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ALLERGIC COMORBIDITIES IN CHILDHOOD BRONCHIAL ASTHMA (Abstract):
Bronchial asthma is the most frequent chronic disease of childhood. The association of this
disease with allergic rhinitis increases the prevalence and severity of bronchial asthma to 60%
compared with 2% in subjects without allergic rhinitis. Food allergy can be expressed in a
variety of respiratory symptoms, especially when IgE mediated immune responses are involved. In children, the prevalence of bronchial asthma associated with food induced atopic
eczema is 2-8% and respiratory clinical picture can be a component of the multisystem
anaphylactic reaction or of chronic respiratory disease like bronchial asthma, serous otitis. The
association of other allergic comorbidities, like sinusitis, ocular allergies, lymphoid hypertrophy, sleep obstructive apnoea, leads to the conclusion that allergic bronchial asthma (extrinsic)
is a systemic disease, with onset at any age, and the dominant clinical feature depends on the
childs genetic pattern. Key words: BRONCHIAL ASTHMA, FOOD ALLERGY, ATOPIC
ECZEMA, ALLERGIC RHINITIS, OCULAR ALLERGY

Bolile alergice sunt cele mai frecvente
boli cronice la populaþia pediatricã, afectând
aproximativ 25-30% dintre copii: 15-20%
- dermatita atopicã, 7-10%- astmul bronºic,
15-20%- rinita ºi rino-conjunctivita alergicã (1).
Noþiunea de marº alergic se referã la
istoria naturalã a afecþiunlor alergice, care
se caracterizeazã printr-o anumitã secvenþialitate în perioada copilãriei sau mai târziu
(2). Sensibilizarea alimentarã în absenþa manifestãrilor clinice este un indicator al predispoziþiei genetice.
Comorbiditãþile alergice ale astmului
bronºic pediatric sunt: sindromul eczemã/
dermatitã atopicã (SEDA), rinita alergicã ºi
alergiile oculare.
Alergia alimentarã se poate prezenta
printr-o varietate de simptome respiratorii,

mai ales prin implicarea mecanismelor imune
Ig E mediate. Aceste simptome respiratorii,
produse prin ingestia sau inhalarea particulelor alimentare din aer, pot fi componente ale reacþiilor multisistemice, anafilactice sau boli respiratorii cronice ca astmul
bronºic, otita medie seroasã. Prevalenþa astmului bronºic în alergia alimentarã este
dificil de apreciat (2-8% la copil).
Epidemiologia relaþiei alergie alimentarã-alergie respiratorie poate fi de 3 tipuri:
1. simptome respiratorii în timpul alergiei
alimentare cu manifestãri clinice cutanate sau gastrointestinale, sugerând manifestãri clinice sistemice, pânã la ºoc
anafilactic.
2. simptome specifice rinitei alergice induse de alergia alimentarã.
3. simptome specifice astmului bronºic in633
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TABELUL I
Prevalenþa estimatã a alergiei alimentare în reacþiile astmatic-induse
Populaþia studiatã
Prevalenþa estimatã
Copii cu Astm bronºic
57%
Copii cu alergie la lapte
29%
Aliment ca trigger pentru wheezing în timpul reacþiilor acute
<5%
Copii cu SEDA
17-27%

duse de alergia alimentarã (3).
Alimentele responsabile de simptome respiratorii în cadrul anafilaxiei sunt: oul, laptele, arahidele, soia, peºtele etc. Detectarea
IgE specifice pentru ou la vârsta de sugar
se coreleazã cu specificitate de 97% ºi sensibilitate de 50% cu apariþia alergiei respiratorii la vârsta de 7 ani ºi reprezintã un
marker predictiv pentru atopie, mai bun
decât nivelul IgE totale în sângele cordonului ombilical. Creºterea concentraþiilor
serice de IgE specifice pentru cel puþin unul
din patru alergeni alimentari majori (ou,
lapte, soia sau grâu) la vârsta de 1 an se
coreleazã cu sensibilizarea la aeroalergeni
la vârsta de 5 ani, iar menþinerea la valori
crescute a anticorpilor specifici la vârsta de
2 ani a dovedit capacitate predictivã semnificativã pentru apariþia rinitei alergice ºi
a astmului alergic dupã vârsta de 5 ani (4).
