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ADNOTĂRI 

ADNOTARE 

Adam Ianoş. „Boala de reflux gastroesofagian la copiii cu astm bronşic: interacţiuni, 
factori de risc, aspecte clinico-evolutive”. Teză de doctor în medicină, Chişinău, 2013. 
Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, indice 
bibliografic - 208 titluri, 123 pagini text de bază, 28 tabele, 45 figuri, 11 anexe. Rezultatele 
obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: boală de reflux gastroesofagian, astm bronşic, factori de risc, calitatea 
vieţii, studiu clinic randomizat. 

Domeniul de studiu: pediatrie. 
Scopul studiului: Evaluarea conexiunii clinico-patogenice dintre boala de reflux 

gastroesofagian (BRGE) şi astmul bronşic la copii în vederea optimizării managementului 
terapeutic. 

Obiectivele tezei: Aprecierea impactului patern al factorilor de risc la copiii cu BRGE 
asociată astmului bronşic; studiul variabilităţii manifestărilor digestive şi extradigestive la copiii 
cu BRGE asociată astmului bronşic; evaluarea particularităţilor explorative endoscopice, pH-
metrice şi morfologice ale segmentului esofagogastric la copiii cu BRGE comorbidă astmului 
bronşic; aprecierea indicilor funcţionali respiratori şi imunologici la copiii cu astm bronşic 
asociat BRGE, elucidarea rolului BRGE în persistenţa sindromului bronhoobstructiv; studiul 
eficacităţii medicaţiei antisecretorii în tratamentul complex al BRGE comorbidă astmului bronşic 
în vederea optimizării managementului terapeutic. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: determinarea rolului factorilor de risc 
predispozanţi şi favorizanţi în geneza BRGE la copiii cu astm bronşic; evaluarea eficienţei 
terapiei cu inhibitorii pompei de protoni la copiii cu astm bronşic comorbid BRGE în 
ameliorarea parametrilor clinico-funcţionali şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor 
(chestionarul PAQLQ). 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată din domeniul respectiv. Studiul a elucidat 
mecanismele clinico-patogenice complexe de interacţiune a BRGE cu astmul bronşic la copii. 
Au fost identificaţi factorii de risc biologici şi sociali care contribuie la realizarea fenotipică a 
BRGE la copiii cu astm bronşic. S-a demonstrat rolul refluxului gastroesofagian alcalin ca factor 
declanşator şi amplificator al sindromului bronhoobstructiv la copiii cu astm bronşic. Rezultatele 
obţinute fac posibilă individualizarea măsurilor de profilaxie primară şi secundară a BRGE, 
facilitează diagnosticul precoce şi contribuie la optimizarea managementului terapeutic în aceste 
comorbidităţi.  

Semnificaţia teoretică. Studiul reprezintă un suport ştiinţific important pentru elucidarea 
interacţiunii complexe  a refluxului gastroesofagian cu astmul bronşic la copii. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării se vor utiliza în planificarea 
măsurilor de profilaxie eficientă, optimizarea diagnosticului, conduitei clinice şi a 
managementului terapeutic oportun al BRGE comorbide astmului bronşic. 

Rezultatele cercetării au fost implementate în activitatea specialiştilor în cadrul 
secţiilor de alergologie, gastrologie, pulmonologie ale IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi 
oferă un suport metodologic în procesul de diagnostic şi tratament al acestor comorbidităţi. 

Еленаа
Подчеркивание

http://gastroscan.ru/physician/ph-metry/
http://gastroscan.ru/physician/ph-metry/


6 
 

РЕЗЮМЕ 

Адам Янош „Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей с бронхиальной 
астмой: взаимодействия, факторы риска, клинические и эволюционные аспекты”. 
Диссертация кандидата медицинских наук, Кишинев, 2013. Структура работы: введение, 4 
главы, общие выводы, практические рекомендации, библиография – 208 наименований, 
123 страницы основного текста, 28 таблица, 45 рисунков, 11 приложений. Полученные 
результаты опубликованы в 17 научных работах. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, бронхиальная астма, 
факторы риска, качество жизни, клиническое рандомизированное исследование. 

Область исследования: педиатрия. 
Цель исследования: Изучить клинико-патогенетические взаимодействия 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и бронхиальной астмы у детей с целью 
оптимизации лечебного менеджмента. 

Задачи исследования: Определение факторов риска развития гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у детей с бронхиальной астмой; изучение пищеводных и 
внепищеводных проявлений у детей с ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой; 
определение особенностей эндоскопического, pH-метрического и морфологического 
исследования области пищевода и желудка в диагностике ГЭРБ асоциированной с 
бронхиальной астмой; определение показателей функции внешнего дыхания и 
иммунологического статуса детей с бронхиальной астмой асоциированной с ГЭРБ, 
определение роли гастроэзофагеального рефлюкса в персистенции бронхообструктивного 
синдрома; изучение эффективности антисекреторной терапии в комплексном лечении 
ГЭРБ сопутствующей бронхиальной астме с целью оптимизации лечебного менеджмента. 

Новизна и оригинальность иследования: изучена роль факторов риска 
предрасполагающих и способствующих развитию ГЭРБ у детей страдающих 
бронхиальной астмой; определена эффективность терапии ингибиторами протонной 
помпы в улучшении клинико-функциональных параметров и качества жизни детей 
страдающих ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой по результатам опросника 
PAQLQ. 

Научная проблема, решенная в данной области: в результате иследования были 
выявлены комплексные клинико-патогенетические механизмы взаимодействия ГЭРБ и 
бронхиальной астмы у детей. Были определены биологические и социальные факторы 
риска в развитии фенотипа гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей с 
бронхиальной астмой. Исследование показало роль щелочного гастроэзофагеального 
рефлюкса в развитии и усилении бронхообструктивного синдрома у детей страдающих 
бронхиальной астмой. Результаты исследования позволяют индивидуализировать меры 
первичной и вторичной профилактики ГЭРБ, повышают раннее диагностирование 
заболевания и способствуют оптимизации лечебного менеджмента при ГЭРБ 
ассоциированной с бронхиальной астмой.  

Теоретическое значение. Исследование представляет собой значительное научное 
обоснование для комплексного определения взаимодействия гастроэзофагеального 
рефлюкса и бронхиальной астмы у детей. 

Практическое значение работы. Результаты исследования способствуют 
разработке мер эффективной профилактики, оптимизации диагностики, клинического 
ведения и лечебного менеджмента ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой. 

Результаты исследования были внедрены в повседневную деятельность 
специалистов аллергологического, гастрологического, пульмонологического отделений 
ПМСУ Институт Матери и Ребенка и предоставляют методологическую поддержку в 
процессе диагностирования и лечения ГЭРБ асоциированной с бронхиальной астмой. 

Еленаа
Подчеркивание

http://gastroscan.ru/physician/ph-metry/
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SUMMARY 

 
Adam Ianos. „Gastroesophageal reflux disease in children with asthma: 

interrelationships, risk factors, clinical manifestations and evolution aspects”. PhD thesis in 
medicine, Chisinau, 2013. The thesis includes introduction, four chapters, general conclusions, 
recommendations, bibliography with 208 references, 123 pages of the basic text, 28 tables, 45 
figures and 11 annexes. The results of the research are presented in 17 scientific publications.  

Keywords: gastroesophageal reflux disease, bronchial asthma, risk factors, quality of 
life, randomized clinical trial. 

Research area: pediatrics. 
Aim of the study: to evaluate clinical and pathogenetic interrelationships between the 

gastroesophageal reflux disease (GERD) and childhood asthma in order to optimize therapeutic 
management and clinical care of patients. 

Objectives: to assess the pattern and impact of risk factors in children with 
gastroesophageal reflux disease associated with asthma; to study the variability of digestive and 
extra-digestive manifestations in children with GERD associated with asthma; to evaluate 
particular features of the endoscopic, pH metric and morphologic examinations of the 
esophagogastric area in children with GERD associated with asthma; to assess functional 
respiratory and immunological indices in children with asthma associated with GERD; to 
evaluate the role of the gastroesophageal reflux disease in the persistence of bronchial 
hyperresponsiveness; to study the efficacy of the antisecretory medication for the complex 
treatment of GERD associated with asthma in children in order to optimize therapeutic 
management and clinical care of patients. 

Novelty and scientific originality: to estimate the role of predisposing risk factors for 
GERD development in children with asthma; to evaluate the effectiveness of the antisecretory 
medication (proton-pump inhibitors, PPIs) for treatment of children with GERD associated with 
asthma assessed by clinical symptomatology and the Paediatric Asthma Quality of Life 
Questionnaire (PAQLQ). 

Scientific problem solved in the respective field. The study revealed clinical and 
pathogenetic interrelationships between GERD and childhood asthma. Biological and social risk 
factors in children with gastroesophageal reflux disease associated with asthma were identified. 
The study results demonstrated the role of the gastroesophageal reflux in triggering and 
enhancing of bronchial hyperresponsiveness in children with asthma. The study results allow to 
individualize measures of primary and secondary prevention of GERD, increase the probability 
of an early diagnosis of the disease and contribute to an optimization of the therapeutic 
management in GERD-associated asthma. 

The theoretical significance of the study. The study results represent a scientific 
background in understanding and evaluation of complex interrelashionships between 
gastroesophageal reflux disease and bronchial asthma in children. 

Applicative value of the study. The research contributed to the development of effective 
preventive measures aimed to improve the diagnosis, clinical care and appropriate therapeutic 
management of GERD associated with asthma in children. 

Scientific results are implemented in the activity of pediatric allergists, pulmonologists 
and gastroenterologists from the Institute for Maternal and Child Healthcare and provide a 
methodological support for the comprehensive diagnostic assessment and management of 
children with asthma associated with GERD. 

 
 
 

Еленаа
Подчеркивание
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate 

Boala de reflux gastroesogafian (BRGE) este printre cele mai frecvente dereglări motorii 

ale tractului digestiv superior, iar în structura de afecţiuni digestive înregistrate la vârsta de copil 

aceasta constituie 18-25% [190]. Tendinţa de creştere în ultimele decenii a maladiilor digestive 

„acid dependente”, dominate clar de BRGE, a permis savanţilor să aprecieze această afecţiune 

drept „maladia secolului XXI”, maladie ce trebuie să fie abordată ca o problemă importantă de 

sănătate publică, cu impact negativ asupra calităţii vieţii [190, 197]. 

În ultimele decenii ale secolului trecut, cercetările ştiinţifice care vizau BRGE erau axate 

preponderent pe analiza particularităţilor anatomo-fiziologice şi a mecanismelor de reglare 

neuro-endocrină a segmentului esofagogastric, pe studiul aspectelor diagnostice şi de tratament 

al complicaţiilor refluxului gastroesofagian [42, 158].  

Actualmente, datorită perfectării metodelor diagnostice ale BRGE, se înregistrează o 

incidenţă sporită a comorbidităţii acestei maladii cu patologia altor organe şi sisteme, se 

conturează verigile patogenice posibile în declanşarea manifestărilor extradigestive ale refluxului 

gastroesofagian. Sunt descrise o serie de manifestări atipice ale BRGE, cu evidenţierea 

sindromului bronhopulmonar, otorinolaringologic, stomatologic, cardiologic, dintre care pe 

primul loc se plasează cel cu localizare în sistemul respirator, cu accent pe interrelaţia cu astmul 

bronşic [50, 124]. În literatura de specialitate pediatrică, este relatată asocierea BRGE la copii cu 

astmul bronşic în 7-65% cazuri [26]. Este frecvent utilizată noţiunea de “astm bronşic indus de 

refluxul gastroesofagian”, conform căreia refluxul gastroesofagian patologic are un loc esenţial 

în etiopatogenia astmului bronşic [195]. Mulţi savanţi definesc astmul bronşic ca o maladie 

inflamatorie cronică a căilor aeriene, de origine multifactorială, ce evoluează pe un substrat 

genetic bine definit, care presupune asocierea cu factori de risc inductori (cu potenţial alergic), 

amplificatori şi declanşatori (triggers). Majoritatea studiilor certifică rolul refluxului 

gastroesofagian patologic în patogenia unor forme fenotipice ale astmului bronşic şi efectul său 

declanşator (trigger) în geneza şi perpetuarea sindromului bronhoobstructiv la asocierea BRGE 

cu astmul bronşic [79]. 

 Până în prezent, sunt relatate abordări diverse ale principiilor terapiei complexe a BRGE 

comorbidă astmului bronşic. Eficienţa clinică în terapia BRGE cu inhibitorii pompei de protoni 

de diferite generaţii a fost demonstrată în numeroase studii clinice [40]. Rămâne discutabilă 

problema eficienţei tratamentului antisecretor administrat pacienţilor cu BRGE pentru 

ameliorarea simptomatologiei respiratorii şi controlul mai eficient al astmului bronşic [136].  



10 
 

Există studii internaţionale care afirmă că tratamentul cu IPP în BRGE asociată astmului 

bronşic duce la ameliorarea simptomatologiei digestive la pacienţi, însă nu a influenţat numărul 

simptomelor diurne sau nocturne de astm, frecvenţa exacerbărilor, folosirea β2-agoniştilor, 

testele funcţionale PEF sau FEV1 [104]. Alte cercetări relatează despre reducerea substanţială a 

necesităţii de medicaţie antiastmatică la pacienţii cu astm bronşic asociat BRGE, în cazul când 

aceştia urmează şi terapie antireflux [32, 69]. Sunt foarte puţine studii randomizate, placebo-

controlate referitor la terapia de durată cu inhibitori ai pompei de protoni la pacienţii cu BRGE 

comorbidă astmului bronşic care ar elucida nu numai interconexiunile clinico-paraclinice, dar şi 

aspectul calităţii vieţii pacienţilor [103]. Mulţi savanţi evidenţiază importanţa utilizării 

chestionarului privind calitatea vieţii copiilor cu astm (PAQLQ – The PaediatricAsthma Quality 

of Life Questionnaire), propus de E. Juniper pentru evaluarea calităţii vieţii în raport cu sănătatea 

pacienţilor cu astm bronşic [93], dar acesta este destul de modest implementat în elaborările 

ştiinţifice contemporane.  

Actualmente, există necesitatea cercetărilor bazate pe dovezi, care ar monitoriza 

beneficiul terapiei cu IPP în BRGE comorbidă astmului bronşic, prin aprecierea complexă 

clinico-funcţională a stării organului sau sistemului afectat, concomitent cu evaluarea 

deficienţelor funcţionale (fizice, emoţionale şi sociale) care sunt importante pentru pacienţi în 

viaţa lor de zi cu zi.  

În acest context, s-a impus necesitatea prezentului studiu ştiinţific fundamental pentru 

cercetarea mecanismului de interacţiune a formelor clinico-endoscopice distincte ale BRGE cu 

caracterul evolutiv al astmului bronşic la copii, precum şi pentru aprecierea complexă a eficienţei 

medicaţiei antisecretorii în tratamentul complex al BRGE comorbidă astmului bronşic, prin 

monitorizarea clinico-paraclinică şi evaluarea calităţii vieţii pacienţilor. Astfel, se va asigura 

suportul ştiinţific necesar pentru optimizarea managementului terapeutic al acestor comorbidităţi 

la copii.  

Scopul lucrării:  

Evaluarea conexiunii clinico-patogenice dintre boala de reflux gastroesofagian şi astmul 

bronşic la copii în vederea optimizării managementului terapeutic. 

Obiectivele tezei: 

1. Aprecierea impactului patern al factorilor de risc la copiii cu BRGE asociată astmului 

bronşic. 

2. Studiul variabilităţii manifestărilor digestive şi extradigestive la copiii cu BRGE 

asociată astmului bronşic. 
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3. Evaluarea particularităţilor explorative endoscopice, pH-metrice şi morfologice ale 

esofagului la copiii cu BRGE comorbidă astmului bronşic. 

4. Aprecierea indicilor funcţionali respiratori şi imunologici la copiii cu astm bronşic 

asociat BRGE, elucidarea rolului BRGE în persistenţa sindromului bronhoobstructiv. 

5.  Studiul eficacităţii medicaţiei antisecretorii în tratamentul complex al BRGE 

comorbidă astmului bronşic în vederea optimizării managementului terapeutic. 

Metodologia cercetării 

Pentru realizarea studiului de faţă a fost utilizată metodologia cercetărilor epidemiologice 

analitice, prin combinarea a două tipuri de studii: studiul de tip caz-control şi studiul clinic 

randomizat, dublu orb, placebo controlat. Metodele de investigare au fost generale: chestionare 

anamnestică, examen medical complex, cercetarea documentaţiei medicale a copiilor, metode 

instrumentale de investigare funcţională şi morfologică, imunologică, şi metoda de cercetare 

specială – studierea calităţii vieţii copiilor cu astm bronşic comorbid BRGE utilizând 

chestionarul PAQLQ. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute 

Studiul, realizat în premieră, a permis identificarea conexiunilor dintre manifestarea 

clinico-paraclinică a bolii de reflux gastroesofagian şi caracterul evolutiv al astmului bronşic la 

copii. În cadrul lui s-a demonstrat că în cazul conexiunii acestor maladii evoluţia astmului 

bronşic este mai severă, iar calitatea vieţii pacienţilor – mai scăzută. 

Prin analiza detaliată a factorilor de risc predispozanţi, favorizanţi endogeni şi exogeni s-a 

specificat contribuţia semnificativă a antecedentelor perinatale, a afecţiunilor SNC şi patologiei 

digestive asociate în realizarea formei clinico-endoscopice a BRGE la copiii cu astm bronşic. 

Cercetările imunologice efectuate au demonstrat prezenţa unui teren atopic destul de 

pronunţat (p<0,01) la asocierea BRGE cu astmul bronşic, confirmat prin gradul inflamaţiei 

reaginice IgE mediate şi o hiperimunoglobulinemie E mai avansată la prezenţa refluxului 

gastroesofagian patologic acid.  

În premieră, în baza examenului endoscopic şi pH-metriei gastroesofagiene 24 ore, s-a 

demonstrat rolul refluxului gastroesofagian cu conţinut alcalin în iniţierea sindromului 

bronhoostructiv la copii cu astm bronşic şi inducerea formei erozive şi nonerozive ale BRGE. 

Au fost elucidate particularităţile morfopatologice ale segmentului esogastric la copii cu 

astm bronşic asociat BRGE, s-a confirmat prezenţa gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie, a 

cărei activitate este în funcţie de gravitatea astmului bronşic şi sporeşte odată cu avansarea 

severităţii acestuia. 

Еленаа
Подчеркивание

http://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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S-au adus dovezi noi despre rolul RGE în intensificarea şi menţinerea sindromului 

bronhoobstructiv la copiii cu astm bronşic, realizat prin componenta reflexă diurnă, indusă de 

intensificarea numărului de refluări patologice gastroesofagiene, care menţin hiperreactivitatea 

bronhoesofagiană şi prin componenta nocturnă, datorită diminuării clearence–ului esofagian 

care favorizează microaspiraţia conţinutului gastroesofagian în căile aeriene. 

Pentru prima dată, s-a realizat un studiu randomizat dublu orb placebo controlat cu 

evaluarea eficienţei terapiei cu IPP, în evoluţia astmului bronşic comorbid BRGE. Utilizarea 

chestionarului de apreciere a calităţii vieţii la copii cu astm bronşic (PAQLQ) a demonstrat că 

acest tratament contribuie la ameliorarea parametrilor subiectivi ai calităţii vieţii pacienţilor, 

concomitent cu redresarea semnificativă a manifestărilor clinice, îmbunătăţirea indicilor funcţiei 

respiraţiei externe şi diminuarea gradului de sensibilizare alergică.  

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. Problema ştiinţifică soluţionată în teză este 

identificarea factorilor de risc biologici şi sociali care contribuie la realizarea fenotipică a bolii 

de reflux gastroesofagian la copiii cu astm bronşic, elucidarea mecanismelor clinico-patogenice 

complexe de interacţiune a acestor maladii, ceea ce a permis elaborarea măsurilor de profilaxie, 

diagnosticul precoce şi optimizarea managementului terapeutic în aceste comorbidităţi.  

Semnificaţia teoretică a cercetării. Studiul ştiinţific a adus o contribuţie importantă în 

elucidarea interacţiunii complexe etiopatogenice între forma clinico-endoscopică a BRGE şi 

caracterul evolutiv al astmului bronşic la copii. A fost confirmată acţiunea sinergică a 

antecedentelor familiale, factorilor biologici şi sociali în realizarea fenotipică a BRGE la copiii 

cu astm bronşic. În premieră pentru cercetările autohtone, în cadrul unui singur studiu, a fost 

realizată evaluarea complexă a eficienţei terapiei cu IPP în evoluţia astmului bronşic comorbid 

BRGE, apreciindu-se şi aspectul calităţii vieţii acestor pacienţi. A fost demonstrat rolul RGE 

alcalin ca factor declanşator şi amplificator al sindromului bronhoobstructiv la copiii cu astm 

bronşic. S-a elucidat aspectul histopatologic al gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie ca 

"marker" al severităţii astmului bronşic. 

Rezultatele studiului constituie un suport ştiinţific pentru elaborarea măsurilor eficiente de 

prevenţie şi tratament al BRGE la copiii cu astm bronşic. 

Valoarea aplicativă a lucrării  

Rezultatele obţinute privind ponderea bolii de reflux gastroesofagian la copiii cu astm 

bronşic şi fenomenul de amplificare reciprocă la asocierea acestora argumentează necesitatea 

intervievării selective a copiilor cu astm bronşic necontrolat pe fundalul terapiei convenţionale 

antiastmatice, pentru a repera prezenţa BRGE. 
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Estimarea rolului factorilor de risc predispozanţi şi favorizanţi în debutul BRGE la copiii 

cu astm bronşic permite elaborarea şi implementarea precoce în condiţii de asistenţă medicală 

primară a unor măsuri profilactice sau curative de minimizare a riscului de dezvoltare a BRGE. 

Precizarea factorilor de risc ce contribuie la morbiditatea crescută prin BRGE la diferite vârste 

ale copilului impune aplicarea măsurilor selective, orientate spre excluderea acestor influenţe 

negative din anturajul rezidenţial şi ocupaţional al copilului. 

Protocolul de diagnostic al BRGE asociată astmului bronşic prevede evaluarea clinico-

anamnestică şi explorativă complexă, cu accent pe examenul endoscopic şi pH-metria 

gastroesofagiană diurnă. Explorarea diferenţiată a tractului digestiv superior permite diagnosticul 

dereglărilor de motilitate gastroesofagiană şi aprecierea formei clinico-endoscopice a BRGE. 

Utilizarea investigaţiei morfopatologice a bioptatului gastroesofagian poate furniza informaţii 

suplimentare despre leziunile minime ale mucoasei esofagiene caracteristice BRGE fără 

esofagită, iar aprecierea gradului de infiltraţie cu eozinofile al mucoasei gastroesofagiene este un 

indicator util în evaluarea riscului evoluţiei complicate a astmului bronşic. Implementarea pH-

metriei gastroesofagiane 24 ore în condiţiile unei clinici specializate permite diagnosticul cert al 

BRGE, iar calculul indicelui simptomatic va permite aprecierea rolului refluxului 

gastroesofagian în iniţierea şi perpetuarea sindromului bronhoobstructiv la copiii cu astm 

bronşic. Precizarea mecanismelor patogenice de intervenţie circadiană ale refluxului 

gastroesofagian în iniţierea weezing-ului la copiii cu astm bronşic contribuie la optimizarea 

acţiunilor curativ-profilactice aplicate în funcţie de aceste caracteristici. 

Utilizarea chestionarului PAQLQ pentru aprecierea eficienţei IPP în conduita terapeutică 

a BRGE asociată astmului bronşic a permis justificarea beneficiilor acestei terapii în ameliorarea 

calităţii vieţii pacienţilor şi argumentează prescrierea remediilor antisecretorii  în managementul 

terapeutic al acestor comorbidităţi. 

Chestionarul PAQLQ este un suport util pentru măsurarea funcţionalităţii fizice, 

emoţionale şi ocupaţionale a copiilor cu astm bronşic, de aceea este raţional ca medicul 

practician să-l folosească în evaluarea eficienţei controlului astmului bronşic asociat BRGE şi în 

scopul aprecierii criteriilor psiho-sociale de ameliorare a calităţii vieţii pacienţilor. 

Rezultatele cercetării pot servi drept suport pentru elaborarea metodelor de profilaxie 

eficientă, optimizarea diagnosticului, a conduitei clinice şi a managementului terapeutic oportun 

al BRGE comorbidă astmului bronşic, pot contribui la ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor, la 

minimizarea riscului de apariţie a dizabilităţilor şi dezadaptării sociale. 

 

Еленаа
Подчеркивание

http://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
http://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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Implementarea rezultatelor ştiinţifice 

Elaborările studiului au fost implementate în programele didactice ale Departamentului 

Pediatrie al USMF "Nicolae Testemiţanu" şi în activitatea practică a specialiştilor secţiilor de 

alergologie, pulmonologie şi gastrologie ale IMSP Institutul Mamei şi Copilului, contribuind la 

procesul de diagnosticare şi optimizare a asistenţei curative, la managementul terapeutic eficient 

al copiilor cu BRGE comorbidă astmului bronşic. În serviciul endoscopic pediatric au fost 

implementate recomandările privind diagnosticul precoce al BRGE. Materialele studiului vor fi 

incluse în Recomandările metodice „BRGE la copiii cu astm bronşic: actualităţi, aspecte clinico-

diagnostice şi managementul terapeutic eficient", care sunt acum în proces de elaborare.  

Aprobarea rezultatelor 

Materialele tezei au fost prezentate la diferite foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 

- Conferinţa de Ftiziopneumologie din R. Moldova (Chişinău, 13 septembrie 2007) 

- Congresul II Francofon de alergologie (Paris, Franţa,11-13 aprilie 2007); 

- Congresul XXVI al Academiei Europene de Alergologie şi Imunologie clinică 

(Barcelona, Spania, 2008); 

- Conferinţele ştiinţifice anuale ale colaboratorilor şi studenţilor, Zilele Universităţii 

USMF "Nicolae Testemiţanu" (2008, 2011); 

- Şedinţa Societăţii Pediatrilor din Moldova " Ziua internaţională a Astmului Bronşic" 

(Chişinău,15 aprilie 2011); 

- Şedinţa Societăţii Endoscopiştilor din Moldova " Aspecte clinico-diagnostice ale 

BRGE la copiii cu astm bronşic" (Chişinău, 4 mai 2012); 

- Congresul XX al Societăţii Europene de Pneumologie (Viena, Austria, 2012); 

- Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională "Maladii 

bronhoobstructive la copii" (Chişinău, 27 aprilie 2012); 

- Congresul XXXI al Academiei Europene de Alergologie şi Imunologie clinică 

(Geneva, Elveţia 2012); 

Teza a fost discutată şi aprobată în cadrul şedinţei Departamentului Pediatrie al USMF "Nicolae 

Testemiţanu" din 01.11.2012 (proces verbal nr.3) şi la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 

Pediatrie al IMSP Institutul Mamei şi Copilului din 24.04.2013 (proces verbal nr.4). 

Publicaţii la tema tezei 

Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice, dintre care: 5 articole în reviste 

ştiinţifice recenzate (inclusiv 2 fără coautori), 1 articol în culegeri naţionale şi 11 teze ale 

comunicărilor ştiinţifice prezentate la foruri naţionale şi internaţionale. 
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Sumarul compartimentelor tezei  

Teza este scrisă în limba română cu titlu de manuscris. Este expusă pe 123 pagini text de 

bază, tehnoredactare la calculator şi conţine: introducere, rezumatele în limba română, rusă şi 

engleză, revista literaturii (capitolul I), materialul şi metodele de cercetare (capitolul II), 2 

capitole cu rezultate şi discuţii, concluzii, recomandări practice. Bibliografia include 208 titluri. 

Lucrarea este ilustrată cu 28 de tabele, 45 de figuri şi conţine 11 anexe. 

Revista literaturii este primul capitol al tezei, intitulat „Actualităţi în boala de reflux 

gastroesofagian asociată astmului bronşic la copii”. În acest compartiment sunt analizate 

relatările literaturii de specialitate care se referă la studiile epidemiologice ale BRGE sau care 

reflectă viziunile asupra interconexiunilor posibile între BRGE şi astmul bronşic asociat acesteia 

la vârsta de copil. Este prezentată variabilitatea manifestărilor digestive şi extradigestive ale 

BRGE, inclusiv evoluţia atipică la copiii cu astm bronşic. Sunt trecute în revistă realizările 

medicinei moderne în diagnosticul BRGE, în special rezultatele studiilor privind eficienţa 

tratamentului BRGE la copiii cu astm bronşic conform criteriilor medicinei bazate pe dovezi. S-a 

studiat  utilitatea chestionarului calităţii vieţii la copiii cu astm bronşic (PAQLQ), care oferă 

posibilitatea aprecierii complexe a aspectelor funcţionalităţii fizice, emoţionale, ocupaţionale şi 

sociale a pacienţilor. 

Capitolul 2, ”Materialul şi metodele de cercetare” punctează principiile de selecţie a 

materialului clinic şi experimental, precum şi metodele de cercetare utilizate. Sunt descrise 

metodele de chestionare specializate, explorările clinico-instrumentale, imunologice, în 

conformitate cu ghidurile naţionale şi internaţionale pentru diagnosticul BRGE şi astmului 

bronşic la copii. Sunt specificate particularităţile metodelor de calcul aplicabile pentru studiile de 

tip caz-control şi studiul clinic randomizat, ambele fiind îmbinate pentru includerea subiecţilor în 

studiu. Este prezentat designe-ul studiului pentru etapa de caz-control (103 copii cu astm bronşic 

asociat BRGE şi 103 copii cu astm bronşic solitar), precum şi etapa studiului clinic randomizat 

care a inclus un număr total de 62 copii cu BRGE asociată astmului bronşic. Sunt descrise 

metodele de procesare statistică a rezultatelor cercetării, care au permis analiza complexă a 

materialului ştiinţific acumulat şi formularea concluziilor generale.  

Capitolul 3, „Estimarea factorilor de risc şi a particularităţilor clinico-diagnostice şi 

evolutive ale BRGE la copiii cu astm bronşic ” reflectă cercetările proprii şi include analiza 

rezultatelor obţinute în cadrul studiului analitic caz-control. Constă din 7 subcapitole, fiecare din 

acestea fiind consacrat unui anumit aspect al problemei studiate, şi concluzii.  
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În procesul cercetării a fost determinată ponderea factorilor de risc favorizanţi şi 

predispozanţi, endogeni şi exogeni în lotul de copii cu BRGE asociată astmului bronşic, am 

calculat riscul atribuibil pentru formele clinico-endoscopice distincte ale BRGE în funcţie de 

manifestările fenotipice ale maladiei (vârsta de debut, severitatea astmului bronşic, vârsta şi 

genul copiilor).  

Este analizată simptomatologia digestivă la copiii cu esofagită de reflux şi cu BRGE fără 

esofagită, sunt expuse particularităţile manifestărilor respiratorii la copiii cu astm bronşic 

comorbid BRGE, se face referinţă la compartimentul otorinolaringologic asociat refluxului 

gastroesofagian.  

Sunt prezentate rezultatele explorării diferenţiate a formelor cu esofagită şi fără esofagită 

ale BRGE obţinute în urma examenului endoscopic al tractului digestiv superior, pH-metriei 

gastroesofagiene 24 ore şi examenului histopatologic al bioptatelor mucoasei esofagiene. Au fost 

analizaţi indicii funcţiei respiratorii externe şi intensitatea sensibilizării reaginice la copiii cu 

astm bronşic în funcţie de prezenţa BRGE. 

Rezultatele analizei complexe a interacţiunii BRGE cu astmul bronşic au permis 

elucidarea mecanismelor patogenice de implicare a refluxului gastroesofagian în declanşarea şi 

persistenţa sindromului bronhoobstructiv la copii, stabilirea rolului refluxului gastroesofagian 

alcalin în geneza esofagitei de reflux şi a BRGE fără esofagită. Este prezentat rolul etiopatogenic 

al RGE în agravarea tulburărilor funcţionale şi imunologice la copiii cu astm bronşic care, prin 

implicarea mecanismelor patogenice suplimentare, determină persistenţa hiperreactivităţii 

bronşice, severitatea manifestărilor bronhoobstructive şi evoluţia progresivă a astmului bronşic 

pediatric. 

Capitolul 4, „Oportunitatea tratamentului antisecretor în terapia complexă a 

astmului bronşic asociat bolii de reflux gastroesofagian” prezintă rezultatele studiului 

randomizat dublu-orb, placebo controlat al eficacităţii terapiei cu IPP în evoluţia BRGE 

comorbidă astmului bronşic. În studiu, în paralel cu analiza clinico-funcţională a eficienţei 

acestei terapii în ameliorarea parametrilor funcţionali respiratori şi imunologici, s-a efectuat 

aprecierea complexă a parametrilor subiectivi ai calităţii vieţii pacienţilor, cum sunt cei 

psihosociali, prin utilizarea chestionarului PAQLQ. 

A fost argumentată prescrierea tratamentului asociat de întreţinere şi control al ambelor 

maladii ca fiind componenta de bază în conduita copiilor cu BRGE comorbidă astmului bronşic. 

Scopul tratamentului este menţinerea controlului astmului bronşic, inducerea remisiunii clinice şi 

endoscopice a BRGE, stabilirea unui standard înalt al calităţii vieţii la aceşti pacienţi. 
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1. ACTUALITĂŢI ÎN BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN ASOCIATĂ 
ASTMULUI BRONŞIC LA COPII  

 
 

1.1. Concepţii actuale cu referire la refluxul gastroesofagian şi boala de reflux 
gastroesofagian 

 
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) este o afecţiune cronică recidivantă, cu semne 

clinice caracteristice, condiţionată de dereglarea funcţiei evacuator-motorii a zonei 

gastroesofagiene, caracterizată prin reflux spontan sau recurent al conţinutului gastric sau 

gastrointestinal în esofag cu apariţia tulburărilor funcţionale şi leziunilor anatomopatologice ale 

mucoasei esofagului distal [190].  

În structura patologiei digestive, refluxului gastroesofagian îi revin 10-12%. RGE poate fi 

fiziologic (barieră antireflux nefuncţională) sau patologic (mecanismele antireflux sunt 

incomplete). RGE fiziologic se produce, de obicei, după alimentaţie, inclusiv nocturnă, cu 

cantităţi neînsemnate de conţinut gastric, fără o periodicitate constantă a episoadelor de reflux, 

care nu contribuie la apariţia manifestărilor patologice, a simptomatologiei de alarmă, a 

complicaţiilor şi nu afectează calitatea vieţii copiilor. RGE patologic constituie o expresie clinică 

a bolii de reflux gastroesofagiene (BRGE) [25].  

Unii cercetători clasifică RGE în primar şi secundar. RGE primar este consecinţa 

tulburărilor primare funcţionale ale tractului gastrointestinal superior. RGE secundar este 

determinat de tulburări de motilitate gastroesofagiene care apar în maladiile sistemice, sau pot fi 

condiţionate de factori mecanici ce intervin în afecţiunile bronhopulmonare cronice, în obstrucţia 

cronică a căilor respiratorii superioare, în infecţii sistemice sau locale (infecţii urinare, 

gastroenterite), alergia alimentară, boli metabolice, hipertensiune intracraniană [66, 82, 90]. 

Expresia clinică a RGEP include manifestări digestive şi extradigestive, care uneori 

decurg sub „masca” altor afecţiuni, frecvent subdiagnosticate, pacienţii aflându-se în evidenţa 

altor specialişti (neurolog, psihiatru, cardiolog, ORL-ist), cu rezultate puţin apreciabile la 

medicaţia prescrisă [201]. Manifestările extradigestive sunt destul de complexe, pe prim plan 

situându-se simptomele respiratorii. Persistenţa simptomelor RGE patologic la unii copii induce 

manifestări de afectare bronhopulmonară recidivantă sau cronică: bronşită obstructivă, 

„wheezing” recurent, pneumopatii repetate cu component astmatiform, tulburări ventilatorii cu 

sindrom de atelectazii pulmonare [155]. Conform studiilor unor savanţi, la 25-30% copii cu boli 

respiratorii recurente (bronşite, astm bronşic, pneumonii, laringotraheite, sinuzite, faringite) se 

constată prezenţa manifestărilor BRGE [61]. Alţi cercetători menţionează prezenţa dovezilor 
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clare ale RGEP în 33-50% cazuri la copii şi adulţi cu bronşită cronică, astm bronşic, fibroză 

pulmonară, în 5-10% cazuri la copii cu patologie cronică ORL şi la peste jumătate din pacienţii 

adulţi cu dureri precardiale [156, 170]. Frecvenţa asocierii RGE patologic şi bronşitei obstructive 

cu caracter recidivant în unele studii se estimează la 50% [84], pe când  asocierea BRGE cu 

astmul bronşic se constată cu o frecvenţa de 20-80% [62].  

RGE patologic agravează evoluţia astmului bronşic, frecvenţa depistării acestuia fiind 

dependentă de severitatea bolii,  de controlul şi medicaţia aplicată pacienţilor astmatici. La copiii 

cu astm bronşic controlat, unele studii ne indică o frecvenţă a esofagitei de reflux de 24%, iar în 

astmul bronşic necontrolat de 35,6% [34]. De asemenea, BRGE este confirmată în 60% la copiii 

cu astm bronşic care urmează tratament inhalator cu CS, în 30% la copiii cu astm trataţi cu 

cromoglicat, iar în tratamentul sistemic cu CS administraţi oral, 66% copii cu astm prezintă şi 

BRGE [106]. 

În prezent, astmul bronşic este una din cele mai răspândite maladii cronice ale copiilor, 

constatată în 1/3 cazuri dintre maladiile cronice respiratorii [141]. În lume sunt circa 300 mln 

pacienţi cu astm bronşic, numărul cărora se dublează în fiecare deceniu [46]. Conform unor  

studii epidemiologice, la adulţi prevalenţa astmului bronşic, în funcţie de ţară, este de 2,7-4% în 

Germania, Spania, Franţa şi de până la 12% în Marea Britanie şi Australia, multe cazuri  având 

debutul în copilărie [60, 76, 169, 181].  

Studiul epidemiologic ISAAC realizat în 156 de centre din 56 de ţări ale lumii, indică o 

mare variabilitate în ceea ce priveşte prevalenţa astmului bronşic la copii. Prevalenţa globală a 

astmului bronşic la copii este de 1-18%, cu o creştere moderată a valorilor în anumite ţări (Noua 

Zeelandă, Irlanda, SUA, Marea Britanie, Costa Rica). Date recente arată că în Europa unul din 

trei copii prezintă manifestări alergice, dintre care 30-50% cazuri au riscuri majore de a dezvolta 

astm bronşic [49, 138, 140, 192].  

Analiza datelor statistice oficiale existente în Republica Moldova evidenţiază un nivel 

scăzut al morbidităţii prin astm la copil. Prevalenţa astmului bronşic în R. Moldova, conform 

datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate (CNMS) pentru anul 2008, este egală cu 

15,5 la 10000 de copii cu vârsta sub 18 ani, incidenţa - 2,8 la 10000 de copii (0-18 ani). De 

menţionat că multiple cazuri de astm bronşic la copii în Republica Moldova sunt diagnosticate 

tardiv, astfel încât prevalenţa reală a maladiei poate atinge un nivel mult mai ridicat.  
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În ultima perioadă s-au efectuat studii care concludent confirmă rolul RGEP ca iniţiator 

în patogenia unor variante fenotipice ale astmului bronşic ca factor trigger ce agravează evoluţia 

astmului bronşic. Este frecvent utilizată noţiunea de “astm bronşic reflux indus”, conform căreia   

refluxul gastroesofagian patologic are un loc esenţial în etiopatogenia astmului bronşic [119, 

195]. În unele lucrări autorii neagă rolul patogenic al RGEP în astmul pediatric. Astfel, noţiunea 

de „astm indus de reflux” unii savanţi o menţionează ca incorectă [19]. 

Conform estimărilor ESPGHAN, în baza unei analize ample a studiilor ştiinţifice, în care 

este evaluată interconexiunea acestor maladii, au fost trasate următoarele concluzii: nu este 

demonstrată cert relaţia cauză-efect în situaţiile clinice de asociere a astmului bronşic cu refluxul 

gastroesofagian, deşi la pacienţii cu astm RGEP este mai frecvent depistat decât la populaţia 

generală; tratamentul refluxului ameliorează simptomele digestive şi uneori contribuie la 

reducerea volumului medicaţiei antiastmatice [35, 190]. 

 

 

1.2. Repere etiopatogenetice şi factori de risc în contextul comorbidităţii bolii de 

reflux gastroesofagian cu astmul bronşic 

 

Relaţia dintre astm şi refluxul gastroesofagian este complexă, deoarece refluxul poate 

contribui la apariţia astmului, iar astmul bronşic poate favoriza persistenţa refluxului. 

Cele mai frecvente ipoteze relatate ale mecanismelor influenţei refluxului gastroesofagian 

în evoluţia astmului bronşic sunt reflexul vago-vagal endobronşic prin ramurile n. vagus, 

mecanismele de inflamaţie neurogenă cu participarea kininelor şi fenomenele de microaspiraţie 

în arborele bronşic a conţinutului gastroesofagian [196]. Este cunoscut faptul că microaspiraţia 

conţinutului gastric acid contribuie la dezvoltarea inflamaţiei mucoasei bronşice, care 

favorizează hiperreactivitatea bronşică [5, 21]. Unele surse ne menţionează, că pentru prima 

dată, accesele induse de aspiraţii gastrice au fost descrise de Osler W. în anul 1892 [4].  

Ulterior, Mansfield şi Stein au determinat diminuarea permeabilităţii căilor respiratorii pe 

fondul pirozisului [116] – unul din simptomele cardinale ale refluxului gastroesofagian patologic 

(RGEP), care mai târziu a fost demonstrată experimental [139].  

Literatura de specialitate prezintă date despre prezenţa tonusului redus al sfincterului 

esofagian superior şi celui inferior, ce favorizează microaspiraţiile gastroesofagiene sau cele 

duodeno-gastro-esofagiene [111]. Tonusul redus al sfincterului esofagian la copiii cu astm 

bronşic este întâlnit mult mai frecvent, chiar decât la copiii cu RGE fără patologie pulmonară 
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cronică. Gold B.D.  a apreciat tonusul sfincterului esofagian inferior electromanometric, iar al 

celui superior – cu catetere conectate prin electrozi tensioactivi la electromanometru cu fixare la  

oscilograf. Gradul de reducere a tonusului sfincterelor în BRGE asociat cu astmul bronşic corela 

cu durata maladiei şi termenul tratamentului bronhodilatator [74]. 

Alte dovezi demonstrează rolul mecanismelor neurogene în asocierea acestor două 

maladii: excitarea terminaţiilor reflexe ale nervului vag ce inervează în număr mare mucoasa 

esofagului şi care induc în mod reflex creşterea reactivităţii bronşice şi agravarea 

simptomatologiei bronhoobstructive [38]. Aceste afirmaţii au fost demonstrate prin studii 

experimentale ce prevedeau introducerea acidului clorhidric în esofag pentru a exclude 

mecanismul de aspiraţie şi  fiind astfel determinate teste funcţionale pulmonare mai reduse 

[166].  

Unii savanţi pledează pentru mecanismele vagale aferente din mucoasa esofagului, care 

în mod reflex, prin majorarea reactivităţii bronşice, induc accese de wheezing la copiii cu astm 

bronşic [148]. 

Sfincterul esofagian inferior (SEI) constituie elementul primordial în realizarea barierei 

antireflux. Activitatea SEI este determinată de componenta tonică (presiunea intrinsecă a SEI) şi 

de cea pasivă (atribuită contracţiilor diafragmei crurale în timpul inspiraţiei) în care presiunea 

intraabdominală o depăşeşte pe cea tonică. Fiziologic, SEI şi diafragma crurală coincid anatomic, 

având astfel rolul altui sfincter care măreşte presiunea SEI [54, 129]. 

Tulburările de motilitate gastroduodenală determină distensiunea gastrică postprandială, 

care declanşează prin reflex vagal relaxarea tranzitorie a SEI. Se consideră, că în RGE activitatea 

motorie esofagiană este inadecvată, drept rezultat constatându-se un clereance prelungit, iar 

epurarea chimică esofagiană (neutralizarea acidului gastric cu bicarbonatul din salivă) este 

insuficientă în perioada nocturnă.. Abordările patogenice în BRGE menţionează că reducerea 

rezistenţei mucoasei esofagiene la acidul clorhidric poate fi condiţionată şi de insuficienţa 

secreţiei de mucus şi bicarbonat de către celulele epiteliale, precum şi de eliberarea insuficientă 

de prostaglandine [153, 189]. Studiile pediatrice pun în evidenţă cauze importante favorizante în 

producerea RGE la copii, cum ar fi  volumul mic al stomacului, forma lui sferică, evacuarea 

îngreuiată a bolului alimentar. La sugari, de obicei, refluxul fiziologic nu are consecinţe clinice şi 

trece spontan în condiţiile când  bariera antireflux se formează treptat la introducerea în raţia 

alimentară a produselor alimentare solide.  

 

 



21 
 

Alt factor patogenetic important în geneza RGEP este dereglarea clearence-ului 

esofagului. Este cunoscut faptul  că clearence-ul esofagului depinde de salivaţia adecvată şi 

motilitatea efectivă a esofagului [133]. Severitatea esofagitei corelează cu durata expunerii acide 

a esofagului, refluxul nocturn fiind mai agresiv, deoarece mecanismele clearence-ului esofagian  

sunt mai puţin eficiente în perioada nocturnă. 

 Dereglări ale activităţii motorii esofagiene sunt înregistrate frecvent în BRGE. Frecvenţa 

disfuncţiei motorii se majorează proporţional gravităţii esofagitei de reflux şi se atestă la 50% 

bolnavi cu esofagită de reflux în forma gravă [81]. În multe studii ştiinţifice se demonstrează că 

gradul de severitate al esofagitei peptice depinde de durata (nu de frecvenţa) contactului dintre 

mucoasa esofagiană şi acidul refluat din stomac. La rândul său rezistenţa mucoasei esofagului 

este determinată de factori preepiteliali, epiteliali şi postepiteliali, iar afectarea epiteliului 

esofagului apare în cazul în care ionii de hidrogen şi pepsina sau acizii biliari depăşesc stratul de 

protecţie preepitelial din mucus. Rezistenţa celulară faţă de ionii de hidrogen depinde de nivelul 

normal al рН- intracelular (7,3-7,4), iar necroza se instalează când  acest mecanism este epuizat. 

