor la căile aeriene. Aceasta se realizează prin acţiunea 
oxidanţilor şi a proteazelor, eliberate din celulele inflamatorii activate.  

Factorul genetic se poate realiza prin dezechilibrul în sistemul proteaze-anti- 

proteaze. Principalul reprezentant al sistemului antiproteazic este α1 

-antitripsina (o proteină de fază acută, care este sintetizată în ficat şi creşte în ser în 
cursul bolilor inflamatorii şi după administrarea de estrogeni). Rolul ei este în a inhiba 
proteazele: tripsina, chimotripsina, elastaza, calicreina, factorul Xa şi plasminogenul.  

 

Sunt cunoscute mai multe gene implicate în reglarea sistemului antiproteazic - Pi  

(protease inhibitor): M, S, Z. Formele de deficienţă în α1-antitripsină cu fenotipurile  

PiZZ, PiZ(nul) şi Pi(nul)(nul) se manifestă prin niveluri serice ale acestei substanţe  

aproape de zero, emfizem panlobular sever la vârstă tânără, deseori asociat cu ciroză  

hepatică. Pe când la subiecţii cu deficienţă de α1 -antitripsină având fenotipurile PiMZ,  

PiMS riscul de a face emfizem panlobular este mult mai redus. 



56 

Fiziopatologie 

 
 Distrugerea septurilor alveolare provoacă scăderea reculului elastic 

pulmonar şi îngustarea căilor aeriene distale. Aceasta conduce la 
"încarcerarea" aerului în alveole şi creşterea VR şi CRF. 
Capacitatea pulmonară totală este normală sau crescută. 
Distrugerea septurilor alveolare provoacă reducerea factorului de 
transfer al gazelor.  

 Presiunea parţială a oxigenului în sângele arterial (PaO2) este, de 
obicei, 65-70 mm Hg, iar PaCO2 aproape de normal. PaO2 
suficientă pentru o saturaţie aproape maximală a hemoglobinei şi 
normocapnia se menţin prin creşterea susţinută a debitului  

 ventilator ("luptători"). 

 Spre deosebire de bolnavii cu predominarea bronşitei cronice, 
presiunea în artera pulmonară rămâne normală sau se majorează 
doar în timpul efortului fizic. 
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Tablou clinic 
 

Acuza principală este  dispneea de efort progresivă. Tusea este absentă sau  
minimă cu o expectoraţie nesemnificativă. Exacerbările mucopurulente cu ocazia  
acutizărilor nu apar frecvent. 
La apariţia dispneei contribuie cu siguranţă şi travaliul sporit pentru menţinerea unui debit ventilator înalt. 

Tipic în stadiile avansate pacientul are pierdere ponderală marcată (hipoxie cronică, travaliul muscular 
sporit). 

 
La inspecţie se observă:  
- torace globulos, "în butoi" (diametrul anteroposterior mărit, unghiul costal obtuz, coastele orizontalizate, 

spaţiile intercostale lărgite) cu scurtarea gâtului şi cartilajul tiroid plonjând endotoracic în inspir, fosele 
supraclaviculare pline; 

- polipnee cu expir prelungit şi buze protruzive (prezumptiv este adoptată de  
către pacient pentru a ajuta respiraţia prin expiraţie contra rezistenţei în încercarea  
de a preveni încarcerarea aerului); 
- contractarea muşchilor sternocleidomastoidieni şi scaleni la inspiraţie, retracţia  
inspiratorie a spaţiilor intercostale şi a foselor supraclaviculare; 
- mişcarea paradoxală de retracţie a părţii bazale a peretelui lateral toracic  
(semnul Hoover); 
- la bolnavii cu emfizem sever din cauza epuizării musculaturii expiratorii în  
poziţie orizontală are loc suprasolicitarea diafragmului, de aceea ei sunt nevoiţi să  
doarmă în poziţie semişezândă. 
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Explorări paraclinice 

 
Explorările funcţionale respiratorii 
• Determinarea volumelor pulmonare arată o creştere a VR şi CRF. 
• VEMS şi CV mărturisesc o tulburare a ventilaţiei pulmonare de tip 

obstructiv,  
• la fel ca şi indicele Tiffeneau.  
• PEF-ul (la fel ca şi VEMS-ul) este scăzut şi fără variaţie diurnă importantă. 

Testele cu bronhodilatatori sunt negative. 
 
Factorul de transfer al gazelor este mult diminuat în emfizem, spre deosebire 

de astmul bronşic şi de bronşita cronică obstructivă în stadiile neavansate 
(necomplicate cu emfizem).  

 
PaO2  este uşor sau moderat scăzută, iar PaCO2  aproape de normal.  
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Explorările imagistice 

 
• La examenul radiologic hemidiafragmele sunt 

coborâte şi aplatizate  

• desenul pulmonar nu se extinde la periferia 
plămânului ("hipertransparenţă"), silueta  

• cardiacă este îngustată şi alungită, spaţiul 
retrosternal pe radiografia de profil este lărgit 
(peste 3 cm). 

• Tomografia computerizată poate localiza şi 
cuantifica emfizemul, permite vizualizarea 
bulelor. Totuşi, TC nu se practică de rutină în 
acest scop. 
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Radiograph: Emphysema, Pulmonary 
hypertension, Cardiomegaly 

•Flattened diaphragm 

 

•Hyperinflation 
 

•Translucency of lung 

 

•Hypertrophy of heart 
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Clubbing of the Nails 

A sign of chronic hypoxia 
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Normal Spirograph 

Emphysema 

Spirograph 

FEV1/VC normally 

greater than 75% 
(per Walters presentation) 

Decreased FEV1/VC 

 

Total Lung Capacity normal 

or increased 

 

RV increased 
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Complicaţiile emfizemului pulmonar 
 

• bule 

• pneumotoracele 

• scăderea ponderală 

• insuficienţa respiratorie cronică  

• cordul pulmonar cronic 
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Tratament 
 

Măsuri specifice în tratamentul emfizemului pulmonar nu există.   
 
Stoparea fumatului 
 
Cu scop de ameliorare a permeabilităţii căilor aeriene distale se practică  
administrarea de beta2-adrenomimetice, anticolinergice, teofiline şi 

corticosteroizi.  
 
Exerciţiile fizice regulate se indică pentru a menţine mobilitatea, iar 

fizioterapia se recomandă în scopul ameliorării expectoraţiei în 
exacerbări. 

În unele cazuri înlăturarea (chirurgicală, prin ligaturare toracoscopică) a bule- 
lor mari contribuie la ameliorarea ventilaţiei, însă decizia trebuie bine 

cântărită, iar intervenţia se realizează doar în centre specializate.  
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