O investigaþie recentã pe 5149 de indivizi, majoritatea copii alergici la arahide, a
demonstrat prezenþa sindromului funcþional
respirator manifestat prin dispnee, wheezing,
tiraj intercostal, respiraþie zgomotoasã ºi
congestie nazalã în proporþie de 42-56%
din cazuri. Jumãtate din aceste reacþii au
afectat mai mult de un organ sau sistem,
dacã pacienþii erau astmatici, faþã de cei
fãrã astm bronºic (21-33%; p<0.001) (5).
Rinita alergicã indusã de alergia alimentarã reprezintã 70% din simptomele respiratorii observate la testele de provocare alimentarã (6). Rinita alergicã tipicã, în asociere
cu alte manifestãri clinice cutanate (SEDA)
ºi/sau gastrointestinale în timpul reacþiei acute alimentare este rarã. Pinnock et al. (citat
de 3), au investigat relaþia între ingestia de
lapte ºi producerea de mucus nazal ºi nu s-a
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putut stabili o corelaþie pozitivã.
Astmul bronºic izolat indus de alergia
alimentarã este rar întâlnit în practica alergologicã, dar relaþia aliment ca factor trigger
- astm bronºic a fost frecvent semnalatã în
cadrul reacþiei sistemice la alimente. O analizã publicatã pe 300 de bolnavi cu astm
bronºic, cu vârsta cuprinsã între 7 luni ºi 80
de ani, a evidenþiat, la 12% dintre pacienþi,
istoric de alergie alimentarã, iar alimentul,
ca trigger inductor de wheezing, a fost
prezent la 6 cazuri (2%), toþi fiind copii cu
vârsta între 4-17 ani (3). Businco et al. (citat
de 7) studiazã 42 de copii cu vârsta cuprinsã între 10-76 de luni cu eczemã atopicã prin alergie la proteina laptelui de vacã
ºi demonstreazã asocierea astmului bronºic
în timpul testului de provocare alimentarã
la 27% din cazuri. Rezultã cã prevalenþa
relaþiei aliment - wheezing este mai mare la
pacienþii tineri cu boli atopice (tab. I).
Creºterea riscului alergiei respiratorii la
pacienþii cu alergie alimentarã este demonstrat pentru alergia la ou. Sensibilizarea
alergicã la ou în copilãrie a fost identificatã
ca factor de predicþie pentru boala alergicã
a tractului respirator în adolescenþã ºi viaþa
adultã în 55% din cazuri; dacã este asociat
SEDA, valoarea predicþiei creºte la 80%.
Rãspunsul imun mediat prin anticorpi IgE
specifici la aliment este responsabil de simptomele respiratorii. Aceºti anticorpi se leagã
de receptorii IgE de mare afinitate ai bazofilelor ºi mastocitelor din tractul respirator,
cu activare celularã ºi degranulare, cu eliberare de citokine pro-inflamatorii, ca histamina, triptaza, leucotriene ºi prostaglandine. Aceºti mediatori sunt responsabili de
reacþia alergicã imediatã, caracterizatã prin
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vasodilataþie, bronhospasm ºi hipersecreþie
de mucus, care determinã simptomatologia
clinicã. Aceºti mediatori specifici pot contribui ºi la reacþia alergicã tardivã (întârziatã), care apare la 4-8 ore dupã rãspunsul
alergic imediat. Mastocitele elibereazã mediatori cãtre celulele endoteliale modificând
expresia moleculelor de adeziune pentru eozinofile, bazofile ºi leucocite. În plus, triptaza
poate activa celulele endoteliale, crescând
permeabilitatea vascularã. Leucocitele, prin
proteaze, distrug þesuturile, determinând faza
tardivã a rãspunsului imun. Inflamaþia cronicã
produce hiperreactivitate bronºicã. Celulele
T specifice cu memorie contribuie la exacerbãrile astmatice ca rãspuns la acelaºi stimul
antigenic alimentar.
Alte simptome respiratorii induse de alimente sunt rare, dar grave. Astfel, inflamaþia alergicã a mucoasei nazale poate cauza
disfuncþia trompei lui Eustachio ºi otitã medie seroasã cu exsudat recurent, mai ales în
alergia la proteina laptelui de vacã.
Sindromul Heiner (hemosideroza pulmonarã indusã de alergia la proteina laptelui de
vacã) se caracterizeazã prin episoade recurente
de pneumonie asociate cu infiltrate pulmonare, sângerãri gastrointestinale, anemie prin
deficit de fier ºi insuficienþa creºterii. Acest
sindrom rar este asociat cu hipersensibilitate non-IgE mediatã la proteinele laptelui
de vacã.
Simptomele respiratorii induse de inhalarea alergenelor alimentare sunt rar semnalate la copil, dar se pot produce în timpul
gãtitului sau al manipulãrii alimentelor.