Cercetări morfologice au relevat că majorarea numărului de celule din contul diviziunii multiple 

a celulelor bazale ale mucoasei esofagului se opune formării de ulceraţii superficiale. În calitate 

de mecanism eficient de protecţie postepitelială contra agresivităţii acidului serveşte irigarea 

sangvină adecvată a mucoasei [200]. 

Conţinutul refluatului gastroesofagian poate fi acid, alcalin şi mixt. Acizii biliari 

potenţează efectul nociv al HCl şi pepsinei, rezultatul fiind lezarea mai severă a mucoasei 

esofagiene, apariţia esofagitei de reflux [28]. Rezultatele studiului pH-metric prelungit 24 ore la 

pacienţii cu BRGE nonerozivă indică, în 50-70% cazuri, o expoziţie anormală a conţinutului acid 

în esofag. În 30-50% cazuri sunt identificaţi indici normali ai refluxului acid (pirozis funcţional). 

În acelaşi timp, 40% pacienţi indică o legătură între apariţia simptomelor şi reflux, iar 60% nu o 

resimt. Se presupune că la unii pacienţi astmatici, de apariţia pirozisului sunt responsabili şi alţi 

stimuli de origine nonacidă, şi anume: dereglările motorii, creşterea presiunii intraabdominale 

favorizată de tuse, kinetoterapia respiratorie, administrarea remediilor bronhodilatatoare, care se 

impun patogenetic în producerea RGE [150, 205]. 

Studierea particularităţilor patogenetice ale BRGE de către unii cercetători a pus în 

evidenţă şi alţi factori noi în patogenia maladiei, cum sunt sensibilizarea centrală sporită, 

hiperalgezia viscerală, prezenţa stimulilor nonacizi, distensia pereţilor esofagieni ca rezultat al 

sporirii volumului esofagian [110]. 
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Relaţia de interacţiune dintre RGE şi simptomatologia respiratorie este dificil de 

demonstrat. RGE poate exista independent, fără o corelaţie cu manifestările respiratorii, dar 

poate să fie atât cauza cât şi consecinţa acestora. Vecinătatea anatomică a traheii faţă de esofag, 

faptul că este necesară o coordonare exactă între epiglotă (care protejează traheea de conţinutul 

esofagian) şi peristaltismul esofagian, au constituit baza ipotezei conform căreia aspirarea 

conţinutului esofagian determină patologii ale tractului respirator. Se consideră că aspiraţia 

conţinutului esofagian produce inflamaţia şi edemul mucoasei faringiene, laringelui, determinând 

prin efecte  neurologice reflexe stridor sau laringospasm [178, 202]. 

Studierea factorilor de risc în anamnesticul copiilor cu RGEP relevă, în 72,5% cazuri  

prezenţa afecţiunilor perinatale, un anamnestic alergologic împovărat la 49,6%, alimentaţie 

artificială timpurie în 37,4% [72]. Alte relatări din literatura de specialitate constată la copiii cu 

astm bronşic nonatopic un anamnestic familial negativ la maladii alergice, dar se evidenţiază 

bronşitele frecvente la părinţi şi rude. La aceşti copii sunt prezente manifestări ale dermatitei 

atopice în 33,7% cazuri [22]. Printre factorii mediului ambiant care pot favoriza apariţia 

sindromului bronhoobstructiv la copil, un rol aparte îi revine mediului ecologic nefavorabil, 

inclusiv fumatul pasiv în cadrul familiei [149]. 

Maladiile de fond, alergia alimentară, dermatita atopică constituie factori de risc la mai 

mult de 2/3 din copiii cu astm bronşic. La copiii cu astm bronşic asociat RGEP, patologia ORL 

(vegetaţii adenoide, rinite recurente) este relatată mai frecvent şi poate fi o expresie a 

manifestărilor extradigestive caracteristice RGEP şi condiţionate de excitaţia cronică a epiteliului 

faringian cu refluatul gastroesofagian. Frecvent, la aceşti copii sunt estimate valori serice 

crescute ale IgE totale, ce caracterizează implicarea patogenică a mecanismelor reaginice în 

astmul bronşic, inclusiv urmare a sensibilizării continue a căilor respiratorii determinată de 

microaspiraţia din refluxul gastroesofagian, care favorizează o friabilitate sporită a mucoasei 

căilor respiratorii către diferiţi aeropoluanţi [12]. Există studii ce relatează că refluxul 

gastroesofagian la copiii cu astm este consecinţa acutizării patologiei alergice la mamă în timpul 

sarcinii şi lactaţiei, sensibilizării alimentare precoce, dereglărilor digestive pe parcursul primului 

an de viaţă [36, 86]. 
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1.3. Variabilitatea manifestărilor digestive şi extradigestive la copiii cu boală de 

reflux gastroesofagian 

 

În perioada de sugar, 50-60% copii prezintă semne clinice ale RGE, ceea ce este de 

obicei un fenomen fiziologic în primele 3-6 luni de la naştere, frecvent asociat regurgitaţiei şi 

vomei. Sugarul mic este cel mai predispus la RGE fiziologic. Prezenţa regurgitaţiilor este relatată 

la 18-50% copii din primul an de viaţă, iar episoadele de regurgitare se pot repeta de două sau 

mai multe ori pe zi, ceea ce sugerează că RGE este o perturbare a motilităţii extrem de frecventă 

în această perioadă de vârstă. Studiile în domeniu prezintă dovezi sigure că RGE apare des la 

sugari şi la copiii mici, în primele 18 luni de la naştere, cu involuţia simptomelor în 90% cazuri 

la vârsta de doi ani [80, 111]. 

Însă, o evoluţie cronică a RGE şi formele clinice severe au repercusiuni negative asupra 

creşterii şi dezvoltării copilului, se observă simptome ca retardul ponderal, falimentul creşterii, 

malnutriţia, paloarea tegumentelor, anemie deficitară prin pierderi cronice de sânge [57, 151]. 

Manifestările neurologice de tip opistotonus, retrocolis, torticolis sunt prezente la sugar, copilul 

mic; astenia, accese de oboseala fizică – la copilul şcolar. Crizele de apnee, bradicardie 

reprezintă o formă particulară de manifestare clinică a RGE la sugar, care prezintă riscuri majore 

pentru evenimente ameninţătoare de viaţă, sindromul morţii subite [163, 176]. 

Tabloul clinic la copiii cu BRGE este dominat de simptomatologia digestivă, iar la 

asocierea fenomenelor respiratorii recurente, şi de simptomatologia extradigestivă. Manifestări 

clinice caracteristice ale RGE sunt: regurgitaţie, vărsături recurente, postprandiale, pirozis, 

disfagie, ruminaţie, meriscism, dureri abdominale cu localizare epigastrică, retrosternală, agitaţie 

în timpul alimentaţiei [41, 75, 133]. 

Cea mai frecventă acuză este pirozisul, care apare la cel puţin 75% bolnavi cu BRGE. 

Totodată, în cazurile când  pirozisul este unicul simptom, atunci la 3/4 pacienţi se 

diagnostichează BRGE [20]. Expresia clinică a pirozisului este identică atât la pacienţii cu 

esofagită, cât şi la cei cu forma fără esofagită [126]. 

Variabilitatea manifestărilor extradigestive ale BRGE la copii şi adulţi poate fi prezentată 

prin sindromul algic retrosternal, manifestări bronhopulmonare recurente, semne de afectare ale 

căilor aeriene superioare, cavităţii bucale, tulburări neurologice şi de nutriţie [88]. 

Sindromul algic retrosternal şi durerile în cutia toracică se caracterizează prin dureri 

pseudoanginoase noncoronariene fiind consecinţa dereglărilor de ritm, induse de reflux. Durerile 

în cutia toracică, legate de reflux, au anumite particularităţi: poartă un caracter de arsură, sunt 
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localizate retrosternal, nu iradiază, apar la ingestia hranei, alimentaţie în exces, în caz de  

dereglări ale regimului alimentar, la schimbarea poziţiei corpului (înclinări, poziţia orizontală), 

se micşorează sau dispar după administrarea antacidelor sau blocanţilor secreţiei gastrice, sunt 

însoţite  de pirozis şi/sau disfagie [45, 120]. 

 Literatura de specialitate prezintă manifestările bronhopulmonare recurente induse de 

refluxul gastroesofagian prin tuse cronică, accese de dispnee. Particularităţile simptomatologiei 

pulmonare, asociate cu boala de reflux sunt următoarele: apariţia concomitentă a pirozisului sau 

durerilor şi a simptomatologiei pulmonare, agravarea simptomatologiei respiratorii postprandial, 

preponderent în poziţie orizontală, în orele nocturne sau matinale devreme [64, 108]. 

Sindroamele rinolaringofaringiene asociate BRGE la copii se manifestă prin răguşeală 

cronică, disfonie permanentă, perturbări ale vocii, dureri în gât, hipersecreţie de mucus în 

laringe, hipersalivaţie, globus sensation (senzaţia de nod în gât) [99, 165, 172, 184]. 

Manifestările stomatologice ca repercusiuni ale BRGE se caracterizează prin senzaţie de 

arsură a limbii, obrajilor, dereglarea percepţiei gusturilor, afectarea ţesuturilor dure ale dinţilor 

cu dezvoltarea cariei dentare [33, 89, 113]. 

Manifestările specifice vârstei de sugar în contextul RGE se prezintă prin falimentul 

creşterii, malnutriţie, anemie, torticolis, dar şi o serie de sindroame de geneză neurogenă, 

manifestate prin crize de apnee, bradicardie şi chiar riscul de moarte subită [163, 176, 208].  

Este important de menţionat că, în unele cazuri, manifestările extraesofagiene pot domina 

tabloul clinic, iar în 25% cazuri BRGE decurge doar cu semne extradigestive. Din această cauză, 

cunoaşterea particularităţilor evoluţiei clinice a BRGE are o importanţă deosebită pentru 

diagnosticul precoce al BRGE la etapa medicinei primare, ceea ce ar permite prevenirea 

instalării complicaţiilor BRGE şi aplicarea unei tactici optime de diagnostic şi tratament.  

Cecetările în domeniul fiziopatologiei BRGE au demonstrat că insuficienţa funcţională a 

sfincterului cardiac al esofagului la nou-născut determină producerea regurgitaţiilor 

postprandiale, diurne şi nocturne, care apar uşor la schimbarea poziţiei, în aerofagii. În unele 

cazuri, RGE evoluează cu manifestări neurologice severe şi simptome respiratorii cu riscuri 

vitale: apnee însoţită de pierderi de conştiinţă ce necesită resuscitarea copilului, accidente de 

sufocare, accese de detresă respiratorie, accese de tuse paroxistică în timpul alimentaţiei, crize de 

bradicardie sau dereglarea ritmului cardiac, risc sporit de moarte subită prin aspiraţii cu asfixie în 

timpul somnului [55, 68, 161, 177]. 

Persistenţa simptomelor RGE la unii copii de vârstă preşcolară  induce simptome de 

afectare bronhopulmonară: bronşite obstructive recidivante, wheezing recurent, pneumopatii 
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repetate cu component astmatiform, tulburări ventilatorii cu sindrom de atelectazie. Aceşti copii 

prezintă tuse declanşată în decubit, nocturnă, la 1–3 ore după culcare. Imagistica radiologică 

scoate în evidenţă la copiii cu RGE localizarea pneumopatiilor în plămânul drept, lobul mediu 

sau superior, care poartă caracter recurent, nu reacţionează prompt la tratamente antibacteriene, 

bronholitice [57, 123].  

Manifestările bronhopulmonare la copiii de vârsta şcolară se conturează prin entităţi 

nosologice cu caracteristici cronice: astm bronşic, bronşită obstructivă cu caracter recidivant, 

pneumonii trenante, recidivante cu sindrom bronhoobstructiv, complicate cu subatelectazii, 

displazie bronhopulmonară, care sunt marcate printr-o toleranţă sporită la tratamentul clasic al 

tusei (antibiotice, bronholitice, mucolitice). Topografia pneumopatiilor poate fi considerată un alt 

argument în favoarea unei aspiraţii a conţinutului gastric refluat, când  inflamaţia pulmonară este 

localizată în plămânul drept, în special, la nivelul lobului mediu, care se complică cu component 

atelectatic [13, 75, 144, 167, 206]. 

Tusea la aceşti copii are unele caracteristici specifice – se declanşează preponderent 

postprandial, sau după culcare, în poziţie orizontală. Exacerbările astmatice sau crizele 

bronhoobstructive, condiţionate de aspiraţia conţinutului gastric, pot fi marcate de micşorarea 

permeabilităţii căilor respiratorii pe fundal de pirozis. Unii savanţii relatează că rolul decisiv în 

apariţia sindromului bronhoobstructiv în astmul bronşic indus de refluxul gastroesofagian revine 

fenomenelor reflexe [80, 126, 190]. Mărirea numărului de refluxuri patologice prin asociere cu 

hipersecreţia gastrică de acid clorhidric are loc preponderent în perioadă orelor 0-4 dimineaţa. 

Refluxul conţinutului gastric provoacă stimularea receptorilor vagali în treimea inferioară a 

esofagului, inducând în mod  reflex efect bronhoobstructiv. Acest efect se manifestă mai frecvent 

la pacienţii cu esofagită de reflux. Se discută despre prezenţa unor receptori specifici în mucoasa 

lezată a esofagului, care prin mecanisme neuroreflexe pot genera simptome respiratorii. Această 

ipoteză explică lipsa tusei şi a sindromului bronhoobstructiv în RGE fiziologic. Mecanismul 

neuroreflex de producere a semnelor respiratorii: receptorii esofagului  ansa aferentă (vagale) 

 nervul vagus  ansa eferentă cu acţiune asupra arborelui bronşic ce se manifestă prin tuse 

recurentă sau accese bronhoobstructive în astmul bronşic. Prin examen pH-metric 

gastroesofagian prelungit a fost demonstrată sporirea frecvenţei refluatelor la nivelul joncţiunii 

eso-gastrice [37, 101, 182].  

Laringita de reflux, faringita, otita – toate se pot prezenta în ipostaza de manifestări 

extradigestive ale RGE, care se caracterizează prin accese de tuse nocturnă, asociate cu sindrom 
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bronhoobstructiv la 40-80% pacienţi. RGE poate determina laringospasm cu apariţia ulterioară a 

apneei, stridorului, sindromului de moarte subită la copil mic [187, 201].  

Tusea cronică este o altă manifestare importantă a BRGE la nivelul organelor respiratorii. 

Acest simptom frecvent stă la baza erorilor medicale de hiperdiagnostic a altor maladii. Din 

această cauză, este necesară examinarea detaliată a tuturor pacienţilor cu tuse cronică, îndeosebi 

de etiologie neclară, în scopul excluderii unor cauze posibile, cum ar fi sinuzita cronică cu pasaj 

retronazal al mucusului pe peretele posterior al faringelui, astmul bronşic, BRGE, tumorile 

laringelui. Conform datelor statistice, 90% din cauzele tusei cronice revin primelor trei poziţii, 

iar BRGE poate fi cauza tusei în 10-70% cazuri [101, 185]. 

 

 

1.4. Criterii concludente pentru diagnosticul clinic şi morfofuncţional al bolii de 

reflux gastroesofagian 

 

Stabilirea diagnosticului de BRGE trebuie începută de la analiza acuzelor pacientului, 

colectarea anamnezei bolii. La intervievarea pacientului este necesară definirea pirozisului ca 

senzaţie de arsură, care urcă din stomac sau partea inferioară a cutiei toracice spre faringe. 

Determinarea terminologică corectă a pirozisului permite majorarea sensibilităţii diagnosticului 

de BRGE până la 92% la copii cu vârsta mai mare de 5 ani [204]. Următoarea etapă diagnostică 

este testul cu omeprazol, utilizat în diagnosticul manifestărilor extraesofagiene ale BRGE. El 

este bazat pe posibilitatea micşorării semnelor extraesofagiene, în cazul în care sunt provocate de 

BRGE, la administrarea omeprazolului în doza 1 mg/kg pe o perioadă de 7 zile. Rezultatele 

pozitive ale testului permit confirmarea diagnosticului de BRGE [59]. Pentru diagnosticul 

complex al BRGE, pacienţilor cu manifestări bronhoobstructive recurente le este indicat 

examenul endoscopic al tubului digestiv superior (EGDS). În prezent, o atenţie sporită se acordă 

examenului endoscopic al căilor digestive superioare ca metodă de bază în diagnosticul 

esofagitei de reflux. De asemenea, examenul endoscopic este indicat la toţi bolnavii care prezintă 

simptome „de alarmă” (disfagie, scăderea în greutate, hemoragie digestivă superioară, anemie), 

sau care nu răspund la tratamentul medicamentos [70, 186]. 

Esofagita de reflux (ER) se manifestă printr-o inflamaţie a mucoasei porţiunii distale a 

esofagului, condiţionată de activitatea sucului gastric sau a conţinutului intestinal, bilei, 

secretului pancreatic. ER se depistează la 6-12% din persoanele supuse examenului endoscopic 

al compartimentelor superioare ale tubului digestiv. Boala de reflux gastroesofagian se clasifică 
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conform rezultatelor examenului endoscopic în formele endoscopice pozitivă (prezenţa semnelor 

de esofagită) - 35-45% cazuri, şi negativă, cu o pondere de 55-65%, confirmată ulterior prin 

examen pH-metric gastroesofagian prelungit [53, 188]. 

Examenul endoscopic evidenţiază prezenţa exagerată a refluatelor gastroesofagiene, 

confirmând astfel diagnosticul esofagitei de reflux (edem, hiperemie, vulnerabilitate, eroziuni în 

treimea inferioară a esofagului, depuneri de fibrină) şi  oferă posibilitatea explorării histologice a 

mucoasei esofagiene (hiperplazia zonei bazale, infiltrate cu neutrofile, eozinofile). În ghidurile 

informaţionale contemporane starea mucoasei esofagului se determină după clasificarea Savary-

Miller, iar la pacienţii pediatrici după  J.Navarro, 2000. Esofagita de reflux este una din 

variantele BRGE, în care prezenţa modificărilor morfologice ale mucoasei esofagiene sunt 

obligatorii, cerându-se confirmarea endoscopică sau histologică a diagnosticului. Endoscopia 

tractului digestiv superior este “standardul de aur” în diagnosticul esofagitei de reflux, fiind  

deosebit de informativă în precizarea evoluţiei atenuate, atipice a bolii. Este utilă pentru 

vizualizarea stadiilor incipiente, stabilirea gradelor de severitate ale esofagitei, prelevarea 

bioptatelor, evaluarea complicaţiilor RGEP [27, 28, 71,130, 158].  

La momentul actual, examenul de elecţie în aprecierea refluxului gastroesofagian şi a 

gradului de manifestare al acestuia, concomitent  cu esofagogastroscopia, este considerată pH-

metria gastroesofagiană prelungită. Această investigaţie permite depistarea episoadelor de reflux, 

a frecvenţei şi duratei acestora pe parcursul a 24 ore (valorile normale pentru pH-ul esofagului 

constituie 4,0-7,0, iar în cazul refluxului – mai puţin de 4,0) [39]. 

În opinia unor autori, sensibilitatea şi specificitatea pH-metriei sunt de 90 şi 100% 

respectiv. Sensibilitatea pH-metriei  comparată cu  alte metode este relativ înaltă 88-95% [17, 56, 

98]. Deşi unii cercetători estimează că chiar un test pH-metric negativ nu exclude prezenţa RGE 

[203]. 

Durata examenului pH-metric trebuie să fie de 24 ore, când  nu e posibil - cel puţin 18 

ore, notând orarul meselor, activitatea copilului, principalele evenimente (tuse, plâns). Indicele 

de reflux, definit ca procentul din timpul examenului în care pH-ul esofagian coboară sub 4, este 

important, pentru că reflectă expunerea cumulativă a esofagului la acid. Se recomandă ca limita 

superioară a indicelui de reflux să fie de 12% la sugari şi de 6% după vârsta de 1 an [183]. 

La această interpretare cantitativă a pH-metriei prelungite se adaugă o interpretare 

calitativă, asociind evenimentele notate în timpul derulării examenului cu datele traseului. 

Tehnica măsoară pH-ul în esofag, dar nu evaluează refluxul în sine ( este dificil de evidenţiat 

episoadele de reflux nonacid). Monitorizarea pH-ului e utilă pentru evaluarea terapiei de supresie 



28 
 

acidă la copii trataţi cu inhibitori ai pompei de proton, şi poate fi utilă pentru a aprecia riscul de 

complicaţii respiratorii la pacienţi. La aproximativ 60% dintre copiii cu astm bronşic cu răspuns 

slab la terapia convenţională se constată anomalii la monitorizarea pH-ului esofagian [190]. 

Interesul pentru pH-metrie se limitează la un grup de pacienţi cu manifestări atipice, 

nondigestive (boala respiratorie cronică, crize de apnee), de care ar putea fi responsabil RGE. 

După recomandările ESPGHAN, înregistrarea pH-ului esofagian nu e indicată în RGE 

necomplicat sau în RGE cu complicaţii clinice (regurgitaţii sau vărsături frecvente). Г.А. 

Бусарова şi colaboratorii au examinat prin pH-metrie gastroesopfagiană prelungită 28 pacienţi 

cu astm bronşic de gravitate medie, la care a fost depistat refluxul gastroesofagian. În procesul de 

investigaţie au fost apreciate numărul total de refluări, refluările gastroesofagiene cu durata mai 

mare de 5 minute, timpul general de micşorare a рН-ului în esofag (inferior de 4,0), cel mai 

îndelungat refluat. La 16 bolnavi refluările s-au produs preponderent noaptea, la 7 pacienţi – 

ziua, la 4 – nictemeral [17]. Altă cercetare raportează depistarea  refluxul gastroesofagian la toţi 

cei 16 pacienţi cu astm bronşic incluşi în studiu, dintre care  la 13 era prezent atât refluxul acid 

(рН<4,0), cât şi cel alcalin (рН>8,0), iar la 3 pacienţi – doar refluxul acid. Cota duratei 

înregistrării рН-ului<4,0 a constituit 16,6% (normal - 4,5%), рН>8,0 - 4,2% (normal – 1,0%) 

[30]. Contrapunerea rezultatelor examenelor cu datele din agenda pacientului (înregistrarea 

perioadelor de administrare a alimentelor, medicaţiei, timpului apariţiei durerilor, pirozisului) 

face posibilă aprecierea rolului refluxului patologic şi a gradului lui de manifestare în apariţia 

unor anumite simptome ale astmului bronşic. Prezenţa a câtorva senzori (3-5) permite depistarea 

duratei şi a nivelului expunerii proximale a refluatului gastroesofagian, inclusiv  a refluatelor 

gastroesofagiene superioare, ce este deosebit de important pentru diagnosticul manifestărilor 

respiratorii recurente induse de reflux [97, 98]. 

Pentru aprecierea implicării refluxului gastroesofagian în evoluţia astmului bronşic la 

copil, este necesară monitorizarea dinamică a funcţiei respiratorii prin spirometrie, care aduce o 

contribuţie informaţională directă în stabilirea gradului de obstrucţie şi tipului de afectare 

respiratorie la asocierea acestor maladii [18]. Conform unor studii, s-a constat o corelaţie directă 

între gradul de severitate al astmului bronşic, indicii respiraţiei externe şi leziunile esofagului 

apreciate endoscopic. Formele erozive asociate malformaţiilor cardio-tuberozitare au fost 

depistate prioritar la copiii cu astm bronşic sever. Indicii spirografici responsabili pentru 

tulburările obstructive marchează o expresivitate semnificativă (p<0,05; p<0,001) la copii cu 

astm bronşic asociat refluxului gastroesofagian, în comparaţie cu copiii ce nu prezentau 
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patologie gastroesofagiană, şi denotă schimbări obstructive mai pronunţate ale funcţiei respiraţiei 

externe: FEF25-75 cu 16,9%, PEF cu 15,4%, MEF75 cu 18,1%, MEF50 cu 22,8% [11]. 

Un interes sporit faţă de factorii agresivi nonacizi revine refluatului distal duodeno-

gastroesofagian. Componenţa acestui refluat poate fi diferită – bilă, suc pancreatic, secret 

duodenal. Studiind frecvenţa refluxului duodenogastric la voluntari sănătoşi, prin intermediul 

monitorizării timp de 24 ore a valorii pH-ului, a componentelor acestuia şi variabilităţii 

compoziţiei, bilirubinei, aspiraţiei conţinutului stomacal la fiecare oră şi în cazul apariţiei RDG, 

cu aprecierea ulterioară a conţinutului de amilază şi elastază, s-a demonstrat că toţi voluntarii au 

avut episoade de RDG (în medie de 3 ori pe nictemer). Refluxurile biliare apăreau izolat de 

refluxul sucului pancreatic. Ultimele se asociau mai frecvent cu elevarea pH-ului, mai accentuată 

comparativ cu cele biliare. În opinia autorilor, monitoringul refluxurilor duodenogastrice 

necesită studierea a mai multe componente, şi nu a unuia izolat [112, 121,135,194].  

Este importantă elaborarea unor metode noi sau utilizarea celor existente care sunt 

capabile să depisteze modificările incipiente ale mucoasei – moment principial în diagnosticarea 

pacienţilor cu BRGE. Un rol aparte în acest scop îi revine endoscopiei luminescente. Utilizarea 

acestei metode în scopul diagnosticării maladiilor esofagului este descrisă în lucrări singulare. 

Această experienţă se reduce de obicei la stabilirea diagnosticului de esofag Barett, depistarea 

displaziei şi cancerului esofagian [23, 102, 109].  

Examenul luminescent permite depistarea modificărilor minimale ale mucoasei 

esofagului legate de dereglările componenţei chimice a lichidelor fiziologice, celulelor tisulare şi 

circulaţiei sangvine la bolnavii cu BRGE. Sensibilitatea metodei de endoscopie luminescentă a 

fost de 100% şi este  recomandată pentru stabilirea diagnosticului de BRGE [122].  

Endoscopia digestivă superioara cu prelevare de biopsii este metoda ideala pentru 

evidenţierea leziunilor mucoasei esofagiene induse de reflux, pentru aprecierea extensiei acestora 

şi excluderea altor cauze. Mai mulţi autori sugerează că la jumătate din pacienţii cu BRGE (40-

50%), macroscopic nu sunt vizualizate niciun fel de modificări inflamatorii ale mucoasei 

esofagiene, iar la investigaţia histopatologică ele sunt depistate şi mai rar (30-40%) [24, 96]. 

Totuşi, există studii care afirmă că modificările au loc mai frecvent la pacienţii cu manifestări 

concomitente ale alergiilor alimentare, cum ar fi şi cazul asocierii BRGE cu astmul bronşic, în 

care pacienţii sunt sensibilizaţi la anumite alimente. Alergiile alimentare asociate simptomelor 

tipice de reflux prezintă un tablou specific endoscopic şi histologic al porţiunii superioare a 

tubului digestiv [87, 162]. 
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Examenul histopatologic al bioptatului prelevat la pacienţii cu BRGE trebuie corelat cu 

tabloul macroscopic al mucoasei în conformitate cu criteriile elaborate de D. Black şi colab. [42] 

şi de F. Ismail-Beigi şi colab. [85]. Aceste criterii histologice ale inflamaţiei mucoasei 

esofagiene sunt determinate prin raportul elementelor celulare: 5-10 neutrofile şi/sau eozinofile 

în epiteliu, respectiv ≤5 celule pentru refluxul primar şi >7-15 celule în cazul refluxului secundar 

(alergic); 10-20 limfocite în lamina proprie şi/sau zona bazală hiperplastică ce se extinde distal la 

peste de 20% din grosimea epiteliului şi/sau alungirea papilelor din lamina proprie pe o suprafaţă 

mai mare de 66 % din grosimea epiteliului. 

Semeniuk J. şi colab. (2006) au realizat un studiu aprofundat ce a vizat  138 de copii cu 

RGE acid confirmat prin pH-monitoring de 24 ore, cărora li s-a efectuat concomitent 

gastroscopia pentru a confirma sau infirma esofagita de reflux. La copiii cu reflux primar, în 

84% cazuri, prevala infiltraţia neutrofilă cu numărul de celule implicate de  5-13 [164]. Rezultate 

identice pentru pacienţii cu reflux primar au fost raportate şi de alţi autori [52, 133]. În 76% 

cazuri la copiii cu reflux secundar predominau eozinofilele, care variau de la 7 la 15 (media 8,7) 

şi doar la  7% din numărul total de copii incluşi în studiu în bioptatul mucoasei esofagiene au 

fost prezente neutrofile solitare. 

O metodă modernă ce poate fi utilizată în diagnosticul BRGE este impedance-pH-metria 

transesofagiană. Ea detectează atât refluxul acid, cât şi refluxul nonacid prin măsurarea fluxului 

gastric refluat retrograd în esofag [51]. Primele investigaţii de acest fel au fost efectuate de J. 

Silny în a. 1990 [168]. Metodologia investigaţiei constă în plasarea în esofag a unei sonde cu 

grosimea de 2 mm, pe care sunt situaţi electrozii pentru măsurarea impedanţei şi un senzor 

pentru aprecierea pH-ului refluat. RGE este depistat cu ajutorul impedance-metriei, iar nivelul 

pH-ului în bolul refluatului – cu ajutorul senzorului pH [153]. 

Monitorizarea refluxului gastroesofagian cu ajutorul impedance-pH-metriei oferă 

abilitatea de a identifica şi caracteriza toate episoadele de reflux prin detectarea prezenţei 

lichidelor în esofag şi separarea acestora în acid şi nonacid pe baza unor criterii prestabilite 

[157]. Abilitatea de a detecta şi caracteriza refluxul gastroesofagian cu ajutorul impedance-pH- 

metriei este valabilă în practica curentă şi oferă baza pentru dezvoltarea a noi metode terapeutice 

pentru pacienţii cu boală de reflux gastroesofagian [114]. Valorile normative pentru această 

metodă au fost stabilite pe baza datelor culese de la voluntari sănătoşi [198].  

Metoda impedance-pH-metriei este frecvent utilizată şi pentru evaluarea eficacităţii 

tratamentului cu inhibitori ai pompei de protoni. Astfel, rezultatele obţinute la pacienţii cu 

simptome digestive persistente, cărora li se administra IPP, documentează că la majoritatea 
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pacienţilor simptomele sunt asociate cu episoade de reflux cu un pH>4 (i.e. „slab acid” sau non-

acid). Chiar dacă majoritatea episoadelor de reflux nonacid sunt asimptomatice, compoziţia 

fizică şi extensia proximală a refluatului sunt cele care determină senzaţiile percepute  de către 

pacienţi pe fundalul tratamentului cu IPP [115, 193, 196].  

O altă metodă care s-a dovedit a fi efectivă în depistarea patologiei segmentului 

abdominal al esofagului şi a început a fi utilizată mai pe larg doar în ultimul deceniu este 

examenul transabdominal cu ultrasunete. Conform unor cercetători, examenul acestui sector 

esofagian trebuie să fie inclus în mod obligatoriu în examenul de rutină al cavităţii abdominale 

[16]. 

Grupul de savanţi sub conducerea lui G. Fallahi propune implementarea USG esofagiene 

în calitate de metodă de screening pentru depistarea BRGE la copii şi adolescenţi [63]. De 

aceeaşi părere sunt şi alţi autori, accentuând suplimentar posibilitatea aplicării EUS al esofagului 

în scopul monitorizării dinamice a pacienţilor cu BRGE, comparând această metodă cu alte tipuri 

de investigaţii [132, 159]. În acelaşi timp, aplicarea pe scară largă a USG are şi oponenţi [125]. 

Utilizarea altor metode de investigaţie (manometria SEI, examenul radiologic, testul 

Bernstein, bilimetria) sunt indicate preponderent pentru diagnosticul variantei fără esofagită a 

BRGE, care predomină în tabloul clinic al manifestărilor extraesofagiene [183, 190]. Este 

necesar de menţionat şi scintigrafia esofagiană cu izotopi radioactivi de Tehneţiu, care în ultimii 

ani, este tot mai frecvent utilizată în scopul aprecierii clearence-ului esofagian. Avantajele 

acestei metode este monitorizarea noninvazivă a refluxului gastroesofagian cu diagnosticul 

precoce al BRGE, până la dezvoltarea esofagitei. Totuşi, în practica medicală clinică, această 

metodă nu este folosită pe larg, deoarece este destul de complicată, necesită izotopi şi tehnică 

sofisticată şi poartă  o sarcină radiologică înaltă [136]. 

 

 

1.5. Actualităţi terapeutice în boala de reflux gastroesofagian asociată astmului 

bronşic la copii 

 

Managementul actual al bolii de reflux gastroesofagian are ca imperativ major controlul 

simptomatologiei şi al impactului său nefast asupra calităţii vieţii pacientului. Principalul 

obiectiv terapeutic vizează vindecarea leziunilor esofagului, când  sunt prezente, prevenirea 

recurenţelor şi a complicaţiilor bolii. Tratamentul BRGE include recomandări cu privire la 

modificarea stilului de viaţă al pacientului, terapia medicamentoasă şi tratamentul chirurgical. La 
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pacienţii fără esofagită scopul tratamentului este obţinerea calităţii bune a vieţii prin înlăturarea 

simptomelor (pirozisului, durerilor retrosternale periodice), cauzate de refluxul acidului gastric 

în esofag. În cazul esofagitei, tratamentul are ca scop şi profilaxia complicaţiilor (hemoragiei, 

strictura esofagului sau metaplazia epiteliului, esofagul Barett) [205]. 

Se presupune că terapia antisecretorie administrată pacienţilor cu astm bronşic şi reflux 

gastroesofagian contribuie la ameliorarea simptomatologiei digestive şi favorizează un control 

mai eficient al astmului bronşic [136]. În prezent, terapia medicamentoasă a BRGE se axează pe 

administrarea remediilor antisecretorii din grupul inhibitorilor H²-receptorilor histaminici, dar pe 

primul loc se plasează totuşi terapia cu inhibitorii pompei de protoni [78, 180]. 

Studiile  eficacitaţii terapiei cu inhibitorii pompei de protoni la pacienţii cu BRGE în cazul 

asocierii astmului bronşic sunt destul de controversate. Mulţi autori menţionează beneficiul 

clinic pe fondul tratamentului antireflux la bolnavii cu astm bronşic [78, 128, 160, 180]. 

Сарычева Е.Г. a raportat efectul pozitiv al administrării inhibitorilor pompei de protoni 

(omeprazol), menţionând că la 87% pacienţi s-a obţinut vindecarea BRGE şi la 90% - au 

involuat manifestările procesului bronhopulmonar [29]. Există publicaţii cu privire la corelaţia 

directă dintre simptomele pulmonare şi cele gastrice pe fondul tratamentului de 8 săptămâni cu 

omeprazol. Analiza indicilor funcţiei respiraţiei externe  confirmă o ameliorare veridică a 

conductibilităţii bronşice şi cedarea semnelor de reflux la pacienţii cu patologie asociată [58]. 

Alţi cercetători au evaluat terapia antisecretorie la copiii cu astm bronşic asociat BRGE, folosind 

examenul endoscopic. Rezultatele obţinute au confirmat esofagita de tip eritematos în 56,1% 

cazuri, la 21,1% – esofagită eroziv-ulceroasă şi la 22,8% pacienţi varianta nonerozivă a BRGE. 

Administrarea preparatelor prochinetice (cizaprid 15 mg/zi) în asociere cu inhibitori ai pompei 

de protoni (omeprazol 40 mg/zi) şi remedii antacide a dus la o ameliorare considerabilă a stării 

sănătăţii tuturor pacienţilor: în 94,8% cazuri au dispărut durerile, în 93% eructaţiile şi la 77,2% 

pacienţi  pirozisul. În acelaşi timp, s-a constatat şi o ameliorare a simptomelor respiratorii, 

îmbunătăţirea parametrilor funcţiei respiraţiei externe, diminuarea necesităţii în bronholitice 

[174]. Conform unor studii tratamentul antireflux în cadrul asocierii astmului bronşic şi BRGE s-

a soldat cu o ameliorare rapidă a simptomelor respiratorii, inclusiv în perioada exacerbărilor 

nocturne ale astmului bronşic [160]. 

Dovezi contrare prezintă rezultatele unor studii internaţionale, care au monitorizat indicii 

de control ai astmului bronşic la copii (prezenţa simptomelor respiratorii ziua, noaptea, prezenţa 

exacerbărilor, folosirea β2-agoniştilor, teste funcţionale ( PEF sau FEV1) în cadrul  tratamentului 

cu inhibitorii pompei de protoni (оmeprazol). Conform acestor studii, ameliorarea 
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simptomatologiei digestive la pacienţii investigaţi nu a influenţat numărul simptomelor diurne 

sau nocturne de astm, frecvenţa exacerbărilor de obstrucţie bronşică, folosirea β2-agoniştilor, 

testele funcţionale PEF sau FEV1 [43, 137].  

În opinia altor autori, care au utilizat metode explorative similare, RGE poate fi tratat doar 

prin intermediul intervenţiei chirurgicale - fundoplicaţia după Nissen, şi nu conservator [65]. În 

urma terapiei chirurgicale RGEP, au fost stopate recurenţele afecţiunilor respiratorii [207]. 

O cercetare pH-metrică asociată cu impedance-pH-metria joncţiuniii esogastrice arată că 

terapia cu omeprazol a pacienţilor cu BRGE a dus la diminuarea frecvenţei refluxurilor „acide” 

de la 45% la 3%, însă frecvenţa RDGE se majora de la 55% la 97% [77]. 

Alte studii ştiinţifice demonstreză reducerea substanţială a necesităţii administrării 

preparatelor antiastmatice la pacienţii cu astm bronşic asociat BRGE, care includea şi terapia 

antireflux [127]. Se consideră, de asemenea că tratamentul refluxului gastroesofagian la pacienţii 

cu astm bronşic permite diminuarea necesităţii în administrarea corticosteroizilor sistemici şi a 

metilxantinelor de 1,5 ori, β²-agoniştilor - de 3 ori şi contribuie la reducerea termenului de 

instalare a remisiunii astmului bronşic de 1,5-2 ori [106]. 

Până în prezent, rămâne discutabilă problema influenţei terapiei de control al astmului 

bronşic asupra evoluţiei refluxului gastroesofagian. Sunt cercetări din care rezultă că tratamentul 

cu corticosteroizi inhalatorii nu influenţează frecvenţa şi severitatea patologiei gastroduodenale, 

însă terapia bronholitică agravează manifestările bolii de reflux gastroesofagian [100, 105].  

Experienţa clinică în tratamentul BRGE cu inhibitorii pompei de proton de diferite 

generaţii (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ezomeprazol), în doze standarde timp 

de  4-8 săptămâni a demonstrat o dinamică pozitivă clinică şi endoscopică a terapiei cu 

preparatele studiate în evoluţia BRGE [25]. Datele descrise demonstrează eficacitatea înaltă a 

tuturor preparatelor utilizate în tratamentul esofagitei erozive, între acestea nefiind stabilite 

diferenţe statistic semnificative. Algoritmul administrării tratamentului antisecretor în funcţie de 

gradul esofagitei este cunoscut pe larg şi este descris în repetate rânduri în literatura de 

specialitate [57, 83, 152]. Etapa modernă în terapia BRGE se caracterizează prin necesitatea 

aplicării unei terapii continue de întreţinere, precum şi elaborarea unor programe terapeutice noi 

cu eficacitate maximală în controlul BRGE [25,57, 83, 152]. 

Aşadar, una din componentele de bază în conduita bolnavilor cu BRGE este aplicarea 

tratamentului de întreţinere şi control al maladiei. Scopul acestuia este menţinerea remisiunii 

clinice şi endoscopice, asigurarea calităţii înalte a vieţii pacienţilor, la fel şi profilaxia 

complicaţiilor BRGE. 
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În acest context, luând în considerare diversitatea studiilor şi uneori concluziile 

contradictorii referitor la eficienţa terapiei antireflux în evoluţia astmului bronşic, rămâne actual 

studiul eficienţei terapiei antisecretorii continue în controlul BRGE, pentru ameliorarea calităţii 

vieţii şi simptomatologiei digestive şi respiratorii la pacienţii cu astm bronşic asociat RGEP.  

 

1.6. Chestionare pentru evaluarea indicatorilor de calitate a vieţii  

 

Calitatea vieţii este dată de percepţiile indivizilor asupra situaţilor lor sociale, în contextul 

sistemelor de valori culturale în care trăiesc şi în funcţie de propriile trebuinţe, standarde şi 

aspiraţii (OMS, 1998) [197]. Mai specific, prin calitatea vieţii în medicină se înţelege bunăstarea 

fizică, psihică şi socială, precum şi capacitatea pacienţilor de a-şi îndeplini sarcinile obişnuite, în 

existenţa lor cotidiană. O definiţie utilitaristă este propusă de Revicki & Kaplan (1993): calitatea 

vieţii reflectă preferinţele pentru anumite stări ale sănătăţii ce permit ameliorări ale morbidităţii 

şi mortalităţii şi care se exprimă printr-un singur indice ponderat – ani de viaţă standardizaţi, în 

funcţie de calitatea vieţii [146]. 

Calitatea vieţii la copiii cu boli cronice este definită ca fiind impactul bolii şi consecinţele 

terapiei asupra funcţionării şi stării de bine a pacientului, aşa cum sunt ele percepute de către 

pacientul însuşi [92]. Calitatea vieţii, la copilul cu astm bronşic, este determinată de percepţia 

subiectivă a pacientului asupra impactului bolii şi a consecinţelor terapiei. În unele ţări 

occidentale, medicina practicată se bazează pe acel beneficiu psihosocial pe care îl conferă 

completarea tratamentului medicamentos cu cel psihologic. Diferite grupuri de suport sunt 

organizate în spitale, clinici, pentru pacienţi sau aparţinători [171]. 

Studiile consacrate calităţii vieţii sunt deosebit de utile pentru practica medicală, în 

evaluarea efectelor fizice, psihice şi sociale ale îmbolnăvirilor şi tratamentelor medicale asupra 

vieţii de zi cu zi a oamenilor; în analiza efectelor tratamentelor sau ale bolii, din punctul de 

vedere al pacientului, precum şi în determinarea nevoilor pacientului de suport psihic, fizic şi 

social pe durata îmbolnăvirii. Folosirea instrumentelor pentru evaluarea calităţii vieţii pacienţilor 

ajută personalul medical să aleagă între diferite tratamente alternative, să informeze pacienţii 

asupra efectelor posibile ale diferitelor proceduri medicale, să monitorizeze progresul 

tratamentelor aplicate, prin prisma percepţiilor pacientului şi, în fine, permite personalului 

medical să proiecteze pachete de îngrijiri medicale eficace şi eficiente [6].  
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Numeroşi cercetători s-au ocupat cu prezentarea sintetică a unor instrumente destinate 

evaluării calităţii vieţii în practica medicală, între care se remarcă: A. Bowling, J. Orley şi W. 

Kuyken, A. Leplège şi S. Hunt [48, 134, 107].  

Chestionarele cu privire la calitatea vieţii pacienţilor cu diferite probleme de sănătate sunt 

de două tipuri: 

I. Instrumente globale: Flanagan Quality of Life Scale (scala de evaluarea vieţii a lui 

Flanagan), care măsoară satisfacţia personală în 15 domenii distincte ale vieţii, dintre care 

menţionăm: sănătatea,  învăţătura, activitatea profesională, creativitatea, socializarea, securitatea 

financiară, relaţiile cu rudele şi prietenii lecturile şi independenţa personală. Cei 15 itemi ai 

chestionarului sunt grupaţi în cinci compartimente: bunăstarea fizică şi materială, relaţiile cu 

semenii, activităţile sociale, comunitare şi civice, dezvoltarea şi împlinirea personală, timpul 

liber. Fiecare item se cotează pe o scală Likert de la „încântat” la „îngrozitor”. Scorurile ridicate 

indică o calitate superioară a vieţii, iar cele joase reprezintă respectiv contrariul [67].  

II. Instrumente generice, care se aplică la mai multe grupuri de subiecţi, pentru evaluarea 

tuturor tipurilor de patologii sau afecţiuni, aplicabile în orice unitate medicală sau chiar şi în 

populaţia generală. 

În studiul actual a fost utilizat The Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire 

(PAQLQ) – Chestionarul privind calitatea vieţii copiilor cu astm, propus de E. Juniper şi care  

putem să-l atribuim către al doilea grup de instrumente [91]. Pentru a obţine o imagine completă 

a stării sănătăţii unui copil este necesară măsurarea calităţii vieţii în raport cu sănătatea. În cazul 

când  părinţii nu urmăresc atent calitatea vieţii copilului, informaţiile trebuie obţinute de la 

copilul-pacient. Chestionarul pediatric al calităţii vieţii pacienţilor cu astm (PAQLQ) poate fi 

utilizat cu încredere pentru măsurarea şi evaluarea vieţii zilnice a copilului suferind de astm 

bronşic. Mulţi medici pediatri, în studiile lor clinice, recunosc importanţa aplicativă a utilizării 

evaluării calităţii vieţii în raport cu sănătatea. Evaluările clinice convenţionale furnizează, de 

obicei, informaţii valoroase despre starea organului sau a sistemului afectat, dar nu includ şi 

aprecierea deficienţelor funcţionale (fizice, emoţionale şi sociale), care sunt importante pentru 

pacienţi în viaţa lor de zi cu zi. În cazul în care urmărim scopul de a obţine un tablou complet al 

stării de sănătate a copilului, avem nevoie atât de măsurătorile convenţionale, cât şi de cele cu 

privire la calitatea vieţii [199]. 

PAQLQ este un chestionar care măsoară calitatea vieţii într-o boală specifică, relevând 

limitările la care sunt supuşi copiii (între 7-17 ani) cu astm bronşic [91]. Itemii acestui chestionar 

au fost acceptaţi, după ce un număr mare de copii cu astm au afirmat că sunt importanţi pentru 
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ei, fiind riguros testaţi pe toate grupele de vârstă (7-9, 10-13, 14-17 ani). Cercetătorii care au 

elaborat acest chestionar confirmă că el poate fi reprodus (repetiţia la subiecţi stabili generează 

aproximativ aceleaşi rezultate), că este valid (măsoară precis calitatea vieţii la persoanele cu 

astm) şi sensibil la schimbări (capabil să deceleze modificări importante în calitatea vieţii, chiar 

dacă ele sunt mici) [95].  