În ceea ce priveºte aditivii alimentari,
s-a semnalat o prevalenþã de 5% a rinitei în
relaþie cu ingestia de glutamat monosodic.
În concluzie, alergia alimentarã la un
bolnav cu astm bronºic trebuie suspectatã
în urmãtoarele condiþii:
a) astmul acut este neexplicat ºi rezistent
la tratament;
b) astmul apare dupã ingestia unor alimente
particulare;

c) copiii cu astm bronºic care asociazã ºi
alte manifestãri ale alergiei alimentare
(ex. anafilaxie, SEDA).
Punctele cheie în afirmarea relaþiei alergie
alimentarã  simptome respiratorii sunt:
a) simptomele respiratorii acute induse de
aliment sunt tipic asociate cu simptome
cutanate ºi gastro-intestinale;
b) alergia la ou, lapte, arahide, soia, peºte
asociazã simptome respiratorii;
c) alergia la ou în copilãrie (teste pozitive)
are rol predictiv pentru dezvoltarea tardivã de alergie respiratorie ºi astm;
d) astmul bronºic indus de alimente este
mai frecvent la vârsta pediatricã decât
la adult;
e) copiii cu SEDA confirmat prin test de
provocare alimentarã au un risc crescut
de a dezvolta astm bronºic indus alimentar;
f) reacþiile alergice induse de alimente pot
creºte hiperreactivitatea bronºicã la bolnavii cu astm moderat sau sever, dar fãrã
simptome de astm acut;
g) rolul alergiei alimentare în otita medie
seroasã este rar;
h) sunt descrise reacþii astmatice la aditivi
alimentari, dar sunt neobiºnuite;
i) reacþiile astmatice induse de alergia alimentarã, pot fi factori de risc pentru
reacþii fatale sau nonfatale sistemice.
Rinita alergicã, ca inflamaþie a mucoasei nazale, exprimatã clinic prin rinoree anterioarã ºi posterioarã, strãnut, obstrucþie ºi/sau
prurit nazal, reprezintã principala comorbiditate alergicã a astmului bronºic pediatric.
Mucoasa nazalã ºi mucoasa bronºicã au
asemãnãri structurale ºi funcþionale (8). Deoarece majoritatea bolnavilor cu astm bronºic
au rinitã alergicã, s-a sugerat, pentru asocierea astm bronºic  rinitã alergicã, conceptul
o cale aerianã unicã, o singurã boalã (9).
Totuºi, nu toþi bolnavii cu rinitã alergicã au
astm ºi existã unele diferenþe între cele douã
boli (10). Deseori, asocierea dintre cele
douã forme de manifestare a alergiei respi635
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ratorii nu este diagnosticatã, deoarece
simptomele sunt mai evidente la un organ.
Procesul inflamator alergic se instaleazã
ºi se autoîntreþine prin aceleaºi celule inflamatorii, mediatori ºi citokine, având aceleaºi faze ale rãspunsului alergic (precoce
ºi tardiv). Diferenþele majore structurale
constau în existenþa unui pat vascular bogat
în mucoasa nazalã ºi a musculaturii netede
de la nivelul bronhiilor care au proprietãþi
contractile ºi impact patogenic în astmul
bronºic (proliferare, secreþie de mediatori
proinflamatorii ºi citokine) (11).
La sugar ºi copilul mic, rinita alergicã
este diagnosticatã cu dificultate, deseori fiind
confundatã cu rinita infecþioasã. Persistenþa
simptomelor mai mult de douã sãptãmâni
impune diagnostic diferenþial cu o cauzã
ne-infecþioasã de rinitã.
Copilul cu rinitã alergicã dezvoltã mai
frecvent unele complicaþii, ca otita medie
seroasã ºi rino-sinuzita cronicã.
Epidemiologia rinitei alergice este mai
puþin studiatã. Studiul multinaþional ISSAC
(12) apreciazã prevalenþa rino-conjunctivitei alergice diferit de la o þarã la alta, cu
valori de 0,8- 14,9% la categoria de vârstã
6-7 ani ºi de 1,4-39,7% la 13-14 ani. În
România, pe teritoriul municipiului Cluj
Napoca, utilizând metodologia ISSAC, au
evidenþiat o prevalenþã a rinitei alergice la
vârsta de 7 ani de 16,6% ºi la 13-14 ani o
prevalenþã de 13,6%, prevalenþã subestimatã la copil. Rinita alergicã s-a asociat cu
astmul bronºic la 34%, iar astmul bronºic
s-a asociat cu rinita alergicã la 61,1% (1).