Într-un studiu cu privire la calitatea vieţii copiilor cu astm bronşic realizat în România 

(2011), la copiii astmatici s-a constatat o afectare medie a calităţii vieţii din cauza influenţei 

negative a bolii. S-a relevat că emoţiile generate de boală şi repercusiunile acesteia sunt negative, 

planul emoţional fiind mai afectat de boală comparativ cu cel simptomatic, care este controlat de 

terapia medicamentoasă eficace. Rezultate mai mici s-au obţinut la funcţia emoţională (scor de 

3,5) faţă de simptome (4,42) şi de limitarea activităţii (4,61). Scorurile mai scăzute relevă un 

impact mai negativ al funcţiei emoţionale asupra calităţii vieţii copilului cu astm, faţă de celelalte 

arii (simptome şi limitarea activităţii). Emoţiile, care influenţează negativ calitatea vieţii 

copilului cu astm din chestionarul PAQLQ - îngrijorarea, neliniştea, tristeţea - erau de diferit 

grad de exprimare [8]. 

În studiul realizat de E.F. Juniper şi colab. [94] rezultate mai mici ale calităţii vieţii au fost 

obţinute la compartimentul activităţi (4,56±0,16), urmate de simptome (5,09±0,15), la final fiind 

funcţiile emoţionale – 5,72±0,12. Scorul total conform chestionarului PAQLQ a fost de 

5,19±0,13, care certifică o reducere a calităţii vieţii la copiii ce suferă de astm. 

O calitate a vieţii mai ridicată decât în studiile citate anterior este descrisă de Reichenberg 

K. şi Broberg A.G., pentru un lot de copii cu astm bronşic, cu vârsta de 7 - 9 ani din Suedia. 

Scorul mediu total în acest studiu a fost de 5,74, scorul la capitolul activităţi - 4,60, simptome - 

5,80, şi funcţiile emoţionale – 6,50. Autorii nu au constatat diferenţe statistic semnificative între 

răspunsurile fetelor şi ale băieţilor. Prin analiza rezultatelor chestionarului aplicat şi  gradul de 

severitate al bolii, s-a  stabilit o corelaţie directă statistic semnificativă (p<0,001) între scăderea 

calităţii vieţii şi forma severă a astmului. Totodată, s-a constatat o corespundenţă între  

rezultatele investigaţiilor spirometrice şi răspunsurile la toate trei domenii ale chestionarului. 

Cercetătorii menţionează în articolul lor, că cei cinci itemi ai compartimentului activităţi au fost 

înlocuiţi cu 5 activităţi familiare copiilor din Suedia, pentru a asigura o receptivitate şi o mai 

bună înţelegere a chestionarului de către copii [145]. 

Problemele psihosociale în rândul copiilor şi ale adolescenţilor cu astm bronşic 

interferează cu complianţă la tratament şi, prin urmare, au nevoie de o atenţie sporită în 

managementul astmului. Tibosch M. şi colab. a efectuat un studiu care şi-a pus scopul de a 
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evalua relaţia dintre astm şi problemele psihosociale prin intermediul chestionarului PAQLQ, şi 

pentru a determina dacă un astfel de instrument este capabil să identifice acei copii şi adolescenţi 

cu astm bronşic care au probleme majore psihosociale. Cercetarea a constituit un studiu 

multicentric, aplicat în Olanda asupra a 339 copii şi adolescenţi cu astm bronşic, cu vârsta de 6-

16 ani şi îngrijitorii lor (cu rată de răspuns de 95%).  

Dintre persoanele care-i îngrijesc, 43% au raportat probleme majore sau minore 

psihosociale ale copilului lor, indicator ce este de două ori mai mare decât în lotul de control, în 

timp ce procentul de adolescenţi care au raportat probleme psihosociale a fost comparabil cu cel 

atestat în populaţia generală. Adolescenţii şi persoanele care îi îngrijesc au raportat puţine 

deficienţe legate de astm la aplicarea PAQLQ (scorul mediu 6,2-7,0). Aşadar, prevalenţa 

problemelor psihosociale la copii şi adolescenţi cu astm bronşic este considerabilă, iar evaluarea 

lor cu ajutorul PAQLQ este insuficientă pentru identificarea copiilor cu probleme majore 

psihosociale. 

Unii cercetători şi-au pus întrebarea dacă chestionarul PAQLQ nu îşi pierde relevanţa 

fiind aplicat în altă limbă, diferită decât engleza. Astfel, Ricci G. şi colab. afirmă că versiunea 

italiană a PAQLQ este uşor de aplicat, şi poate adăuga informaţii valoroase în evaluarea 

simptomelor, investigaţiilor obiective şi în  evaluarea clinică de control al astmului în practica 

medicală. Autorii au obţinut rezultate similare altor cercetări în domeniu, şi anume: PAQLQ a 

stabilit o corelaţie semnificativă între indicii clinici şi funcţionali, care sunt evaluaţi în mod 

normal la pacienţii cu astm, atât la începutul studiului (p <0,01), cât şi la sfârşitul lui (p <0,001). 

Scorul PAQLQ scade odată cu creşterea severităţii astmului şi este înalt la pacienţii cu funcţiile 

pulmonare relativ satisfăcătoare [147, 179].  

La aprecierea evaluarea utilizării chestionarului în limba spaniolă, Sousa K.H. şi colab. au 

aplicat analiza factorială pentru a evalua integritatea structurală a instrumentului de măsurare 

PAQLQ şi a stabili dacă datele sunt valabile sau nevalabile. Fiind un instrument utilizat pe scară 

largă, cu dovezi concludente cu privire la fiabilitatea şi validitatea rezultatelor sale, PAQLQ a 

fost utilizat separat de grupuri vorbitoare de limba engleză şi spaniolă. Testul de invarianţă 

pentru modelul unifactorial a arătat că versiunile în limba engleză şi spaniolă au îndeplinit 

criteriile pentru măsurarea invariantă, iar nivelele stricte de invarianţă (factorii sarcinilor egale, 

interceptarea, diferenţe reziduale între grupuri) au fost atinse [175].  

Există însă şi păreri puţin diferite cu privire la aplicarea chestionarului tradus. După cum 

menţionam anterior, Reichenberg K. şi Broberg A.G. au substituit câţiva itemi utilizaţi în 

varianta engleză cu noţiuni specifice pentru Suedia. Totodată, ei menţionează în publicaţia lor că 
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au fost depuse eforturi foarte mari pentru a găsi echivalentul suedez al noţiunilor “frustrated” 

(frustrat), “different or left out” (diferit sau omis), şi “unconfortable” (neconfortabil) pentru a le 

face mai uşor înţelese de către copii [145]. 

 

1.7. Concluzii la capitolul 1 

 

1. Datele ştiinţifice privind BRGE şi astmul bronşic ne permit să constatăm că aceste 

maladii sunt multifactoriale, iar în cadrul comorbidităţii lor sunt implicate mecanisme 

patogenetice complexe, mai puţin studiate în domeniul unor specialităţi conexe. 

2.  Majoritatea studiilor certifică rolul refluxului gastroesofagian patologic în patogenia 

unor forme fenotipice ale astmului bronşic şi efectul său declanşator în geneza şi perpetuarea 

sindromului bronhoobstructiv la asocierea BRGE cu astmul bronşic. 

3. Predominarea unui sau a mai multor factori etiopatogeni condiţionează o expresie 

polimorfă clinico-morfologică a BRGE în cadrul asocierii cu astmul bronşic, care prezintă un 

interes sporit pentru domeniul ştiinţific, dar şi practic al medicinei copilului.  

4. Sunt necesare studii bazate pe dovezi, care ar monitoriza beneficiul terapiei cu IPP în 

BRGE comorbidă astmului bronşic, prin aprecierea complexă clinico-funcţională a stării 

organului sau sistemului afectat, concomitent cu evaluarea deficienţelor funcţionale (fizice, 

emoţionale şi sociale) la aceşti copii.  

5. Utilizarea chestionarului PAQLQ în aprecierea calităţii vieţii copiilor cu astm bronşic 

permite obţinerea informaţiilor relevante în evaluarea stării generale psiho-somatice a copilului 

şi sugerează modificările necesare în conduita pacienţilor. 

6. Majorarea morbidităţii prin BRGE asociată astmului bronşic la copii, tabloul clinic 

variat, deseori cu manifestări extraesofagiene, evoluţia gravă, riscurile majore de apariţie a 

dizabilităţilor şi a dezadaptării sociale care nu pot fi monitorizate fără utilizarea chestionarelor 

specifice, sunt factori ce impun realizarea studiului actual, în vederea optimizării metodelor de 

depistare, diagnostic, tratament şi profilaxie ale acestor comorbidităţi. 
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2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE 

2.1. Etapizarea studiului 
Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor studiului de faţă, am determinat drept protocol 

metodologic efectuarea a două procedee complexe de cercetare: studiul analitic caz-control şi 

studiul clinic randomizat (Figura 2.1).  

 
Fig. 2.1. Designul cercetării 
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bronşic la copii 

 

Evaluarea statistică 
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Eşantionul general al studiului: 242 copii eligibili cu vârsta 7-17 ani. 

I. Studiul caz-control. Au fost chestionaţi 242 copii cu astm bronşic persistent pentru 

elucidarea prezenţei simptomelor digestive caracteristice BRGE. La 139 copii (57,4%) s-a 

confirmat BRGE. Au consimţit de a participa în studiu 206 copii. 

Constituirea loturilor: lotul de bază  – 103 copii cu astm bronşic comorbid BRGE, lotul de 

control -103 copii cu astm bronşic fără BRGE.  

II. Studiul clinic randomizat. Au fost selectaţi 62 copii eligibili din cei 103 copii cu BRGE 

comorbidă astmului bronşic (lotul de bază la etapa studiului caz-control) pentru testarea 

eficienţei inhibitorului pompei de protoni Lansoprol. 

Constituirea loturilor: lotul experimental – 31 copii care vor primi tratament cu IPP, lotul 

martor  – 31 copii care vor primi placebo. 

Studiul a fost realizat în cadrul secţiilor de alergologie, pneumologie şi gastrologie ale 

IMSP Institutul Mamei şi Copilului pe parcursul anilor 2008-2012. Diagnosticul astmului 

bronşic s-a pus conform criteriilor indicate în Protocolul Clinic Naţional ”Astmul bronşic la 

copii” [9]. Diagnosticul de BRGE a fost stabilit în baza criteriilor recomandate de Protocolul 

Clinic Naţional ”Refluxul gastroesofagian la copil” [10]. Confirmarea diagnosticului s-a efectuat 

conform ghidurilor internaţionale: pentru BRGE – ghidul ESPGHAN şi NASPGHAN 2009 

[190], pentru astmul bronşic – ghidul GINA 2009 [73]. 

 

 

2.2. Metodologia studiului analitic caz-control 

 

Până la iniţierea selectării pacienţilor în grupuri de studiu, s-au determinat criteriile de 

eligibilitate a populaţiei studiate, adică a fost întocmită lista caracteristicilor folosite pentru a 

vedea care pacienţi sunt eligibili pentru includerea în studiu.  

Criterii de includere în studiu au fost:  

- vârstă copiilor 7-17 ani, 

- diagnosticul de astm bronşic persistent, existent minim 2 ani 

Criterii de excludere:  

- asocierea malformaţiilor congenitale pulmonare, esogastrice,  

- prezenţa altor afecţiuni cronice bronhopulmonare asociate cu sindromul 

bronhoobstructiv (fibroză chistică, bronşită cronică obstructivă, displazii 

bronhopulmonare),  
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- antecedente intervenţionale chirurgicale pe sistemul digestiv şi respirator, 

- prezenţa tumorilor maligne, 

- refuzul părinţilor să participe la cercetare. 

Volumul eşantionului reprezentativ pentru studiul caz-control a fost determinat după 

formula recomandată de către Centrul de control al maladiilor din Atlanta [11, 20, 21].  

         (2.1) 

unde: 

P0 – proporţia expuşilor din grupul de control - 27,0% (0,27). 

P1- valoarea estimată a proporţiei expuşilor din grupul cazurilor - presupunem că acest indicator 

va fi mărit de 2 ori (0,54).  

P = (P0 + P1)/2 = 0,41 

Zα – valoarea tabelară, Zβ – valori tabelare  

Când „α” – pragul de semnificaţie este de 5%, atunci coeficientul Zα =1,96  

Când „β” – puterea statistică a comparaţiei este de 0,05, atunci coeficientul Zβ = 1,65  

Introducând  datele în formulă, am obţinut n - volumul eşantionului reprezentativ: 

   
 

4,86
54,027,0

41,0141,065,196,12n 2

2





       (2.2) 

Deci, numărul minim de copii incluşi în studiu trebuie să fie de 87 pentru fiecare lot.  

Caracteristica generală a copiilor incluşi în  studiul analitic caz-control: 

lotul de bază –103 copii cu astm bronşic  comorbid  BRGE 

lotul de control –103 copii cu astm bronşic fără BRGE 

Repartizarea copiilor după grupele de vârstă a inclus un număr egal de copii pentru 

fiecare lot: vârsta 7-11 ani – 37 (35,9%) copii, vârsta 12-14 ani – 36 (34,9%) copii şi 15-17 ani – 

30 (29,2%) copii. Vârsta medie a copiilor incluşi în studiu este de 11,45±0,22 ani, inclusiv a 

celor cu astm bronşic solitar de 11,5±0,36 ani (p>0,05 faţă de vârsta medie a tuturor copiilor) şi a 

celor cu astm bronşic asociat BRGE este de 11,4±0,32 ani (p>0,05 faţă de vârsta medie a tuturor 

copiilor şi p>0,05 faţă de vârsta medie a copiilor cu astm bronşic). De asemenea între grupurile 

de comparaţie nu există diferenţe semnificative în funcţie de genul copiilor  (Figura 2.2).  
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Fig. 2.2. Repartizarea copiilor după apartenenţa de sex (%). 

 

Raportul probabilităţilor de a face BRGE la copiii cu astm bronşic în funcţie de factorul 

de gender este de 0,75 (95% IÎ: 0,43-1,31), fără diferenţe statistic semnificative (p>0,05).  

Repartizarea astmului bronşic după severitatea maladiei astmatice a fost următoarea: în 

lotul de copii cu astm bronşic asociat BRGE – 13 (12,6±3,27%) copii cu astm bronşic persistent 

uşor, 58 (56,3±4,89%) copii – forma moderată şi 32 (31,1±4,56%) copii – astm persistent sever, 

iar lotul de copii cu astm bronşic solitar a inclus 13 (12,6±3,27%) copii cu astm bronşic 

persistent uşor, 53 (51,5±4,92%) copii cu astm bronşic moderat şi 37 (35,9±4,73%) copii cu astm  

sever, fără diferenţe semnificative între loturi (χ2 = 0,58; df=3; p>0,05). 

Analizând calitatea controlului asupra maladiei astmatice de care sufereau  copii incluşi în 

studiu, constatăm că astmul bronşic în perioada de exacerbare a fost confirmat la 86 

(83,5±3,68%) copii din lotul de bază şi la 93 (90,3±2,93%) copii din lotul de control (χ2=1,53; 

gl=1; p>0,05), respectiv aceşti copii mai puţin menţin controlul asupra astmului bronşic. Un 

control parţial asupra astmului bronşic aveau 17 (16,4±3,84%) copii din lotul de bază şi 10 

(9,7±2,93%) copii din lotul de control (p>0,05).  

Metode de intervievare şi explorare aplicate în studiul caz-control  

Pentru elucidarea factorilor de risc s-a cercetat anamnesticul eredo-colateral şi s-au 

elucidat influenţele negative din perioada prenatală şi postnatală (anexa 1). În cadrul analizei au 

fost comparaţi diverşi factori de risc cu aprecierea riscului atribuibil (RA) şi riscul 

probabilităţilor (RP) [14, 15]. Factorii de risc, în funcţie de intensitatea expunerii, au fost 

evaluaţi prin măsurători de frecvenţă şi de timp. Indicatorii de expunere care au fost reflectaţi la 

frecvenţă au fost dihotomici, politomici sau continui [14]: Dihotomici - categorisiţi ca expuşi, 

respectiv neexpuşi (adică mereu sau niciodată); Politomici - indici care au reflectat mai mult de 

două niveluri (niciodată, ocazional şi frecvent); Continui - evaluaţi în continuitatea unei unităţi de 

măsură ( vârsta mamei la naştere, numărul de naşteri în antecedente, greutatea la naştere etc). 

Factorii de expunere, de asemenea au mai fost divizaţi în intermitenţi (expunerea la un factor a 
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fost întreruptă de perioade de nonexpunere) sau continui (expunerea la un factor de risc a fost 

constantă).  

Metodele de acumulare a materialului factologic sunt expuse în tabelul 2.1, iar pentru 

iniţierea examenelor explorative părinţii şi copiii au semnat acordul informat (anexa 2). 

 

 

Tabelul 2.1. Metodele de acumulare a materialului factologic 

 

Metode  de intervievare şi 
explorare 

            Studiul analitic caz-control (n=206)              
Total Lot de bază ( n=103) Lotul de control (n=103) 

Chestionare clinico-anamnestice                103                 103    206 
FEGDS                103                 103    206 
Histopatologie                 33                  27     60 
pH-metrie gastroesofagiană                 41                   -     41 
Spirometrie                103                 103     206 
Imunologie (Ig E, CIC)                103                 103     206 

 

 

2.3. Metodologia studiului clinic randomizat "dublu orb" placebo controlat 

 

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor lucrării, la etapa a doua a cercetării s-a proiectat 

un studiu clinic randomizat sau ”Randomized Clinical Trial” – RCT. Selectarea tipului dat s-a 

f[cut deoarece anume studiile clinice randomizate sunt folosite pentru evaluarea siguranţei şi 

eficacităţii tratamentelor efectuate pentru bolile şi problemele de sănătate la oameni [14,15]. 

Studiul de faţă s-a realizat conform cerinţelor RCT, determinându-se structural modelul de 

tratament în paralel, conform căruia subiecţii de studiu au urmat pe tot parcursul cercetării  

tratamentul  care le-a fost alocat. Ambele grupuri au fost urmărite în timp pentru a observa 

rezultatul precoce şi la distanţă.  

Conform genului cercetării, studiul a fost integral, adică s-a referit la investigarea tuturor 

copiilor eligibili etapei a doua a cercetării, care au corespuns criteriilor de includere.  

Criterii de includere:  

- vârsta 7-17 ani 

- diagnostic confirmat de BRGE asociat astmului bronsic moderat sau sever persistent 

- lipsa controlului s-au control parţial al astmului bronşic pe fonul terapiei cu 

corticosteroizi inhalatori (conform criteriilor GINA 2009 ), existent minimum 2 ani  
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Criterii de excludere: 

- prezenţa formelor uşoare ale astmului bronşic 

- astmul bronşic controlat 

- refuzul de a participa în experiment.  

Astfel, din cei 103 copii cu BRGE comorbidă astmului bronşic (lotul de bază la etapa 

studiului caz-control) au fost selectaţi 62 copii eligibili ce corespundeau criteriilor de includere 

pentru studiul clinic randomizat. De menţionat că selectarea copiilor s-a efectuat pe principiul 

voluntariatului, respectiv, după informarea părinţilor sau tutorelui despre condiţiile acestui 

studiu, ei au semnat o declaraţie de consimţământ (anexa 3) de participare benevolă la cercetare, 

cu posibilitatea de a o abandona la orice etapă fără condiţionări.  

Randomizarea pacienţilor s-a efectuat în baza tabelului de alocare aleatorie a cifrelor 1-

62, întocmit în programul computerizat Microsoft Excel (anexa 4). Copiii din lotul experimental 

au urmat tratament cu preparatul antisecretor (IPP) ”Lansoprol ”(Nobel,Turcia) 1 mg/kg/zi pe o 

perioadă de 3 luni, iar copiii din lotul de control au primit placebo pentru aceeaşi perioadă de 

timp. Concomitent cu administrarea remediilor terapeutice, tuturor copiilor incluşi în studiu li s-a 

recomandat respectarea unui regim alimentar corect (alimentarea fracţionată în porţii mici, 

evitarea meselor copioase, limitarea consumului produselor alimentare cu caracter iritant) şi un 

regim postural specific pacienţilor cu BRGE.  

Caracteristica generală a copiilor incluşi în studiul clinic randomizat: 

- lotul experimental - 31 copii care vor primi tratament cu IPP (Lansoprol); 

- lotul martor - 31 copii care vor primi placebo. 

Repartizarea copiilor după vârstă: vârsta minimă a pacienţilor incluşi în cercetare, pentru 

ambele loturi, a fost de 7 ani, iar cea maximă de 16 ani, cu o medie pentru lotul experimental de 

9,4±0,61 ani, şi lotul de control – 10,6±0,63 ani, fără diferenţe semnificative din punct de vedere 

statistic (p>0,05). De asemenea, s-a constatat o uniformitate statistică în ceea ce priveşte 

repartizarea copiilor în funcţie de gen: lotul experimental – 17 (54,8±8,94%) băieţi şi 14 

(45,2±8,94%) fete, lotul control – 18 (58,1±8,86%) băieţi şi 13 (41,9±8,86%) fete (p>0,05). În 

total, în cercetare au fost incluşi 35 (56,5±6,30%) de băieţi şi 27 (43,5±6,30%) de fete. 

Analizând repartizarea pacienţilor în funcţie de gravitatea maladiei astmatice constatăm 

prezenţa astmului moderat persistent la 37 copii (59,7±6,23%) şi sever persistent la 25 copii 

40,3±6,23%), fără a fi înregistrate diferenţe statistic semnificative atât în cadrul întregului 

eşantion cât şi în interiorul fiecărui lot în parte (p>0,05) (Figura 2.3). 
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Fig. 2.3. Repartizarea pacienţilor în loturile de studiu în funcţie de gradul 
de severitate al astmului bronşic până la iniţierea tratamentului (p>0,05) 

 
În total, aproape jumătate din copiii incluşi în studiu (48,4±6,35%)  aveau un control parţial 

al astmului bronşic, iar la 51,6±6,35% copii astmul bronşic nu era controlat (45,2±6,32% copii 

din lotul experimental şi 51,6±6,35% copii din lotul martor cu astm bronşic parţial controlat şi 

54,8±6,32% copii din lotul experimental şi 48,4±6,35% copii din lotul martor cu astm bronşic 

necontrolat, p>0,05). 

Metoda de selectare "dublu orb". Designul cercetării clinice a fost proiectat astfel, încât 

nici personalul de studiu, nici participanţii (copiii cercetaţi şi rudele acestora) n-au ştiut dacă au 

primit tratament sau un placebo. Tratamentul alocat a fost ascuns de subiecţii de studiu. Astfel, 

prin intermediul studiului dublu-orb s-a diminuat eroarea de selecţie şi confuzia pentru a obţine  

rezultate obiective, deoarece aşteptările medicului şi participanţilor cu privire la medicaţia 

administrată experimental n-au putut afecta rezultatul. Modul de alocare a constat în 

împachetarea anticipată a medicamentelor (lansoprazol şi placebo) şi numerotarea lor pentru 

pacienţii consecutivi conform schemei de selecţie aleatorie. 

În cadrul analizei s-a comparat rezultatul tratamentului în rândul lotului experimental cu 

rezultatul tratamentului administrat persoanelor lotului martor (placebo) pentru a determina care 

metodă de tratament conduce la cele mai bune rezultate. Pentru toţi copiii s-au evaluat 

manifestările digestive şi extradigestive, s-a efectuat examenul endoscopic, spirografia, 

examenul imunologic, înainte şi după tratament s-a completat chestionarul calităţii vieţii. Pe tot 

parcursul studiului pacienţii au completat agenda de autocontrol (anexa 5), pentru aprecierea 

efectului clinic conform datelor subiective. Eficacitatea tratamentului la distanţă a fost evaluată 

prin metoda observaţională, pacienţii fiind invitaţi în clinică şi investigaţi conform etapelor 

descrise (Tab.2.2).  
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Tabelul 2.2. Calendarul evaluării copiilor din studiul clinic randomizat 

Evaluarea clinico-
diagnostică 

Iniţial La 4 săptămâni La 8 săptămâni La 12 săptămâni 

Examen clinic + + + + 
Completarea 
chestionarului PAQLQ 

+ _ _ + 

FEGDS + _ _ + 
Spirogramă + + + + 
Explorări imunologice + _ _ + 

 

De asemenea s-a evaluat severitatea şi controlul astmului înainte şi după administrarea 

tratamentului antisecretor. Rezultatele se completau pentru fiecare pacient în ancheta iniţială. În 

cazul înregistrării unor reacţii adverse la terapia administrată, pacienţii au avut posibilitatea de a 

contacta prin telefon cercetătorul, stabilindu-se pentru fiecare caz concret tactica necesară, la 

necesitate chiar şi retragerea pacientului din studiu. Pe întreaga perioadă a studiului copiii au 

avut posibilitatea de a face un consult medical calificat (medicul de profil alergologie), iar la 

exacerbarea astmului bronşic pacienţii au fost spitalizaţi în secţia alergologie a IMSP IMşiC. 

 

 

2.4. Metodele de investigare aplicate pe itinerarul cercetării 

 

Metode de intervievare  

Chestionar clinico-anamnestic. Pentru intervievarea copiilor şi părinţilor s-a utilizat un 

chestionar special elaborat pentru copiii cu BRGE asociat astmului bronşic (anexa1), completat 

prin metoda de interviu standard, transferul de informaţie, metoda observaţiei la patul 

pacientului, la fel  şi evidenţa de durată la intervale anumite de timp după externare sau în timpul 

internărilor repetate. Metoda  standard de intervievare a mamei şi copilului a dat posibilitatea de 

a extrage factorii predispozanţi de apariţie a patologiei examinate, iar transferul de informaţie a 

fost efectuat din documentaţia medicală [7]. 

Chestionarul a fost structurat pentru fiecare etapă a cercetării (caz-control şi clinic 

randomizat) astfel încât  să permită cumularea rezultatelor necesare şi a inclus o serie de 

întrebări, de la închise sau parţial deschise la cele deschise, în total fiind concentrate în 14 

compartimente. Acest chestionar a fost completat selectiv pentru fiecare copil eligibil. După 

extragerea datelor, toate chestionarele completate au fost supuse verificării cantitative şi 
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calitative. Anchetele cu erori au fost omise din studiu, iar cele eligibile s-au prelucrat ulterior, 

prin codificarea datelor, ceea ce a permis unificarea prelucrării statistice. 

Chestionarul calităţii vieţii la copilul cu astm bronşic (PAQLQ). Unul din indicii integrali 

ai eficacităţii tratamentului aplicat în cadrul cercetării noastre a fost evaluarea calităţii vieţii 

copiilor până la şi după tratamentul cu IPP. În acest scop a fost utilizat chestionarul calităţii vieţii 

la copilul cu astm bronşic ”The paediatric asthma quality of life questionnaire” (PAQLQ) (anexa 

6) [143]. Acest chestionar a fost elaborat de către colaboratorii ”Royal Postgraduate Medical 

School” din Londra în cadrul proiectului ”Measurement of Health-Related Quality of Life & 

Asthma Control”. Chestionarul conţine o metodologie bine structurată pentru studierea calităţii 

vieţii copiilor cu astm bronşic. Importanţa metodei constă în faptul că sunt incluse activităţile 

zilnice şi acţiunile pe care copiii cu astm le găsesc problematice. Chestionarul conţine 23 de 

întrebări din 3 domenii de bază, cu un răspuns gradat pe o scară de 7 puncte:  

Limitarea activităţilor – 5 întrebări, inclusiv 2 generale şi 3 specifice; (1, 2, 3, 19, 22)  

Simptomatologia – 10 întrebări (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23); 

Funcţiile emoţionale – 8 întrebări (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21). 

Copiii sunt rugaţi să se gândească la indicele care corespunde stării din săptămâna 

precedentă, bifează gradul care corespunde acestei stări, răspunzând la fiecare dintre cele 23 de 

întrebări pe o scară de 7 puncte, luându-se în considerare că pentru gradaţia 7 – problema nu l-a 

deranjat deloc, iar 1 – l-a deranjat extrem. Calcularea coeficientului are loc în baza combinaţiei 

de răspunsuri bifate de pacient şi este efectuată determinându-se scorul general al PAQLQ, adică 

media celor 23 de răspunsuri şi punctajele individuale pe domenii. Chestionarul PAQLQ este un 

instrument de precizie, de aceea în cadrul cercetării noastre s-a măsurat funcţionalitatea fizică, 

emoţională, ocupaţională şi socială a copiilor suferinzi de astm bronşic.  

Metode instrumentale 

Examenul endoscopic al tractului digestiv este un examen extrem de util în diagnosticul 

BRGE şi al severităţii esofagitei de reflux. Endoscopia digestivă superioară s-a efectuat cu 

endoscop pediatric model Olympus GIF XQ 20 şi video endoscop Olympus GIF XQ 260 în 

secţia de endoscopie a IMSP IMşiC cu amabilitatea sefului secţiei dr. med D-na Valentina 

Raşcova.  

Pentru diagnosticul endoscopic al esofagitei de reflux s-a utilizat clasificarea J. Navaro, 

2000 [130] (Tab. 2.3). 
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Tabelul 2.3. Clasificarea Navaro pentru diagnosticul esofagitei de reflux la copii 
 

Stadiul 
esofagitei 

Caracteristica leziunilor endoscopice 

Stadiul I hiperemii solitare unice sau multiple amplasate mai sus de linia Z 
Stadiul II eroziuni longitudinale, necirculare, cu risc hemoragic 
Stadiul III eroziuni circulare, confluente cu cele longitudinale, risc de sângerare 
Stadiul IV A– ulceraţii cu stenoză sau cu metaplazie; B – stenoză fără eroziuni, ulceraţii 

  
În funcţie de rezultatele obţinute, lotul de copii cu BRGE  s-a divizat în forma endoscopic 

pozitivă sau cu esofagită de reflux şi endoscopic negativă (fără esofagită). Este de menţionat 

faptul că aspectul normal al esofagului nu exclude totalmente modificările histologice proprii 

esofagitei de reflux al căror diagnostic presupune realizarea biopsiilor. 

Examenul histopatologic este metoda ideală pentru evidenţierea leziunilor mucoasei 

esofagiene induse de reflux, aprecierea extensiei acestora şi au făcut posibilă vizualizarea  

gradului şi componenţei infiltratului inflamator. Cercetarea histologică s-a efectuat în laboratorul 

ştiinţific de morfopatologie al IMSP IMC cu suportul şi prin amabilitatea dr. med. conferenţiar 

cercetător Lilia Siniţân. Cercetărilor morfopatologice au fost supuse 118 bioptate endoscopice, 

dintre care 56 – esofagiene şi 62 – gastrice din zonele antrală, fundică şi cardială, prelevate de la 

33 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 17 ani, cu diagnosticul de astm bronşic uşor (6) , moderat 

(16) şi sever persistent  (11), iar  lotul martor a fost constituit de 27 pacienţi de aceeaşi vârstă cu 

astm bronşic solitar uşor (5), moderat (13) şi sever persistent (9), fără diferenţe semnificative 

între loturi. 

Bioptatele tisulare se fixau în formol de 4% timp de 1 oră, după care se efectua procesarea 

chimică prin procedee consecutive: deshidratare/degresarea în soluţii de alcool, clarifiere, 

includere în parafină, confecţionarea blocului de parafină din care se decupau secţiuni cu 

grosimea de 3-4 µm la microtomul semiautomat SLEE MAINS–CUT 6062. Colorarea 

secţiunilor s-a efectuat prin metoda clasică de coloraţie uzuală cu hematoxilină-eozină. [42].  

Cercetările histologice s-au efectuat la microscopul Micros: oculare ×10, obiectivele ×5;×10; 

×20; ×40 şi ×100.  

Cercetarea morfometrică a componenţei infiltraţiei inflamatorii la diferite nivele 

gastroesofagiene se efectua prin aprecierea numărului elementelor celulare cu ocularul 10, 

obiectivul 20, în 3 câmpuri de vedere. Imaginile – SONYCyber-shot, captate în format – JPEG. 

Evaluarea matematică a modificărilor morfologice detectate s-a efectuat prin metodele 

varianţei, construirea histogramelor, corelaţională, regresională, analiza clusteriană pe distanţe 
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euclidiene (construirea dendrogramelor), analiza clusteriană pe k-medii, scanarea multidimensională, 

ale pachetului de Soft STATISTICA 8.0. 61.0 EN al companiei StatSoft. Inc (SUA) (2006).  

Examenul pH-metric gastroesofagian 24 ore este considerat standardul „de aur” în 

diagnosticul refluxului gastroesofagian, cu specificitate şi sensibilitate înalte (70-100% şi 

respectiv, 88-95%). În cazul  subiecţilor cu manifestări atipice pH-metria esofagiană asigură nu 

numai cuantificarea numărului şi duratei episoadelor de reflux, ci şi stabilirea relaţiei temporale 

dintre reflux  şi simptomele asociate acestuia, precum şi evaluarea terapeutică a pacienţilor [4]. 

Pentru iniţierea acestui examen părinţii şi copiii au semnat acordul informat (anexa 2), dar 

iniţial li s-a explicat scopul şi rezultatele pe care le oferă pH-metria gastroesofagiană prelungită 

în diagnosticul BRGE coexistente astmului bronşic, consecinţele acestei asocieri şi care sunt 

riscurile examenului pH-metric.În cadrul cercetării noastre, testul s-a realizat prin plasarea 

transnazală, în esofagul inferior, a unui microelectrod care înregistra şi măsura pH-ul esofagian. 

Examenul pH-metric prelungit timp de 24 ore s-a efectuat cu pH-metrul portabil «Гастроскан-

24», în condiţii de mobilitate deplină a pacientului şi activitate zilnică obişnuită. Informaţia 

referitoare la starea de veghe, poziţia, alimentaţia, acuzele şi alte activităţi ale pacientului a fost 

înregistrată de părinţi sau personalul medical în fişa de supraveghere a copilului. Înregistrările au 

fost analizate utilizând software-ul dedicat (Исток-Система). Au fost analizaţi parametrii 

aprobaţi după DeMeester, inclusiv: durata totală a pH<4,0%; durata pH<4,0% în poziţie 

verticală; durata pH<4,0% în poziţie orizontală, numărul total de refluxuri (n)>47. Dacă timpul 

de expunere a mucoasei esofagiene la mediul acid (pH<4,0) depăşea 4-5% din timpul general de 

monitorizare a pH-ului, se concluziona despre prezenţa refluxului gastroesofagian cu conţinut 

acid [62]. Deci, s-a postulat arbitrar că există un episod de reflux ori de cât e ori pH-ul esofagian 

coboară sub 4 pentru o perioadă minimă specificată, de obicei de 15-30 secunde. Pentru 

diagnosticul RGE alcalin timpul de expunere la un pH>7,5 era mai mare de 1% sau mai mult de 

27 de episoade de reflux timp de 24 ore [10]. 

Explorarea pH-metrică gastroesofagiană 24 ore s-a efectuat la 41 copii cu BRGE asociată 

astmului bronşic (la etapa studiului caz-control), dintre care 25 copii (61,0±7,62% cazuri) cu 

esofagită de reflux şi 16 copii (39,0±7,62% cazuri) cu BRGE fără esofagită. Repartizarea 

copiilor după gradul de severitate al astmului bronşic a prezentat următorul raport: astm bronşic 

sever persistent – 12,2±5,11%, astm bronşic moderat persistent – 61,0±7,62%, astm bronşic uşor 

persistent – 26,8±6,92% copii. Caracteristica de vârstă a copiilor examinati prin acest procedeu 

explorativ a relevat 43,9±7,75% copii cu vârsta de 7-11 ani, 31,7±7,27% copii de 12-14 ani şi 

26,8±6,92% de 15-17 ani, iar vârsta medie a copiilor a constituit 9,68±1,12 ani. Raportul de 

Еленаа
Подчеркивание
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gender în acest lot de studiu este proporţional şi constituie băieţi:fete – 51,3%:48,7%. În 

dependenţă de stadiul de control al astmului bronşic examenul pH-metric a fost efectuat la 

73,2±6,92% copii în faza de exacerbare a maladiei şi la 26,8±6,92% în perioada astmului bronşic 

parţial controlat.  

Examenul spirometric a permis aprecierea funcţiei respiraţiei externe şi s-a efectuat în 

secţia de diagnostic funcţional cu spirometrul „Autospiro Pal”  (Japonia). S-au analizat următorii 

parametri: FVC – capacitatea vitală pulmonară forţată; FEV1 – volumul expulzat în prima 

secundă a expiraţiei forţate ce reprezintă expirarea rapidă a aproximativ 4/5 din capacitatea vitală 

(VC); indicele Ghensler - FEV1/FVCx100% (valoarea normală pentru copii >90%); FEF 25-75 – 

debitul mediu expirator maxim. Indicii PEF – debitul expirator maxim de vârf şi MEF75,50, 25 – 

debitul expirator maxim instantaneu respectiv la 75%, 50%, 25% din capacitatea vitală, sunt 

indici mult mai sensibili decât  FEV1/VC pentru  diagnosticul sindromului obstructiv distal 

discret [5].  

Aprecierea concentraţiei serice a IgE, IgA, IgM, IgG s-a efectuat prin metoda 

imunoenzimatică. Principiul metodei se bazează pe interacţiunea Ig din serul cercetat cu 

anticorpii monoclonali specifici fixaţi pe godeu. Complexele Ig-anticorp monoclonal se 

determină fermentativ prin reacţia degradării peroxidului de hidrogen de către peroxidază în 

prezenţa cromogenului. Intensitatea coloraţiei este proporţională cantităţii de imunoglobulină, iar 

cantitatea se apreciază după curba etalon, construită în baza soluţiilor standard din set. Nivelul 

seric al IgA, IgM, IgG se exprimă în g/l, iar IgE totală în ME/ml. 

Procesare matematico-statistică. Analiza tuturor rezultatelor obţinute din grupurile de 

comparare la etapa studiului caz-control a fost efectuată conform cerinţelor Medicinii Bazate pe 

Dovezi, în baza „Tabelelor de contingenţă ”2 x 2”. 

Cu ajutorul acestor tabele a fost posibilă calcularea raportului şansei (ca estimare a 

riscului relativ), după formula: 

bc
ad

db
caOR 




              (2.3) 

unde: 
a – frecvenţa patologiei (BRGE) la persoanele expuse factorului de risc concret 

b – frecvenţa patologiei (BRGE) la persoanele neexpuse la factorul de risc 

c – numărul de copii fără BRGE, la care a acţionat factorul de risc,  

d – numărul de copii fără BRGE, la care factorul de risc nu a acţionat. 

RP, sau raportul probabilităţilor, exprimă puterea de risc a factorului de expunere. Dacă 

RP>1 – factorul de expunere poate fi considerat drept un factor de risc. Cu cât  acesta este mai 
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mare de unu, cu  atât   factorul este mai puternic; RP=1 - factorul de expunere nu are nici o 

influenţă asupra apariţiei patologiei; RP<1 – factorul de expunere nu este factor de risc, ci 

dimpotrivă, poate fi considerat drept factor de protecţie. 

Adiţional lui RP, evaluarea statistică a mai inclus indicatorii enumeraţi în anexa 7. Pentru 

fiecare din aceşti indicatori au fost calculate intervalele de încredere minim şi maxim pentru 

probabilitatea de 95%.  

Sensibilitatea şi specificitatea ne arată validitatea intrinsecă a rezultatului, adică 

probabilitatea de a avea un rezultat pozitiv pentru factorul de risc cercetat în caz de boală – 

pentru sensibilitate şi probabilitatea de a avea un rezultat negativ în lipsa bolii – pentru 

specificitate [11, 20, 21].  

Pentru evaluarea comparativă a certitudinii factorilor de risc s-a apelat la calculul 

pătratului de contingenţă a lui K. Pearson (χ2). 
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unde: 

a1, a2 – numărul de BRGE apărute la copii expuşi la doi factori de risc diferiţi 

b1, b2 – numărul de copii expuşi la aceiaşi factori, dar care nu au dezvoltat maladia. 

n1, n2, n3, n4 – totalul frecvenţelor din fiecare lot. 

Comparaţiile au fost apreciate numai pentru pragurile de semnificaţie p=0,05 şi mai mici, 

adică valoarea testului χ2 trebuia să fie mai mare de 3,84 pentru o probabilitate de 95,0% 

(p<0,05), mai mare de 6,65 pentru o probabilitate de 99,0% (p<0,01) sau mai mare de 9 pentru o 

probabilitate de 99,9% (p<0,001). 

Iniţial, s-a realizat analiza individuală – univariată, efectuată pentru fiecare factor de risc. 

Factorii de risc, care în cadrul analizei univariate au prezentat un RP >1 pentru un p<0,05 au 

devenit candidaţi pentru includerea în lista factorilor ce contribuie la apariţia BRGE. Ulterior, a 

fost cercetată interdependenţa factorilor de risc, adică s-a realizat modelul bivariat prin 

combinarea a câte două variabile din cadrul analizei univariate, şi anume acelea care nu au avut 

prag de semnificaţie statistică sau au fost la limita acesteia, dar clinic au fost consideraţi drept 

factori de risc importanţi în declanşarea BRGE. 

Prelucrarea statistică a rezultatelor  tratamentului aplicat la etapa studiului clinic 

randomizat s-a evaluat în baza tabelelor 2x2, cu  extragerea următorii indicatori [20, 21]: 

Proporţia de rezultate în grupul cu tratament studiat (P1) este egală cu numărul de subiecţi cu 
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rezultate aşteptate raportat la numărul total de subiecţi ce au beneficiat de medicaţia cu 

lansoprazol: P1 = a/n1. 

Proporţia de rezultate în lotul de control (P0) este egală cu numărul de subiecţi cu rezultate 

aşteptate raportat la numărul total de copii din grupul placebo: P0 = b/n0. 

Riscul relativ al incidenţei cumulative (RR-IC) este egal cu raportul dintre rezultatul 

apreciat în grupul cu tratament studiat raportat la rezultatul în grupul placebo: 

0

1

0
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P
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nb
naICRR                   (2.5) 

Riscul relativ al densităţii incidenţei (RR-DI) se deduce din raportul subiecţilor cu rezultat 

aşteptat împărţit la persoana-timp în grupul de tratament studiat faţă de subiecţii cu rezultat 

aşteptat împărţit la persoana-timp din grupul placebo: 
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unde: 

a - numărul de subiecţi cu rezultat în grupul cu tratament  

b - numărul de subiecţi cu rezultat în grupul placebo 

t1 - persoana-timp în grupul studiat 

t0- persoana-timp în grupul placebo  

Persoana-timp este numărul de subiecţi înmulţit la numărul de luni în care pacienţii au 

fost urmăriţi, după finalizarea tratamentului. Valorile RR-DI au permis de a aprecia rezultatele la 

distanţă, după 3 luni de la incheierea tratamentului [14, 15]. 

Analiza datelor s-a realizat prin metoda statisticii descriptive, cu evaluarea mediei 

aritmetice (M), testele de semnificaţie a indicilor numerici prin intermediul criteriului t- Student. 

Diferenţă veridică se atestă dacă coeficientul de semnificaţie statistică p<0,05, Pentru stabilirea 

gradului de corelaţie între parametrii analizaţi s-a calculat coeficientul Pearson (rxy) şi s-a 

efectuat analiza de regresie liniară prin evaluarea coeficientului determinării (r²). Pentru 

argumentarea inexistenţei diferenţelor statistic semnificative între loturi s-a efectuat analiza 

bivariată prin intermediul testului neparametric Mann-Whitney, care ne-a permis de a nu lua în 

considerare valoarea variabilelor, ci numai ordinea lor (ranktests). Pentru a evalua suplimentar 

semnificaţia statistică a rezultatelor, acestea au fost analizate cu aplicarea testului Wilcoxon, care 

este varianta nonparametrică a testului Student, utilizat pentru valori împerecheate (paired) ale 

variabilelor înainte şi după tratamentul aplicat, utilizând programele Statistica 13.0 (Statsoft Inc), 

componenta EXCEL a suitei Microsoft Office şi EpiInfo 3.5.3 (CDC) cu ajutorul funcţiilor şi 

modulelor acestor programe. 
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2.5. Concluzii la capitolul 2 

 

1. Din punct de vedere metodologic, s-a determinat ca fiind mai oportună petru realizarea 

obiectivelor studiului aplicarea a două metode complexe de cercetare: studiul analitic caz-control 

şi studiul clinic randomizat, dublu orb, placebo controlat. Eşantionul reprezentativ a fost 

constituit din copii cu BRGE comorbid astmului bronşic şi cu astm bronşic solitar.  

2. Cercetarea analitică caz-control a scos în evidenţă factorii de risc ce conduc la apariţia 

BRGE la copiii cu astm bronşic. 

3. Studiul clinic randomizat a evaluat eficacitatea medicaţiei antisecretorii în tratamentul 

complex al BRGE la copiii cu astm bronşic. Chestionarul calităţii vieţii, propus pacienţilor până 

la şi după tratamentul complex al BRGE comorbid astmului bronşic, a permis aprecierea 

eficienţei controlului tratamentului şi evaluarea  aspectului psihosocial al calităţii vieţii. 

4. Investigaţiile efectuate copiilor incluşi în cercetare au constat dintr-un set complex de 

tehnici de explorare: investigaţii de laborator, FEGDS, histopatologică, pH-metrică, 

spirometrică, de apreciere a concentraţiei IgA, IgM, IgG serice, IgE totale. 

5. Utilizarea complexă a metodelor de investigaţie şi de cercetare descrise în acest capitol 

a permis de a generaliza rezultatele studiului, a le analiza în mod complex, prin compararea lor, 

evidenţierea legităţilor existente în cadrul fenomenului studiat – BRGE comorbid astmului 

bronşic, tragerea concluziilor şi formularea propunerilor pentru implementarea în practică. 
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3. ESTIMAREA FACTORILOR DE RISC ŞI A PARTICULARITĂŢILOR CLINICO-

DIAGNOSTICE ŞI EVOLUTIVE ALE BOLII DE REFLUX GASTROESOFAGIAN LA 

COPIII CU ASTM BRONŞIC 

 

 

 3.1. Estimarea factorilor de risc ai bolii de reflux gastroesofagian  

 

În cadrul actualului studiu s-a evaluat impactul factorilor de risc predispozanţi, favorizanţi 

şi cauzali asupra dezvoltării BRGE la copiii cu astm bronşic. Drept factori dihotomici au fost 

consideraţi cei eredocolaterali şi endogeni, iar poliotomici – cei perinatali şi factorii de acţiune 

exogenă. Factorii continui au fost cei studiaţi în continuitatea unei unităţi de măsură: vârsta 

mamei la naştere, numărul de naşteri în antecedente, greutatea la naştere etc. 

Aceşti factori au fost evaluaţi în ambele loturi de copii în funcţie de vârstă, gen şi forma 

clinico-endoscopică a BRGE. De menţionat că indicatorii de bază studiaţi la evaluarea factorilor 

de risc au fost raportul probabilităţilor (RP) şi riscul atribuabil (RA) cu fracţia atribuabilă 

(%RA).  

Factorii predispozanţi de risc acţionează şi orientează dezvoltarea unor maladii pe 

parcursul vieţii copiilor, iar predispoziţia familială către anumite afecţiuni  încarcă copilul prin 

bagajul genetic chiar de la conceperea lui. Bineînţeles, ulterior pe acest fond eredocolateral se 

suprapune povara acţiunii polivalente a factorilor de risc din perioada prenatală şi postnatală. 

 Impactul factorului genetic s-a studiat prin prelevarea istoricului familial al prezenţei 

afecţiunilor digestive, respiratorii şi alergice la rudele copilului. Vom menţiona că studiul 

retrospectiv al antecedentelor familiale la prezenţa afecţiunilor cronice alergice şi respiratorii nu 

a evidenţiat diferenţe majore cu semnificaţie statistică înaltă la ambele loturi de copii. Cu totul 

alte rezultate s-au obţinut la evaluarea predispunerii ereditare în afectele sistemului digestiv. 

Dacă analizăm gradul de risc al apariţiei BRGE pentru factorii eredocolaterali la copiii cu astm 

bronşic concludem că  atât   maladiile cronice digestive preexistente la mamă, cât  şi acutizarea 

lor în timpul sarcinii contribuie la dezvoltarea BRGE. La evaluarea afecţiunilor de care au suferit 

în antecedente mamele copiilor cercetaţi s-a determinat că, sumar, maladiile digestive 

preexistente la mamă au avut o frecvenţă maximă de 27,7±3,12% (57 mame) pentru ambele 

grupuri de copii cercetate, cu o divizare net superioară pentru grupul caz (46,6±4,92% sau 48 

mame) faţă de grupul de control (8,7±2,78% sau 9 mame) (Tab. A7.2). Din multitudinea 

maladiilor digestive de care suferă mamele copiilor cercetaţi şi care s-au acutizat în timpul 
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sarcinii au fost evidenţiate, cu frecvenţe maxime, BRGE, gastrita cronică şi ulcerul gastric, toate 

având o valoare a RP mai mare de unu, dar numai pentru BRGE această valoare s-a dovedit a fi 

semnificativă statistic: BRGE – RP =17,54 (95% IÎ: 3,88-45,3; p<0,001); gastrita cronică – RP = 

4,25 (95% IÎ: 0,81-9,75; p>0,05); ulcerul gastric – RP =1,48 (95% IÎ: 0,46-4,92; p>0,05) (Tab.  

A 8.2). Aceste statistici impun concluzia că pentru copiii ale căror mame suferă de BRGE, riscul 

de a avea această maladie este de 17 ori mai mare comparativ cu ceilalţi copii.  

În ceea ce priveşte afecţiunile de care suferă taţii acestor copii, tabloul este aproximativ 

similar, calculându-se o frecvenţa de 28,2±4,43% pentru prezenţa maladiilor digestive cronice la 

taţii copiilor cu astm bronşic comorbid BRGE şi 9,71±2,92% pentru grupul de control, iar 

raportul riscului la aceşti copii se estimează la 3,64 (RP=3,64; 95%IÎ: 1,58-8,6; p<0,05). Dintre 

toate afecţiunile cronice ale compartimentului superior al tractului digestiv, riscul major îl 

prezintă atestarea diagnosticului de boală de reflux gastroesofagian la taţii acestor copii 

(11,7±3,16% în grupul caz şi 1,9±1,36% în grupul de control), estimându-se un RP=6,66 (95%IÎ: 

1,36-14,2; p<0,01) (Tab. A 8.2). Deci, în cazul când de BRGE  suferă taţii copiilor, riscul este de 

6,6 ori mai mare în grupul copiilor care vor dezvolta BRGE asociată astmului bronşic, dar în 

acelaşi timp acest risc este de 3 ori mai mic comparativ cu riscul pe care îl au aceşti copii când 

de BRGE suferă mama copilului (Figura 3.1). 

 

Fig. 3. 1. Raportul probabilităţii (RP) în prezenţa BRGE la rudele acestor copiii 
 

Cu regret, nu am putut calcula nivelul riscului pentru cazul când ambii părinţi suferă de 

BRGE, deoarece în grupul de control asemenea coincidenţe nu s-au constatat. Totodată, la copiii 

lotului de studiu în trei familii ambii părinţi sufereau de această afecţiune. 

Drept factor de risc eredocolateral ipotetic s-a considerat şi prezenţa maladiilor cercetate 

la fraţii sau/şi surorile copiilor incluşi în cercetare, dar aceste ipoteze n-au obţinut confirmare 
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statistică, toate valorile fiind nesemnificative. Alta a fost situaţia în cazul prezenţei BRGE la 

rudele de gradul II pe linie colaterală (unchi, mătuşi), apreciindu-se un risc crescut la aceşti copii 

de a dezvolta BRGE (RP=5,02; 95% IÎ: 1,69-15,9; p<0,01) (Tab. A 8.2).  

Analizând în ansamblu toţi factorii eredocolaterali menţionaţi, putem rezuma că 

preexistenţa BRGE la părinţii şi rudele de gradul II (unchi, mătuşi) ala copiilor din lotul de bază 

prezintă un risc sporit de apariţie a BRGE la aceştia, risc ce creşte proporţional cu numărul de 

rude afectate de aceste maladii. 

Factorii de risc endogeni. Drept suspecţii sugestive pentru studiul impactului nefavorabil 

în dezvoltarea BRGE la copiii din lotul de studiu au servit factorii de risc endogeni cu caracter 

favorizant ce acţionează în perioada sarcinii şi cei ce pot acţiona la nou-născut şi sugar.  

Impact negativ veridic statistic în dezvoltarea BRGE la subiecţii lotului de bază denotă 

următorii factori de risc endogeni din perioada prenatală: prezenţa la mamă a anemiei 

fierodeficitare în timpul sarcinii (RP=2,42; 95% IÎ: 1,32-4,43; p<0,05), iminenţa de naştere 

prematură (RP=2,68; 95% IÎ: 1,09-6,72; p<0,05), stresul din timpul sarcinii (RP=3,26; 95% IÎ: 

1,76-6,07; p<0,001), hipoxia cronică intrauterină (RP=2,4; 95% IÎ: 1,04-5,23; p<0,05) şi cei din 

perioada postnatală: copil născut macrosom (RP=5,42; 95% IÎ: 1,08-16,09; p<0,05), 

encefalopatia perinatală (RP=2,29; 95% IÎ: 1,26-4,17; p<0,01) (Figura 3.2) 
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Fig. 3.2. Raportul de probabilitate (RP) a unor factori de risc perinatali  

Repartizarea copiilor născuţi macrosomi în funcţie de gender a demonstrat un risc mai 

mare pentru fete (RP=6,15), în comparaţie cu băieţii (RP=2,83) (p<0,05). La efectuarea analizei 

multivariaţionale – regresia logistică, s-a constatat că dintre toţi factorii perinatali analizaţi, doar 

cei reprezintaţi în figura 3.2 prezintă factori de risc independenţi pentru apariţia BRGE indiferent 

de vârsta sau sexul copilului, exceptând naşterea unui copil macrosom. 
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Vom menţiona în deosebi rolul hipoxiei cronice intrauterine şi al encefalopatiei perinatale, care 

scad capacităţile adaptive ale organismului la diferite stări solicitante şi s-au dovedit a fi factori 

de risc veridici pentru dezvoltarea BRGE în grupul studiat. Encefalopatia perinatală a fost 

diagnosticată aproximativ la fiecare al 2-lea copil din lotul de bază (56±4,89%) şi la fiecare al 3-

lea (35,9±4,73%) în lotul control (p<0,001) (Tab. A 7.1). Tot în lotul de bază a fost mai frecvent 

diagnosticată şi hipoxia cronică intrauterină – 22,3±4,10%, (p<0,05) (10,7±3,04% în lotul 

martor). De remarcat că preponderent la copiii lotului de bază diagnosticaţi cu encefalopatie 

perinatală s-au înregistrat veridic statistic simptome ale refluxului gastroesofagian chiar din 

primele luni de la naştere. Regurgitaţii repetate la intervale mici s-au înregistrat la aceşti copii 

din primele 3 luni de la naştere cu o frecvenţă de 66,0±4,67%, acest simptom fiind prezent numai 

la 13,6±3,38% copii din lotul de control (p<0,05). Aceeaşi tendinţă s-a manifestat şi la copiii cu 

vârsta până la 6 luni (31,1±4,56% lotul caz şi respectiv 9,7±2,92% lotul de control), cu 

diminuarea frecvenţei acestei manifestări către vârsta de 1 an (21,4±4,04% la copiii lotului de 

bază şi 4,9±2,12% în lotul de control, p<0,001). De asemenea, la copiii din lotul de bază, pe 

fundal de encefalopatie perinatală ulterior s-au înregistrat cu veridicitate statistică certă 

(p<0,001) prezenţa semnelor de hipertensiune  intracraniană - 28,2±4,43% (5,8±2,31% lotul de 

control) cu RP=6,33 (95% IÎ: 2,5–16,05; p<0,001) şi simptome ale disfuncţiei cerebrale minime 

(28,2±4,43% copiii din lotul de studiu şi 10,7±3,04% lotul de control) cu RP=3,27 (95% IÎ: 1,53 

– 6,99; p<0,01)  (Tab. A 7.4). 

De asemenea, au fost analizate particularităţile expresiei simptomatice a refluxului 

gastroesofagian la vârsta de sugar şi raportul probabilităţilor pentru aceste manifestări (Tab. 3.1). 

Tabelul 3.1. Manifestările clinice la sugar ca factori de risc semnificativi  
 

Nr. d/o Factor de risc RP χ2 p 
1 Regurgitaţii frecvente asociate cu 

sindromul bărbiei umede 
14,73 61,8 <0,001 

2 Regurgitaţii frecvente (vârsta 3 luni) 12,35 56,9 <0,001 
3 Sindromul bărbiei umede 11,94 52,42 <0,001 
4 Sindromul copilului hiperexcitat (agitaţie 

şi iritabilitate postprandială) 
9,47 36,5 <0,001 

5 Eructaţii 7,85 27,42 <0,001 
6 Vomă 7,69 24,31 <0,001 

Notă: RP – raportul probabilităţilor 

Datele din tabelul 3.1, atestă că sunt 6 manifestări ale RGE la copilul sugar ce predispun 

la dezvoltarea ulterior la copii a BRGE. Din toată multitudinea de simptome, cel mai mare 

pericol îl prezintă regurgitaţiile frecvente, după care urmează sindromul bărbiei ude, succedat de 

sindromul copilului hiperexcitat şi prezenţa eructaţiilor frecvente la copil. Estimarea stărilor 
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descrise a detectat cazuri de asocieri polivalente constatate maxime dintre sindromul bărbiei ude 

şi regurgitaţiile frecvente RP=14,7 (95% IÎ: 7,12–30,48; p<0,001) (Tab. A 8.5).  

Analiza multivariaţională de regresie logistică a demonstrat independenţa majorităţii 

factorilor de risc descrişi în funcţie de vârstă şi gender. Totodată, s-au determinat şi unele 

interdependenţe: prezenţa regurgitaţiilor determină un risc mai mare pentru băieţi (RP=21,2; 

95% IÎ: 6,03-30,44; p<0,001) comparativ cu cel pentru fete (RP=5,1; 95% IÎ: 1,40-21,97; 

p<0,01) şi de asemenea un risc sporit pentru băieţi la prezenţa sindromului copilului hiperexcitat 

postprandial (RP=25,0; 95% IÎ: 3,21–50,44; p<0,001) comparativ cu cel pentru fete (RP=4,8; 

95% IÎ: 1,17-20,26; p<0,05). O diferenţă semnificativă s-a apreciat pentru prezenţa eructaţiilor 

frecvente în perioada primului an de viaţă, iarăşi băieţii fiind mai predispuşi (RP=9,3; 95% IÎ: 

1,96–35,09; p<0,01) în comparaţie cu fetele (RP=6,5; 95% IÎ: 1,26-23,9; p<0,05). 

Spectrul factorilor favorizanţi endogeni prezintă şi o varietate de stări de fond ale vârstei 

fragede, precum: anemiile fierodeficitare, diagnosticate în 51,9±3,48% (RP=4,5; 95% IÎ: 2,41–

8,48; p<0,001) în lotul copiilor predispuşi spre BRGE (34,0±4,67% în lotul de control), 

malnutriţia la sugar cu o frecvenţă de 25,2±4,28% (RP=4,1; 95% IÎ: 1,49–12,1; p<0,01) în lotul 

de bază (12,6±3,27% în lotul de control). Frecvent, dar fără diferenţe statistice, s-au înregistrat în 

ambele loturi de copii rahitism (19,4±3,90% lotul de bază şi 16,5±3,66% lotul control) şi 

paratrofia (8,7±2,78% lotul cu BRGE şi 9,7±2,92% lotul de control) (Tab. A7.3).  

Concomitent cu analiza factorilor de risc perinatali, a fost studiat un şir de factori 

endogeni la copiii de vârstă şcolară. Pe primele poziţii la aceşti copii s-a plasat patologia 

tractului digestiv, dintre care prevala gastroduodenita cronică (RP=10,1; 95% IÎ: 5,18-19,7; 

p<0,001), fiind diagnosticată la 87 copii (84,5±3,57%) din lotul de studiu versus 36 copii 

(35,0±4,70%) în lotul de control, fără diferenţă semnificativă după sex (Figura 3.3).  
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Fig. 3.3.  Raportul de probabilitate a unor factori de risc endogeni. 
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Pe poziţia secundă s-a clasat refluxul duodenogastric cu o frecvenţă de 26,2±4,33% în 

lotul de bază şi de numai 3,9±1,90% la copiii din lotul de control (RP=8,79; 95% IÎ: 2,77–31,1; 

p<0,001). 

Evaluarea factorilor de risc a inclus şi prezenţa afecţiunilor sistemului biliar la copiii cu 

BRGE. Prezenţa malformaţiei minore a colecistului (curbură, sept, inflexiune) la fel se 

raportează ca unul dintre factorii de risc endogeni importanţi la copiii de vârstă şcolară. În cadrul 

cercetării noastre, această patologie s-a diagnosticat la 61 copii (59,2±4,84%) din grupul caz şi la 

21 (20,4±3,97%) în grupul de control cu un RP=5,67 (95% IÎ: 2,92–11,1; p<0,001), plasat pe 

locul patru după gradul de risc pentru copiii cu astm bronşic comorbid BRGE (Tab. A 8.4). De 

menţionat că malformaţia minoră a colecistului poate favoriza instalarea dischineziei căilor 

biliare şi ulterior refluxul duodenogastric şi a fost diagnosticată mai frecvent la fete (RP=7,778; 

95% IÎ: 1,11–34,42; p<0,05) comparativ cu băieţii (RP=6,632; 95% IÎ: 1,31–33,53; p<0,01).  

În ceea ce priveşte contaminarea gastrică cu Helicobacter pylori, această cercetare s-a 

efectuat la 45 copii ( 21,8±2,88%) din întregul lot, inclusiv la 36 (35,0±4,70%) copii din grupul 

caz şi 9 (8,7±2,78%) copii din grupul de control. Aceste cifre au permis determinarea unui raport 

al şansei de 3,4 (p˃0,05), fapt ce nu permite de a trage concluzii certe asupra influenţei lui în 

dezvoltarea BRGE la copii cu astm bronşic. De asemenea, nu au existat diferenţe semnificative 

statistic în ceea ce priveşte prezenţa contaminării cu Helicobacter pylori în dependenţă de 

formele BRGE (cu s-au fără esofagită). 

Aprecierea parametrilor dezvoltării fizice la copiii incluşi în studiu ne-a confirmat 

ipoteza despre rolul obezităţii la copil în inducerea BRGE. Astfel, copii supraponderali şi obezi 

cu vârsta 12-17 ani au fost diagnosticaţi de 5 ori mai frecvent în lotul de bază (10,7±3,04%), 

comparativ cu 1,94±1,36% în lotul de control (p<0,05), iar raportul şanselor la aceşti copii de a 

dezvolta BRGE creşte semnificativ (RP=6,03; 95% IÎ: 1,3–27,96; p<0,05). Majoritatea copiilor 

obezi (72,8±4,38%) au fost diagnosticaţi cu varianta erozivă a BRGE. Aceşti copii aveau 

preponderent un mod de viaţă sedentar (54,4±4,91%) şi practicau un regim de alimentaţie 

dezechilibrat (81,6±3,82%), cu predominarea în raţia alimentară a glucidelor uşor asimilabile şi a 

lipidelor. 

De asemenea, s-a apreciat că adolescenţii cu talie înaltă (14,6±3,48%) din lotul de bază au 

un risc de 3,3 ori mai mare (RP=3,3;95% IÎ: 1,15-9,47; p<0,05) pentru dezvoltarea variantei 

erozive a BRGE, comparativ cu semenii lor de talie normală (4,85%) (Tab. A 8.4). Aceste 

particularităţi ale BRGE la adolescenţii din lotul de studiu pot fi explicate prin disfuncţionalitatea 
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între procesul de creştere şi restructurarea morfologică şi fiziologică a diferitor organe şi sisteme, 

inclusiv a tractului digestiv în această perioadă a vieţii. 

Conform datelor literaturii de specialitate, printre copiii cu displazii ale ţesutului 

conjunctiv se atestă mai frecvent BRGE [25]. Drept urmare, ne-am propus ca scop evaluarea 

acestei asocieri şi în studiul nostru. Conform datelor obţinute copiii cu BRGE asociată astmului 

bronşic suferă mai frecvent de diferite tipuri de displazii ale ţesutului conjunctiv: picior plat – 20 

(19,4±3,92%) cazuri, scolioză – 20 (19,4±3,92%) cazuri, prezenţa herniilor (hernie a liniei albe, 

hernii ombilicale, varicocel) – 14 (13,6±3,39%) cazuri, hipermobilitatea articulaţiilor – 11 

(10,7±3,06%) cazuri, configuraţia  modificată a mâinii – 3 (2,9±1,67%) cazuri, modificări ale 

plămânilor - 3 (2,9±1,67%) cazuri, anomalii ale cavităţii bucale – 3 (2,9±1,67%) cazuri. 

Frecvenţa acestor tipuri de displazii la pacienţii loturilor investigate este redată în tabelul 3.2. 

Tabelul 3.2. Frecvenţa displaziilor ţesutului conjunctiv 
  

Displazii atestate 
Lotul de bază 

(n=103) 
Lotul de control 

(n=103) χ2; p 
Abs. P±ES% Abs. P±ES% 

Picior plat 20  19,4±3,92 8 7,8±2,65 χ2=18,95; p<0,001 
Scolioză  20  19,4±3,92 2 1,9±1,37 χ2=160,40; p<0,001 
Prezenţa herniilor 14 13,6±3,39 4 3,9±1,91 χ2=25,25; p<0,001 
Hipermobilitatea 
articulaţiilor  11 10,7±3,06 2 1,9±1,37 χ2=40,10; p<0,001 

Modificări de 
conformaţie a mâinii 3 2,9±1,67 0 0 χ2=0,08; p>0,05 

Modificări ale 
plămânilor  3 2,9±1,67 0 0 χ2=0,08; p>0,05 

Anomalii ale cavităţii 
bucale 3 2,9±1,67 0 0 χ2=0,08; p>0,05 

 

Concomitent, copiii cu următoarele displazii ale ţesutului conjunctiv au un risc al 

probabilităţilor cu semnificaţie statistică în dezvoltarea BRGE: picior plat RP=2,8 (95% IÎ: 1,19-

6,84; p<0,05), scolioza RP=12,1 (95% IÎ: 2,76-53,59; p<0,001), prezenţa herniilor RP=3,8 (95% 

IÎ: 1,23-12,21; p<0,05), hipermobilitatea articulaţiilor RP =6,0 (95% IÎ: 1,30-27,7; p<0,05).  

Au fost atestate diferenţe statistic semnificative între loturi şi cu privire la anomaliile 

cordului (χ2=6,57; gl=2; p<0,05). Astfel, s-a constatat prezenţa prolapsului mitral în 12 cazuri în 

lotul de bază şi în 6 cazuri în lotul de control, iar modificări ale valvei tricuspide într-un caz la 

copiii lotului de bază şi în două cazuri respectiv în lotul de control. 

În baza examenului ecografic al organelor abdominale am constatat prezenţa anomaliilor 

renale, care erau repartizate relativ uniform în ambele loturi: 9 (8,7±2,80%) cazuri în lotul de 

bază şi 6 (5,8±2,32%) cazuri în lotul de control (χ2=1,55; gl=1; p>0,05). 
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În baza celor relatate concluzionăm prezenţa unui număr mare de displazii ale ţesutului 

conjunctiv la aceşti copii, cum ar fi scolioza, piciorul plat, prezenţa herniilor, sindromul de 

hipermobilitate a articulaţiilor, care fiind atestate la copiii cu astm bronşic induc un risc al 

probabilităţilor pentru BRGE de 2,86-6,03 ori mai mare comparativ cu copiii cu astm bronşic 

neasociat BRGE. 

Factorii de risc exogeni ce pot acţiona asupra copilului sunt multipli şi variază în funcţie 

de diferitele condiţii de trai, studii, starea socială etc. În cadrul studiului nostru, au fost analizaţi 

22 factori de risc, consideraţi ipotetic că ar putea acţiona asupra dezvoltării BRGE la copii cu 

astm bronşic (Tab. A 8.3).  

Analiza complexului multifactorial de risc a constatat următorii factori de risc exogeni cu 

semnificaţie înaltă pentru BRGE la copiii cu astm bronşic:  consumul unor produse alimentare 

(produselor din tomate şi citrice, alimentelor bogate în grăsimi şi bucatelor condimentate în 

exces, ceaiului, cafelei, băuturilor carbogazoase), nerespectarea regimului alimentar, alimentaţia 

dezechilibrată, modul de viaţă sedentar (hipodinamic), fumatul activ şi pasiv, administrarea 

peros de durată a unor medicamente, cum ar fi remediile ß-adrenergice (salbutamol) şi 

metilxantinele (aminophyllini), precum şi unii factori psihosociali (situaţii stresante frecvente) 

(Figura 3.4). 
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Fig. 3.4. Raportul de probabilitate (RP) a unor factori de risc exogeni. 

 
Mecanismul prin care unele produse alimentare ar favoriza instalarea BRGE sunt 

următoarele: ingestia de grăsimi contribuie la scăderea presiunii sfincterului esofagian inferior, 

iar consumul de ceai, băuturi cu cofeină, tomate, citrice, produse excesiv condimentate au efect 
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direct iritativ asupra mucoasei esofagiene prin sporirea pH-ului acid sau inducerea osmolarităţii 

sporite intragastrice. Aproximativ 2/3 din copiii cu astm bronşic comorbid BRGE (81,6±3,82%) 

abuzau prin consumul produselor din tomate (RP=3,85; 95% IÎ:  1,97–7,63; p<0,001), fiecare al 

doilea (65,0±4,70%) suprasolicita tractul digestiv cu produse din citrice (RP=2,3; 95% IÎ: 1,27–

4,21; p<0,01), fiecare al 3-lea (36,9±4,75%) cu produse bogate în grăsimi şi condimentate 

(RP=2,28; 95% IÎ: 1,17–4,48; p<0,05). Pentru consumul de tomate, raportul şanselor era mai 

mare la fete (RP=6,88; 95% IÎ: 1,83–25,89; p=0,002) faţă de cel pentru băieţi (RP=3,46; 95% IÎ: 

1,32–9,06; p=0,01). În cazul consumului citricilor diferenţa valorii raportului şansei este 

nesemnificativă, fiind puţin mai mare pentru fete (RP=3,12; 95% IÎ: 1,03–9,43; p<0,05) 

comparativ cu cea pentru băieţi (RP=2,31; 95% IÎ: 0,93–5,73; p>0,05). În cazul utilizării 

produselor condimentate, repartizarea riscului după gender era similară factorului de folosire a 

citricelor. Nu este de neglijat nici consumul excesiv al băuturilor carbogazoase (35,0±4,70%) cu 

un RP=2,92 (95% IÎ: 1,49–5,7; p<0,05) (Tab. A 8.3).  

Este necesar de menţionat şi nerespectarea de către copii a unui regim alimentar corect, 

mai ales deprinderea de a cina târziu, după ora 20, care a fost relatată în 51,5±4,92% cazuri la 

copiii cu astm bronşic asociat BRGE, cu un raport al şanselor RP= 2,57 (95% IÎ: 1,4–4,78; 

p<0,01), şi numai în 29,1±4,48% cazuri la copiii cu astm bronşic solitar. Acest obicei în lotul 

copiilor cu BRGE a fost mai frecvent înregistrat la adolescenţi (56,3±4,89%), comparativ cu 

copiii cu vârsta 12-15 ani (34,0±4,67%) şi elevii claselor primare (9,7±2,92%), cu veridicitate 

statistică între toate grupele de vârstă (p<0,05). Destul de frecvent adolescenţii lotului de bază 

(79,6±3,97%) consumau băuturi cu cofeină, care sporeşte riscul de a dezvolta BRGE de 6 ori 

(RP=6,44; 95% IÎ: 2,2–18,8; p<0,001). Tot la această vârstă copiii lotului de bază încep 

consumul unor băuturi energizante (16,5±3,66%), dar acest factor a fost nesemnificativ statistic 

comparativ cu lotul de control (12,6±3,27%; p>0,05).  În ceea ce priveşte consumul excesiv al 

ceaiului (mai mult de 600 ml pe zi), el s-a dovedit că sporeşte raportul şanselor de 3 ori 

(RP=3,07; 95% IÎ:  1,67–5,66; p<0,001), fără diferenţă statistică între specia  ceaiului consumat. 

Din numărul total de copii, ceva mai mult de ½ consumă ceai, cel mai mult fiind preferat ceaiul 

negru (26,2±4,33%), cel verde şi de ierburi întrebuinţându-se în proporţii mult mai mici. E de 

remarcat faptul că în lotul de studiu ponderea consumatorilor (67,0±4,63%) a fost semnificativ 

mai mare comparativ cu cea din lotul martor (39,8±4,82%; p<0,001).  

Printre factorii exogeni cu pondere marcantă în geneza BRGE la copiii lotului de studiu se 

atestă şi modul de viaţă sedentar (35,0±4,70%) cu RP=2,37 (95% IÎ: 1,25–4,51; %RA =14,7; 

p<0,05), comparativ cu 18,4±3,82% în lotul de control (p<0,05). Respectiv, practicarea activă a 
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sportului ar avea un rol protectiv la copiii cu astm bronşic în a dezvolta BRGE, diminuând acest 

risc cu 16,5±3,66% (RP=0,51; 95% IÎ: 0,29 – 0,91; %RA = –16,5; p<0,05) (Tab. A 8.3).  

 Atenţie sporită s-a acordat prezenţei alergiei alimentare, de care sufereau 145 

(70,4±3,18%) copii incluşi în studiu, repartizaţi relativ uniform în grupul caz şi grupul de control 

(75,7±4,22% grupul caz şi 65,0±4,70% grupul de control). La calcularea raportului şansei, s-a 

demonstrat că alergia alimentară nu contribuie la dezvoltarea BRGE, riscul fiind de 2,3 fără 

semnificaţie statistică (p>0,05). 

Este recunoscut rolul condiţiilor socio-economice nefavorabile în familie şi al unui climat 

psihosocial tensionat în mediul educaţional care generează un stres constant şi o stare 

psihologică neconfortabilă la aceşti copii. În cadrul cercetării actuale s-a constatat că pacienţii 

din lotul cu astm bronşic asociat BRGE au fost de 3 ori mai frecvent supuşi diferitor situaţii 

stresante (40,8±4,84%) comparativ cu copiii lotului de control (12,6±3,27%), (p<0,05). 

Totodată, copiii cu vârsta de 7-11 ani din ambele loturi de studiu sunt cei mai predispuşi către 

diferite situaţii stresante (32,0±4,60%), comparativ cu copiii din clasele primare (7,8±2,64%) şi 

adolescenţii (13,6±3,38%), (p<0,05). Analiza stresului ca factor de risc a arătat că prezenţa 

acestuia echivala cu un raport al şansei de aproape cinci unităţi (RP=4,76; 95% IÎ: 2,25–10,2; 

p<0,001) (Tab. A 8.3). Stresul, după cum s-a menţionat anterior, dacă acţionează în timpul 

sarcinii, este de asemenea, factor de risc cu un nivel al lui RP=3,263 (Tab. A 8.3). Stratificarea 

riscului stres în raport de gender permite a concluziona că băieţii tolerează mai dificil stresul, 

ceea ce îl face un factor de risc mai puternic (RP=9,0; 95% IÎ: 1,9–32,63; p<0,01), comparativ cu 

efectul lui pentru fete (RP=2,541; 95% IÎ: 0,74–8,75; p>0,05).  

Din şirul nocivităţilor exogene, s-a analizat  rolul fumatului activ şi fumatului pasiv ca 

factori de risc în geneza BRGE. Adolescenţii din lotul de studiu care au confirmat că fumează au 

avut un raport al şansei de 4,37 (95% IÎ: 1,48–12,87; p<0,01) în a dezvolta BRGE, relatându-se 

acest viciu cu o frecvenţă de 43,7±4,89%, comparativ cu copiii din lotul de control– 

14,6±3,48%, (p<0,01). În acelaşi timp, adolescenţii care fumează prezentau de 3 ori mai frecvent 

suportă varianta erozivă a BRGE (76,7±4,17%), comparativ cu cei nefumători (23,3±4,17%), 

(p<0,01). La fumatul pasiv a fost supus aproximativ fiecare al doilea copil din lotul cu astm 

bronşic comorbid BRGE (46,6±4,92%) şi fiecare al 3 din lotul de control (35,9±4,73%), dar 

numai la copiii cu vârsta de 7-11 ani s-a confirmat că acest factor este veridic statistic şi induce 

riscul de a dezvolta BRGE pe acest fundal, cu un RP =5,29 (95% IÎ: 1,49–18,7; p=0,01) (Tab. A 

8.3). 
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Pentru toţi factorii de risc predispozanţi, favorizanţi endogeni şi exogeni cu potenţial 

semnificativ s-a calculat valoarea fracţiei atribuibile, care ne ajută în aplicarea programului de 

măsuri cu caracter preventiv. Este de menţionat rolul important al acestor măsuri profilactice 

anume în diminuarea ponderii factorilor de risc, în a căror combatere putem interveni efectiv. 

Acţionând asupra unor factori de risc din perioada perinatală putem cu frecvenţă variată diminua 

riscul ca copilul să dezvolte BRGE. Printre factorii de risc din perioada prenatală cu impact 

considerabil  se numără  prezenţa anemiei la mamă şi stresul. Dacă s-ar aplica un tratament 

eficient al anemiei la gravidă, am obţine o diminuare cu 21,36%, iar prevenţia stresului asigură o 

diminuare cu 28,16% din riscul dezvoltării la aceşti copii a BRGE. Acţiunile întreprinse tot în 

această perioadă pentru a preveni dezvoltarea fătului în condiţii de hipoxie intrauterină şi, 

ulterior, a encefalopatiei perinatale ar permite de a micşora cu 11,1-20,4% ponderea copiilor care 

dezvoltă BRGE comorbidă astmului bronşic (Figura 3.5). 
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Fig. 3.5. Ponderea factorilor de risc conform RP şi %RA  

 
 De asemenea, sunt importante măsurile de prevenţie şi tratamentul oportun al 

manifestărilor BRGE la vârsta de sugar. În acest caz s-ar reuşi de a reduce din fracţia riscului 

atribuibil cu o frecvenţă de 16,5-54,4%. Nu este de neglijat nici rolul maladiilor de fond care 

fiind depistate şi tratate precoce sau prevenite prin măsuri profilactice pot micşora acest risc la 

copii de la 14,5% în cazul malnutriţiei până la 35,9% pentru anemia fierodeficitară. Rolul 

alimentaţiei naturale pe parcursul primului an de viaţă este esenţial pentru copiii sugari prin 

diminuarea sensibilizării la amestecurile nutritive artificiale şi reducerea terenului patogenic 

favorizant pentru apariţia dereglărilor de motilitate ale tractului digestiv. Alimentaţia naturală la 

sugari a avut un rol protectiv în dezvoltarea BRGE la copiii din lotul de studiu, reducând această 

pondere cu 15,5% (RP=0,49; 95% IÎ: 0,26– 0,93; %RA = – 15,53; p<0,05) (Tab. A 8.1).  
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Factorii de risc exogeni sunt cei care au un impact important în geneza BRGE la copiii din 

lotul de bază, totodată ei pot, într-o măsură oarecare, să fie cel mai bine diminuaţi prin adoptarea 

unui mod de viaţă sănătos la aceşti copii şi respectarea unui regim alimentar corect pe parcursul 

zilei. Aceste măsuri urmează a fi întreprinse cât  mai devreme posibil. Respectiv, dacă s-ar evita 

consumul exagerat al unor produse alimentare, cum ar fi tomatele, citricele sau produsele intens 

condimentate şi bogate în grăsimi s-ar diminua riscul de a dezvolta BRGE cu 16,5-28,1% (Tab. 

A 8.3). De remarcat că şi reducerea consumului excesiv al ceaiului negru şi ceaiului verde ar 

contribui la o diminuare a riscului de apariţie a BRGE la copii cu 27,1%, a băuturilor cu cafeină 

cu 41,7%, a băuturilor carbogazoase cu 19,4%, iar respectarea unui regim postprandial corect 

(evitarea poziţiei clinostatice pe parcursul primelor 2 ore după alimentaţie şi respectarea unui 

interval de cel puţin 3 ore între cină şi somn) ar reduce din acest risc cu 22,3%. De menţionat 

importanţa evitării sedentarismului care predispune la obezitate şi care ar poate diminua riscul 

apariţiei BRGE cu 14,7%. Tot în acest context evitarea expunerii la fumatul pasiv şi stoparea 

fumatului activ ar reduce acest risc cu 10,7%-28,4%, iar riscul de a dezvolta BRGE cu esofagită 

s-ar diminua cu 53,8%. Tratamentul oportun al disfuncţiei cerebrale minime şi al sindromului de 

hipertensiune intracraniană ar reduce din acest risc 17,5%-22,3%. Administrarea orală a unor 

medicamente (aminophyllini, salbutamol), constatată cu o frecvenţă de 11,7±3,16% în lotul de 

bază şi 2,9±1,66% în lotul de control, induce un risc al şanselor de 4,6 în apariţia BRGE (95% IÎ: 

1,88–31,3; %RA=14,56;p<0,05), iar excluderea acestui factor poate diminua riscul cu 8,7% 

(Tab. A.8.3) 

Influenţele polivalente ale factorilor de risc cu potenţial predispozant şi favorizant 

constituie elemente etiopatogenice esenţiale în geneza BRGE, totodată, evidenţierea precoce a 

lor este de o importanţă majoră pentru aplicarea măsurilor de profilaxie care ar diminua rata de 

morbiditate prin BRGE la aceşti copii. 

 

 

3.2. Manifestări digestive şi extradigestive în boala de reflux gastroesofagian asociată 

astmului bronşic 

 

În scopul elucidării particularităţilor clincio-anamnestice la copiii cu BRGE asociată 

astmului bronşic s-a evaluat istoricul evoluţiei bolii, manifestările obiective şi subiective ale 

pacientului. 
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 Unul din parametrii analizaţi în cadrul cercetării a fost vârsta medie de confirmare a 

diagnosticului de astm bronşic în loturile de studiu, iar la copiii lotului de bază şi a BRGE. 

Conform calculelor statistice pentru lotul de bază, vârsta medie de confirmare a diagnosticului de 

astm bronşic a fost de 74,4±1,07 luni, sau 6 ani şi 2 luni, iar cea de apariţie a simptomelor 

digestive caracteristice bolii de reflux gastroesofagian de – 63,3±1,76 luni, sau 5 ani şi 2,5 luni 

(p<0,01). Vom menţiona că pentru stabilirea diagnosticului de astm bronşic este necesară 

efectuarea unui şir de investigaţii paraclinice, inclusiv examenul spirografic, care este limitat 

pentru aplicare la copiii cu vârstă mai mică de 5 ani. Din aceste considerente diagnosticul de 

astm bronşic stabilit în baza criteriilor de laborator uneori întârzie comparativ cu diagnosticul 

stabilit în baza semnelor clinice, copiii până la această vârstă fiind deseori monitorizaţi cu 

diagnosticul de bronşită astmatiformă sau bronşită obstructivă acută cu recidive frecvente. Dacă 

cercetăm retrospectiv datele anamnestice pentru identificarea interconexiunii dintre cele două 

maladii cercetate, stabilim că în 62 (60,2±4,82%) cazuri copiii din acest lot de studiu au relatat 

iniţial simptome digestive caracteristice BRGE; în 27 (26,2±4,33%) cazuri - iniţial a fost 

confirmat diagnosticul de astm bronşic şi în 14 (13,6±3,38%) cazuri ambele maladii s-au 

diagnosticat concomitent la aceeaşi vârstă. Pentru copiii lotului de control vârsta medie de 

confirmare a diagnosticului de astm bronşic a fost de 72,2±2,12 luni faţă de vârsta medie de 

debut a astmului în lotul de bază (74,4±1,07 luni) (p>0,05).  

Conform datelor statistice s-a stabilit că vârsta medie de debut a manifestărilor subiective 

la nivelul sistemului digestiv caracteristice pentru BRGE este de 6 ani (70,8±3,23 luni), cu 

declanşarea simptomelor de la primele luni de viaţă şi limita maximă la 16,5 ani. În lotul copiilor 

cu BRGE cu esofagită debutul acuzelor legate de funcţionarea tractului gastrointestinal a 

survenit mai devreme, în medie de la vârsta de 5 ani (60,2±4,97 luni), comparativ cu cei din 

grupul cu BRGE fără esofagită, la care unele simptome digestive au media de debut de la 6,5 ani 

(81,4±4,18 luni) cu o diferenţă semnificativă statistic (p<0,01). 

Durata manifestărilor digestive a fost de aproximativ 3 ani, după cum urmează: toţi copiii, 

incluşi în studiu – 35,3±1,98 luni, lotul de copii cu esofagită– 36,7±2,51 luni, lotul copiilor fără 

esofagită – 34,0±3,10 luni. Diferenţă semnificativă statistic între loturi nu a fost înregistrată 

(p>0,05). Simptomatologia digestivă era preponderent axată pe sindromul dispeptic şi cel algic 

abdominal, cu specificul acestor manifestări în funcţie de forma clinico-endoscopică a BRGE (cu 

sau fără esofagită) [3]. Frecvenţa manifestărilor digestive diferă semnificativ raportată la acest 

criteriu (χ2=47,20, gl=2, p<0,001). Mai frecvent de 2 ori pe săptămână au diferite acuze la 

nivelul tractului digestiv 96,5% copii din lotul cu esofagită şi doar 62,5% copii cu BRGE fără 
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esofagită. Prezenţa zilnică a simptomelor BRGE a fost relatată de 9,2% copii cu esofagită şi 

6,25% copii fără esofagită. De menţionat că în 37,5% cazuri la copiii cu BRGE fără esofagită s-a 

diagnosticat varianta atipică a BRGE ceea ce nu s-a detectat în lotul copiilor cu esofagită. 

Analizând prezenţa diverselor simptome digestive la copiii ambelor forme ale BRGE, am 

constatat că cel mai frecvent simptom este cel algic abdominal, raportat în 80,6% cazuri la copiii 

cu esofagită de reflux şi în 40,8% cazuri la copiii fără esofagită (p<0,001) (Tab. 3.3).  

 

Tabelul 3.3. Frecvenţa simptomelor digestive la copiii cu BRGE asociată astmului bronşic,% 
 

Simptome digestive BRGE cu esofagită, % 
(n=87) 

BRGE fără esofagită, % 
(n=16)  p χ2 

Dureri abdominale 80,45 37,5 p<0,001 21,08 
Regurgitaţii 72,4 56,25 p>0,05 0,80 
Pirozis 68,9 18,74 p<0,001 12,31 
Eructaţii 54,02 56,25 p>0,05 0,02 
Greaţă 41,37 25 p>0,05 0,91 
Sialoree 32,1 25 p>0,05 0,07 
Disfagie 8,04 0 p>0,05 0,40 
Odinofagie 4,59 0 p>0,05 0,02 
 

De remarcat că intensitatea şi caracterul sindromului algic era neuniform în grupele de 

comparare. La analiza intensităţii sindromului algic după scala Likert (scor ascendent pentru 

intensitatea durerii de la 1 la 5) s-a constatat că intensitate maximă a durerii (4-5 puncte) au 

prezentat 24,1±4,59% din lotul cu esofagită şi 6,3±6,05% din lotul cu forma fără esofagită 

(p>0,05), intensitate medie (3 puncte) au raportat 2/3 pacienţi din lotul cu esofagită 

(62,1±5,20%) şi fiecare al 3-lea (37,5±12,1%) fără esofagită (p>0,05) şi intensitate minimă (2 

puncte) a predominat la 2/3 copii din lotul fără esofagită (56,3±5,32%) şi numai la 13,79% din 

copiii cu varianta erozivă a BRGE (p<0,001). Aplicând analiza de corelaţie, am stabilit o 

dependenţă liniară directă rxy=0,78 (95% IÎ: 0,71-0,84; p<0,001) între intensitatea sindromului 

algic abdominal şi forma clinico-endoscopică a BRGE. Respectiv, odată cu sporirea intensităţii 

acestui sindrom se va majora proporţional şi numărul copiilor cu grad mai avansat al leziunilor 

mucoasei esofagiene.  

Analizând relaţia simptom-alimentaţie în contextul  apariţiei sindromului algic abdominal 

am constatat că la 2/3 copii din lotul celor cu esofagită simptomele digestive se declanşau 

preponderent postprandial (59,8±5,26% cazuri) şi numai în 1/3 cazuri la cei din lotul fără 

esofagită (31,3±11,59%) (p>0,05). Cu o frecvenţă inversă se atestă simptomatologia, care apare 
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nemijlocit în timpul alimentaţiei, cu o expresie de 25,3% cazuri la copiii cu BRGE fără esofagită 

şi de 2,29% cazuri la copiii cu BRGE varianta endoscopic pozitivă (p<0,01). În ambele loturi de 

copii am constatat o pondere relativ similară a apariţiei manifestărilor digestive condiţionate de 

senzaţia de "foame", cu 39,1±5,23% cazuri în lotul cu esofagită de reflux şi 43,8±12,40% în lotul 

fără esofagită (χ2=49,16; gl=2; p<0,001). 

Este important să menţionăm că la palparea abdomenului copiii cu esofagită au relatat 

durere şi sensibilitate sporită pentru zona epigastrică – 70,1±4,91% cazuri, pe când pacienţii cu 

BRGE fără esofagită – în 37,5±12,10% cazuri, (p<0,05). Pe plan secund ca frecvenţă în lotul cu 

esofagită copiii au prezentat dureri la palpare în regiunea epigastrică şi mezogastrică 

(10,3±3,27%), iar copiii cu BRGE fără esofagită au menţionat regiunea mezogastrică 

(12,5±8,27%). De asemenea, în lotul copiilor fără esofagită, în 25% cazuri, copiii nu au prezentat 

durere la palparea abdomenului, asemenea situaţii nefiind relatate în lotul copiilor cu esofagită 

(p<0,001). Localizarea durerilor la palpare în celelalte zone ale abdomenului este redată în 

tabelul 3.4.  

Tabelul 3.4. Frecvenţa localizării sindromului algic abdominal, %  
 

Localizarea  BRGE cu 
esofagită,% (n=87) 

BRGE fără 
esofagită,% (n=16)   p χ2 

Epigastric  70,1 37,5  p<0,05 4,97 
Epigastric şi mezogastric 10,34 6,25  p>0,05 0,06 
Epigastric şi hipogastric 8,04 6,25  p>0,05 0,06 
Mezogastric şi hipogastric 8,04 6,25  p>0,05 0,06 
Mezogastric 3,48 12,5  p>0,05 0,58 
Absente 0 25 p<0,01 16,4 

 

Alt simptom cardinal al BRGE este pirozisul, care a fost relatat cu o frecvenţă de 

69,0±4,96% la copiii cu esofagită de reflux  şi în numai 18,8±9,76% cazuri în lotul copiilor cu 

BRGE fără esofagită (p<0,001). Declanşarea pirozisului depindea de consumul unor produse 

alimentare (produse din tomate, citrice, intens condimentate, băuturi cu cofeină, băuturi 

energizante) şi de practicarea exerciţiilor fizice în clinostatism imediat după alimentaţie, fără 

semnificaţie statistică între grupele de copii. De menţionat că pacienţii de la vârsta de 11 ani, 

puteau da o definiţie clară acestui simptom, copiii cu vârsta mai mică îl caracterizau ca senzaţie 

de arsură retrosternală [3]. Fiind mai expresiv acest simptom în lotul copiilor cu esofagită, la 

efectuarea analizei statistice de corelaţie am obţinut o corelaţie pozitivă, veridică statistic între 

expresia intensităţii pirozisului (după scala Likert) şi gradul leziunilor esofagiene, cu rxy=0,55 

(95% IÎ:0,40-0,67; p<0,001). Concomitent am analizat şi riscul de inducere a variantei erozive a 



69 
 

BRGE în funcţie de durata şi intensitatea pirozisului. Am constatat că raportul riscurilor sporeşte 

de 9,6 ori (95% IÎ:2,53-36,6; p<0,001) la copiii din lotul de studiu în a dezvolta esofagita de 

reflux dacă pirozisul s-a manifestat cel puţin 1 dată pe săptămână cu o intensitate medie (scor 2-3 

Likert) pe parcursul a cel puţin 24 luni de la debutul pirozisului. Conform rezultatelor statistice 

obţinute, riscul de a dezvolta un grad mai avansat al esofagitei de reflux (gradul II) sporeşte de 

10,86 ori (95% IÎ: 2,07-56,8; p<0,01) dacă intensitatea pirozisului atinge scorul 3-4 (după scala 

Likert) relatat de cel puţin 2 ori pe săptămână pe o perioadă de 3 ani de zile de la prima sa 

manifestare.  