Rinita alergicã este un factor de risc pentru
astmul bronºic. La sugarul la care diagnosticul de rinitã alergicã a fost formulat de
medic, riscul pentru astmul bronºic la 11
ani este dublu (13).
Alte comorbiditãþi alergice sunt otita
medie seroasã, sinuzita, eczema, faringita,
hipertrofia limfoidã, apneea obstructivã în
somn, alterarea vorbirii, conjunctivita.
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În anul 1999, Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii recomandã (11):
a. bolnavii cu rinitã alergicã persistentã
vor fi evaluaþi pentru astm bronºic anamnestico-clinic, prin explorãri respiratorii
ºi prin rãspunsul la bronhodilatatoare;
b. bolnavii cu astm bronºic vor fi examinaþi pentru depistarea rinitei alergice;
c. strategia terapeuticã va fi combinatã;
d. tratamentul corect al rinitei alergice scade
numãrul de exacerbãri ale astmului bronºic, scade necesarul de medicaþie antiastmaticã ºi scade riscul de evoluþie spre
remodelare bronºicã.
Tratamentul cu glucocorticoizi intranazal poate ameliora simptomele astmatice.
Administrarea concomitentã de corticosteroizi intranazali ºi inhalaþi scade complianþa
la tratament a bolnavilor, dar amelioreazã
formele severe de boalã. Asocierea antihistaminicelor orale anti H1 de generaþia a
II-a, amelioreazã astmul bronºic la bolnavii
care asociazã rinita alergicã.
Monoterapia cu antileucotriene reprezintã o opþiune terapeuticã în formele uºoare
de astm bronºic asociat cu rinita alergicã.
Imunoterapia specificã sublingualã a rino-conjunctivitelor alergice poate preveni apariþia astmului bronºic iar, în astmul bronºic
persistent uºor asociat cu rinita alergicã
persistentã moderatã/severã, are efecte favorabile.
Alergiile oculare reprezintã un grup heterogen de situaþii patologice la nivelul ochiului, dintre care doar pentru rino-conjunctivita alergicã sezonierã (intermitentã) sau
persistentã s-a demonstrat relaþia cu astmul
bronºic. Conjunctivita vernalã, keratoconjunctivita atopicã ºi conjunctivita gigantopapilarã pot asocia sindromul SEDA sau
astmul bronºic.
În concluzie, alergia este o boalã sistemicã, care debuteazã la orice vârstã, iar manifestarea clinicã dominantã este determinatã
de particularitãþile genetice ale copilului.
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ANTIENDOTELINELE DE TIP A - UN EªEC ÎN TRATAMENTUL HTA SEVERE
Endotelina 1 (ET-1) este un vasoconstrictor de patru ori mai puternic decât angiotensina II care
acþioneazã prin intermediul a 2 receptori relativ ubicuitari (ET-A ºi ET-B). Blocajul acestora a
pãrut a fi o cale promiþãtoare în tratamentul HTA. Un blocant specific al receptorilor ET-A,
darusentan, a fost încercat, fãrã rezultate încurajatoare în tratamentul insuficienþei cardiace. În
tratamentul HTA mai multe studii au comparat darusentanul cu un placebo. Astfel Studiul
HEAT-2 a demonstrat un efect semnificativ, la 6 sãptãmâni la hipertensivi moderaþi. Studiul
DAR-201 a confirmat aceste rezultate pentru 115 pacienþi cu HTA rezistentã. Douã noi studii de
fazã III au fost realizate la pacienþi cu HTA severã: primul, pe 718 pacienþi, a demonstrat un
oarecare efect al darusentanului adãugat la triterapia iniþialã a subiecþilor, celãlalt a eºuat în
încercarea de a demonstra, pentru 849 de pacienþi, o scãdere semnificativã a valorilor TA la 14
sãptãmâni. Efectele secundare semnalate au fost de cele tip vasodilatator, asociate cu o
hepatotoxicitate dependentã de doza administratã. Deºi s-a dovedit a fi eficace în studii mici de
fazã II darusentanul nu a demonstrat a avea constant un efect aditiv la hipertensivul sever de
fazã III, determinând stoparea utilizãrii sale cu referire la aceastã indicaþie (Enseleit F et al.
Darusentan, a selective endothelin A receptor antagonist, for the oral treatment of resistant
hypertension. Ther Adv Cardiovasc Dis 2010; 4: 231-240).
Al.D. Ciochinã
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