Alt parametru analizat a fost repartizarea copiilor după gradul de severitate al astmului 

bronşic şi intensitatea pirozisului, care a determinat o sporire a ponderii şi intensităţii pirozisului 

concomitent cu avansarea gradului de severitate al astmului bronşic. Respectiv, intensitatea 

moderat–avansată a pirozisului este prezentă cu o frecvenţă de la 0% pentru astm bronşic uşor la 

26,1±9,16% pentru astm bronşic sever, iar numărul copiilor care suportă pirozis de intensitate 

uşor-moderată descreşte de la 60,0±15,49% pentru astmul uşor la 21,8±8,60% pentru copiii cu 

astm bronşic sever (p<0,001) (Figura 3.6). 
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Fig. 3.6. Ponderea intensităţii pirozisului (%) 

 

Analiza statistică corelaţională denotă prezenţa unei corelaţii pozitive între expresia 

intensităţii pirozisului şi gradul de severitate al astmului bronşic rxy=0,32 (95% IÎ: 0,08-0,52; 

p<0,001). De menţionat că odată cu vârsta sporeşte şi frecvenţa prezenţei pirozisului la pacienţii 

cu BRGE asociată astmului bronşic, de la 12,6% pentru copiii cu vârsta 7-11 ani la 38,1% la cei 

cu vârsta 12-15 ani şi 49,2% pentru adolescenţi (χ2=28,66; gl=2; p<0,001). Constatările privind 
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interdependenţa dintre factorul vârsta şi prezenţa pirozisului confirmă o valoare pozitivă a 

indicelui de corelaţie pentru aceste valori: rxy=0,52 (95% IÎ: 0,37-0,65; p<0,001). 

Alte manifestări ale sindromului dispeptic vizau aprecierea frecvenţei regurgitaţiilor, 

eructaţiilor şi dereglărilor de deglutiţie care s-au atestat la aceşti copii. Analizând ponderea 

regurgitaţiilor în lotul copiilor cu BRGE asociată astmului bronşic am constatat că aceste 

simptome acuză aproape 2/3 copii (72,4±4,79%) cu esofagită de reflux şi fiecare al 2-lea 

(56,3±12,40%) copil cu BRGE fără esofagită (p>0,05). Regurgitaţiile erau asociate cu senzaţia 

de acru sau amar în faringe. Senzaţia de acru în faringe au acuzat 2/3 din pacienţii cu esofagită 

(67,8±5,01% cazuri) şi 1/3 (31,2%) copii cu BRGE fără esofagită. Senzaţia de amar în faringe, 

care poate fi explicată prin prezenţa în refluatul gastroesofagian a conţinutului pancreatobiliar, a 

fost prezentă la 33,3% copii din lotul cu esofagită şi respectiv la 68,7% copii cu varianta 

nonerozivă a BRGE (p>0,05). 

Alt simptom relatat de fiecare al 2-lea copil cu BRGE au fost eructaţiile, constatate la 

54,0±5,34% copii cu esofagită şi 56,3±12,40% copii cu BRGE fără esofagită, (p>0,05). 

Menţionăm că aşa simptome digestive, ca odinofagia şi disfagia, care sunt o expresie clinică a 

complicaţiilor BRGE, au fost prezente numai la copiii cu esofagită de reflux de gradul II 

(10,3±3,27%), fiind asociate preponderent astmului bronşic persistent moderat (29,9±4,91%) şi 

celui persistent sever (70,1±4,91%). În ordine descrescândă, constatăm prezenţa la copiii cu 

BRGE asociată astmului bronşic prezenţa sialoreii, relatată de 32,2±5,01% copii din lotul cu 

esofagită şi 25,0±10,83% copii din lotul fără esofagită şi hipersalivarea nocturnă, sau simptomul 

pernei umede, atestat la 17,2% pacienţi cu BRGE cu esofagită şi 18,7% copii cu forma fără 

esofagită a BRGE (p>0,05).  

Analizând particularităţile expresiei clinice în loturile de copii cu reflux patologic acid sau 

alcalin am constatat prezenţa pirozisului la 78,2±4,43% copii cu reflux acid, care era prezentă la 

fiecare al 4-lea copil cel puţin de 2 ori pe săptămână, la fiecare al 3-lea săptămânal şi numai în 

14,9±3,82% cazuri ocazional, cu o diferenţă statistic semnificativă (p<0,01) comparativ cu copiii 

cu astm asociat cu reflux alcalin, care aveau acest simptom preponderent ocazional (lunar) în 

18,8% cazuri. În lotul copiilor cu reflux alcalin predomina sindromul dispeptic caracterizat prin 

regurgitaţii şi senzaţia de amar în faringe în 86% cazuri, prezent cel putin de 2 ori pe săptămână, 

cu o diferenţă statistic semnificativ (p<0,01), comparativ cu lotul copiilor cu astm asociat cu 

reflux acid, unde acest simptom era prezent la 12% copii săptămânal.  
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Eructaţiile erau mai frecvente la copiii cu reflux alcalin (58,0±3,4% copii), comparativ cu 

acuzele copiilor cu reflux acid (36,0±2,1%; p<0,001). La copii cu reflux alcalin eructaţiile erau 

asociate cu senzaţia de amar în faringe, iar la copiii cu reflux acid cu senzaţia de acru în faringe.  

Aproape la jumătate din copiii cu reflux alcalin (56,0±3,7%) şi 2/3 din copii cu reflux acid 

(68,0±4,2%) era prezent sindromul algic abdominal, care survenea preponderent postprandial, 

fără diferenţe statistic semnificative între grupuri (p>0,05). Însă, la copiii cu reflux acid era 

prezent mai frecvent sindromul algic condiţionat de senzaţia de "foame"– în 32,0±2,3% cazuri, 

cu veridicitate statistică (p<0,001), comparativ cu copiii cu reflux alcalin, la care era prezent 

acest sindrom doar la 9,0±0,7% copii. De menţionat că la pacienţii care suportau un reflux 

alcalin patologic era mai frecvent diagnosticată (p<0,001) o afecţiune asociată hepatobiliară sau 

(şi) pancreatică, respectiv  în 68,0±2,3% cazuri erau diagnosticate anomalii minore ale vezicii 

biliare (sept, inflexiune) sau semne de afecţiune secundară a glandei pancreatice (38,0±3,2%), 

comparativ cu copiii cu reflux acid, la care aceste anomalii minore s-au depistat în 42,0±4,1% 

cazuri şi pancreatopatia la 24,0±1,8% copii.  

Chestionarea copiilor cu astm bronşic din loturile de studiu, a pus în evidenţă unele 

particularităţi ale manifestărilor respiratorii în funcţie de interconexiunea cu BRGE. Aceste 

particularităţi vizau preponderent componenta bronhoobstructivă recurentă şi caracteristicile 

tusei la aceşti copii. 

 Cel mai frecvent simptom, la momentul examenului clinic, depistat la pacienţii din 

loturile de studiu era wheezing-ul recurent şi tusea spastică, menţionată de 84 (81,5%) copii cu 

astm bronşic comorbid BRGE şi 76 (73,7%) copii cu astm bronşic solitar (p>0,05). Durata 

sindromului obstructiv avea o medie de 8,17±0,18 zile pentru lotul de bază şi 6,40±0,16 zile 

pentru lotul de control (p<0,001), variind de la 5-13 zile la copiii cu astm bronşic comorbid 

BRGE la 3-10 zile pentru copiii cu astm bronşic solitar. La rândul său, durata wheezing-ului, 

depistat în 2/3 cazuri (59,2%), a constituit 7-9 zile pentru lotul de bază şi 5-7 zile pentru copiii 

lotului de control. Studiind aspectul circadian al manifestării wheezing-ului la copiii loturilor de 

studii, am constatat, cu semnificaţie statistică certă, predominarea la copiii cu astm bronşic 

comorbid BRGE a wheezing-ului nocturn, cu 42,8% (13,15% în lotul de control) cazuri, iar la 

copiii cu astm bronşic solitar se atestă manifestarea predominant diurnă a sindromului obstructiv 

cu 68,4% (35,7% pentru lotul de bază) cazuri şi o frecvenţă relativ echilibrată a prezenţei 

asociate diurne şi nocturne – 21,4% cazuri pentru lotul de bază şi 15,78% cazuri pentru lotul de 

control (χ2=21,37; gl=2; p<0,001) (Figura 3.7). 
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                 Fig. 3.7. Aspectul circadian al prezenţei wheezing-ului în loturile de studiu (%). 
 

 Concomitent cu atestarea respiraţiei şuierătoare, la 89,3±3,04% copii din lotul de bază şi 

75,7±4,22% din lotul control era prezentă tusea uscată (p<0,01; χ2=5,68). De menţionat că în 

lotul de bază la 71,8±4,43% copii tusea uscată avea un caracter chinuitor, cu reprize frecvente, 

iar în lotul de control acest caracter al tusei a fost înregistrat la 35,9±4,73% copii (p<0,001; 

χ2=5,68). Remisiunea clinică a sindromului obstructiv era succedată şi de remisiunea tusei, 

respectiv durata medie a persistenţei tusei a constituit 8,8±0,16 zile, iar în lotul de control –

7,4±0,24 zile (p<0,01). Alt aspect important al tusei este perioada ei de manifestare pe parcursul 

zilei. S-a stabilit că la o treime (38,8±4,80%) din pacienţii cu BRGE asociată astmului bronşic, 

tusea avea caracter nocturn, pe când la copiii cu astm bronşic solitar tusea nocturnă se producea 

doar în 9,7±2,92% cazuri (p<0,001). Tusea la pacienţii investigaţi avea unele caracteristici 

specifice: se declanşa deseori şi în poziţie clinostatică (postprandial) - 17,5±3,74% cazuri, sau 

imediat după culcare (13,6±3,38%). 

Sindromul de tuse diurnă asociată cu cea nocturnă s-a atestat în 26,2±4,35% cazuri la 

copiii din lotul de bază şi 32,0±4,62% cazuri la copiii din lotul de control. A fost identificată şi o 

altă prezentare combinată a tusei, preponderent cu caracter nocturn şi matinal, înregistrată cu o 

frecvenţă de 23,3±3,52% cazuri la pacienţii din lotul cu BRGE asociată astmului bronşic şi de 2 

ori mai rar la pacienţii cu astm bronşic solitar (10,67±3,08% cazuri,p<0,05). Tusea  matinală sau  

asociată cu cea diurnă se atestă mai rar la copiii lotului de bază, comparativ cu copiii din lotul de 

control (Figura 3.8). 
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Fig. 3.8. Caracteristica prezenţei nictemerale a tusei în funcţie de lotul de studiu, (%) 

 

Un alt aspect al prezenţei tusei în loturile de copii viza caracterul ei asociat wheezing-ului 

pe fundal de efort fizic, cu o medie de 61,2±4,83% cazuri în lotul de bază şi 73,8±4,35 cazuri 

pentru lotul de control (p<0,01). Aceeaşi tendinţă se determină şi pentru prezenţa tusei indusă de 

aeropoluanţi, cu o pondere de 57,3±4,90% cazuri pentru copiii cu astm bronşic asociat BRGE şi 

77,7±4,12% cazuri la copiii cu astm bronşic solitar (p<0,001).  

Analiza comparativă a caracteristicii wheezing-ului şi tusei la copiii loturilor de studiu a 

evidenţiat unele particularităţi în raport de vârsta copiilor. S-a stabilit cu veridicitate statistică 

prezenţa wheezing-ului nocturn preponderent la copiii lotului de bază – 35,0±4,70% 

(19,4±3,90% lotul control; p<0,05). În lotul de copii cu astm bronşic comorbid BRGE, odată cu 

vârsta copiilor sporeşte şi numărul de cazuri înregistrate de wheezing nocturn. Respectiv, 

ponderea wheezing-ului nocturn la copiii cu vârsta 7-11 ani constituie 20%, la copiii de 12-15 ani 

frecvenţa este de 32,5%, cota majoră fiind constatată preponderent la copiii de 15-17 ani – 

47,5%. Analiza corelaţională a stabilit pentru lotul de bază o corelaţie pozitivă între prezenţa 

wheezing-ului nocturn şi vârsta copiilor cu rxy=0,34 (95% IÎ: 0,15-0,50; p<0,05). Aceleaşi 

caracteristici relaţionale de vârstă se evidenţiază şi pentru tusea uscată nocturnă la copiii lotului 

de bază, având o frecvenţă de 25% la copiii cu vârsta 7-11ani, 32,5% la copii de12-15 ani şi 

42,5% la vârsta de 15-17ani, interconexiunea între aceşti parametri prezintă o corelaţie pozitivă 

statistic veridică cu rxy=0,31 (95% IÎ: 0,12-0,47; p<0,05).  

Manifestări extradigestive ale BRGE vizau şi căile respiratorii superioare cu implicarea 

sinusurilor, tonzilelor palatine şi adenoide, faringelui, laringelui şi manifestările stomatologice cu 
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afectarea ţesuturilor dure ale dinţilor şi dezvoltarea cariei dentare. Sindroamele 

rinolaringofaringiene asociate BRGE la copii se manifestă prin răguşeală cronică, disfonie 

permanentă, perturbări ale vocii, dureri în gât, hipersecreţie de mucus în laringe, senzaţia unui 

nod în faringe (globus sensation).  

Astfel, majoritatea copiilor cu BRGE comorbid cu astmul bronşic (87,4±3,29%), au 

asociată faringită recidivantă, pe când în lotul copiilor cu astm bronşic solitar se atestă faringita 

doar în 41,7±4,88% cazuri (χ2=85,62; gl=1; p<0,001). Ca rezultat al acţiunii refluatului gastric 

asupra mucoasei faringelui concomitent cu faringita recidivantă la unii copii apare senzaţia unui 

nod în faringe, acest fapt fiind relatat de 72 (69,9±4,54%) copii din lotul de bază şi de numai 4 

(3,9±1,91%) copii din lotul de control (p<0,001), ceea ce confirmă rolul etiopatogenic al 

refluxului gastroesofagian patologic în recurenţele procesului inflamator la nivelul hipofaringelui 

la copiii cu BRGE. Alt simptom menţionat preponderent la copiii cu BRGE asociată astmului 

bronşic era prezenţa vocii răguşite matinal, cu o pondere de 60 (58,3±4,88%) cazuri, fiind 

atestată la doar 13 (12,6±3,29%) copii din lotul de control (p<0,001). Printre afecţiunile alergice 

care frecvent acompaniază astmul bronşic se plasează şi rinita alergică, cu o pondere 

considerabilă în fiecare lot de copii, dar cu prevalarea statistic semnificativă (p<0,001) în lotul de 

bază, cu 58 (56,3±4,91%) cazuri, iar în lotul de control – 41 (39,8±4,85%) cazuri. 

Printre manifestările extradigestive nocturne ale BRGE sunt şi episoadele de apnee 

postprandială şi tranzitorie nocturnă, care au fost prezente doar la copiii cu BRGE asociată 

astmului bronşic, în 11 (10,7±3,06%) cazuri (Tab. 3.5) 

Tabelul 3.5. Afecţiuni şi simptome ale căilor respiratorii superioare  
 

Afecţiuni şi simptome  
Lotul de bază, % 

(n=103) 
P±ES% 

Lotul de control, % 
(n=103) 
P±ES% 

χ2; p 

Faringită cronică 87,4±3,2 41,7±4,88 χ2=85,62; p<0,001 
Senzaţie de nod în 
faringe 69,9±4,54 3,9±1,91 χ2=1167,68; p<0,001 

Vocea răguşită matinal 58,3±4,88 12,6±3,29 χ2=188,80; p<0,001 
Rinita alergică 56,3±4,91 39,8±4,85 χ2=80,07; p<0,001 
Episoade de apnee 
postprandială 10,7±3,06 0 χ2=1,14; p>0,05 

Laringită  12,6±3,29 5,8±2,32 χ2=8,58; p<0,05). 
Amigdalită  24,3±4,25 9,7±2,93 χ2=24,19;, p<0,001 
Sinuzită 14,6±3,49 9,7±2,93 χ2=2,69; p>0,05 

 

De menţionat prezenţa la fiecare al 4-lea copil din lotul de bază a amigdalitelor 

recidivante, cu 25 (24,3±4,25%) cazuri, indice cu veridicitate statistică certă net superior 
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comparativ cu lotul de control, unde s-au înregistrat de 2,5 ori mai puţine cazuri – 10 

(9,7±2,93%) (χ2=24,19; gl=1, p<0,001). Prezenţa laringitelor recidivante s-a atestat destul de 

frecvent la copiii din lotul de bază – 13 (12,6±3,29%) cazuri, comparativ cu 6 (5,8±2,32%) 

cazuri înregistrate la copiii lotului de control (χ2=8,58; gl=3; p<0,05). Tot cu aceeaşi tendinţă, 

dar nesemnificativ statistic, atestăm în baza examenului clinic şi paraclinic (examenul 

radiologic) prezenţa la copiii lotului de bază a sinuzitelor – 15 (14,6±3,49%) cazuri, cu numai 10 

(9,7±2,93%) cazuri pentru lotul de control (p>0,05).Conform datelor literaturii de specialitate şi 

hipertrofia vegetaţiilor adenoide acompaniază frecvent manifestările extradigestive ale BRGE 

[154]. Astfel, după examenul efectuat în comun cu specialistul ORL s-a confirmat prezenţa în 

lotul de bază a 20 (19,4±3,92%) copii cu hipertrofia vegetaţiilor adenoide de diferit grad, 

indicator ce este cu semnificaţie statistică net superior lotului de control – 12 (11,7±3,18%) copii 

(p<0,001) (Tab. 3.6). 

Tabelul 3.6. Prezenţa hipertrofiei vegetaţiilor adenoide la pacienţii din loturile de studiu 
 

Gradul hipertrofiei 
vegetaţiilor adenoide 

Lotul de bază (n=103) Lotul de control (n=103) χ2; p Abs. P±ES% Abs. P±ES% 
Gradul I 8 7,8±2,65 2 1,9±1,37 χ2=18,26 

gl=3;  
p<0,001 

Gradul II 11 10,7±3,06 10 9,7±2,93 
Gradul III 1 1,0±0,97 0 0 
Absente 83 80,6±3,92 91 88,3±3,18 

 

Asocieri polivalente maxime ale afecţiunilor compartimentului superior al căilor 

respiratorii superioare constatăm la 34,0±3,30% copiii din loturile de studii cu 5,41±0,31 asocieri 

pentru lotul de bază comparativ cu 3,5±0,25 asocieri în lotul de control (t=4,67; p<0,001). Media 

statistică a asocierilor pe întreg lotul de copii constituie 3,66±0,11, cu 3,85±0,17 asocieri pentru 

copiii lotului de bază şi 2,7±0,11 asocieri pentru lotul de control (t=5,34; p<0,001).  

Printre varietatea manifestărilor extradigestive ale BRGE sunt şi cele cu implicări 

stomatologice. Respectiv, după consultul medicului specialist s-a stabilit că la copii suferinzi de 

BRGE comorbid AB se dezvoltă mai frecvent caria dentară – 48 (46,6±4,94%) cazuri, pe când în 

lotul cu astm bronşic solitar sunt de 2 ori mai puţine cazuri – 20 (19,4±3,92%) copii. Rezultatele 

obţinute sunt semnificative statistic (χ2=47,23; gl=1; p<0,001). 

 

3.3. Caracteristica endoscopică a bolii de reflux gastroesofagian 

Evaluarea endoscopică a copiilor din lotul de bază a evidenţiat prezenţa esofagitei de 

reflux la 87 (84,5±3,57%) copii cu BRGE. Aspectul endoscopic al esofagitei de reflux de gradul 

I a fost constatat la 78 (75,7±4,22%) copii. Repartizarea esofagitei de reflux de gradul I în 
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funcţie de categoria de vârstă a copiilor, denotă o descreştere uşoară de la 31,1±4,56% cazuri 

pentru vârsta 7-11 ani, la 24,3±4,22% cazuri pentru copiii de 12-14 ani şi 20,4±3,97% cazuri la 

cei de 15-17 ani (Figura 3.9).  

Esofagită de reflux de gradul II a fost confirmată la 9 copii (8,7±2,78%), dintre care 2 

(1,9±1,36%) erau la vârsta pubertară şi 7 (6,8±2,48%) erau adolescenţi, neatestându-se nici un 

caz de esofagită de grad avansat pentru copiii din clasele primare. Indicele de corelaţie apreciat 

pentru categoria de vârstă a copiilor şi  fortma endoscopică a BRGE denotă o corelaţie slabă 

între aceste fenomene: rxy=0,19 (95% IÎ: 0,03-0,38; p˃0,05). 
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Fig. 3.9. Frecvenţa formelor clinico-endoscopice de   BRGE 

 la copiii lotului de bază estimată în raport de vârsta copiilor (%) 
 

Alt aspect studiat în cadrul acestei cercetări a fost aprecierea gradului leziunilor mucoasei 

esofagiene în funcţie de severitatea astmului bronşic. Analiza statistică ne confirmă o repartizare 

relativ uniformă a esofagitei de reflux de gradul I la copiii cu diferit grad de severitate al 

astmului bronşic:  69,2% cazuri pentru astmul bronşic uşor, 77,5% cazuri – astm bronşic moderat 

şi 75% cazuri – astm bronşic sever. Totodată, constatăm tendinţa de sporire a numărului de 

cazuri înregistrate cu leziuni mai avansate ale mucoasei esofagiene caracteristice pentru esofagita 

de gradul II odată cu progresarea gradului de severitate al astmului bronşic. Astfel, la copiii cu 

grad uşor al astmului bronşic nu se atestă prezenţa esofagitei de gradul II, pentru gradele mai 

avansate ale astmului bronşic această pondere constituie 5,17% cazuri pentru astmul bronşic 

moderat şi 18,75% cazuri pentru astmul bronşic sever (Figura 3.10).  
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Fig. 3.10. Frecvenţa formelor clinico-endoscopice de BRGE în funcţie 

 de severitatea astmului bronşic (%) 
 

Constatările privind relaţia dintre leziunile mucoasei esifagiene şi gradul de severitate al 

astmului bronşic ni le  confirmă  valoarea pozitivă a indicelui de corelaţie pentru aceste valori: 

rxy=0,32 (95% IÎ: 0,13-0,48; p<0,001). 

Analiza rezultatelor explorării endoscopice a mucoasei gastroduodenale la copiii cu 

BRGE comorbid astmului bronşic ne indică prezenţa la fiecare al 2-lea copil a leziunilor de tip 

eritematos în mucoasa gastrică (55,3±4,90%) şi cea duodenală (50,5±4,93%). Pe locul doi se 

plasează leziunile de tip hiperplazic cu gastrită hiperplazică, care a fost evidenţiată la 

11,7±3,16% copii, şi duodenită hiperplazică – 16,5±3,66% copii cu BRGE, iar modificări 

erozive în mucoasa duodenală s-au constatat la 4,9±2,12% copii. Ulcerul gastric şi duodenal acut 

s-a confirmat la 2 adolescenţi (1,9±1,36%) (Tab. 3.7). 

Tabelul 3.7. Caracteristica leziunilor gastroduodenale la copiii lotului de bază 
 

 

Studiul interrelaţiei leziunilor mucoasei esofagiene cu leziunile mucoasei 

gastroduodenale, a arătat, că în stadiile incipiente ale esofagitei de reflux (gr.I) predominau 

modificări de tip eritematos (58,9% cazuri) ale mucoasei gastrice, succedate de gastrita de reflux 

Tipul leziunii gastroduodenale Număr absolut (n=103) P±ES% 
Gastrită de reflux 27 26,2±4,33 
Gastrită eritimatoasă 57 55,3±4,90 
Gastrită hiperplazică 12 11,7±3,16 
Duodenită eritematoasă 52 50,5±4,93 
Duodenită erozivă 5 4,9±2,12 
Duodenită hiperplazică 17 16,5±3,66 
Ulcer gastric acut 1 1,0±0,97 
Ulcer duodenal acut 1 1,0±0,97 
Fără modificări gastro-duodenale 7 6,8±2,64 
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biliară – cu 28,2% cazuri, şi gastrita de tip hiperplazic – cu 15,5% cazuri. Pentru esofagita de 

reflux de gradul II, leziunile mucoasei gastrice erau reprezentate în egală măsură ca modificări 

de tip eritematos, de reflux biliar şi  forma hiperplazică [2]. 

 

3.4. Valorificarea pH-metriei în diagnosticul bolii de reflux gastroesofagian  

 

Procesarea indicatorilor de frecvenţă (numărul de refluxuri) şi temporali (durata totală a 

pH<4,0 sau pH>8,0%), în lotul de bază a permis ca RGEP să fie subclasat în reflux cu conţinut 

acid şi reflux cu conţinut preponderent alcalin patologic (Tab. 3.8). 

 
Tabelul 3.8. Indicatorii  pH-metriei gastroesofagiene caracteristice refluxului acid 

 

Indicatorii pH- metriei 
gastroesofagiene  24 ore 

Valori 
admise de 
referinţă 

RGE acid 
X ±ES 

RGE alcalin  
X ±ES p 

Durata totală a pH<4,0 (t),% <4,5 9,84±2,63 0,7±0,21 p<0,001 
Durata totală a pH<4,0 în 
poziţie verticală (t),% <6,3 10,63±3,07 1,04±0,32 p<0,001 

Durata totală a pH<4,0% în 
poziţie orizontală (t),% <1,2 7,5±1,96 0,55±0,21 p<0,01 

Numărul total de refluxuri 
acide  <47 155,05±28,91 32,13±5,57 p<0,001 

Numărul de refluxuri acide în 
poziţie verticală   105,9±12,71 21,43±3,73 p<0,001 

Numărul de refluxuri acide în 
poziţie orizontală   49,4±7,98 10,35±2,23 p<0,001 

Numărul total de refluxuri 
acide cu durata >5 min  Max.3 2,63±0,92 0,1±0,07 p<0,01 

Durata celui mai îndelungat 
reflux acid, min <9,2 19,36±3,15 2,35±0,34 p<0,001 

Indice integral De Meester <14,72 51,11±10,33 5,1±0,91 p<0,001 
Reflux indice (n/T)  4,68±1,71 1,49±1,03 p<0,05 
Clearance-ul esofagian, min 5' 36'08"±2'15" 18'23"±4'06" p<0,01 
 

S-au constatat diferenţe statistic semnificative ale indicilor pH-metriei gastroesofagiene în 

loturile de copii cu reflux acid sau alcalin patologic. Procesarea unor indicatori cum sunt indicele 

integral De Meester, care este indicatorul major al prezenţei refluxului acid patologic şi conţine 

expresia sumară a duratei totale a pH<4,0 % în esofag (inclusiv perioada de expoziţie în 

clinostatism şi ortostatism), numărul total de refluxuri acide, numărul de refluxuri acide cu 

durata >5 minute şi durata celui mai îndelungat reflux, ne indică o ascensiune vădită, cu media 

51,11±10,33, coraportată la valorile de referinţă la copii sănătoşi (<14,72) şi cu o diferenţă 
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statistic semnificativă (p<0,0001) comparativ cu lotul copiilor cu reflux alcalin 5,1±0,91. Pentru 

toţi indicii enumeraţi anterior s-au stabilit diferenţe statistic semnificative între lotul copiilor cu 

astm bronşic comorbid cu refluxul gastroesofagian acid sau alcalin patologic.  

Alt parametru analizat este reflux-indice, care caracterizează numărul de refluxuri într-o 

unitate de timp şi indice reflux cu aceeaş semnificaţie ca şi durata totală a pH< 4,0 care au fost 

de asemenea majoraţi în lotul de copii cu reflux acid (p<0,05). Procesarea statistică a clearance-

ul esofagian, care caracterizează durata de expunere a mucoasei esofagiene la conţinutul acid sau 

alcalin gastric, a evidenţiat diminuarea acestui timp în ambele loturi de copii, atingând în medie 

36'08"±2'15" pentru refluxul acid patologic şi 18'23"±4'06" la prezenţa refluatului alcalin, cu o 

diferenţă statistic semnificativă între valori (p<0,001). Comparând timpul de decontaminare 

esofagiană pe parcursul zilei sau nopţii, am constatat o majorare a clearance-ului esofagian 

nocturn ce atingea valori de 46'12"±3'18" pentru refluxul acid şi 24'32"±3'17" pentru refluxul 

alcalin, iar refluxurile diurne aveau media 24'17"±1'36'' la prezenţa refluxului acid şi 

12'05"±4'22" pentru refluxul alcalin (în ambele cazuri p<0,01). 

Valori semnificativ majorate s-au înregistrat şi la capitolul numărul total de refluxuri 

acide, cu o medie de 155,1±28,91 episoade, acest spor constituind aproximativ 300% faţă de  

valorile de referinţă,  dintre care în ortostatism s-au înregistrat  105,9±12,71 episoade şi în 

clinostatism 49,4±7,98 episoade ( p<0,01). Aceeaşi tendinţă de creştere a indicilor temporali şi 

de frecvenţă am constatat-o şi în lotul copiilor cu reflux gastroesofagian patologic alcalin. 

Timpul de expunere la mediul agresiv alcalin (pH>8,0) indică o creşte la acest lot de copii de 

aproximativ 5 ori, constituind în medie 5,6±1,4% pe parcursul a 24 ore, comparativ cu valorile 

de referinţă, iar numărul total de refluxuri era majorat de aproximativ 10 ori (media 217,7±33,04 

episoade), cu 151,6±25,11 episoade în clinostatism şi 66,1±10,39 episoade în ortostatism  

(p<0,01) (Tab. 3.9). 

Tabelul 3.9. Rezultatele  pH- metriei gastroesofagiene caracteristice refluxului alcalin 
 

Indicatorii al pH- metriei 
gastoesofagiene 24 ore 

Valori 
admise de 
referinţă 

RGE alcalin  
X ±ES 

RGE acid 
X ±ES p 

Durata totală a pH>8,0 (t),% <1 5,56±1,4 0,75±0,23 p<0,001 
Numărul total de refluxuri 
alcaline  <27 217,7±33,04 18,79±1,92 p<0,001 

Numărul de refluxuri alcaline 
în poziţie verticală   151,6±25,11 12,63±1,42 p<0,001 

Numărul de refluxuri alcaline 
în poziţie orizontală  66,1±10,39 6,16±0,95 p<0,001 

Durata celui mai îndelungat 
reflux alcalin, min 5' 10,23±2,34 0,56±0,18 p<0,001 
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Stabilirea interrelaţiei dintre astmul bronşic şi BRGE s-a efectuat prin aprecierea indicelui 

simptomatic, care reprezintă totalitatea simptomelor ce s-au asociat cu episoadele de reflux 

gastroesofagian (primele 5 minute de la iniţierea refluxului), raportat la totalitatea simptomelor 

înregistrate pe parcursul examenului pH-metric. Este stabilită o legătură directă dintre simptom 

şi reflux la valori ale indicelui simptomatic de 75-100%, pentru 50-75% acest indice are 

semnificaţie clinică, valori de 25-50% sunt incerte, însă, posibil o terapie antisecretorie să 

producă beneficii pozitive şi la valori sub 25%, când tabloul clinic nu corelează cu refluxul 

gastroesofagian. 

  Analiza statistică indică prezenţa la 35±3,6% din copiii cu reflux acid patologic a unui 

indice simptomatic de 46% pentru episoadele de weezing sau tuse chinuitoare, şi că la 56±4,8% 

din copii acest indice atinge valori de 78% la prezenţa pirozisului, regurgitaţiilor acide sau 

sindromului algic abdominal. În lotul copiilor cu reflux alcalin patologic, se constată, la fiecare 

al patrulea copil (25±2,3%), o valoare a indicelui simptomatic de 32% pentru manifestări 

bronhoobstructive (veridicitate statistică comparativ cu lotul cu reflux acid; p<0,05) şi un nivel 

de 56% al acestui indice la fiecare al doilea copil (51,6±3,8%) cu sindrom dispeptic (regurgitaţii 

alcaline, eructaţii) sau sindrom dolor abdominal (p>0,05). 

 De menţionat că în ambele loturi de copii manifestările bronhoobstructive asociate 

refluxurilor gastroesofagiene erau repartizate în proporţie de 64,3% pe parcursul zilei şi 35,7% 

nocturne, fapt ce corelează şi cu indicii de frecvenţă. Astfel, numărul de refluxuri acide în 

clinostatism a fost de 105,9±12,71, iar în ortostatism de 2 ori mai mic (49,4±7,98) şi 

151,6±25,11 în clinostatism şi 66,1±10,39 pentru refluxuri alcaline. Acest aspect al indicelui 

simptomatic denotă prezenţa la fiecare al 3-lea copil cu astm bronşic asociat refluxului acid 

patologic şi la fiecare al patrulea cu reflux alcalin patologic a unei legături semnificative clinic 

cu simptomele bronhoobstructive.  

Pentru simptomatologia digestivă în ambele loturi de copii constatăm o corelaţie cu 

semnificaţie clinică sau demonstrată dintre simptom şi refluxul gastroesofagian. Asocierea 

simptomului bronhoobstructiv cu refluxurile gastroesofagiene diurne sau nocturne presupune 

prezenţa ambelor mecanisme patogenice în inducerea inflamaţiei şi hiperreactivităţii bronşice:  

microaspiraţia nocturnă în baza diminuării clearance-ului esofagian nocturn şi reflexă diurnă 

datorită expunerii exagerate la un număr impunător de refluxuri patologice pe parcursul zilei, în 

consecinţa cărora  se declanşează spasmul bronşic. 

Alt aspect cercetat au fost particularităţile examenului pH-metric în raport de varianta cu 

esofagită şi fără esofagită a BRGE. În  în lotul de copii cu BRGE fără esofagită ponderea 
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refluxului alcalin a fost 62,5% comparativ cu 37,5% pentru refluxul acid (p<0,05), iar în lotul de 

copii cu esofagita de reflux frecvenţa lor era aproape egală (52% pentru refluxul acid şi 48% 

refluxul alcalin) (p>0,05). 

În funcţie de gender, băieţii sunt mai predispuşi de a face un reflux acid, atestat în 63,15% 

cazuri, comparativ cu fetele – 36,85%, (p>0,05). Totodată, pentru refluxul alcalin raportul era 

inversat, la fete diagnosticându-se în 59,09% cazuri, iar la băieţi în 40,9% cazuri. Vizavi de 

prezenţa esofagitei se determină o repartizare relativ uniformă –la 56% băieţi şi la 44% fetele cu 

BRGE (p>0,05).  

Evaluarea timpului de expoziţie a mucoasei esofagiene la conţinutul acid (pH<4) şi alcalin 

patologic (pH>8) în raport de perioada de manifestare a astmului bronşic a depistat creşterea 

semnificativă (p<0,05) a timpului de expoziţie a mucoasei esofagiene la conţinutul acid sau 

alcalin în perioada de exacerbare a astmului bronşic, atingând în medie cifrele de 164 minute la 

expunere acidă (11,42±3,95% pe parcursul a 24 ore) şi 104 (7,19±1,85%) minute sumar la 

expunere alcalină pe parcursul a 24 de ore, în comparaţie cu 103 (7,14±2,3%) minute pentru 

reflux acid şi 44,7 (1,86±0,86%) minute pentru reflux alcalin la copiii cu astm controlat. 

Procesarea indicatorilor de frecvenţă ai pH-metriei efectuată la pacienţi în perioada de 

exacerbare a astmului bronşic în comparaţie cu perioada de remisiune ne indică creşterea statistic 

semnificativă a numărului total de refluxuri cu conţinut acid sau alcalin patologic în faza 

necontrolată a astmului bronşic. Astfel, s-au înregistrat 277,5±40,29 refluări alcaline sumar în 

clinostatism şi ortostatism faţă de 58,3±4,55 (p<0,05) în perioada de remisiune şi 179,6±25,89 

refluări acide sumar în clinostatism şi ortostatism faţă de 87,4±7,43 refluări la controlul astmului 

bronşic (p<0,05) (Figura 3.11).  
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Fig. 3.11. Intensitatea refluărilor acide şi alcaline în funcţie de controlul astmului bronşic (n).  
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Analiza indicelui integral De Meester în raport de perioada de control al astmului bronşic 

ne atestă valori sporite cu media de 59,7±12,63 în perioada de exacerbare şi 27,0±8,79 în 

perioada de remisiune (p<0,05), iar în raport de tipul de manifestare a BRGE constatăm media de 

61,3±13,28 la prezenţa esofagitei de reflux şi 29,1±9,59 pentru BRGE fără esofagită (p<0,05). 

Totodată, se constată o diferenţă statistic semnificativă a indicelui integral De Meester 

raportat la severitatea astmului bronşic:  pentru astmul bronşic persistent uşor am obţinut media 

21,1±7,48, pentru astmul moderat – 46,2±8,5, astmul sever – 75,0±31,6 (p<0,05). Indicii de 

frecvenţă analizaţi în contextul severităţii astmului bronşic denotă tendinţa de sporire a 

numărului de episoade de reflux acid şi alcalin patologic odată cu avansarea gradului de 

severitate al astmului bronşic. Pentru copiii cu astm bronsic uşor acest indice a constituit 

82,0±5,81 episoade de reflux acid şi 92,4±10,21 episoade de reflux alcalin, în timp ce în  lotul de 

copii cu astm moderat media a fost de 154,9±31,91 refluxuri acide şi 304,5±48,21 episoade 

alcaline, iar în lotul copiilor cu astm sever – media 185,6±9,56 pentru refluxurile acide, 

neconstatându-se refluxul  alcalin patologic nici la un copil cu astm bronşic sever (Tab. 3.10) 

 
Tabelul 3.10. Indicii examenului pH-metric în funcţie de severitatea astmului bronşic 

 

Indicatori ai pH-metriei 
gastroesofagiene 24 ore 

Astm uşor  Astm 
moderat  

Astm sever  
Testul 

ANOVA 
X ±ES1 X ±ES2 X ±ES3 

Numărul total de refluxuri 
acide 82,0±5,81 154,9±31,91 185,6±9,56 F = 0,45; gl=2;  

p>0,05 

Numărul de refluxuri acide în 
poziţie verticală 54,5±3,80 99,4±19,58 142,2±12,55 F = 0,95; gl=2;  

p<0,01 

Numărul de refluxuri acide în 
poziţie orizontală 27,5±2,01 55,5±12,61 43,4±11,91 F = 0,29; gl=2;  

p>0,05 
Numărul total de refluxuri 
alcaline 92,4±10,21 304,5±48,21 0 p¹ ²<0,05 

Numărul de refluxuri alcaline 
în poziţie verticală 61,6±7,11 213,9±37,36 0 p¹ ²<0,05 

Numărul de refluxuri alcaline 
în poziţie orizontală 30,9±4,14 90,5±15,63 0 p¹ ²<0,05 

Indice integral De Meester 21.1±7,48 24,9±5,92 75,0±35,34 F = 7,28; gl=2;  
p<0,01 

Notă: p¹ – astm uşor;  p² – astm moderat; F (Fisher) – simbolul rezultatului obtinut prin ANOVA 

În baza rezultatelor obţinute concluzionăm că la copiii cu BRGE asociată astmului bronşic 

are loc o intensificare a perturbărilor de motilitate a segmentului esogastric în perioada de 

exacerbare a astmului bronşic exprimată prin intensificarea numărului de refluări şi prelungirea 
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perioadei de expoziţie a mucoasei esofagiene la conţinutul agresiv acid sau alcalin patologic, 

concomitent această "colaborare" are loc şi în contextul gradului de severitate al astmului bronşic 

[1]. 

Aprecierea indicilor spirometrici la copiii din eşantionul studiat prin examenul pH-metric 

permite obiectivizarea limitării fluxului aerian cu stabilirea severităţii maladiei şi determinarea 

specificului dereglărilor respiratorii funcţionale. 

Analiza conform valorilor medii ale FVC, FEV1 şi raportului FEV1/FVCx100% (indicele 

Ghensler) a stabilit prezenţa schimbărilor de tip restrictiv în ambele loturi studiate, care se 

dezvoltă la copiii cu astm bronşic asociat BRGE (91,9±2,8% şi 92,0±1,5%, p>0,05). 

Astfel, valorile FVC la copiii cu reflux acid au constituit 68,2±4,2%, iar la copiii cu reflux 

alcalin – 77,3±2,2% (p<0,05). Valorile indicelui FEV1 erau reduse  preponderent în lotul copiilor 

cu reflux acid (67,2±4,2%), iar la copiii cu reflux alcalin se constata un nivel comparabil cu 

normativele de vârstă (83,6,±2,2%; p<0,01). Analiza acestor indici pune în evidentă unele 

diferenţe semnificative ale parametrilor spirografici în funcţie de prezenţa refluxului acid sau 

alcalin patologic (Tab. 3.11).  

Tabelul 3.11. Caracteristica indicilor funcţionali respiratori în funcţie  de conţinutul refluatului 
gastroesofagian (M ±m%) 

 

Indicii spirometrici Copii cu RGE acid  Copii cu RGE alcalin p 

FVC, %* 68,2±4,2 77,3±2,2 p<0,05 
FEV1, %* 67,2±4,7 83,63±2,2 p<0,01 
IT , %* 91,9±2,8 92,0±1,5 p>0,05 
FEF 25-75, %* 68,2±6,1 78,1±2,9 p>0,05 
PEF, %* 56,9±6,0 63,9,±2,2 p>0,05 
MEF75, %* 77,2±7,7 83,6±4,8 p>0,05 
MEF50, %* 64,4±6,4 87,5±4,0 p<0,05 
MEF25, %* 67,7±6,4 92,6±4,1 p<0,01 

Notă: * = % din valoarea prezisă 

Pentru evaluarea stării funcţionale a bronhiilor de calibru mare ale arborelui bronşic este 

foarte informativă aprecierea debitului expirator mediu (FEF25-75), estimat la valoarea medie de 

68,2±6,1% în  grupul de copii cu reflux acid şi 78,2±2,9% (p>0,05) pentru copiii cu reflux 

alcalin.  

Informativitatea indicilor PEF obţinuţi prin spirometrie denotă dezechilibrul funcţional 

pulmonar, valorile normale la copiii sănătoşi fiind mai mari de 70%. La copiii din lotul cu reflux 

acid valorile medii ale PEF au demonstrat dereglări severe de 56,9±6,0%, fără veridicitate 

statistică în comparaţie cu lotul cu reflux alcalin 63,9±2,2% (p>0,05). Debitul expirator maxim 
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instantaneu la 75%, 50% şi 25% din capacitatea vitală, reprezintă indici foarte sensibili în 

diagnosticul sindromului obstructiv distal discret. Valorile acestor indici demonstrează prezenţa 

schimbărilor obstructive distale, care erau mai evidente în lotul copiilor cu reflux acid în 

comparaţie cu copiii cu reflux alcalin. La copiii cu reflux acid s-au apreciat valori reduse ale 

debitului expirator maxim instantaneu la 75% din capacitatea vitală (77,2±7,7%) comparativ cu 

nivelul MEF75 la copiii cu reflux alcalin (83,6±4,8%). Indicii MEF50, de asemenea, erau veridic 

diminuaţi la copiii cu astm bronşic asociat RGE acid, care au constituit 64,4±6,4% (copii cu 

reflux alcalin – 87,5±4,%; p<0,05). Variaţiile valorilor MEF25 corespundeau aceloraşi tendinţe şi 

diferenţe statistic semnificative (p<0,01), cu indici mai mici la copiii cu RGE acid (67,7±6,4% şi, 

respectiv, 92,6±4,1%).  

Prezintă interes rezultatele analizei corelaţionale, care a stabilit corelaţii medii invers 

proporţionale între majoritatea indicilor pH-metriei gastroesofagiene şi indicii funcţiei 

respiratorii (Tab. 3.12). 

Tabelul 3.12. Corelaţia dintre indicii pH-metrici şi indicii funcţiei respiraţiei externe 
 

Indicii FVC FEV1 IT 25/75 PEF 75 50 25 
Nr. epis. acide generale -0,28 -0,45 -0,55 -0,59 -0,42 -0,52 -0,51 -0,59 
Nr. epis. acide verticale -0,29 -0,46 -0,53 -0,59 -0,43 -0,54 -0,49 -0,59 
Nr. epis. acide orizontale -0,23 -0,41 -0,53 -0,54 -0,37 -0,44 -0,48 -0,54 
Nr. epis. alcaline generale -0,49 -0,45 -0,16 -0,61 -0,46 -0,35 -0,59 -0,43 
Nr. epis. alcaline verticale -0,49 -0,45 -0,09 -0,55 -0,42 -0,32 -0,56 -0,40 
Nr. epis. alcaline orizontale -0,37 -0,34 -0,29 -0,61 -0,44 -0,33 -0,51 -0,38 
Indice De Meester -0,46 -0,62 -0,29 -0,53 -0,41 -0,42 -0,57 -0,63 
 

De menţionat corelaţia inversă puternică (r=-0,63; p<0,01) ce se atestă între indicii de 

frecvenţă (numărul total de episoade acide, alcaline) şi indicele integral De Meester al pH- 

metriei gastroesofagiene, cu indicii care denotă prezenţa sindromului bronhooobstructiv, inclusiv 

prezenţa tulburărilor obstructive distale atestate la examenul spirometric:  FEV1, MEF25/75, 

MEF50 şi MEF25. (Conform standardelor ERS, drept criterii ale tipului obstructiv al spirogramei 

caracteristic AB se consideră scăderea indicilor dinamici ce caracterizează relaţia „flux-volum”– 

FVC, FEV1,PEF şi MEF25-75). 

În baza analizei corelaţionale conchidem că odată cu sporirea perioadei de expunere la 

conţinutul gastric agresiv, atestat prin componenta sumară a RGE (indicele De Meester), şi 

majorarea numărului de refluări patologice gastroesofagiene acide sau alcaline are loc o 

diminuare considerabilă a funcţiei respiraţiei externe, manifestată  preponderent prin 
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intensificarea componentei bronhoobstructive, ceea ce poate  conduce la persistenţa simptomelor 

astmatice sau chiar la exacerbarea astmului bronşic. 

Analiza indicilor imunologici la copiii cu astm bronşic asociat BRGE atestă diferenţe 

statistic semnificative între lotul de copii cu reflux acid patologic, cu media 712±152,5 ME/ml şi 

lotul de copii cu reflux alcalin – 308,1±96,46 (p<0,01). 

 Conform analizei corelaţionale efectuate de noi, se evidenţiază o legătură de dependenţă  

între indicele De Meester şi nivelul seric al IgE (rxy=0,65; p<0,01) în lotul de copii cu reflux acid 

patologic, ceea ce confirmă faptul  că odată cu majorarea perioadei de expunere la refluxul acid 

patologic a esofagului are loc şi o sensibilizare mai pronunţată a organismului către diferiţi 

alergeni din exterior, posibil datorită menţinerii inflamaţiei arborelui bronşic prin mecanismul de 

microaspiraţie nocturnă. Acelaşi fenomen este atestat şi în cazul refluărilor cu conţinut alcalin 

patologic, atestându-se o corelaţie semnificativă între numărul total de episoade alcaline şi 

nivelul IgE (rxy=0,77; p<0,01).  

 

 

3.5. Caracteristicile histopatologice ale bolii de reflux gastroesofagian  

 

Pentru evaluarea modificărilor morfopatologice s-a ţinut cont de particularităţile 

structural-funcţionale ale tractului digestiv superior la nivelul investigat, luând în considerare 

structurile de bază ale mucoasei, tunicii proprii şi ale submucoasei în acest segment. Drept 

criteriu de bază în studiul morfopatologic a servit prezenţa procesului inflamator şi 

particularităţile acestuia, în special a elementelor leucocitare de origine granulocitară şi 

agranulocitară în raport cu structurile morfofuncţionale, starea componentului vascular şi 

procesele compensator-proliferative ale ţesutului respectiv determinate de gravitatea astmului 

bronşic.  

În majoritatea bioptatelor esofagiene, în prim plan, s-a observat o îngroşare a tunicii 

mucoase, ce avea un aspect de stratificare ca rezultat al particularităţilor celulare tinctoriale 

citoplasmatice şi arhitectonicii vascularizaţiei. Ultima, se atesta în focar sau mozaic în aria 

mucoasei printr-o reţea de capilare sau vase de calibru mic localizate simetric sau asimetric 

comparativ cu regiunea bazală şi tunica proprie a mucoasei. Aceasta, la rândul său însoţea 

reţeaua vasculară, adesea cu fenomene de hipercelularitate de componenţă diversă, atribuind 

unor câmpuri ale mucoasei esofagiene un aspect pseudoglomerular (Figura 3.12). 

Particularităţile atestate au fost întâlnite preponderent la copii cu astm bronşic sever şi moderat, 
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constituind 63,6% şi 62,5%, respectiv, comparativ cu lotul cu astm bronşic uşor, unde acestea s-

au relevat în 50% din cazuri.  

O altă particularitate a mucoasei, pe lângă cele descuamativ-erozive, a fost infiltraţia 

celulară atestată în toate bioptatele examinate (100%), care purta un caracter divers,  atât   în 

funcţie de componenţa acesteia, cât  şi de nivelul de extindere în aria mucoasei şi la nivelul 

laminei proprii a esofagului. În componenţa infiltraţiei celulare erau prezente elemente 

granulocitare cu predominarea celor segmentate, constituite din neurtofile şi adesea fiind relevată 

prezenţa eozinofilelor (Fig. 3.13, 3.14). Un alt component al infiltraţiei inflamatorii era constituit 

de elemente agranulocitare, printre care predominau limfocitele, comparativ cu numărul mai mic 

de plasmocite şi monocite (Figura 3.15).  

  

Fig. 3.12. Bioptat esofagian. Îngroşarea 
tunicii mucoase esofagiene cu fenomene de 

stratificare şi hipercelularizare şi aspect 
 pseudoglomerular. H-E. Χ20 

Fig. 3. 13. Bioptat esofagian. Infiltraţie celulară 
în focar cu elemente granulocitare cu 

predominarea celor segmentate, eozinofile 
solitare. H-E. Χ20 

  
Fig. 3.14. Bioptat esofagian. Infiltraţie celulară 

în focar a laminei proprii cu elemente 
granulocitare, cu predominarea 

 celor eozinofile. H-E. Χ40 

Fig. 3.15. Bioptat esofagian. Infiltraţie 
 celulară difuză a ariei celulare pavimentaose 

 cu elemente granulocitare segmentate 
 şi agranulocitare (limfocite). H-E. Χ40 
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În raport cu componentele structurale caracterul de răspândire al procesului inflamator putea fi 

atestat dispers, focal, uneori difuz, preponderent la nivelul laminei proprii, iar în unele biopate 

fiind prezent printr-o densitate celulară discretă sau moderată şi în submucoasă. Procesul 

inflamator relevat în mucoasă, se atesta la diferite nivele atât   pe parcursul reţelei vasculare, cât  

şi în aria celulară pavimentoasă, atingând adesea zonele superficiale. Deopotrivă cu prezenţa 

componentului celular în bioptatele esofagiene au fost observate modificări ale reţelei vasculare 

aşa ca ectazia şi hiperemia vasculară, uneori cu extravasarea hematiilor (Figura 3.16). În unul din 

bioptate, în submucoasă, s-au decelat modificări ale vaselor limfatice şi sangvine de tip 

limfohemangiectazie. 

Spre deosebire de modificările atestate în bioptatele prelevate de la copii cu astm bronşic 

asociat cu esofagită de reflux, bioptatele lotului martor prezentau modificări morfopatologice ale 

componentelor morfofuncţionale mult mai reduse. Tunica mucoasă apărea moderat îngroşată cu 

reţea vasculară capilară fină localizată preponderent la nivelul membranei bazale, laminei proprii 

a mucoasei şi în submucoasă, aspectul pseudoglomerular fiind atestat în 21,4% din cazuri. 

Comparativ cu lotul de studiu, epiteliul pavimentos necornificat manifesta prezenţa celulelor 

opace, tumefiate cu o descuamare uşoară, neuniformă a celulelor superficiale. Infiltraţia celulară 

atestată avea o componeţă granulocitară şi agranulocitară, de un caracter dispers sau discret, 

uneori în focar. Componentul granulocitar se detecta destul de frecvent, predominant fiind 

relevată prezenţa eozinofilelor, comparativ cu elementele inflamatorii neutrofile, care mai puţin 

frecvent se decelau la nivelul mucoasei. În cadrul componentului granulocitar predominau 

elementele eozinofile, comparativ cu prezenţa elementelor inflamatorii neutrofile, care se 

decelau  solitar la nivelul mucoasei.   Un alt component al infiltraţiei inflamatorii relevate a fost 

constituit de elementele agranulocitare, printre care predominau limfocitele şi plasmocitele. 

Elementele inflamatorii granulocitare şi agranulocitare, în divers raport, puteau fi descoperite şi 

în submucoasă sub formă de infiltraţie discretă sau uşoară, localizarea predominantă fiind pe 

parcursul reţelei vasculare a laminei proprii şi în aria pavimentoasă. Bioptatele prelevate din 

segmentul gastroduodenal au manifestat un aspect pseudopapilar al ariilor gastrice, care uneori 

erau deformate, variind uşor ca formă şi dimensiuni, fiind acoperite cu epiteliu de înveliş 

prismatic şi modificări distrofice. Structurile foveolare, în aceste cazuri, de regulă, apăreau 

adîncite, adesea lărgite, acoperite cu epiteliu prismatic hiperplaziat (Figura 3.17).  
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Fig. 3.16. Ectazia şi hiperemia reţelei vasculare 

din straturile superficiale ale mucoasei  
esofagiene. Infiltraţie celulară pe parcursul 

reţelei vasculare. H-E. Χ10 

Fig. 3.17. Mucoasă gastrică. Structuri 
foveolare  acoperite cu epiteliu prismatic 

hiperplaziat. H-E. Χ20 

 

Totodată, puteau fi observate bioptate, în care arhitectonica mucoasei era constituită din 

arii gastrice şi structuri foveolare reduse, acoperite cu epiteliu prismatic atenuat. 

Componentul stuctural principal al laminei proprii fiind constituit din ţesut conjunctiv, 

manifesta adesea proliferarea moderată a elementelor fibroblastice şi a fibrelor conjunctive care, 

sub formă de fascicule, puteau atinge straturile superficiale cu înglobarea componentului 

glandular şi dereglarea structural-arhitectonială glandulară, ceea ce inducea distanţarea şi 

deformarea glandelor gastrice. În alte arii, ţesutul conjunctiv se atesta sub formă de reţea laxă pe 

contul edemului uşor sau moderat răspândit în lamina proprie focal sau difuz.  

Structurile glandulare atestate în materialul de biopsie gastrică antrală se prezintă de 

structură tubulară, cu dilatare moderată neuniformă a lumenului şi acumulări reduse de conţinut 

eozinofil şi aspect de clarifiere ca rezultat al proprietăţilor tinctoriale ale celulelor mucoase care 

constituiau dispozitivul glandular al acestei regiuni. În majoritate, celulele mucoase glandulare 

aveau un nucleu aplatizat, localizat la baza celulei, citoplasmă clară, adesea, cu fenomene de 

apocrinizare.  De regulă, nucleul celular apărea rotunjit sau ovoid. În zona cardială, glandele 

aveau o structură similară celei din regiunea antrală, cu excepţia că aici puteau fi întâlnite glande 

chistic dilatate de diverse dimensiuni, iar în componenţa celulară, pe lângă celulele mucocitare 

puteau, uneori, fi întâlnite celule parietale solitare. Glandele fundale manifestau prezenţa 

distinctă a celulelor principale şi parietale, adesea cu fenomene de apocrinizare. 

Un alt component important al arhitectonicii laminei proprii – reţeaua vasculară se atesta 

sub formă de capilare şi vase sangvine de calibru mic, ce se decelau adesea mai accentuat în 

regiunea superficială, pe contul hiperemiei vasculare uşoare sau moderate, uneori cu 

extravazarea hematiilor. Tot aici, uneori se atestau hemoragii în focar extinse, pe alocuri în zone 
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vaste ale ariilor gastrice, fără penetrarea epiteliului superficial glandular. Periglandular, 

arhitectonica vasculară se atesta sub formă de reţea capilară cu prezenţa unui număr mic de 

elemente eritrocitare. Uneori, reţeaua capilară prezenta o îngroşare a peretelui vascular, 

observată, preponderent, în focar, în regiunea bazală. 

Lama submucoasă era constituită din ţesut conjunctiv lax, cu prezenţa unei reţele 

vasculare, care uneori manifesta hiperemie uşoară sau moderată. 

O particularitate semnificativă atestată în ansamblul modificărilor la nivelele gastro-

duodenale a fost prezenţa procesului inflamator celular, caracterizat prin hipercelularizarea 

laminei proprii a mucoasei cu elemente granulocitare, predominant neutrofile şi eozinofile, şi 

agranulocitare – limfocite şi plasmocite, relevate într-o gamă largă de distribuţie şi intensitate.  

În raport cu structurile constituente ale bioptatului procesul inflamator a manifestat o 

răspândire cu implicarea zonelor superficiale, medii sau fiind realizat în aspect difuz, observat şi 

la nivelul tunicii proprii musculare, unde, de regulă avea un caracter discret (Figura 3.18). În aria 

laminei proprii, populaţiile celulare de origine granulocitară şi agranulocitară, aveau un coraport 

divers ce devia de la caz la caz. Elementele granulocitare se atestau preponderent dispers, 

comparativ cu populaţia agranulocitară, şi anume a celei limfocitare (Figura 3.19). 

 

  
Fig. 3.18. Mucoasă gastrică cu infiltraţie 

inflamatorie uşoară la nivelul tunicii proprii 
musculare. H-E. Χ10 

Fig. 3.19. Mucoasă gastrică. Elemente 
 granulocitare neutrofile cu caracter 

 de focar. H-E. Χ20 
 

Aceasta, manifesta o intensitate de la dispersă până la difuză, fiind întâlnită în aspect de 

infiltrate micromacrofocală, cu formarea structurilor pseudo – şi foliculare, inclusiv cu centre 

germinative, ce manifestau un aspect migrator în aria mucoasei (Figura 3.20). 

O altă particularitate a elementelor granulocitare, în special a celor eozinofile, a fost 

prezenţa lor sporită spre zonele superficiale ale mucoasei  atât   gastrice, cât  şi duodenale odată 

cu accentuarea edemului şi hiperemiei vasculare (Figura 3.21, 3.21).  
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Nu mai puţin important, în opinia noastră, este şi migrarea lor interepitelială, în structurile 

glandulare la nivelul coletelor, inclusiv intratubulară, ultima având aspectul de cilindri 

granulocitari cu predominarea eozinofilelor (Figura 3.23).  

  

Fig. 3.20. Mucoasă gastrică. Infiltraţie 
macrofocală cu formarea structurilor foliculare 
cu centre germinative, ce au un aspect migrator 

 în aria mucoasei. H-E. Χ10 

Fig. 3.21. Mucoasă gastrică. Elemente 
granulocitare eozinofile cu deplasare spre 

zonele superficiale ale mucoasei, edem 
interstiţial. H-E. Χ40 

  
Fig. 3.22. Mucoasă duodenală. Elemente 

 granulocitare eozinofile în zonele superficiale 
ale mucoasei, edem interstiţial, fenomene de 

hipersecreţie a celulelor caliciforme. H-E. Χ40 

Fig. 3.23. Mucoasă gastrică. Migrarea 
intratubulară a granulocitelor eozinofile cu 

aspect de cilindri granulocitari cu 
predominarea eozinofilelor. H-E. Χ20 

 

Acest fenomen era relevat odată cu sporirea numărului de elemente la nivelul laminei 

proprii. O semnificaţie deosebită a realizării populaţiei celulare este incidenţa elementelor 

granulocitare şi agranulocitare caracterizată prin faptul că odată cu creşterea numărului de 

eozinofile sporeşte şi numărul de limfocite, ultimele având un caracter  atât   dispers, cât  şi 

difuz, spre deosebire de eozinofile. În componenţa infiltraţiei inflamatorii, granulocitele 

eozinofile se detectau în divers raport cu elementele agranulocitare, în special limfocite şi 

plasmocite (Figura 3.24).  

De remarcat că la nivelul joncţiunii gastroesofagiene, cu tendinţă spre zona cardială 

gastrică şi la nivelul segmentului antral, comparativ cu segmentele esofagiene şi duodenale, 
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infiltraţia inflamatorie limfocitară avea o compoziţie pseudofoliculară sau foliculară mult mai 

accentuată, confirmată prin biopsia controlaterală a pereţilor, ce inducea aspectul unui inel 

limfoid (Figura 3.25).  

  
Fig. 3.24. Mucoasă gastrică. Infiltraţie 

inflamatorie constituită în majoritate din 
plasmocite, printre care se atestă limfocite şi 
granulocite eozinofile, inclusiv cu migrare 
intraepitelială şi intraglandulară. H-E. Χ40 

Fig. 3.25. Joncţiune gastroesofagiană. 
Infiltraţie inflamatorie cu aspect folicular şi 

tendinţă spre zona cardială esofagiană.  
H-E. X10 

 
 

De menţionat că prezenţa centrelor germinative în stucturile foliculare limfoide manifestă 

reactivitatea imună, care, în prezenţa eozinofiliei, reflectă un indice al activării statutului imun  

atât   local, cât  şi general.  

În conformitate cu particularităţile atestate în loturile de studiu la nivelul mucoasei 

esofagiene şi gastrice, remarcăm că modificările constatate la acest nivel caracterizează evoluţia 

şi persistarea unei gastroesofagite de reflux cu eozinofilie, care caracterizează prezenţa unei 

stimulări antigenice alergizante. Conform criteriilor de bază ale studiului morfopatologic, ce a 

inclus prezenţa procesului inflamator, în special a elementelor leucocitare de origine granulară şi 

agranulară în funcţie de gravitatea astmului bronşic, s-a efectuat cercetarea morfometrică a 

componenţei infiltraţiei inflamatorii la diferite nivele gastroesofagiene care consta în aprecierea 

numărului elementelor celulare. Pentru identificarea indicilor informaţionali de valoare, 

dependenţei dintre diverşi factori şi clasificarea indicilor s-a procedat la analiza statistică prin 

diverse metode.  

Analiza variaţională a componenţei celulare la nivel esofagian s-a efectuat în funcţie de 

loturi: astfel nivelul neutrofilelor în lotul martor (1) a constituit 4,8±0,6; în lotul cu astm uşor (2) 

6,9±0,9; în lotul cu astm moderat (3) 6,6±0,7 şi în lotul cu astm sever (4) 5,5±0,95 cu diferenţă 

statistică a lotului martor (p<0,05) (Figura 3.26). Incidenţa eozinofilelor pe loturi s-a repartizat în 

modul următor: în lotul martor (1) 8,3±0,8; în lotul cu astm uşor (2) 8,1±1,3; în lotul cu astm 
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moderat (3) 9,2±0,7; în lotul cu astm sever (4) 11,5±1,0 cu diferenţă statistică a lotului cu astm 

sever (p<0,01) (Figura 3.27).  
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Fig. 3.26. Date comparative ale numărului de 

granulocite neutrofile în funcţie de loturi, unde 
1 – lot martor, 2 – astm uşor, 3 – astm moderat 

şi 4 – astm sever 

Fig. 3.27. Date comparative ale numărului de 
 granulocite eozinofile în funcţie de loturi, 

 unde 1 – lot martor, 2 – astm uşor, 
 3 – astm moderat şi 4 – astm sever 

 

Limfocitele în lotul martor (1) au constituit 8,3±0,7; în lotul cu astm uşor (2) 9,4±1,1; în 

lotul cu astm moderat (3) 9,7±0,7 şi în lotul cu astm sever (4) 12,3±0,8 (p<0,01) (Figura 3.28).  

Plasmocitele în lotul martor (1) au constituit 8,0±0,8; în lotul cu astm uşor (2) 8,1±0,9; în 

lotul cu astm moderat (3) 9,7±0,6 şi în lotul cu astm sever (4) 8,8±0,95 fără diferenţă statistică 

între loturi (Figura 3.29). 
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Fig. 3.28. Date comparative ale numărului de 

limfocite în funcţie de loturi, unde 1– lot 
martor, 2 – astm uşor, 3 – astm moderat 

şi 4 astm sever 

Fig. 3.29. Date comparative ale numărului 
de granulocite plasmocite în funcţie de loturi, 

unde1 – lot martor, 2 – astm uşor, 
 3 – astm moderat şi 4 – astm sever 

 

Analiza scanării multidimensionale, ca metodă statistică de clasificare şi reprezentare a 

elementelor infiltraţiei inflamatorii, denotă că acestea au localizare diferită manifestată printr-un 
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grad sporit de similitudine al incidenţei eozinofilelor şi limfocitelor (2, 3) în toate formele de 

astm bronşic la pacienţii cu esofagită de reflux, pe când indicii 1 (neutrofile) şi 2 (plasmocite) 

prezintă o incidenţă deosebită (Figura 3.30-3.31). 
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Fig. 3.30. Scanarea multidimensională în 

astmul uşor, unde 1 – granolocite neutrofile,  
2 – granulocite eozinofile, 3 – limfocite şi 

 4 – plasmocite 

Fig. 3.31. Scanarea multidimensională în 
astmul moderat, unde 1 – granolocite 
neutrofile, 2 – granulocite eozinofile, 

 3 – limfocite şi 4 – plasmocite 
 Comparativ cu aceasta, în lotul martor nu există o similitudine semnificativă între 

elementele infiltraţiei inflamatorii. Prin analiza corelaţională a incidenţei elementelor 

inflamatorii s-a stabilit că există o corelaţie medie între nivelul eozinofilelor şi al limfocitelor în 

astmul uşor (rxy=0,49),  astmul  moderat (rxy=0,66) şi  astmul sever (rxy=0,52), pe când în lotul 

martor nu există corelaţie (rxy=0,17). Totodată, există corelaţii între incidenţa eozinofilelor şi 

plasmocitelor în astmul uşor (rxy=0,32), în astmul de gravitate medie (rxy=0,29), în astmul sever 

(rxy=0,50) (Tab. A 9.3). Deoarece incidenţa corelaţiilor între elementele celulare inflamatorii în 

diferite forme de astm bronşic a manifestat nivelul de corelaţii medii, s-a efectuat analiza 

corelaţională comună a componenţei celulare din toate formele de astm. Astfel, s-a stabilit, că 

indiferent de forma astmului bronşic,  există o corelaţie medie între nivelul eozinofilelor şi al 

limfocitelor (rxy=0,67), între incidenţa eozinofilelor şi al plasmocitelor (rxy=0,31) şi între 

limfocite şi  plasmocite (rxy=0,69) (Tab. A 9.4). Corelaţii medii a acestor elemente inflamatorii s-

au stabilit şi în lotul martor (rxy=0,56) (Tab. A 9.5). 

 Deoarece cele mai puternice corelaţii sunt indicii eozinofilelor, limfocitelor şi 

plasmocitelor, s-a efectuat analiza regresională, care se bazează pe analiza corelaţională, dar 

arată nu numai gradul de corelaţie şi direcţia acesteia, dar şi ecuaţia matematică, ceea ce are 

importanţă predictivă. Astfel, pentru corelaţia rxy=0,67 a relaţiilor incidenţa eozinofilelor-

incidenţa limfocitelor ecuaţia regresiei este: y=4,677+0,5922*x (Figura 3.32), pentru corelaţia 
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r=0,31 a relaţiilor incidenţa eozinofilelor- incidenţa plasmocitelor ecuaţia regresiei este: 

y=6,6691+0,254*x (Figura 3.33). 
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Fig. 3.32. Analiza regresională la pacienţi cu 
astm de diversă severitate a relaţiei incidenţa 

eozinofilelor – incidenţa limfocitelor 

Fig. 3.33. Analiza regresională la pacienţi cu 
astm de diversă severitate  a relaţiei incidenţa 

eozinofilelor –  incidenţa plasmocitelor 
 

Prin analiza clusteriană pe k-medii, care este o procedură statistică multidimensională ce 

implică colectarea datelor şi repartiţia acestora în grupuri relativ uniforme în baza distanţelor 

euclidiene, prin metoda Ward şi stabileşte cei mai relevanţi indici pentru diferenţierea în clustere, 

s-a stabilit că în cadrul celor 3 clustere formate, cea mai bună capacitate de diferenţiere a avut-o 

indicele 2 (eozinofile) (Figura 3.34). Spre deosebire de acesta, în lotul martor, cea mai bună 

capacitate de diferenţiere în clustere a avut-o indicele 4 (plasmocitele) (Figura 3.35). 
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Fig. 3.34 Analiza clusteriană pe k-medii 
a componentelor celulare în astm bronşic 

asociat BRGE, unde 1 – neutrofile, 2 
eozinofile, 3 – limfocite, 4 –  plasmocite 

Fig. 3.35 Analiza clusteriană pe k-medii 
a componentelor celulare în  astm bronşic 
solitar, unde 1 – neutrofile, 2 – eozinofile, 3 – 
limfocite, 4 –  plasmocite 
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Astfel, analiza clusteriană pe k-medii a stabilit că în bioptatele copiilor cu astm bronşic şi reflux 

gastroesofagian prezenţa eozinofilelor are rol de marker al evoluţiei astmului bronşic, fiind un  

indicator important în monitoringul acestei categorii de pacienţi. 

Observăm că, pe de o parte, particularităţile modificărilor morfologice se includ în 

diagnosticul de gastroesofagită de reflux cu eozinofilie, iar, pe de altă parte, componentul 

eozinofil, deşi având o incidenţă variată în diferite forme ale astmului bronşic, are rol de marker 

în aprecierea prezenţei stimulării antigenice, de aceea am efectuat cuantificarea infiltraţiei 

inflamatorii bazată pe numărul de elemente eozinofile.  

Pentru aceasta am elaborat o scară a gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie, unde gradul 

1 semnifică modificări uşoare (decelarea până la 5 elemente), gradul 2 – modificări moderate 

(până la 10 elemente), gradul 3 – modificări pronunţate (până la 15 elemente).  

Analiza comparativă a gradului gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie în diferite forme 

ale astmului bronşic a stabilit că la pacienţii cu astm uşor (1) acesta a constituit 1,7±0,3; la cei cu 

astm moderat (2) 1,9±0,2, pe când în lotul cu astm sever acest indice a constituit 2,5±0,2, valoare 

ce diferă semnificativ de loturile 1 (astm uşor) şi 2 (astm mediu) (p<0,05) (Figura 3.36). 

Totodată, am observat că repartiţia pacienţilor cu astm bronşic în spaţiul tridimesnional în 

funcţie de gradul gastroesofagitei cu eozinofilie este asimetrică, în grupuri (Figura 3.37).  
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Fig. 3.36. Date comparative ale gradelor 
activităţii gastroesofagitei de reflux cu 

eozinofilie, unde 1 – astm bronşic uşor, 2 – 
astm bronşic moderat, 3 – astm bronşic sever 

Fig. 3.37. Scanarea multidimensională a 
pacienţilor cu astm bronşic şi gastroesofagită 
de reflux cu eozinofilie în funcţie de gradul 

infiltraţiei inflamatorii 
Aceasta ne-a determinat să efectuăm analiza statistică prin construirea histogramelor de 

distribuţie a frecvenţelor, care demonstrează nu doar nivelul procentual al parametrilor, dar şi 

tendinţa evoluţiei procesului.  

Cercetările sub acest aspect au dedus că la copiii cu astm bronşic uşor gastroesofagita de 

gradul 1 a alcătuit 50%, de gradul 2 – 33%, de gradul 3 – 17%; pe fundalul astmului bronşic 
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moderat gradul 1 de activitate al esofagitei a constituit 39%, gradul 2 – 28%, gradul 3 – 33%, la 

copiii cu astm bronşic sever gradul 1 a constituit 9%, gradul 2 – 36%, gradul 3 – 55%.  

Astfel, s-a relevat că nivelul procentual al gradelor 1 (astm uşor) şi 2 (astm mediu) 

oscilează disproporţional. Totodată, are loc sporirea procentuală a gradului avansat (3) odată cu 

sporirea gravităţii astmului bronşic:  17% în astmul uşor şi 33% în astmul moderat. Tot în aceste 

loturi centrul de distribuţie al frecvenţelor este localizat preponderent la nivelul gradelor 1-2 de 

activitate a gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie. Spre deosebire de loturile menţionate, în 

lotul cu astm bronşic sever  s-a stabilit o incidenţă sporită a gradului 3 de activitate al procesului 

inflamator, acesta alcătuind 55%. Analizând gradele sporite (2, 3) ale gastroesofagitei de reflux 

cu eozinofilie în toate loturile studiate s-a elucidat că ponderea acesteea în astmul uşor a 

constituit 50%, în astmul moderat 61%, în astmul sever  91%, ceea ce demonstrează o tendinţă 

evidentă de agravare a procesului inflamator în mucoasa gastroesofagiană odată cu avansarea 

gravităţii astmului bronşic. Prin analiza corelaţională, s-a stabilit că există dependenţă moderată 

între gradul de activitate al gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie şi nivelul de activitate al 

astmului bronşic (rxy=0,39) (Tab. A 9.1). Pentru aceasta s-a elaborat o scară a cuantificării 

astmului bronşic, unde astmul uşor – 1, astmul moderat – 2 şi astmul sever – 3 (Figura 3.38). 
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Fig. 3.38. Histogramele de distribuţie a gradelor de activitate a gastroesofagitei de reflux cu 

eozinofilie, unde A – astm uşor, B – astm moderat şi C – astm sever 
 

Ţinând cont de faptul că în studiul de faţă 57,4% din copii cu astm bronşic au asociat  

refluxul gastroesofagian, cercetările efecuate de noi completează conceptul eozinofiliei mucoasei 

tractului digestiv stabilind o oscilaţie a numărului de granulocite eozinofile de la 5 până la 15 în 

astmul bronşic asociat BRGE, inclusiv tendinţa de creştere a  incidenţei elementelor eozinofile 

odată cu avansarea gravităţii astmului bronşic. Astfel, unii cercetători au stabilit că în BRGE  

numărul de eozinofile nu depăşeşte 5 elemente şi se detectă doar în mucoasa esofagiană a 

porţiunii cardiale, iar în esofagita eozinofilă atinge 25 de  elemente şi se relevă în exclusivitate la 

nivelul pe tot parcursul mucoasei esofagiene, neantrenând în proces alte segmente ale tractului 

digestiv [31].  
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Aceasta ne permite să concluzionăm că la copiii cu astm bronşic asociat cu reflux 

gastroesofagian are loc evoluţia gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie, a cărei gravitate  este în 

funcţie de severitatea astmului bronşic, iar markerul acestui proces în bioptatul gastroesofagian 

este incidenţa eozinofilelor. 

 

 

3.6. Caracteristica funcţiei respiraţiei externe  

 

Analiza comparativă a FVC la copiii din studiu a relevat tendinţe spre valori mai scăzute 

la copiii cu astm bronşic asociat BRGE (65,3±1,7%,) comparativ cu pacienţii cu astm solitar 

(68,6±1,51) (p>0,05) (Tab. 3.13). 

Tabelul 3.13. Evaluarea indicilor spirometrici la copiii loturilor de studiu (M ±m%) 
 
Indicii 
spirometrici 

Lotul de bază 
 

Lotul de control 
 p 

FVC, %* 65,3±1,7 68,6±1,51 p>0,05 
FEV1, %* 63,1±1,85 69,3±1,6 p<0,05 
IT , %* 87,3±1,57 90,2±1,11 p>0,05 
FEF 25-75, %* 60,3±2,57 69,3±2,67 p<0,05 
PEF, %* 47,14±1,59 55,8±2,12 p<0,01 
MEF75, %* 58,5±2,22 68,04±2,72 p<0,01 
MEF50, %* 61,5±2,79 71,1±2,74 p<0,05 
MEF25, %* 67,8±3,43 79,9±3,23 p<0,05 
Notă: * = % din valoarea prezisă 

 Evaluarea comparativă între loturile de studiu pune în evidenţă o reducere semnificativă 

(p<0,05) a FEV1 la copiii cu astm asociat BRGE (63,1±1,85%) în raport cu valoarea indicelui 

respectiv la pacienţii cu astm solitar (69,3±1,61), fapt care impune de a atribui BRGE un impact 

negativ asupra severităţii tulburărilor respiratorii în context de astm bronşic.  

 Parametrul spirometric FEV1/FVC este FEV1 exprimat ca procent din FVC şi dă un 

indice util de limitare a fluxului de aer în arborele bronşic. FEV1 (63,1±1,85%) la copiii din 

studiu în raport cu capacitatea vitală forţată (FVC 65,3±1,7%) a determinat un raport FEV1/FVC 

scăzut nesemnificativ, egal cu 87,3±13,04%, care este specific dereglărilor de tip obstructiv în 

arborele bronsic şi este înalt informativ pentru confirmarea diagnosticului de astm bronşic. 

Raportul FEV1/FVC la copiii cu astm bronşic solitar se încadrează în valori normale 

(90,2±1,11%) şi sugerează perturbări mai puţin grave ale funcţiei respiratorii în acest lot.  

Analiza comparativă a FEF25-75 în loturile de studiu a constatat un declin esenţial la 

copiii cu astm asociat BRGE până la 60,3±2,57%, valoare semnificativ redusă în raport cu lotul 
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de copii cu astm bronşc solitar (69,3±2,67%; p<0,05). Severitatea dereglărilor obstructive, 

confirmate de FEF25-75, indică cu certitudine  o implicare patogenică a BRGE în persistenţa 

astmului bronşic şi ar putea fi considerată ca o verigă etiologică importantă în dezvoltarea 

astmului pediatric. 

PEF este rata maximă a debitului expirator realizat în manevra expirator forţată. Valorile 

PEF sunt reduse în maladii ce cauzează obstrucţia căilor respiratorii inferioare, astmul şi 

bronşitele obstructive, fiind cele mai tipice stări patologice ale arborelui bronşic. Prezenţa BRGE 

la copiii cu astm bronşic a fost marcată de valori semnificativ mai mici ale PEF (47,1±1,59%; 

p<0,01) decât  în lotul pacienţilor cu astm bronşic solitar (55,8±2,12%). Aceste valori confirmă o 

stare de exacerbare a sindromului bronhoobstructiv, agravarea astmului bronşic şi lipsa de 

control al maladiei la copiii ce suferă şi de BRGE.  

Explorarea spirometrică la copiii cu astm bronşic a inclus cercetarea debitului expirator 

maxim instantaneu respectiv la 75%, 50%, 25% din capacitatea vitală (MEF75, MEF50, MEF25), 

care oferă detalizări importante pentru aprecierea caracteristicilor dereglărilor bronhoobstructive. 

Astfel, valorile MEF75 la copiii din lotul de bază au fost în reducere marcantă (58,5±2,22%) 

versus indicii copiilor lotului martor (68,0±2,72%; p<0,01). Nivelul indicelui MEF50 este 

comparabil cu cel al MEF75 şi se instalează la cifra medie de 61,5±2,79% la copiii din lotul de 

bază versus 71,1±2,74% la copiii cu astm bronşic solitar (p<0,05). Debitul expirator maxim 

instantaneu la 25% din capacitatea vitală (MEF25) indică aceleaşi tendinţe, cu valori reduse 

semnificativ în lotul copiilor cu astm bronşic asociat refluxului gastroesofagian, egale cu 

67,8±3,43%, comparativ cu MEF25 la copiii cu astm solitar – 79,9±3,23% (p<0,05). 

Aşadar, cercetarea indicilor spirometrici confirmă impactul negativ al refluxului 

gastroesofagian manifestat prin valori mai reduse ale indicilor funcţionali ai respiraţiei externe la 

copiii cu astm bronşic asociat BRGE. Prezenţa obstrucţiei la nivelul bronhiilor de diferit calibru 

la copiii cu astm din studiu  este confirmată prin valorile reduse ale  indicilor spirometrici PEF, 

MEF75, MEF50, MEF25, FEF25-75, FVC, care fiecare în parte, dar şi în complex caracterizează 

gradul de severitate al tulburărilor bronhoobstructive. Rezultatele acestui studiu au demonstrat că 

în astmul bronşic comorbid cu BRGE tulburările de conductibilitate a bronhiilor sunt mai 

exprimate decât  în lipsa refluxului gastroesofagian patologic, care devine un element 

etiopatogenic important în persistenţa sindromului bronhoobstructiv (Tab. 3.14). 
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Tabelul 3.14. Evaluarea indicilor spirometrici în funcţie de severitatea astmului bronşic(M ±m%) 
 

Indicii 
spiro-
metrici 

Astm bronşic moderat  
p 

      Astm bronşic sever  
P Lotul de bază Lotul de 

control 
Lotul de bază 
 
 

Lotul de 
control  

FVC, %* 65,02±2,17 69,6±2,0 p>0,05 64,4±3,05 68,9±2,36 p>0,05 
FEV1,  %* 63,2±2,3 71,1±1,88 p<0,05 61,2±3,3 69,7±2,44 p<0,05 
IT, %* 87,6±2,04 92,2±1,07 p>0,05 86,3±2,77 89,7±1,72 p>0,05 
PEF, %* 47,9±2,14  57,8±3,65  p<0,05 44,3±2,48  55,3±2,4 p<0,01 
FEF25-75, %* 61,02±3,3 71,1±3,6 p<0,05 56,3±4,09 69,3±3,38 p<0,05 
MEF75,%* 59,02±2,7 71,7±4,2 p<0,01 55,1±4,13 66,9±3,41 p<0,05 
MEF50, %* 63,4±3,73 74,3±3,71 p<0,05 55,6±4,39 69,9±3,53 p<0,05 
MEF25, %* 68,5±4,31 82,3±4,46 p<0,05 62,04±5,56 77,2±4,07 p<0,05 
Notă: * = % din valoarea prezisă 

Observăm din tabel că modificările de ventilaţie la copiii cu astm bronşic concordă cu 

severitatea maladiei, fiind determinate prin simptomatologia clinică şi prin spirometrie.  Atât   la 

copiii cu astm persistent moderat, cât  si la cei cu forma severă la asocierea BRGE valorile 

indicilor funcţiei respiratorii sunt semnificativ mai reduşi comparativ cu parametrii respectivi ai 

spirogramei la copiii cu astm solitar. PEF-ul, care este un marker al sindromului obstructiv, în 

cazul copiilor cu astm asociat BRGE se reduce sub valori de 50% din cifrele predictive: 

47,9±2,14% în astmul persistent moderat şi 44,3±2,48% în astmul persistent sever, comparativ 

cu astmul bronşic solitar – 57,8±3,65% în astmul persistent moderat (p<0,05) şi 55,3±2,4% în 

astmul persistent sever (p<0,01). Modificări similare prezintă şi ceilalţi indici spirometrici, care 

elucidează severitatea dereglărilor obstructive (FEF25-75, MEF75, MEF50, MEF25) şi sunt 

semnificativ mai reduşi (p<0,05) la copiii cu astm comorbid BRGE. 

Explorările  functionale ale respiratiei externe din cadrul studiului nu au depistat o 

discordanţă între simptomele clinice şi măsurările cantitative de obstrucţie a fluxului de aer la 

copiii din loturile de cercetare. Totodată, am constatat rezultate mai reduse ale indicilor 

spirometrici la copiii cu astm asociat cu reflux  gastroesofagian [11]. Posibil, că această diferenţă 

se datorează diferenţelor în etiologia subiacentă şi fiziopatologia astmului comorbid BRGE care, 

prin mecanisme patogenice suplimentare, determină persistenţa hiperreactivităţii bronşice, 

severitatea manifestărilor bronhoobstructive şi evoluţia progresivă a astmului bronşic pediatric. 
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3.7. Caracteristica indicilor imunologici  

 

În patogenia astmului bronşic primordiale sunt reacţiile alergice de tip reaginic, care se 

realizează prin producţie excesivă de imunoglobuline E. Aprecierea nivelului seric al IgE la 

eşantionul de studiu a determinat o diferenţă veridică (p<0,05) prin cifre majorate la copiii cu 

astm bronşic asociat BRGE egale cu 501,4±52,8 ME/ml, comparativ cu copiii cu astm bronşic 

solitar  la care concentraţia serică a IgE totale este de 349,9±36,9 ME/ml. Evaluarea individuală 

a concentraţiei serice a IgE la pacienţii cu astm comorbid BRGE a constatat o variaţie de la 16 

ME/ml până la 1843 ME/ml, comparativ cu copiii cu astm bronşic solitar, la care nivelul IgE 

totale a fost cuprins între 25 ME/ml şi 1245 ME/ml (Tab. 3.15). 

Tabelul 3.15. Valori ale imunoglobulinelor serice şi CIC 
 

Indicii imunologici Lotul de bază Lotul de control 
p 

X 2±ES2 X 3±ES3 
IgE, ME/ml 501,4±52,8 349,9±36,9 <0,001 
IgA, mg/ml 1,04±0,1 1,14±0,07 >0,05 
IgM, mg/ml 1,48±0,25 1,57 ± 0,29  >0,05 
IgG, mg/ml 9,19±0,57 10,21 ± 0,63  <0,05 
CIC, μgechiv/mL 83,94±4,38 75,79±3,43 <0,001 

 

Rezultatele obţinute nu contrazic datele din literatura de specialitate [74, 118], care arată 

că inflamaţia cronică în arborele bronşic este menţinută prin reacţii imunopatologice de tip 

imediat cu valori sporite ale IgE totale în ser. 

Alt mecanism important în geneza astmului bronsic sunt fenomenele imunopatologice de 

tip imunocomplex, care la copiii cu BRGE asociată astmului bronşic se soldează cu concentraţii 

semnificativ (p<0,001)  majorate până la 83,9±4,38 μgechiv/mL , comparativ cu nivelulul seric 

al CIC în cazul copiilor cu astm bronşic fără simptome de RGEP (75,8±3,43 μgechiv/mL). 

Implicarea proceselor imunocomplexe în persistenţa astmului bronşic este confirmată şi de studii 

similare în domeniul alergologiei pediatrice [78, 80, 118, 140], iar suplimentarea cauzală a 

BRGE menţine si agravează aceste fenomene imunopatologice, după cum a fost demonstrat de 

rezultatele studiului actual [12]. 

În funcţie de prezenţa refluxului gastroesofagian la copiii din studiu, concentraţiile 

imunoglobulinelor serice au determinat creşterea nivelului de IgG serică la copiii din ambele 
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loturi. Analiza rezultatelor obţinute pentru IgG serică sunt de 9,2±0,6 mg/ml la copiii lotului de 

bază şi de 10,2±0,6 mg/ml (p>0,05) la copiii cu astm bronsic solitar. Aceeaşi tendinţă manifestă 

şi valorile IgA serice. La copiii cu astm bronşic comorbid BRGE concentraţia IgA este egală cu 

1,0±0,1 mg/ml, indice comparabil cu valorile copiilor din lotul martor (1,1±1,1 mg/ml, p>0,05). 

Rezultatele înregistrate privind concentraţiile de IgM serică denotă o tendinţă de reducere 

a concentraţiei imunoglobulinei, mai evidentă la copiii cu astm asociat BRGE (1,5±0,25 mg/ml), 

comparativ cu copiii din lotul de control, pentru care nivelul seric al IgM este de 1,6±0,29 

mg/ml, însă această diferenţă este nesemnificativă (p>0,05). 

Cele relatate mai sus, confirmă stimularea activităţii factorilor de protecţie umorali ai 

organismului în astmul bronşic cu reacţii mai evidente ale IgG, care reflectă procese de sinteză a 

anticorpilor la stimuli infecţioşi, dar şi alergici. 

 

 

3.8. Concluzii la capitolul 3 

 

1. Conform rezultatelor studiului, BRGE se asociază astmului bronşic la copii în 56,1% 

cazuri. Investigaţiile au arătat că la aceşti copii, în 60,1% cazuri, iniţial s-au declanşat 

simptomele digestive caracteristice BRGE, în 26,2% cazuri, iniţial, a fost confirmat diagnosticul 

de astm bronşic şi la 13,6 % copii ambele afecţiuni au debutat concomitent.  

2. Interconexiunea factorilor de risc predispozanţi relevaţi prin prezenţa BRGE la părinţii 

şi rudele copiilor investigaţi (RP=5,02-17,54) cu factorii de risc endogeni din perioada perinatală 

(hipoxie intrauterină cronică (RP=2,40); encefalopatia perinatală (RP=2,29); copil născut 

macrosom (RP=5,42), din perioada sugarului (regurgitaţii şi vome frecvente  – RP=11,94-7,64) 

şi perioada preşcolară şi şcolară mică (disfuncţia cerebrală minimă – RP=3,27) favorizează 

realizarea fenotipică a BRGE la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani care au asociat astmul 

bronşic.  

3. În perioada pubertară şi de adolescenţă, factorii de risc endogeni dominanţi sunt 

gastroduodenita cronică (RP=10,12), refluxul duodenogastric (RP=8,79), afecţiunile colecistului 

(RP =5,67). Factorii de risc exogeni cu semnificaţie statistică în declanşarea BRGE la această 

vârstă sunt administrarea aminophyllinei per oral (RP=4,39); stresul (RP=4,76); consumul 

produselor alimentare cu acţiune iritantă asupra mucoasei esofagiene (RP=2,28-6,44); regimul 

alimentar neechilibrat (RP=2,57). Ca factori de risc semnificativi pentru BRGE cu esofagită de 

reflux s-au depistat  obezitatea, care prezintă o valoare a RP de 5,25, şi talia înaltă (RP= 4,39). 
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4. Calculul riscului atribuibil, sugerează că tratamentul RGE la sugar poate diminua 

morbiditatea ulterioară prin BRGE cu 16,5-54,4%, alimentaţia naturală a sugarului oferă 

protecţie în 15,53% cazuri, iar tratamentul afecţiunilor neurologice diminuează acest risc cu 

17,5-22,3%. Riscul de dezvoltare a BRGE la vârsta pubertară poate fi diminuat prin: respectarea 

unui regim alimentar echilibrat (%RA =28,1%), evitarea administrării bronhodilatatoarelor per 

oral (%RA =8,7%).  

5. Analiza statistică corelaţională denotă prezenţa unei corelaţii puternice pozitive între 

gradul leziunilor esofagiene şi expresia intensităţii pirozisului cu r=0,55 (95% IÎ 0,40-0,67; 

p<0,001), fenomen care se intensifică odată cu creşterea copilului r=0,52 (95% IÎ 0,37-0,65; 

p<0,001). S-a stabilit o legătură puternică pozitivă între intensitatea sindromului algic abdominal 

şi formele clinico-endoscopice ale BRGE r=0,78 (95% IÎ 0,71-0,84; p<0,001).  

6. Studiul a demonstrat persistenţa mai îndelungată a sindromului obstructiv (8,8±0,16 

zile), atestat prin indicii spirometrici la copiii cu astm bronşic comorbid BRGE, comparativ cu 

copiii cu astm bronşic solitar (7,4±0,24 zile) (p<0,01). Sindromul bronhoobstructiv debutează 

mai devreme (7,4±0,79 luni) la copiii cu astm bronşic comorbid BRGE, comparativ cu copiii cu 

astm bronşic solitar (11,9±1,34 luni; p<0,001). 

7. Analiza examenului histopatologic a arătat că indiferent  de forma astmului bronşic, 

există o corelaţie medie între nivelul eozinofilelor şi al limfocitelor (r=0,67; p<0,01), între 

incidenţa eozinofilelor şi plasmocitelor (r=0,31; p<0,05). S-a apreciat rolul de marker al 

eozinofilelor în cuantificarea gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie, stabilindu-se că gradul 1 – 

indică modificări uşoare (decelarea până la 5 elemente), gradul 2 – modificări moderate (până la 

10 elemente), gradul 3 – modificări pronunţate (până la 15 elemente), ceea ce corelează cu 

gravitatea astmului bronşic (r=0,39; p<0,05). 

8. Exacerbarea astmului bronşic este frecvent asociată acutizării BRGE, confirmată prin 

creşterea semnificativă a indicatorilor de frecvenţă (277,5±40,29 refluări alcaline şi 179,6±25,89 

refluări acide în perioada de exacerbare, comparativ cu 58,3±4,55 refluări acide şi 87,4±7,43 

refluări alcaline în perioada de control al maladiei astmatice (p<0,05) şi temporali (expunere 

11,42±3,95% din 24 ore la conţinut acid şi 7,19±1,85% la conţinut alcalin în perioada de 

exacerbare, comparativ cu 7,14±2,3% expunere la refluări acide şi 1,86±0,86% refluări alcaline 

în perioada de control al astmului bronşic (p<0,05).  

9. S-a demonstrat că la 1/3 (35±3,6) copii cu astm bronşic comorbid BRGE, 46% din 

weezing-urile înregistrate sunt anticipate de un episod de reflux gastroesofagian acid (p<0,05), 
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iar la fiecare al 4-lea (25±2,3) copil, 32% weezing-uri sunt anticipate de un reflux alcalin 

(p<0,05).  

10. S-a stabilit că timpul de decontaminare esofagiană se prelungeşte semnificativ pe 

parcursul nopţii, constituind 46'12"±3'18 pentru refluxul gastroesofagian acid şi 24'32"±3'17 

pentru refluxul alcalin patologic, această perioadă fiind semnificativ majorată comparativ cu 

valorile medii ale clearance-ului esofagian diurn, cu 24'17"±1'36'' la prezenţa refluxului acid 

(p<0,001) şi 12'05"±4'22" pentru refluxul alcalin patologic (p<0,01).  

11. Aprecierea indicilor spirometrici confirmă rolul refluxului gastroesofagian cu 

conţinut acid patologic în evoluţia mai severă a astmului bronşic, atestată prin corelaţia inversă 

puternică între indicele integral De Meester şi indicii care atestă prezenţa tulburărilor obstructive 

distale: FEV1 (r=-0,62), MEF25/75 (r=-0,54), MEF50 (r=-0,57) şi MEF25 (r=-0,63).  

12. Copiii cu reflux gastroesofagian cu conţinutul acid prezintă o sensibilizare reaginică 

sporită cu hiperimunoglobulinemie E, de 712±152,5 ME/ml, ce coreliază direct cu indicele 

integral De Meester (r=0,65; p<0,01) şi valori mai reduse ale IgE (308,1±96,46, p<0,01) la 

asocierea cu refluxul alcalin patologic. Există o  legătură directă între nivelul IgE şi numărul de 

episoade alcaline (r=0,77; p<0,01).  
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4. OPORTUNITATEA TRATAMENTULUI ANTISECRETOR ÎN TERAPIA 
COMPLEXĂ A ASTMULUI BRONŞIC ASOCIAT BOLII DE REFLUX 

GASTROESOFAGIAN 
 

 

 4.1. Indicatorii de calitate a vieţii la copiii cu astm bronşic asociat bolii de reflux 

gastroesofagian la administrarea tratamentului antisecretor 

 

Chestionarul privind calitatea vieţii copiilor cu astm (PAQLQ) a fost propus pentru 

completare pacienţilor din loturile de studiu înainte şi după administrarea tratamentului 

antisecretor. În scorurile medii de răspuns n-au fost determinate diferenţe statistic semnificative, 

fapt ce corespunde cu datele din literatura de specialitate [95, 199]. 

Înainte de administrarea tratamentului, atât scorul mediu total (3,5±0,21), cât  şi cel pe 

compartimentele chestionarului (Tab. A 10.1), s-au dovedit a fi mai mici comparativ cu valorile 

obţinute în studiile efectuate de alţi autori la copiii cu astm bronşic [8, 94, 145]. În studiul 

realizat de E.F. Juniper şi colab. s-a relatat un scor de 4,56±0,16 la compartimentul activităţi, 

urmat de simptome cu 5,09±0,15 şi, în final, funcţiile emoţionale cu scorul 5,72±0,12. Scorul 

total, conform chestionarului PAQLQ, a fost de 5,19±0,13 [94, 145]. 

O calitate a vieţii mai ridicată este descrisă de Reichenberg K. şi Broberg A.G. pentru un 

lot de copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 9 ani din Suedia. Scorul mediu total în acest studiu a fost 

de 5,74, scorul la capitolul activităţi – 4,60, simptome – 5,80, şi funcţiile emoţionale – 6,50 

[145]. Aceste rezultate ne permit să afirmăm că BRGE induce un nivel mai scăzut al calităţii 

vieţii la copiii cu astm bronşic. 

La analiza indicatorilor de bază ai calităţii vieţii, cum sunt limitarea activităţii, 

simptomele şi funcţia emoţională, pentru întreg lotul de studiu, primii doi indicatori au obţinut un 

scor a câte 3,1±0,2 puncte, iar Funcţia emoţională a acumulat un scor mai mare - 3,8±0,24 

puncte. Astfel, la evaluarea primară sfera emoţională era cel mai puţin influenţată de maladie şi a 

acumulat un scor mai bun în chestionarul calităţii vieţii. În cazul fiecărui lot în parte, tabloul a 

fost similar întregului lot, cel mai mic scor mediu a revenit compartimentelor Limitarea 

activităţii şi Simptome, valorile fiind nesemnificativ mai mici în cazul lotului experimental şi mai 

mari pentru lotul martor (Tab. 4.1).  
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Tabelul 4.1. Valorile medii ale scorului PAQLQ până la iniţierea tratamentului   
 

Indicatorul 
Total 

(n=62) 
Lotul experimental 

(n=31) 
Lotul martor 

(n=31) 
Testul Mann-

Whitney* 
Me X ±ES Me1 1ESX   Me2 2ESX   

Limitarea 
activităţii 3,3 3,3±0,19 3,0 3,1±0, 2 3,4 3,6±0,

19 

U = 376,0;  
Z = 1,47;  
p>0,05 

Simptome 3,2 3,3±0,23 2,8 3,1±0,22 3,4 3,6±0,
25 

U = 388,5;  
Z = 1,30;  
p>0,05 

Funcţie 
emoţională 3,8 3,8±0,24 3,6 3,6±0,24 3,8 4,0±0,

25 

U = 405,0;  
Z = 1,064;  

p>0,05 

TOTAL 3,4 3,5±0,21 3,2 3,3±0,21 3,6 3,7±0,
22 

U = 389,0;  
Z = 1,29;  
p>0,05 

*U – suma numerelor de ordine pentru lotul I; Z – diferenţa sumelor numerelor de ordine ale ambelor loturi 
 

Dacă analizăm chestionarul în întregime, constatăm că impactul maxim negativ asupra 

calităţii vieţii copiilor incluşi în studiu s-a dovedit a legat de incapacitatea copiilor de a participa 

la diferite activităţi. Cel mai mic punctaj, de 3,0±0,22,  a fost acumulat la prima întrebare: ”Cât  

de deranjat(ă) ai fost în ultima săptămână de imposibilitatea efectuării anumitor activităţi din 

cauza astmului?”. Pe locul secund, cu 3,8±0,28 puncte, s-a situat întrebarea nr. 6: ”În general, 

cât  de des, în ultima săptămână, te-ai simţit obosit(ă) din cauza astmului?”. Locul trei, cu câte 

3,2±0,22 puncte, a revenit întrebărilor 2; 4 şi 18 din compartimentul activităţi şi simptome (Tab. 

A 10.1).  

Un impact minor asupra calităţii vieţii copiilor, cu 4,4±0,33 puncte, l-a avut  întrebarea nr. 

21 ”În general, cât  de des, în ultima săptămână, te-ai simţit speriat(ă) de o criză de astm?”, fapt 

ce ne vorbeşte despre capacitatea copiilor de a se obişnui cu accesele de astm şi a le considera la 

minim drept factor stresant care diminuează calitatea vieţii. Bariera de patru puncte au depăşit-o, 

de asemenea, întrebările nr. 7: ”În general, cât  de des, în ultima săptămână te-ai simţit 

neliniştit(ă), preocupat(ă), îngrijorat(ă) din cauza astmului?” şi nr. 15: ”În general, cât  de des, 

în ultima săptămână, te-ai simţit trist(ă) şi nedreptăţit(ă) pentru că n-ai putut ţine pasul cu 

ceilalţi?” din compartimentul sferei emoţionale (Figura 4.1).  
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Fig. 4.1. Valorile medii ale scorului PAQLQ pentru întreg eşantionul de studiu 

până la începerea tratamentului 

De menţionat că la analiza detaliată a răspunsurilor, valorile medii ale punctajului primite 

pentru fiecare întrebare în cazul întregului eşantion nu diferă semnificativ de răspunsurile 

obţinute  pentru fiecare lot în parte. 

Evaluarea comparativă a calităţii vieţii în loturile de studiu a pus în evidenţă lipsa 

diferenţelor dintre răspunsurile copiilor cu astm bronşic asociat BRGE faţă de cele ale copiilor 

cu astm solitar, ba mai mult, la întrebările 8 şi 19 valoarea punctajului a fost egală (Tab. A 10.1). 

Totodată, se evidenţiază diferenţe cu semnificaţie minimă la unele întrebări (1, 4, 20). La prima 

întrebare ”Cât  de deranjat(ă) ai fost în ultima săptămână de imposibilitatea efectuării anumitor 

activităţi din cauza astmului?” lotul experimental a obţinut o medie de 2,6±0,22 puncte, faţă de 

lotul martor, care a acumulat  3,4±0,23 puncte (p<0,05).  

Un decalaj puţin mai mare se evidenţiază pentru scorul la întrebărea 4: ”Cât  de 

deranjat(ă) ai fost în ultima săptămână de tuse?”, la care s-a obţinut un punctaj minim de 

2,6±0,26 puncte pentru lotul experimental şi 3,7±0,2 puncte pentru lotul martor (p<0,01). La 

întrebarea 20 ”În general, cât  de des, în ultima săptămână ai avut probleme cu somnul din 

cauza astmului?” copiii  lotului experimental au răspuns cu 3,3±0,29 puncte, faţă de cei din lotul 

martor care au acumulat 4,4±0,34 (p<0,05) puncte. 

Deci, putem conchide că imposibilitatea efectuării anumitor activităţi, precum şi deranjul 

provocat de tuse au influenţat esenţial important asupra copiilor lotului experimental, de vreme 

ce copiii lotului martor cel mai mult au fost afectaţi de imposibilitatea de a respira, confirmată de 

răspunsurile la întrebarea nr. 18: ”În general, cât  de des, în ultima săptămână ai simţit că nu ai 

putut respira din cauza astmului?”, care a acumulat un punctaj minim de 3,2±0,33 (Tab. A 10.1). 

Cel mai mare scor, deci cea mai mică influenţă negativă asupra calităţii vieţii, în ambele loturi a 

fost obţinut la întrebarea nr. 21: „Te-ai simţit speriat(ă) de o criză de astm?” – 4,3±0,33 şi 

1-23,  întrebările după chestionar (Tab. A 10.1) 
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4,6±0,36, respectiv (p>0,05), fapt care confirmă fenomene stresante minore la copil în context de 

astm bronşic. 

Evaluarea scorului PAQLQ în funcţie de genul copilului a sesizat o influenţă negativă mai 

pronunţată a AB asupra fetelor, scorul mediu la acestea fiind mai mic la toate întrebările. 

Punctajul minim obţinut la fete pentru capitolul limitarea activităţii ar fi de 2,7±0,16, iar cel 

maxim - de 3,3±0,2, pentru funcţia emoţională. Băieţii au răspuns cu un punctaj minim de 

3,68±0,25 pentru simptome, cel maxim fiind atribuit, ca şi la fete, funcţiei emoţionale (4,23±0,26 

puncte). Deci, fetele sunt cel mai mult afectate de limitarea activităţilor, iar băieţii de 

simptomatologia astmului bronşic (Tab. 4.2).  

Tabelul 4.2. Valorile scorului mediu PAQLQ (puncte) în funcţie de genul pacienţilor 
 

 
Indicator 

Băieţi  Fete  
Testul Mann-Whitney* ESX   ESX   

Limitarea 
activităţii 3,82±0,20 2,7±0,16 U = 222,5; Z = 3,6; p<0,001 

Simptome 3,68±0,25 2,9±0,22 U = 311,0; Z = 2,29; p<0,05 
Funcţie 
emoţională 4,23±0,26 3,3±0,20 U = 299,0; Z = 2,47; p<0,05 

TOTAL 3,9±0,25 3,0±0,21 U = 286,0; Z = 2,65; p<0,01 
*U – suma numerelor de ordine pentru lotul I; Z – diferenţa sumelor numerelor de ordine ale ambelor loturi 
 

La evaluarea scorului mediu PAQLQ în funcţie de gender a lotului de studiu, s-a constatat 

că nu există diferenţe semnificative ale răspunsurilor băieţilor din lotul experimental faţă de cel 

martor (p>0,05), o situaţie similară fiind constatată şi pentru fete, de vreme ce între răspunsurile 

băieţilor faţă de cel al fetelor există un decalaj similar în ambele loturi (p<0,05), fetele 

demonstrând o trăire afectivă mult mai intensă comparativ cu băieţii (Figura 4.2).  
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Fig. 4.2. Scorul mediu PAQLQ estimat în loturile de copii şi prezentat pe sexe  
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Evaluând scorul mediu al PAQLQ în funcţie de severitatea astmului şi de deţinerea 

controlului asupra lui, nu au fost stabilite diferenţe semnificative statistic (p>0,05) pentru faza 

iniţială a studiului. De asemenea, nu sunt diferenţe ale scorului PAQLQ în funcţie de vârsta 

copiilor incluşi în studiu (p>0,05). 

Aceste rezultate ne demonstrează că grupurile comparate de copii cu astm bronşic, până la 

începerea tratamentului au fost similare atât după severitatea maladiei, cât  şi după nivelul de 

percepere al calităţii vieţii de către copii, ceea ce ne demonstrează corectitudinea metodologică a 

studiului clinic randomizat.  

După iniţierea tratamentului antisecretor, copiii au fost evaluaţi, examinaţi clinic şi 

paraclinic şi, odată cu finalizarea acestuia, au fost chestionaţi referitor la nivelul calităţii vieţii. 

Unul din scopurile de bază ale cercetării actuale a fost aprecierea calităţii vieţii copilului cu 

BRGE comorbidă astmului bronşic în baza chestionarului PAQLQ. Evaluarea sumară a 

întregului eşantion de cercetare în funcţie de perioada de tratament a stabilit diferenţe statistic 

semnificative la toate subcapitolele chestionarului până la începutul şi după finalizarea 

tratamentului (Tab. A 10.2). 

Analiza comparativă a rezultatelor raportat la  loturile de cercetare, a demonstrat practic o 

majorare dublă a scorului mediu la fiecare compartiment pentru copii în lotul în care s-a 

administrat medicaţie antisecretorie. Astfel, punctajul total s-a majorat de la 3,3±0,21 la 6,1±0,2, 

ceea ce reprezintă o creştere de +2,8 puncte sau 45,9%. Cea mai mare creştere, de + 3,4 puncte 

sau 56,7%, a fost stabilită pentru prima întrebare ”Cât  de deranjat(ă) ai fost în ultima 

săptămână de imposibilitatea efectuării anumitor activităţi din cauza astmului?”. O majorare 

mai puţin exprimată, de 2,0 puncte sau 31,75%, s-a atestat  pentru întrebarea nr. 7 ”În general, 

cât  de des, în ultima săptămână, te-ai simţit neliniştit(ă), preocupat(ă), îngrijorat(ă) din cauza 

astmului?” (Tab. A 10.3).  

La capitolul Limitarea activităţilor, scorul calităţii vieţii copiilor cu astm bronşic asociat 

BRGE pe fundal de tratament antisecretor cu lansoprazol s-a ameliorat cu +2,8 sau 47,5%; 

Simptomele au deranjat mai puţin copiii, pentru acestea fiind acumulat un punctaj de +2,9 sau 

48,3%, iar Funcţiile emoţionale au avut o creştere de +2,6 puncte (41,9%) la finele studiului de 

monitorizare a tratamentului de control al BRGE (Figura 4.3). 
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Fig. 4.3. Dinamica scorului PAQLQ estimat la copiii cu astm bronşic comorbid BRGE 
pe fundalul medicaţiei antisecretorii 

Spre deosebire de lotul experimental, în care pacienţii au primit tratament antisecretor, cei 

cu placebo au înregistrat o diminuare nesimnificativă a scorurilor chestionarului PAQLQ. 

Reducerea scorului cu 1,1 s-a constatat la întrebările nr. 15 şi 21 ”În general, cât  de des, în 

ultima săptămână te-ai simţit trist(ă) şi nedreptăţit(ă) pentru că n-ai putut ţine pasul cu 

ceilalţi?” şi respectiv ”În general, cât  de des, în ultima săptămână, te-ai simţit speriat(ă) de o 

criză de astm?”. Cea mai mică diferenţă, de -0,3 puncte, a fost atestată pentru întrebarea nr. 3 

”Cât  de deranjat(ă) ai fost în ultima săptămână de imposibilitatea efectuării anumitor activităţi 

din cauza astmului?”. Cu câte – 0,4 puncte au diminuat răspunsurile la întrebările nr. 12 ”Cât  de 

deranjat(ă) ai fost, în ultima săptămână, de senzaţia că te strânge în piept?” şi nr. 18 ”În 

general, cât  de des, în ultima săptămână, ai simţit că nu ai putut respira din cauza astmului?” 

(Tab. A 10.3). Indicii de bază, cum sunt Limitarea activităţii, Simptomele şi Funcţia emoţională 

s-au diminuat cu – 0,6;  – 0,7 şi respectiv – 0,8 puncte la copiii din lotul martor (p>0,05).  

În cadrul lotului experimental, după finalizarea tratamentului antisecretor, cel mai mic 

scor, de 5,8, a fost apreciat pentru compartimentul simptome la întrebările nr. 4 şi 6 ”Cât  de 

deranjat(ă) ai fost în ultima săptămână de tuse?” şi ”În general, cât  de des, în ultima săptămână 

te-ai simţit obosit(ă) din cauza astmului?”. Dacă se efectuează o analiză de ansamblu asupra 

tuturor compartimentelor incluse în anchetă, constatăm că cel mai mic scor la etapa postterapie îi 

revine compartimentului Limitarea activităţilor – cu 5,9 puncte (Figura 4.4). 

În lotul martor, în perioada de după tratament, scorul minim de 2,8 puncte în chestionarul 

calităţii vieţii a fost apreciat la întrebările 4; 6; 8; 18; 22 şi 23 (Tab. A 10.2)  
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                      Fig. 4.4. Valorile medii ale scorului PAQLQ după tratamentul antisecretor 

 
Pentru indicii de bază ai chestionarului PAQLQ la copiii din  lotul martor un scor minim  

s-a apreciat la compartimentul Simptome – 2,9±0,25 puncte, ceea ce confirmă în plus influenţa 

negativă pe care o exercită BRGE asupra evoluţiei astmului bronşic, simptomele fiind cele mai 

relevante criterii pentru aprecierea evoluţiei AB şi a influenţei maladiei asupra calităţii vieţii 

pacienţilor. Cel mai mare scor al chestionarului calităţii vieţii revine Funcţiei emoţionale, care în 

lotul de studiu s-a majorat până  la 6,2 puncte, iar în lotul martor a constituit 3,2 puncte, aspect 

care elucidează neconştientizarea deplină de către copii a gravităţii bolii de care suferă.  

Pentru a evalua suplimentar semnificaţia statistică a rezultatelor, acestea au fost analizate 

cu ajutorul testului Wilcoxon, care este varianta nonparametrică a testului Student, utilizat pentru 

valori împerecheate (paired) ale variabilelor înainte şi după tratamentul aplicat. S-a stabilit, că 

atât majorarea scorului în lotul experimental, cât  şi diminuarea lui în lotul martor sunt veridice 

din punct de vedere statistic (Tab. 4.3). 

Tabelul 4.3. Evoluţia scorului PAQLQ în loturile de studiu 

Indicator 

Lotul experimental (n=31) Lotul martor (n=31) 
Până la 

tratament  
După 

tratament Testul 
Wilcoxon 

Până la 
tratament  

După 
tratament Testul 

Wilcoxon* Me X ±ES Me X ±ES Me X ±ES Me X ±ES 
Limitarea 
activităţilor 3,0 3,1±0,20 6,4 5,9±0,23 z=4,249; 

p<0,001 3,4 3,6±0,27 3,0 3,0±0,19 z=2,462; 
p<0,05 

Simptome 2,8 3,1±0,22 6,5 6,0±0,21 z=4,152; 
p<0,001 3,4 3,6±0,27 2,6 2,9±0,25 z=3,040; 

p<0,01 
Funcţie 
emoţională 3,6 3,6±0,24 6,4 6,2±0,18 z=4,184; 

p<0,01 3,8 4,0±0,27 2,8 3,2±0,25 z=3,784; 
p<0,001 

TOTAL 3,2 3,3±0,21 6,4 6,1±0,20 z=4,162; 
p<0,001 3,6 3,7±0,24 2,8 3,0±0,22 z=3,461; 

p<0,0015 
* Z – diferenţa sumelor numerelor de ordine ale ambelor loturi; Me – valorile medii  

 

1-23,  întrebările după chestionar (Tab. A10.1) 

Lot experimental Lot martor 
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Aşadar, putem afirma că tratamentul cu IPP a influenţat benefic activitatea copiilor cu 

astm asociat BRGE din lotul experimental, care s-a ameliorat veridic cu 2,8 puncte (+ 47,5% 

p<0,001) la finele curei de tratament. O dinamică asemănătoare în chestionarul PAQLQ a fost 

relatată de pacienţi la compartimentul Simptome, care s-a majorat cu 2,9 puncte (48,3%,), 

punctaj  relevant (p<0,001) pentru evaluarea calităţii vieţii în contextul tratamentului antisecretor 

aplicat copiilor cu astm comorbid cu BRGE. Întrebările care apreciază funcţia emoţională a 

copiilor cu astm bronşic au fost informative (p<0,001) pentru a demonstra eficacitatea 

tratamentului BRGE şi redresarea calităţii vieţii copiilor cu astm bronşic, rezultând o majorare a 

scorului cu 2,6 puncte (41,9%; p<0,001) după cura de medicaţie cu lansoprazol. 

Totodată, pentru a evidenţia prezenţa sau absenţa unei diferenţe a scorului mediu al 

calităţii vieţii copiilor cu astm bronşic asociat BRGE în perioada posttratament a fost comparată 

valoarea scorului mediu pe subcapitole şi scorul general prin intermediul testului neparametric 

Mann-Whitney (Tab. 4.4). 

Tabelul 4.4. Valoarea scorului PAQLQ în loturile de studii după tratament  
 

Indicator Lotul de studiu 
(n=31) 

Lotul martor 
 (n=31) Testul Mann-Whitney* 

X ±ES X ±ES 
Limitarea 
activităţii 5,9±0,23 3,0±0,19 U = 52,5; Z = –5,9; p<0,001 

Simptome 6,0±0,21 2,9±0,25 U = 54,5; Z = –5,8; p<0,001 
Funcţie 
emoţională 6,2±0,18 3,2±0,25 U = 70,0; Z = –5,6; p<0,001 

TOTAL 6,1±0,20 3,0±0,22 U = 52,0; Z = –5,881; p<0,001 
*U – suma numerelor de ordine pentru lotul I; Z – diferenţa sumelor numerelor de ordine ale  ambelor loturi 
 

Acuzele subiective ale copiilor din loturile de studiu s-au înregistrat în agenda de  autocontrol pe 

întreaga perioadă de tratament. S-a notat scorul simptomelor digestive (în baza scalei LIKERT 

cu scorul minim-1 şi scorul maxim-5) caracteristice pentru BRGE: durerile abdominale, 

pirozisul, regurgitaţiile acide sau alcaline, eructaţiile, gustul acru sau amar în faringe. 

Această gradare a permis evaluarea corectă a manifestărilor BRGE înainte şi după administrarea 

tratamentului antisecretor. După acelaşi model s-a monitorizat simptomatologia respiratorie 

caracteristică astmului bronşic, referitor la care s-a notat pe o scală de la 1 la 5 absenţa sau 

prezenţa acceselor de sufocare, tusei, weezingului diurn sau nocturn, dificultatea de a vorbi şi a 

respira, limitarea activităţii copilului, respectiv punctajul 1 corela cu absenţa simptomului şi 

scorul 5 care definea imposibilitatea copilului de a se deplasa şi dificultate majoră în a respira. 

Toate aceste caracteristici ale simptomatologiei respiratorii, înregistrarea cazurilor utilizării de 
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urgenţă a remediilor ß²-agoniste cu durată scurtă, concomitent cu monitorizarea în dinamică a 

indicilor respiraţiei externe, au permis evaluarea corectă a gradului de severitate şi nivelul de 

control al astmului bronşic după finalizarea  tratamentului în ambele loturi de studiu. 

Ca rezultat al monitorizării complexe a copiilor incluşi în studiu înainte şi după 

administrarea terapiei antiastmatice şi antisecretorii s-a constatat că pacienţii din lotul 

experimental au obţinut un control mai eficient asupra astmului bronşic. Ca urmare, 41,94 % din 

aceşti copii au reuşit să obţină controlul deplin al astmului bronşic, o bună parte din ei – 48,39% 

– au menţinut un control parţial asupra astmului şi numai la 9,68% din copii nu s-a reuşit de a 

obţine controlul astmului bronşic. Menţionăm că 54,8% din copiii cu astm bronşic necontrolat 

din lotul experimental au reuşit să obţină un control parţial asupra astmului în proporţie de 

82,35%, iar copiii cu astm bronşic parţial controlat în 92,85% cazuri au reuşit să preia un control 

deplin asupra maladiei la finele  curei de tratament. În ambele cazuri se constată o diferenţă 

semnificativă statistic (χ2=78,40, p<0,001). În lotul copiilor cu placebo la finele studiului nu s-a 

constatat un nivel mai eficient al controlului astmului bronşic. Astfel, copiii cu astm bronşic 

necontrolat şi parţial controlat numai în 6,7% cazuri au reuşit să obţină un nivel parţial controlat 

sau controlat al maladiei, (χ2=0,07, p>0,05) (Tab. 4.5). 

Tabelul 4.5. Dinamica obţinerii controlului astmului bronşic în loturile de studiu (abs.,%) 
 

Tipul AB 

Lotul experimental (n=31) Lotul martor (n=31) 
Până  la 

tratament  
După 

tratament χ2 Până  la 
tratament  

După 
tratament χ2 

c.a. % c.a. % 
χ2=78,40; 

df=2; 
p<0,001 

c.a. % c.a. % 
χ2=0,07; 

df=2; 
p>0,05 

Controlat 0 0 13 41,94 0 0 1 3,23 
Parţial 
controlat 14 45,16 15 48,39 16 51,61 16 51,61 

Necontrolat 17 54,84 3 9,68 15 48,39 14 45,16 
 

Terapia antiastmatică administrată la toţi copiii incluşi în studiu la iniţierea studiului clinic 

randomizat a depins de severitatea astmului bronşic şi nivelul de control al maladiei. Din motivul 

că în studiu au fost monitorizaţi copiii cu grad moderat şi sever al astmului s-a impus evaluarea 

evoluţiei astmului bonşic în funcţie de terapia iniţiată.  

La finalizarea curei de tratament, în raport de nivelul de control al astmului în fiecare lot 

de studiu, s-a modificat şi terapia prescrisă conform treptelor de control al astmului. Astfel, la 

pacienţii lotului experimental pentru controlul ulterior al astmului s-a continuat administrarea 

doar a medicaţiei de fond în monoterapie cu CSI (fluticazon) în 93,5% cazuri, iar în 6,45% s-a 

asociat terapia combinată (fluticazon+salmeterol) comparativ cu 80,6 % cazuri de monoterapie şi 

19,4% cazuri terapie combinată la etapa iniţierii studiului (Tab. 4.6).  
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Tabelul 4.6. Evaluarea comparativă a medicaţiei antiastmatice în loturile de studiu (abs.,%) 
 

Medicaţia 
antiastmatică 

Lotul experimantal (n=31) Lotul martor (n=31) 
Până  la 

tratament  
După 

tratament χ2 Până  la 
tratament  

După 
tratament χ2 

c.a. % c.a. % χ2=8,57; 
gl=2; 

p<0,05 

c.a. % c.a. % χ2=3,97; 
gl=2; 

p<0,05 
Fluticason 25 80,6 29 93,5 26 83,9 21 67,7 
Fluticason+ 
Salmeterol 

6 19,4 2 6,5 5 16,1 10 32,3 

 

În lotul martor terapia antiastmatică la iniţierea tratamentului era asemănătoare cu cea a 

lotului experimental şi consta în 83,9% cazuri din monoterapie, şi 16,1% cazuri terapie 

combinată, iar la finalizarea studiului s-a continuat administrarea la 67,7% din copii doar a 

fluticazonului şi la 32,3% din copii a fluticazonului asociat cu salmeterolul (p<0,05). Se atestă 

deci o diminuare cu 12,9% a numărului de pacienţi, care necesită terapie antiastmatică combinată 

în lotul de copii care au urmat medicaţie cu IPP şi o sporire cu 16,2% a numărului de pacienţi, 

care necesită terapie antiastmatică combinată în lotul de copii cu placebo, diferenţa dintre 

grupuri fiind semnificativă statistic (p<0,05). 

Prin administrarea  terapiei asociate CSI şi IPP în lotul experimental s-a reuşit de a obţine 

aproximativ la fiecare al 2-lea copil un control eficient asupra maladiei astmatice, ceea ce a 

permis reducerea dozei de fluticazon de la 250 µg/zi de la iniţierea tratamentului la 125 µg/zi 

pentru controlul ulterior al astmului bronşic. În grupul copiilor cu placebo ca rezultat al 

controlului ineficient al astmului bronşic după 6 săptămâni de tratament asociat a fost necesară 

suplimentarea tratamentului antiastmatic şi cu β² agonişti (salmeterol) de lungă durată la fiecare 

al 5-lea copil. 

 

 

4.2. Dinamica indicilor funcţiei respiraţiei externe şi a indicilor imunologici   

 

Eficienţa terapiei antiastmatice combinate cu IPP în asigurarea unei calităţi mai bune a 

vieţii şi obţinerea unui control eficient asupra AB poate fi obiectivizată prin monitorizarea 

indicilor funcţiei respiraţiei externe.  

Analiza indicilor funcţiei respiraţiei externe în ambele loturi de copii până la iniţierea 

studiului clinic ne atestă prezenţa criteriilor tipului obstructiv al spirogramei cu reducerea 

valorilor indicilor FVC, FEV1, PEF şi MEF 25-75% la un nivel al disfuncţiei respiratorii 
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moderate comparativ cu valorile normativelor de vârstă, fără a se înregistra  diferenţe 

semnificative între loturile de studiu (p>0,05), ceea ce denotă uniformitatea loturilor de studiu 

după criteriul funcţiei respiraţiei externe. 

În urma administrării tratamentului asociat s-a modificat funcţia respiraţiei externe în 

ambele loturi de copii, însă în lotul copiilor ce au urmat tratament cu IPP s-a constatat o 

ameliorare semnificativă a scorului indicilor respiraţiei externe comparativ cu lotul cu placebo, 

unde aceşti parametri nu au prezentat modificări esenţiale (Tab. 4.7). 

Tabelul 4.7. Dinamica indicilor spirometrici în loturile de studii, (%) 
 

Indicii 
spirometrici 

Lotul experimental (n=31)X ±ES1 Lotul martor (n=31)X ±ES2 
Până  la 

tratament 
După 

tratament  
Sporul, 

% 
Până  la 

tratament 
După 

tratament  
Sporul, 

% 
FVC, %ª 62,3±2,46 74,6±1,90** +19,74 68,3±2,13 68,0±2,65ⁿ -0,4 
FEV1,  %ª 61,5±2,36 78,7±1,89** +28,0 67,9±2,44 69,3±2,82ⁿ +2,1 
IT, %ª 89,9±2,06 96,0±1,13* +6,7 91,3±1,57 93,1±1,45ⁿ +1,9 
MEF25/75, %ª 61,2±3,96 85,0±3,86** +38,9 69,2±3,66 67,6±3,64ⁿ -2,3 
PEF, % ª 48,1±2,17 65,4±2,64** +36,1 54,1±2,45 52,8±2,20ⁿ -2,4 
MEF75, % ª 57,9±3,02 82,6±4,16** +42,6 67,8±4,00 67,6±3,51ⁿ -0,3 
MEF50, % ª 65,2±4,23 89,2±3,97** +36,9 72,5±4,20 69,8±4,03ⁿ -3,7 
MEF25, % ª 73,9±4,81 104,8±5,50** +41,7 80,3±4,99 78,3±5,48ⁿ -2,4 

Notă : % ª = % din valoarea prezisă; * p<0,05; **p<0,001; ⁿ p>0,05 

Pentru indicii spirometrici studiaţi în lotul copiilor trataţi cu IPP au existat diferenţe 

statistic semnificative între volumele şi fluxurile pulmonare înainte şi după finalizarea studiului. 

Astfel, FEV la finele tratamentului a fost de 74,6±1,90% (cu valori iniţiale 62,3±2,46%, 

p<0,001) şi FEV1 cu media 78,7±1,89% (cu valori iniţiale 61,5±2,36%, p<0,001). Prin analiza 

indicilor de viteză şi a debitelor expiratorii maxime la volume pulmonare joase constatăm o 

evoluţie ascendentă, semnificativă şi a acestor indicatori: PEF cu valori medii de 65,4±2,64% 

(valori iniţiale 48,1±2,17 %), MEF75 cu o medie de 82,6±4,16% (cu valori iniţiale 57,9±3,02%, 

p<0,001), MEF50 cu o medie de 89,2±3,97 (cu valori iniţiale 65,2±2,64 p<0,001) şi pentru 

MEF25 o medie de 104,8±5,50% (cu valori iniţiale 73,9±4,81%, p<0,001). Sporul mediu al 

indicilor volumelor pulmonare în lotul de bază a constituit 23,8%, iar al fluxurilor pulmonare 

joase – cu 39,3%, fiind statistic semnificative atât după testul parametric t-Student, cât şi după 

testele neparametrice.  

De menţionat că în lotul martor la copiii cu terapie antiastmatică asociată cu placebo la 

etapele de reevaluare a funcţiei respiratorii nu s-a constatat ameliorarea indicilor spirografici. 

Respectiv atât volumele respiratorii, cât şi fluxurile pulmonare joase erau în limitele unor 

tulburări moderate ale permeabilităţii arborelui bronşic. Pentru volumele pulmonare: FVC cu o 
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medie de 68,0±2,65% (cu valori iniţiale 68,3±2,13 %, p>0,05), FEV1 - 69,3±2,82% (valori 

iniţiale 67,9±2,44 %, p>0,05), cu un scor practic neschimbat al indicelor volumului pulmonar 

după administrarea tratamentului antiastmatic de fond cu placebo. 

Acelaşi aspect se conturează la evaluarea indicilor fluxurilor pulmonare: PEF cu un nivel 

de 52,8±2,20% (spor negativ-2,4%, p>0,05), MEF75 - 67,6±3,51% (spor negativ - 0,3%, 

p>0,05), MEF 50 - 69,8±4,03% (-3,7%, p>0,05), MEF25 - 78,3±5,48% (-2,4%, p>0,05). 

Raportul FEV1/VC (IRB - indicele reactivităţii bronşice) este cel mai sensibil criteriu al 

obstrucţiei bronsice şi a avut o evoluţie lent ascendentă în ambele loturi de copii, dar la valori 

fără semnificaţie statistică (p>0,05). În lotul martor componenta restrictivă (scăderea VC sub 

limita normalului de vârstă de 80%) se menţinea şi la finele studiului, ceea ce denotă persistenţa 

inflamaţiei, situaţie contrară celei atestate în lotul experimental, unde acest indicator a revenit la 

optima nivelului de vârstă. Deci, are loc şi o diminuare a procesului inflamator la nivel 

bronhoalveolar, posibil indus de microaspiraţia cronică a conţinutului gastric în căile aeriene, 

mecanism patofiziologic întrerupt şi de administrarea terapiei antisecretorii cu IPP. 

Analiza debitelor expiratorii maxime la volume pulmonare joase (FEV25-75) a permis 

recunoaşterea obstrucţiei la nivelul căilor respiratorii distale la 25,8±0,7% din copiii ambelor 

loturi la care FEV1 şi IRB indicau o funcţie pulmonară adecvată normalului de vârstă. Acest fapt 

argumentează o valoare aplicativă mai bună a indicelui FEV25-75 în diagnosticul obstrucţiei 

discrete distale cauzată de procesul inflamator comparativ cu indicele de reactivitate bronşică şi 

indicele vital forţat.  

Testele funcţionale pulmonare monitorizează atât funcţia pulmonară cât şi ameliorarea ei 

în urma terapiei utilizate pentru controlul astmului şi BRGE. Monitorizarea atât a volumelor 

pulmonare (FEV1, FVC), care sunt destul de sensibile şi suportă o decădere la exacerbările 

astmului bronşic şi sunt recuperate prin tratament, dar şi a fluxurilor pulmonare joase (FEV25-

75), este importantă deoarece ultimele denotă la 25,8±0,7% din copii prezenţa obstrucţiei 

discrete care nu este atestată de IRB.  

Evaluarea statusului atopic la copii s-a efectuat apreciind concentraţia IgE totale, având în 

vedere că manifestările astmului bronşic sunt preponderent consecinţa reacţiilor alergice de tip 

imediat, care decurg cu hiperglobulinemie E. S-a evaluat concentraţia IgE în funcţie de lotul de 

studiu înainte şi după asocierea tratamentului antisecretor.  

Valorile serice ale IgE în subloturile de studiu au indicat în lotul experimental o medie a 

IgE serice de 641,0±67,97 ME/ml, iar media pentru lotul martor a constituit 396,2±47,64 ME/ml.  
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Totodată, estimarea acestor valori la finalizarea terapiei medicamentoase pentru fiecare lot 

separat a demonstrat o scădere considerabilă a nivelului IgE în lotul experimental, cu o medie de 

481,3±36,17ME/ml (p<0,01) şi o creştere neesenţială a acesteia în lotul martor, cu media de 

471,2±34,89 ME/ml (p>0,05) (Tab. 4.8). 

 

Tabelul 4.8. Dinamica indicilor imunologici sub efectele  tratamentului antisecretor  (X ±ES) 
 

Parametrul Ig E, ME/ml CIC, μgechiv/mL 
Lotul experimental (n=31) 

Până  la tratament 641,0±67,97 85,7±5,32 
După tratament 481,3±36,17 64,0±4,59 
Testul Wilcoxon z=3,501; p<0,01 z=1,778; p>0,05 
t-Student t=2,07; p<0,05 t=3,09; p<0,01 

 Lotul martor (n=31) 
Până  la tratament 396,2±47,64 74,1±5,57 
După tratament 471,2±34,89 53,2±5,91 
Testul Wilcoxon z=0,341; p>0,05 z=1,067; p>0,05 
t-Student t=1,27; p>0,05 t=2,57; p<0,05 

Total (n=62) 
Până  la tratament 518,6±57,81 79,9±5,62 
După tratament 476,25±35,53 58,6±5,25 
Testul Wilcoxon z=1,721; p>0,05 z=1,42; p>0,05 
t-Student t=0,62; p>0,05 t=2,77; p<0,05 
 

Cele menţionate indică o diminuare semnificativă a concentraţiei IgE serice, respectiv şi a 

intensităţii inflamaţiei alergice în lotul de copii cu tratament asociat antiastmatic şi antisecretor. 

Complexele imune circulante, care rezultă din legarea imunoglobulinelor (anticorpilor) de 

antigeni, creând un complex circulant antigen-anticorp, s-au dovedit a fi majorate până la 

valoarea de 79,9±5,62 μgechiv./mL la începutul cercetării şi s-au micşorat la 58,6±5,25 

μgechiv./mL (p<0,05) după încheierea tratamentului. Această scădere a CIC în cadrul întregului 

eşantion s-a dovedit a fi semnificativă după t-Student (t=2,77) şi nesemnifivativă după Wilcoxon 

(z=1,42). Legitatea dată este valabilă  atât   pentru întregul eşantion, cât  şi pentru fiecare lot în 

parte (lotul de bază - t=3,09; p<0,01; lotul control – t=2,57; p<0,05). Această divergenţă între 

testul parametric şi cel neparametric se datorează probabil distribuţiei neomogene a valorilor 

CIC, ceea ce poate fi explicat prin faptul că terapia cu IPP nu are tangenţă directă cu acest 

parametru, iar diminuarea valorilor CIC se datorează strict tratamentului antiastmatic.  

      



117 
 

   

 

4.3. Evoluţia dereglărilor de motilitate şi a leziunilor esofagiene pe fundalul 

tratamentului antisecretor 

 

În cadrul studiului clinic randomizat pentru confirmarea diagnostică a BRGE s-a efectuat 

examenul endoscopic al tractului digestiv superior la 31 (100%) copii din lotului experimental şi 

la 31 (100%) copii din lotul martor. Rezultatele au arătat că esofagita de reflux de gradul I s-a 

confirmat la 29 (93,6%) copii din lotul experimental şi la 23 (74,2%) copii din lotul martor. 

Confirmarea BRGE prin examenul pH-metric gastroesofagian şi histopatologic s-a atestat la 2 

copii (6,4%) din lotul experimental şi 8 copii (25,8%) din lotul martor. 

Concomitent, a fost confirmat şi diagnosticul de gastrită la toţi copiii (100%) din lotul 

experimental şi la 96,77% copii din lotul martor. Dintre toate formele endoscopice ale gastritei, 

cea eritematoasă s-a plasat pe primul loc, cu 90,32% în lotul experimental şi 77,42% în lotul 

martor, succedată fiind de gastrita de reflux, cu 9,68 % în lotul experimental şi 16,13% în lotul 

martor. 

Schimbări în mucoasa duodenală s-au diagnosticat la 50 (80,65%) copii, cu o repartizare 

egală în fiecare lot, respectiv câte 25 (80,6%) copii (χ2=3,05, gl=3, p>0,05). Ca şi în cazul 

leziunilor gastrice, forma eritematoasă a prevalat în ambele loturi, afectând 21 (67,74%) copii 

din lotul experimental şi 22 (70,97%) copii din lotul martor.  

La finalizarea tratamentului antisecretor pentru evaluarea dinamică a leziunilor esofagului 

s-a efectuat examenul endoscopic la copiii care au dat acordul pentru această investigaţie: lotul 

experimental – la 26 (83,87%) copii, lotul martor – la 21 (67,74%) copii.  

Astfel, prezenţa esofagitei s-a diminuat statistic în lotul experimental, cu o redresare a 

leziunilor mucoasei esofagiene de la 93,6% până  la tratament la 12,9% după tratament 

(p<0,001). Luând în considerare că au fost reexaminaţi endoscopic după tratament 26 copii cu 

esofagită de reflux din lotul experimental, putem afirma cu certitudine că esofagita a fost tratată 

la 84,6% din copii, iar la 15,4% rezultatul nu este cunoscut, deoarece au refuzat reexaminarea la 

finele tratamentului. În lotul martor, pe fundalul regimului dietetico-postural, esofagita de reflux 

a fost tratată la 29,03% din copii, la ceilalţi 32,36% rezultatul fiind necunoscut din motivul că au 

refuzat să fie reexaminaţi. 

De menţionat că dinamica pozitivă a evoluţiei esofagitei de reflux la copiii lotului martor 

poate fi explicată prin acţiunea „efectului placebo” descrisă de mai mulţi cercetători [80, 133, 

135] şi respectarea recomandărilor cu privire la regimul dieteto-postural şi ocupaţional. 

file:///F:/AppData/Local/Temp/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/capitolul%204%2009.10.2012(2).docx%23_Toc334480582
file:///F:/AppData/Local/Temp/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/capitolul%204%2009.10.2012(2).docx%23_Toc334480582
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Modificările la nivelul mucoasei gastroduodenale au avut o dinamică slab pozitivă a 

remisiunii endoscopice, comparativ cu cele esofagiene. S-a constatat absenţa leziunilor gastrice 

la aproximativ 1/3 din numărul copiilor reexaminaţi. 

În lotul experimental, numărul de copii diagnosticaţi cu gastrită eritematoasă s-a diminuat 

de la 90,32% la 61,29%. În lotul martor s-a indus remisiunea gastritei eritematoase de la 77,42% 

la 51,61% din numărul de copii reexaminaţi (p<0,05) (Tab. 4.9). 

Tabelul 4.9. Dinamica gastritei în funcţie de lotul de studiu şi perioada de tratament (abs.,%) 
 

Tipul gastritei 

Lotul experimental (n=31) Lotul martor (n=31) 
Până  la 

tratament  
După 

tratament χ2 Până  la 
tratament  

După 
tratament χ2 

c.a. % c.a. % 

χ2=7,06; 
df=2; 

p<0,05 

c.a. % c.a. % 

χ2=12,56; 
df=3; 

p<0,01 

Absentă 0 0 2 6,45 1 3,23 2 6,45 
Eritematoasă 28 90,32 19 61,29 24 77,42 16 51,61 
Erozivă 0 0 0 0 0 0 1 3,23 
De reflux 3 9,68 5 16,13 5 16,13 2 6,45 
Rezultat 
necunoscut 

 0 0 5 16,13 1 3,23 10 32,26 

Total 31 100 31 100 31 100 31 100 
 

Spre deosebire de modificările pe segmentul proximal al tubului digestiv superior, la 

nivelul duodenului modificări pozitive semnificative statistic s-au înregistrat doar în lotul 

experimental, unde la 25,81% din copii s-a reuşit inducerea remisiunii endoscopice (p<0,05) 

(Tab. 4.10). 

Tabelul 4.10. Expresia endoscopică a duodenitei observată în dinamică în loturile de studiu 
(abs.,%) 

Tipul 
duodenitei 

Lotul experimental (n=31) Lotul martor (n=31) 
Până  la 

tratament  
După 

tratament χ2 Până  la 
tratament  

După 
tratament χ2 

c.a. % c.a. % 

χ2=7,76; 
gl=3; 

p>0,05 

c.a. % c.a. % 

χ2=5,57; 
gl=3; 

p>0,05 

Absentă 6 19,35 8 25,81 5 16,12 4 12,9 
Eritematoasă 21 67,74 13 41,94 22 70,96 14 45,1 
Hiperplazică 4 12,9 3 9,68 2 6,45 2 6,45 
Erozivă 0 0 2 6,45 1 3,22 1 3,22 
Rezultat 
necunoscut 

0 0 5 16,13 1 3,22 10 3,22 

Total 31 100 31 100 31 100 31 100 
 

De menţionat că în baza fişei de autocontrol unde au fost înregistrate datele subiective ale 

copiilor incluşi în studiu s-au monitorizat şi posibilele reacţii adverse la tratamentul administrat. 

S-a constatat că în lotul copiilor cu tratament asociat IPP ponderea reacţiilor adverse a fost de 

2,3% preponderent caracterizate prin dereglări de scaun tranzitoriu (diaree) şi sindrom cefalgic, 
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iar în lotul copiilor cu tratament placebo reacţii adverse s-au înregistrat în 1,3% cazuri, unicul 

simptom fiind fatigabilitatea. În ambele loturi de copii reacţiile înregistrate sunt similare cu 

reacţiile adverse posibile pe care le menţionează producătorul, dar aceste reacţii nu au necesitat 

stoparea tratamentului administrat în nici unul din loturile investigate. 

 

 

4.4. Concluzii la capitolul 4 

 

1. Imaginea de ansamblu a indicatorilor de calitate a vieţii copilului cu astm bronşic 

asociat BRGE se situează la un nivel relativ mediu, scorul general obţinut fiind de 3,43,5±0,21 

puncte (scala de la 1 la 7). Cel mai mic scor l-a obţinut aria Simptome cu, 3,2±0,23 puncte, 

surclasată de aria Limităria activităţii – cu 3,3±0,19 puncte şi aria Funcţia emoţională cu o 

maximă de 3,8±0,24 puncte. Analiza rezultatelor scorurilor diferitor arii ale calităţii vieţii, 

conform chestionarului PAQLQ la copiii cu astm bronşic asociat BRGE evocă un declin la toate 

compartimentele studiate, comparativ cu valorile obţinute în studiile efectuate de alţi autori, care 

au evaluat calitatea vieţii copiilor cu astm bronşic solitar, fapt ce ne permite să afirmăm că 

BRGE are repercusiuni negative asupra calităţii vieţii copiilor cu astm bronşic. 

2. Compararea rezultatelor scorurilor pe diferite arii ale calităţii vieţii a relevat că pe 

copiii îi  afectează cel mai mult incapacitatea de a participa la diferite activităţi, această întrebare 

acumulând doar 3,0±0,22 puncte. Totodată, cel mai mare scor, deci şi cea mai mică influenţă 

negativă asupra calităţii vieţii lor, în ambele loturi s-a obţinut la întrebarea nr. 21 „Te-ai simţit 

speriat(ă) de o criză de astm?” – 4,3±0,33 şi 4,6±0,36, respectiv (p>0,05), ceea ce denotă o 

adaptare a copilului la perioadele de exacerbare ale astmului bronşic. 

3. La evaluarea scorului mediu al chestionarului calităţii vieţii în funcţie de gen, în raport 

cu lotul de studiu, s-a constatat că nu există diferenţe semnificative dintre răspunsurile băieţilor 

din lotul experimental (3,8±0,2puncte), faţă de cel al băieţilor din lotul martor (3,9±0,25 puncte; 

p>0,05), situaţie similară şi pentru fete (2,7±0,16 şi 2,97±0,21 puncte), de vreme ce între 

răspunsurile băieţilor faţă de cele ale fetelor există o diferenţă statistic semnificativă pentru 

ambele loturi (p<0,05), fetele demonstrând  o afectivitate mai mare comparativ cu cea a băieţilor. 

4. Studiul calităţii vieţii  copiilor cu astm bronşic asociat BRGE la etapa postterapie 

denotă o creştere semnificativă a scorului calităţii vieţii la toate compartimentele vizate anterior 

în lotul copiilor care au urmat  tratament cu IPP, cu un scor total de 6,1±0,2 puncte (3,3±0,21), 
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ceea ce reprezintă o creştere de +2,8 puncte (45,9%), şi a diminuat în cazul lotului martor de la 

3,7±0,22 până la 3,0±0,22, ceea ce constituie un decalaj de -0,7 puncte sau -18,92%. 

5. Ameliorarea  scorurilor ariilor vizate în chestionarul PAQLQ în lotul copiilor cu 

tratament antisecretor este obiectivizată şi prin majorarea indicilor funcţiei respiraţiei externe. 

Sporul mediu al indicilor volumelor pulmonare a constituit 23,8%, iar al fluxurilor pulmonare 

joase – 39,3%, fiind semnificativ atât după testul parametric t-Student, cât şi conform testelelor 

neparametrice. Analiza acestor indici în lotul martor a evidenţiat  aceleaşi valori scăzute ale 

funcţiei respiraţiei externe care au fost înregistrate şi până la iniţierea tratamentului cu placebo, 

sau se observă o uşoară tendinţă de depreciere a acestora.  

6. Un alt parametru de laborator monitorizat a fost aprecierea nivelului seric al IgE. S-a 

înregistrat o scădere considerabilă a nivelului IgE în lotul de studiuv– de la 641,0±67,97 ME/ml 

la 481,3±36,17 ME/ml (p<0,05) şi o creştere neesenţială a acesteia în lotul martor, de la 

396,2±47,64 ME/ml la 471,2±34,89 ME/ml (p>0,05).  

7. Comparând frecvenţa remisiunilor endoscopice ale BRGE în loturile examinate, s-au 

atestat diferenţe statistic semnificative pentru remisiunea esofagitei de reflux atinsă în lotul cu 

tratament IPP – de 84,6%, comparativ cu lotul martor, în care remisiunea endoscopică s-a atestat 

la 29,03% din cazuri (p<0,001) (χ2=111,75, gl=1, p<0,001). 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

 

1. Conform rezultatelor studiului prezentat, boala de reflux gastroesofagian se asociază 

astmului bronşic la copii în 56,1% de cazuri, inclusiv la 60,1% din aceştia simptomele 

digestive caracteristice BRGE au anticipat, la 26,2% au precedat diagnosticul de astm 

bronşic; iar în 13,59% cazuri afecţiunile au debutat concomitent. Sindromul 

bronhoobstructiv se declanşează mai devreme (7,4±0,79 luni) la copiii cu astm bronşic 

comorbid BRGE, comparativ cu copiii cu astm bronşic solitar (11,9±1,34 luni; p<0,001). 
2. S-a constatat că factorii de risc major (p<0,01) implicaţi în realizarea fenotipică a BRGE 

asociată astmului bronşic sunt antecedentele familiale de BRGE (RP=17,54; 95% IÎ: 3,88-

45,3), copil născut macrosom (RP=5,42; 95% IÎ: 1,08-16,09), encefalopatia perinatală 

(RP=6,33; 95% IÎ: 2,5-16,05). La vârsta pubertară s-a elucidat prezenţa unor factori de risc 

specifici (p<0,01): gastroduodenita cronică (RP=10,12; 95% IÎ: 5,18-9,7), consumul 

băuturilor cu cofeină (RP=6,44; 95% IÎ: 2,2-16,8), obezitatea (RP=6,03; 95% IÎ: 1,88-31,3), 

administrarea aminophyllinei per oral (RP=4,6; 95% IÎ: 1,88-31,3) şi stresul (RP=4,76; 

95% IÎ: 2,25-10,2). Calculul riscului atribuibil demonstrează  (p<0,01) că prevenirea şi 

tratamentul afecţiunilor neurologice, respectarea unui regim alimentar echilibrat, 

tratamentul gastroduodenitei cronice pot diminua cu până la 1/2 morbiditatea prin BRGE 

(%RA=17,5-22,3%, %RA=28,4% şi, respectiv, %RA=49,1%). 
3. În studiul dat am demonstrat că exacerbarea astmului bronşic este însoţită de acutizarea 

BRGE, confirmată prin creşterea numărului de refluări gastroesofagiene acide 

(277,5±40,29) şi alcaline patologice (179,6±25,89), care se reduc semnificativ (p<0,05) 

până la 58,3±4,55 refluări acide şi 87,4±7,43 refluări alcaline în perioada de control al 

maladiei astmatice. Analiza indicelui simptomatic a stabilit că la 1/3 copii cu astm bronşic 

comorbid BRGE, 46% din weezing-uri înregistrate sunt anticipate de un episod de reflux 

gastroesofagian acid (p<0,05), iar la fiecare al 4-lea copil, 32% weezing-uri sunt anticipate 

de un reflux alcalin (p<0,05). 
4. S-a elucidat rolul refluxului gastroesofagian în declanşarea acceselor de wheezing nocturn 

(p<0,001) şi a tusei uscate nocturne (p<0,001), fenomen care se intensifică odată cu 

creşterea copilului. S-a stabilit că majorarea perioadei de expunere la conţinutul gastric 

agresiv corelează cu diminuarea considerabilă (p<0,01) a funcţiei respiraţiei externe    
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FEV1 (r=-0,62), MEF25/75 (r=-0,54), iar creşterea numărului de refluări gastroesofagiene este 

un indicator indirect al severităţii sindromului obstructiv FEV1 (r=-0,45), PEF (r=-0,42). 
5. S-a stabilit o legătură directă pozitivă între forma clinico-endoscopică a BRGE şi sindromul 

algic abdominal (r=0,78; p<0,001). Gradul leziunilor esofagiene corelează direct cu 

intensitatea pirozisului (r=0,55; p<0,001) şi cu severitatea astmului bronşic (r=0,32; 

p<0,05). Examenul histopatologic al mucoasei gastroesofagiene la copiii cu BRGE 

comorbidă astmului bronşic a elucidat prezenţa gastroesofagitei de reflux cu eozinofilie, ce 

corelează direct cu severitatea astmului bronşic (r=0,39; p<0,05). 
6. S-a demonstrat că agresiunea refluatului gastroesofagian asupra mucoasei esofagiene 

intervine în perioada diurnă prin majorarea (p<0,01) numărului de refluxuri acide până la 

105,9±12,71 şi de refluxuri alcaline patologice până la 151,6±25,11, iar în perioada 

nocturnă prin prelungirea semnificativă a clearance-ului esofagian (46'12"±3'18 pentru 

refluxul gastroesofagian acid şi 24'32"±3'17 pentru refluxul alcalin patologic). 

7. Am constatat o sensibilizare reaginică mai avansată cu hiperimunoglobulinemie E de 

712±152,5ME/ml la copiii cu astm bronşic asociat cu refluxul acid patologic, ce corelează 

direct cu indicele integral De Meester (r=0,65; p<0,01), şi valori mai reduse ale IgE la 

asocierea cu refluxul alcalin patologic (308,1±96,46, p<0,01), ce corelează cu numărul de 

episoade alcaline (r=0,77; p<0,01). Sensibilizarea atopică la copiii cu astm bronşic 

comorbid refluxului gastroesofagian este confirmată prin reacţii imunopatologice IgE 

mediate (501,4±52,8 ME/ml), care la copiii cu astm bronşic solitar sunt mai puţin exprimate 

(349,9±36,9 ME/ml, p<0,01). 
8. Eficienţa terapeutică a inhibitorului pompei de protoni Lansoprazol în tratamentul BRGE 

comorbidă astmului bronşic a fost confirmată prin inducerea (p<0,01) remisiunii 

endoscopice a esofagitei de reflux la 84,6% copii şi ameliorarea scorului indicatorilor 

calităţii vieţii apreciat cu ajutorul chestionarului PAQLQ cu 45,9% (aria Activitatea copiilor 

– 47,5%, aria Simptome – 48,3% şi aria Emoţională – 41,9%, p<0,001).  
9. Problema ştiinţifică  soluţionată în teză s-a rezumat în identificarea  factorilor de risc 

biologici şi sociali care contribuie la realizarea fenotipică a bolii de reflux gastroesofagian 

la copiii cu astm bronşic, elucidarea mecanismelor clinico-patogenice complexe de 

interacţiune a acestor maladii, ceea ce a permis elaborarea măsurilor de profilaxie, 

diagnosticul precoce şi optimizarea managementului terapeutic în aceste comorbidităţi. 
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Recomandări practice 

 

1. În procesul acordării asistenţei medicale primare copiilor cu sindrom bronhoobstructiv 

recurent şi astm bronşic persistent este necesar să se precizeze existenţa factorilor de risc 

predispozanţi şi favorizanţi pentru debutul bolii de reflux gastroesofagian – antecedentele 

morbide familiale şi perinatale predispozante, alimentaţia artificială, regimul alimentar 

neechilibrat, modul de viaţă sedentar, afecţiunile neurologice şi patologia gastroduodenală 

asociată, pentru a prescrie măsuri curativ-profilactice ce pot minimiza riscul asocierii BRGE. 

2. În abordarea unui copil cu astm bronşic persistent necontrolat cu predominarea acceselor de 

weezing şi a tusei uscate nocturne rezistente la terapia convenţională antiastmatică, se 

recomandă aplicarea algoritmului de diagnostic al bolii de reflux gastroesofagian. 

3. În cazul suspecţiei BRGE la copiii cu astm bronşic, se va indica ca prim examen explorativ 

endoscopia tubului digestiv superior pentru diagnosticarea leziunilor mucoasei esofagiene şi a 

dereglărilor de motilitate gastroesofagiană. Pentru diagnosticul bolii de reflux gastroesofagian 

fără esofagită asociată astmului bronşic, este necesară investigaţia histopatologică a 

bioptatului esofagian cu aprecierea gradului de infiltraţie eozinofilică, ca un criteriu 

complementar de apreciere a severităţii astmului bronşic. 

4. Pentru confirmarea evoluţiei atipice a bolii de reflux gastroesofagian  se recomandă 

explorarea pH-metrică gastroesofagiană în condiţiile unei clinici specializate. Calculul 

indicelui simptomatic delimitează cert cazurile de implicare a refluxului gastroesofagian în 

geneza şi perpetuarea componentulei bronhoobstructive la copiii cu astm bronşic şi impune o 

tactică curativă individuală cu monitorizarea în dinamică a acestor pacienţi. 

5. Copiilor cu boală de reflux gastroesofagian asociată astmului bronşic li se va indica 

respectarea unui regim alimentar echilibrat şi iniţierea tratamentului cu inhibitorul pompei de 

protoni lansoprazol în doza de 1 mg/kg/zi, cu titrarea ulterioară a dozei luând în calcul scorul 

simptomatic obţinut pentru o perioadă de 3 luni. 

6. Este utilă implementarea  de către medicii practicieni a “Chestionarului privind calitatea vieţii 

la copiii cu astm bronşic” (PAQLQ) pentru a monitoriza eficienţa controlului asupra astmului 

bronşic asociat cu BRGE, prin măsurarea funcţionalităţii fizice, emoţionale şi ocupaţionale, 

precum şi pentru aprecierea criteriilor psiho-sociale de ameliorare a calităţii vieţii pacienţilor. 
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ANEXE 

                                                                                                         Anexa 1. 
Chestionar privind evaluarea sănătăţii copiilor incluşi în studiu 

 
1. Lot experimental, lot martor, fără reflux, fără astm   
2. FA Nr. ___________ internat __________ externat __________ 
3. FEGDS cu biopsie/fără  
4. FA Nr. ___________ internat __________ externat __________ 
5. Ph- metrie nictemerală efectuată/neefectuată  
6. FA Nr. ___________ internat __________ externat __________ 
7. FA Nr. ___________ internat __________ externat __________ 
8. FA Nr. ___________ internat __________ externat __________ 

 
I. EXTRAS DIN FIŞA MEDICALĂ A COPILULUI 

NUMELE _________________________________  
PRENUMELE _____________________________ 

1. Mama (NP, vârsta, studii) 
2. Tata (NP, vârsta, studii) 
3. Adresa U/R __________________  
4. telefon ______________________ 
5.  Vârsta (ani, luni)  
6. Z.L.A ____________  
7. Sexul M F 
8. Locul naşterii_________________________________________________________ 
9. Diagnosticul clinic_____________________________________________________ 
10. Istoricul vieţii 

 
Factori favorizanţi perinatali (la mamă): 

 Compartimentul prenatal (evoluţia sarcinii) 
 folosirea în exces a produselor alergizante (ouă, citrice, ciocolată, nuci, miere) 
 tabagism, alcoolism,stres 
 noxe profesionale (lac, vopsea, acizi) 

- sarcina _________, naşterea __________ 
- evoluţia sarcinii  

 gestoză, trimestrul _________ 
 anemie __________ 
 infecţii intrauterine _____________________ 
 iminenţă de naştere prematură ____________ 
 boli cronice la mamă ____________________ 
 dintre ele acutizat  în timpul sarcinii _______ 

 Naşterea 
- termenul _______________________ 
- masa _______________________ talia ______________________ 
- evoluţia naşterii (encefalopatie hipoxi/ischemică, traumatică)_______ 
- alimentaţia  

 naturală  
 artificială __________diversificarea 
 mixtă ______________ 
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II. ANAMNESTICUL EREDOCOLATERAL (familial) 
(FACTORI DE RISC PREDISPOZANŢI) 

 
 

Afecţiunile  Mama Tata Bunei Fr/s Afecţiunile  Mama Tata Bunei Fr/s 
Afecţiuni cronice respiratorii Manifestări alergice 
Bronşite cronice     Dermatite alergice     
BPOC      Eczemă      
Astm bronşic     Rinită alergică     
Afecţiuni digestive Conjunctivita      
Gastrită cronică          
Boala ulceroasă          
BRGE           
Complicaţii           

 
III. FACTORI DE RISC FAVORIZANŢI 

 
Exogeni  Endogeni secundari  
Meteosensibilitate   pilorospasm, stenoză pilorică, pancreas inelar  
Factor social (împovărat/neîmpovărat), situaţia 
materială (satisf/nesat), odaie separată (da/nu), 
familie completă/incompletă 

   

Alimente fierbinţi sau reci, citrice, produse din 
tomate, produse mentolate, dulciuri, ciocolată, 
băuturi cu cofeină. condimente, alimente picante sau 
grase, ceai (negru, verde), alcool 
Alergeni habituali: blană de câine, blană de cobai, 
blană de pisică, ambrozie, gândac de bucătărie, 
lobodă, mesteacăn, păpădie, pelin, pene de pernă, 
pin, pirei, plop, raigras, stejar, urzică, 
Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides 
pteronyssinus, praf de casă, floarea soarelui 

 Duodenostază secundară (hepatopatie, 
dischinezia căilor biliare, malf. ale colecistului 
(sept,inflexiune), pancreatită reactivă, reflux 
duodeno-gastral, sindromul intestinului iritabil, 
dismicrobism, sindrom de malabsorbţie  

 

Calitatea apei consumată (centralizat, fîntînă, izvor)  Hernie hiatală  
Medicamente (anticolinergice neselective, nitraţi, 
agonişti adrenergici, derivaţi xantinici, blocanţi ai 
canalalor de calciu, AINS) 

 Parazitoze intestinale (ascaridoză, enterobioză, 
giardiază) 

 

Tabagismul, fumatul pasiv (mama,tata)  Obezitate  
Noxe casnice (umezeală, animale de casă: câine, 
pisică. peşti, păsări, fumul de sobe etc.) 

 Helicobacter pylori  

Afecţiuni predispozante  Endogeni primari  
Diateză exsudativă  Encefolopatie perinatală a SNC (hip/isch., 

traum) 
 

Diateză alergică (atopică)  Encefalopatie rezidual/organică  
Dermatită alergică, edem angionevrotic  Disfuncţie vegetativă (distonie vegeto-

vasculară) 
 

Rinită alergică, conjunctivită  Stress psihoemoţional la şcoală (stress)  
Manifestări alergice alimentare (citrice, miere, ciocolată, nuci, ouă, peşte, produse de culoare roşie)  
Teste cutanate sau IgE specifice: albuş ou găină, blană de câine, blană de cobai, blană de pisică, ambrozie, 
cacao, cafea, carne de porc, carne de vită, cazein lapte de vacă, coster, crupă de orez, crupă de porumb, 
dafnii, fasole, gândac de bucătărie, crupă de hrişcă, hec, lămâie, lobodă, zmeură, mesteacăn, păpădie, pelin, 
pene de pernă, pin, pirei, plop, raigras, secară, stejar, timofeevca, tomate, urzică, Dermatophagoides farinae, 
Dermatophagoides pteronyssinus, praf de casă, floarea soarelui 

 

Reacţie la medicamente  
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Exacerbarea astmului 
bronşic fenotipic (anul) 

Pe fondul 
virozelor 

Contact cu 
alergeni 
habituali 

Alergeni 
alimentari/ 
efort fizic 

Posibil cond. de 
reflux 

(vomă, apnee, 
tuse nocturnă) 

INIŢIAL     
     
     
     

 
IV. AFECŢIUNI SUPORTATE ÎN TRECUT 

 
Vârsta 

de 
debut 

Afecţiunea Frecvenţa acutizărilor pe an Durata medie de 
tratament 

   anul anul anul med <7 7-14 14 
 Bronşită acută        
 Bronşită obstructivă        
 Bronhopneumonie        
 Laringită        
 Laringită obstructivă        
 Faringite, amigdalite         
 Vocea răguşită        
 Sinuzite, otite        
 Caries         
 Gastrită, ulcer        
 RGE dur., inv/neinv        
 Astm bronsic        
 Durata bronşitei obstr./confirmarea 

astmului bronşic 
       

 
Durata manifestărilor digestive în lipsa celor respiratorii ____________________________ 
Tusea cronică: durata __________vârsta de debut________ caracterul ________________ 
Localizarea pneumoniilor (lobul) ______  
Limba saburală (albă, galben-verzuie) vârsta, durata 
 
Modificări la sugar 
Sindr. dispeptic (regurgitări, eructaţii, vomă, rumegare, dificultăţi la hrănire, dureri colicative, refuz al 
alimentaţiei, sughiţ, sindr. pernei umede 
 
Manifestări extradigestive: sindromul copilului hiperexcitat, accese de apnee nocturne, accese de 
apnee în timpul alimentaţiei 
 

 Timpul de apariţie (luni) 
 Durata manifestărilor (luni) 
 Pe ce fond (trecere la alim. mixtă, diversificare, alim. artificială) 
 Evoluţia: dispărut/continuat şi în ce 
 Manifestări e/digestive condiţii (trecerea la altă alimentaţie, tratament) 
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V. EVALUAREA DATELOR SUBIECTIVE DIN ANAMNESTIC  
 

 vârsta de debut Frecvenţa/săp- 
tămână 

la efort 
fizic relaţia cu alimentaţia caracterul 

 ani durata Zilnic >2ori/
săpt periodic Pe 

foame Postprandial nocturn senzaţia 

Pirozis          
Regurgitaţ, eructaţie          
Sughit, icnet          
Vărsături recurente          
Greaţă          
Sindromul algic          
Gust acru, amar           
Sialoree          
Disfagie, Odinofagie          
Sindr. petei umede          
Halenă          
Scaun, SCI          
Apetit          
Senz. nod în faringe          

 
VI. EVALUAREA CLINICĂ 

 

PARAMETRII EXAMINAREA 
I II III IV V 

Creşterea şi dezvoltarea  
Masa la momentul examinării       
Deficit ponderal      
Talia copilului      
Dezvoltarea psihică      
Dezvoltarea fizică      
Date subiective 
Manifestrări respiratorii I II III IV V 

 I II III IV V       
Wheezing       Tuse nocturnă      
Tuse spastică      Tuse la efort       
Tuse uscată       Tuse la praf      
Tuse umedă      Episoade de apnee      
Tuse matinală      Răguşirea vocii       
Tuse diurnă      Senzaţia de corp străin în gât      
Digestive  
Greaţă matinală      Gust acru în gură      
Regurgitaţie       Gust amar în gură      
Pirozis       Halenă       
Eructaţii       Refuzul de alimentaţie      
Vărsături       Odinofagie       
Sialoree       Sindr. petei umede      
Altele 
Cefalee       Vertijuri       
Fatigabilitate       Stări sincopale      
Examenul obiectiv 
Sistemul respirator I II III IV V 
Raluri sibilante 
(localizarea) 

     Implicarea în respiraţie a 
muşchilor auxiliari 

     

Raluri buloase 
(localizarea) 

     Dispnee inspiratorie      

Crepitaţie      Dispnee expiratorie      
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(localizarea) 
Stridor       Rinoree       
FR      Vegetaţii adenoide      
Insuficienţă 
respiratorie (gr.) 

     Otalgii       

Tiraj intercostal      Altele      
Bătaia aripilor 
nazale 

           

Sistemul digestiv 
Faringită (eritem al 
peretelui posterior) 

     Cheilită       

Limba saburală      Stomatită       
Carie dentară      Dureri la palpare în epigastru, 

hipogastru, mezogastru 
     

Limbă geografică      Simptomul Mendel pozitiv      
Kera,Kacea, Lapine, 
Miusi, Ortner, De 
Jarden, Meyo-
Robson 

     Modificări ale tegumentelor 
(uscate, hiperpigmentare, 
depigmentare) 

     

Dermografism       Modificări ale conjunctivelor      
 

Displazii ale ţesutului conjunctiv: 
 picior plat 
 anomalii ale cavităţii bucale 
 hernii 
 hipermobilitatea articulaţiilor  
 Conformaţia policelui 
 Conformaţia mânii  
 hemangioame 
 modificări ale plămânilor 
 modificări renale (dedublarea, deformarea sistemului caliceal, pieloectazie, nefroptoză, mobilitate 

sporită) 
 modificări ale vezicii biliare (anomalii, curburi, sept) 
 modificări ale cordului (prolaps), dilatarea sinusului Valsalva, dilatarea aortei la bază 

 

 

 

 

Nr. eval. 
termen, data 

Clasificare
astm 

bronsic 
 

Nr.  accese 
diurne/săpt. 

 
 

Pe ce fond 
Viroză,e fort 

fizic, 
alimentar, 

reflux, alerg. 
menaj, alte 

Nr accese 
nocturne /săpt. 

 
 

Pe ce fond 
Viroză,efort 

fizic, alimentar, 
reflux, 

alerg.menaj, 
alte 

Terapia 
controller, 
doza CSI 
a/hist, IPP 

Nr.  de exacerbări şi tratam. 
efectuate 

Spitali- 
zare 

Nr.epis.- 
neces. 

adm. β2 
adreno- 

mimetice 

Nr.epis.-
neces. 

adm.β2 
şi c/ster. 
inh.sau 

i/m 

1 Reevaluare la        

2 Reevaluare la        
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           Anexa 2. 
Acord asupra metodelor diagnostice şi terapeutice 

Subsemnatul________________________________________________________________ 

1. Autorizez medicii din clinică să execute asupra copilului procedurile diagnostice necesare 
pentru stabilirea diagnosticului 

2. Am fost informat referitor la necesitatea efectuării procedurilor diagnostice, a beneficiilor şi 
prejudiciilor previzibile, precum şi asupra complicaţiilor şi riscurilor posibile. Mi s-a răspuns la 
întrebările puse. 

3. Sunt conştient că în cursul intervenţiei sau al actului terapeutic pot apărea situaţii neprevăzute, 
care necesită proceduri diferite de cele preconizate. Consimt la efectuarea intervenţiilor sau 
procedurilor terapeutice, pe care medicii le consideră necesare. 

4. Rezultatele investigaţiilor pot fi folosite în scopuri medicale ştiinţifice. 

5. Conştient fiind de beneficiile şi riscurile procedurilor diagnostice, terapeutice, le accept fără  
solicita asigurări suplimentare în privinţa rezultatelor. 

6. Confirm că am citit şi înţeles în întregime textul mai sus menţionat. 

Semnătura părintelui (părinţilor) sau reprezentantului 
lelegitim__________________Data:________________ 

Semnătura unui martor sau expert independent (este necesară în cazul când pacientul (părintele) 
nu poate citi, are o vârstă foarte înaintată sau stare gravă a 
sănătăţii___________________________Data:________________ 
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           Anexa 3. 
Declaraţie de consimţământ informat 

 

Permisiune de la părinţi sau reprezentantul legitim 

 

Subsemnatul/a________________________________________ 

Domiciliat în str____________________________________,nr______,bl______,ap____ 

Localitatea_______________________________________________,telefon__________ 

Sunt de acord ca copilul meu______________________________________________ 

având diagnosticul ________________________________________________________ 

să urmeze tratamentul cu Lansoprol 1mg/kg/zi. 

Am fost informat/ă asupra conţinutului, importanţei şi consecinţelor administrării acestei terapii. Mi-a 
fost oferită posibilitatea de a citi, discuta şi a pune întrebări. Îmi dau consimţământul ca copilul meu să 
participe în cadrul acestui studiu. Informaţia referitor la această cercetare a fost prezentată copilului meu 
în limbaj cunoscut pentru el şi copilul a fost de acord să participe la acest studiu. 

Mă declar de acord ca copilul meu să administreze acest tratament, să urmeze instrucţiunile medicului 
precum şi efectuarea tuturor examenelor clinice şi de laborator necesare unei conduite terapeutice 
eficiente. 

Mă declar de acord să răspund la întrebări şi să semnalez în timp util orice manifestare clinică survenită 
pe parcursul terapiei. 

 Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos încercuind răspunsul potrivit: 

1. Aţi discutat cu medicul curant despre tratamentul pe care îl va urma copilul dvs.? DA/NU 

2. Aţi înţeles care sunt beneficiile şi riscurile acestui tratament? DA/NU 

3. Sunteţi de acord ca copilul dvs. să participle la acest studiu şi să urmeze acest tratament? DA/NU 

4. Aţi luat  cunoştinţă despre reacţiile adverse ale acestui tratament ? DA/NU 

Semnătura părintelui (părinţilor) sau reprezentantului legitim 
__________________Data:________________ 

Semnătura unui martor sau expert  independent (este necesară în cazul când pacientul (părintele) nu poate 
citi, are o vârstă foarte înaintată sau stare gravă a 
sănătăţii___________________________Data:________________ 

Medicul specialist care a recomandat tratamentul __________________________ Data:_____________ 
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           Anexa 4. 

Repartizarea randomizată a copiilor incluşi în studiul clinic 

 
Grupul de studiu 

experiment placebo 
52 9 
6 48 
19 16 
40 12 
55 24 
30 1 
28 15 
2 22 
18 54 
3 8 
13 29 
38 62 
17 10 
46 60 
37 5 
44 59 
36 27 
26 21 
14 58 
20 45 
57 23 
33 41 
25 32 
51 47 
35 39 
53 56 
7 49 
34 11 
50 43 
42 61 
4 31 
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           Anexa 5.  
Agenda de autocontrol 

 

Pacient:Numele_____________________Prenumele_____________________Vârsta______________ 

Adresa______________________________________________________________________________ 

Cod_________________ 

Medic Adam Ianoş tel. 79514096 

Din__________________________pană la____________________________ 

Nr. 
ord 
zile 

Piro 
zis 

 1-5 

Regurgitaţie/er
uctaţie 

1-5 

Gust 
acru/a
mar 
1-5 

Halenă 
+/- 

Pernă 
umedă 

+/- 

Limit. 
efort. 
fizic 
+/- 

Weesing, 
tuse 

noaptea 
1-4 

Weesing, 
tuse 
ziua 
1-4 

Salbut 
Pufuri 

zi/noapt
e-număr 

Spitali- 
zare-S 

 
PEF 

dimin/ 
seara 

 

Medica- 
ţie 
 

Lanso/L 
Flexo/F 
Abs/A 

1.             
2.             
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          Anexa 6. 

Chestionarul de evaluare a indicatorilor de  calitate a vieţii copiilor cu astm  
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           Anexa 7. 
Caracteristicile factorilor de risc 

 
 

Tabelul A 7.1 Caracteristicile factorilor de risc perinatali 
 

Factorii de risc 
perinatali 

Astm bronşic + 
BRGE (103 copii) 

Astm bronşic 
(103 copii) 

Total 
(206 copii) 

c.a. % c.a. % c.a. % 
Consumul produselor 
alegrice de către mamă  

97 94,17 96 93,20 193 93,69 

Tabagism activ 4 3,88 2 1,94 6 2,91 
Tabagism pasiv 26 25,24 25 24,27 51 24,76 
Alcoolism 2 1,94 0 - 2 0,97 
Noxe profesionale 15 14,56 7 6,80 22 10,68 
Gestoză 47 45,63 53 51,46 100 48,54 
Anemie mama 56 54,37 34 33,01 90 43,69 
Infecţii intrauterine 4 3,88 2 1,94 6 2,91 
 Iminenţă de naştere 
prematură 

21 20,39 9 8,74 30 14,56 

Copil născut prematur 4 3,88 11 10,67 15 7,28 
Copil supramaturat 7 6,80 3 2,91 10 4,85 
Hipoxie cronică 
i/uterină 

23 22,3 11 10,67 34 33 

Encefalopatie 
perinatală 

58 56,31 37 35,9 95 46,11 

Copil cu greutate mică 
la naştere 

11 10,67 15 14,56 26 12,62 

Copil născut 
macrosom 

10 9,71 2 1,94 12 5,83 

Alimentaţia naturală 26 25,24 42 40,78 68 33,01 
Stres în timpul sarcinii 59 57,28 30 29,13 89 43,20 
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Tabelul A 7.2 Caracteristicile factorilor de risc eredocolaterali 

 

Factorii de risc 
eredocolaterali 

Astm bronşic + 
BRGE (103 copii) 

Astm bronşic 
(103 copii) 

Total 
(206 copii) 

c.a. % c.a. % c.a. % 
Prezenţa bolilor 
respiratorii la mamă 

11 
(astm–4;  
br. cr. –7) 

10,7 
6 

(astm – 4; 
br. cr. – 2) 

5,8 17 8,25 

Prezenţa bolilor 
digestive la mamă 

48 
(BRGE-28; 
gastr–12; 
ulcer–8) 

46,6 
9 

(BRGE–2; 
gastr–5; 
ulcer–2) 

8,7 57 27,67 

Prezenţa BRGE la 
mamă 

28 27,1 2 1,94 30 14,5 

Prezenţa bolilor 
alergice la mamă 26 25,2 14 13,6 40 19,42 

Prezenţa bolilor 
digestive la tată 

29 
(BRGE–12; 

gastr–8; 
ulcer–9) 

28,2 
10 

(BRGE–-2; 
gastr–2; 
ulcer–6) 

9,71 39 18,93 

Prezenţa BRGE la tată 12 11,65 2 1,94 14 6,79 
Prezenţa astmului 
la frate /soră 9 8,7 5 4,85 14 6,80 

Prezenţa gastritei 
la frate/soră 7 6,80 5 4,85 12 5,83 

Prezenţa bolilor 
alergice la frate/soră 15 14,56 7 6,80 22 10,68 

Prezenţa BRGE la 
rudele de gradul I 

 21 20,39 5 4,85 26 12,62 
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Tabelul A 7.3 Caracteristicile factorilor de risc din perioada de sugar 

 

Factorii de risc din 
perioada de sugar 

Astm bronşic + 
BRGE (103 copii) 

Astm bronşic 
(103 copii) 

Total 
(206 copii) 

c.a. % c.a. % c.a. % 
Regurgitaţii până la 
vârsta de  3 luni 

68 66,01 14 13,5 82 39,8 

Regurgitaţii până la 6 
luni 

32 31,06 10 9,7 42 20,3 

Regurgitaţii până la 12 
luni 

22 21,35 5 4,85 27 13,1 

Asociere regurgitaţii şi 
sdr. bărbiei umede 

68 66,01 12 11,65 90 43,6 

Eructaţii 41 39,81 8 7,77 49 23,79 
Vomă 37 35,92 7 6,80 44 21,36 
Rumegare 0  0  0  
Dificultăţi alimentare 14 13,59 12 11,65 26 12,62 
Dureri colicative 58 56,31 27 26,21 85 41,26 
Refuz de la alimentaţie 23 22,33 2 1,94 25 12,14 
Sughiţ 38 36,89 1 0,97 39 18,93 
Sindromul bărbiei 
umede 

63 61,17 12 11,65 75 36,4 

Sindromul copilului 
hiperexcitat 
(postprandial) 

49 47,57 9 8,74 58 28,16 

Apnee în timpul  
alimentaţiei 

33 32,04 2 1,94 35 16,99 

Bronho/ laringospasm 
reflector 

26 12,62 2 1,94 28 13,95 

Malnutriţie 21 20,39 6 5,83 27 13,11 
Paratrofie 13 12,62 5 4,85 18 8,74 
Anemie la sugar 72 69,90 35 33,98 107 51,94 
Rahitism 26 25,24 15 14,56 41 19,90 
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Tabelul A 7.4 Caracteristicile factorilor de risc endogeni 

 

Factorii de risc endogeni 
Astm bronşic + 

BRGE (103 copii) 
Astm bronşic 
(103 copii) 

Total 
(206 copii) 

c.a. % c.a. % c.a. % 
Pilorospasm 2 1,94 0  2 0,97 
Pilorostenoză 0  0  0  
Pancreas inelar 0  0  0  
Gastroduodenită cronică 87 84,47 36 34,95 123 59,71 
Afecţiunea glandei 
pancreatice 

73 70,87 32 31,07 105 50,97 

Afecţiunea colecistului 
(malformaţii minore) 

61 59,22 21 20,39 82 39,81 

Sindromul intestinului 
iritabil 

10 9,71 3 2,91 13 6,31 

Reflux duodenogastric 27 26,21 4 3,88 31 15,05 
Parazitoze 54 52,43 14 13,59 68 33,01 
Giardiaza 23 22,3 4 3,88 27 13,1 
Retard ponderal 9 8,74 2 1,94 11 5,34 
Helicobacter pylori 25 din 

36 
69,44 6 din 9 66,67 31 din 

45 
68,89 

Sindrom hipertensiune  
i/craniană 

29 28,16 6 5,83 35 16,99 

Reuşită mai slabă la şcoală 36 34,9 22 21,3 58 28,1 
Copil supraponderal sau 
obez 

 
11 10,7  2 1,94 13 6,31 

Copil cu talie înaltă 
(pentru BRGE erozivă) 

15 14,56 5 4,85 20 9,7 

Disfuncţie cerebrală 
minimă 

29 28,16 11 10,67 40 19,42 

Pirozis (durata 2 ani) 63 din 
103 61,1 0    

Pirozis (Likert 3-4) cu 
durata 3 ani pentru BRGE 
cu esofagită gr.II 

26 din 
87 

21,36 0    
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Tabelul A 7.5 Caracteristicile factorilor de risc exogeni  

 

Factorii de risc exogeni 
Astm bronşic + 

BRGE (103 copii) 
Astm bronşic 
(103 copii) 

Total 
(206 copii) 

c.a. % c.a. % c.a. % 
Situaţia socială dificilă 32 31,07 25 24,27 57 27,67 
Situaţia materială 
nesatisfăcătoare 

23 22,33 13 12,62 36 17,48 

Practicarea sportului 34 33,01 51 49,52 85 41,26 
Regim sedentar 36 34,95 19 18,45 55 26,7 
Nerespectarea regimului 
alimentar  

53 51,46 30 29,13 83 40,29 

Consum de citrice  67 65,05 46 44,66 113 54,85 
Consum de tomate  84 81,55 55 53,40 139 67,48 
Consum de prod.mentolate  54 52,43 63 61,17 117 56,79 
Dulciuri  76 73,78 72 69,90 148 71,84 
Ciocolată  74 71,84 64 62,14 138 66,99 
Condimente, prăjeli 38 36,89 21 20,39 59 28,64 
Băuturi carbogazoase 36 34,95 16 15,53 52 25,3 
Consum băuturi cu cofeină 24 din 30 80 18 din 47 38,29 42 54,5 
Băuturi energizante 5 din 30 16,6 6 din 47 12,76 11 14,28 
Alcool  3 2,91 5 4,85 8 3,88 
Ceai (negru,verde) 69 66,99 41 39,81 110 53,40 
Utilizarea apei din fântână 55 53,40 63 61,17 118 57,28 
Medicamente per/os 
(aminophylină, salbutamol) 

12 11,65 3 2,91 15 7,28 

Fumat pasiv 48 46,60 37 35,92 85 41,26 
Fumat pasiv vârsta 7-11 ani 20din 37 54,05 4 din 22 18,18   
Fumatul activ la adolescenţi 13 din 30 43,3 7 din 47 14,8 20 25,9 
Fumatul activ cu BRGE 
erozivă 

10 din 13 76,9 3 din 13 23,1   

Animale domestice în anturaj 63 61,17 62 60,19 125 60,68 
Stres 42 40,78 13 12,62 55 26,7 
Alergie alimentară 78 75,73 67 65,05 145 70,39 
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                  Anexa 8. 
Evaluarea statistică a factorilor de risc 

 

 

Tabelul A 8.1 Evaluarea statistică a factorilor de risc perinatali conform indicilor tabelului 2x2 
 

 

Factorul de risc RA Sensib. % 
95%CI 

Specificit. % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2  df p 

Consumul produselor 
alegrice de către 
mamă  

0,0097 0,503 
(0,48-0,52) 

0,538 
(0,27-0,79) 

0,942 
(0,91-0,97) 

0,068 
(0,03-0,1) 

1,179 
(0,34-4,14) 0,031 1 >0,05 1,089 0,924 

Tabagism activ 0,0194 0,667 
(0,24-0,94) 

0,505 
(0,49-0,51) 

0,039 
(0,01-0,06) 

0,981 
(0,96-1,0) 

2,04 
(0,31-16,4) 0,172 1 >0,05 1,347 0,66 

Tabagism pasiv 0,0097 0,51 
(0,38-0,64) 

0,503 
(0,46-0,54) 

0,252 
(0,19-0,31) 

0,757 
(0,7-0,82) 

1,054 
(0,53-2,08) 0,001 1 >0,05 1,026 0,974 

Noxe profesionale 0,0777 0,682 
(0,46-0,85) 

0,522 
(0,495-0,54) 

0,146 
(0,1-0,18) 

0,932 
(0,89-0,97) 

2,338 
(0,84-6,67) 2,494 1 >0,05 1,426 0,61 

Gestoză -0,0582 0,47 
(0,39-0,55) 

0,472 
(0,4-0,54) 

0,456 
(0,39-0,53) 

0,485 
(0,41-0,56) 

0,792 
(0,44-1,42) 0,486 1 >0,05 0,889 1,124 

Anemie la mamă 0,2136 0,622 
(0,54-0,7) 

0,595 
(0,53-0,66) 

0,544 
(0,47-0,61) 

0,67 
(0,59-0,74) 

2,418 
(1,32-4,43) 8,702 1 <0,05 1,536 0,635 

Infecţii intrauterine 0,0194 0,667 
(0,24-0,94) 

0,505 
(0,49-0,51) 

0,039 
(0,01-0,05) 

0,981 
(0,96-0,99) 

2,04 
(0,31-16,4) 0,172 1 >0,05 1,347 0,66 

Iminenţă de naştere 

prematură 0,1165 0,70 
(0,52-0,84) 

0,534 
(0,50-0,56) 

0,204 
(0,15-0,25) 

0,913 
(0,86-0,95) 

2,675 
(1,09-6,72) 4,721 1 <0,05 1,502 0,561 

Prematuritate -0,0679 0,267 
(0,9-0,54) 

0,482 
(0,47-0,5) 

0,039 
(0,01-0,08) 

0,893 
(0,87-0,93) 

0,338 
(0,09-1,2) 2,588 1 >0,05 0,514 1,522 

Supramaturitate 0,0388 0,70 
(0,36-0,92) 

0,51 
(0,49-0,52) 

0,068 
(0,04-0,09) 

0,971 
(0,94-0,99) 

2,431 
(0,55-12,2) 0,946 1 >0,05 1,429 0,588 



162 
 

Factorul de risc RA Sensib. % 
95%CI 

Specificit. % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2  df p 

Copil macrosom 0,0777 0,833 
(0,52-0,97) 

0,521 
(0,50-0,53) 

0,097 
(0,06-0,11) 

0,981 
(0,94-1,0) 

5,429 
(1,08-16,9) 4,336 1 <0,05 1,738 0,32 

Encefalopatie 
perinatală 0,204 0,56 

(0,46-0,66) 
0,64 

(0,53 -0,73) 
0,61 

(0,5-0,7) 
0,59 

(0,49-0,68) 
2,29 

(1,31 -4,02) 7,814 1 <0,001 1,51 0,659 

Copil cu greutate 

mică la naştere -0,0388 0,423 
(0,25-0,62) 

0,489 
(0,46-0,52) 

0,107 
(0,06-0,16) 

0,854 
(0,81-0,9) 

0,701 
(0,28-1,73) 0,396 1 >0,05 0,828 1,18 

Alimentaţia naturală -0,1553 0,382 
(0,29-0,49) 

0,442 
(0,39-0,49) 

0,252 
(0,19-0,32) 

0,592 
(0,53-0,66) 

0,49 
(0,26-0,93) 4,939 1 <0,05 0,685 1,397 

Stres în timpul 
sarcinii 0,2816 0,663 

(0,58-0,74) 
0,624 

(0,56-0,68) 
0,573 

(0,50-0,64) 
0,709 

(0,64-0,77) 
3,263 

(1,76-6,07) 15,51 1 <0,001 1,763 0,54 

Hipoxie cronică 
i/uterină 0,117 0,22 

(0,14 -0,31) 
0,89 

(0,81 -0,94) 

0,67 
(0,49 -
0,82) 

0,53 
(0,45-0,61) 

2,40 
(1,04 -5,23) 4,26 1 <0,05 1,6 0,658 

 
 

Tabelul A 8.2 Evaluarea statistică a factorilor eredocolaterali conform indicilor tabelului 2x2 
 

Factorul de risc RA Sensib., % 
95%CI 

Specificit., % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI 

RP Certitudinea RP+ RP- 
χ2  df p 

Mama 
Prezenţa bolilor 
alergice 0,1165 0,650 

(0,49-0,78) 
0,536 

(0,5-0,57) 
0,252 

(0,19-0,3) 
0,864 

(0,81-0,9) 
2,147 

(0,99-4,69) 3,754 1 =0,052 1,40 0,653 

Prezenţa bolilor 
respirat. 
 

0,0485 0,647 
(0,39-0,85) 

0,513 
(0,49-0,53) 

0,107 
(0,07-0,14) 

0,942 
(0,9-0,97) 

1,933 
(0,63-6,16) 1,026 1 >0,05 1,33 0,688 

Prezenţa bolilor 
digestive  

Inclusiv: 
0,3786 0,842 

(0,73-0,92) 
0,631 

(0,59-0,66) 
0,466 

(0,41-0,51) 
0,913 

(0,8-0,96) 
9,115 

(3,94-21,7) 35,03 1 <0,001 2,28 0,250 

Prezenţa BRGE 0,2524 0,933 
(0,78-0,99) 

0,566 
(0,53-0,57) 

0,272 
(0,23-0,29) 

0,979 
(0,93-1,0) 

17,547 
(3,88-45,3) 22,53 1 <0,001 2,10 0,12 
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Factorul de risc RA Sensib., % 
95%CI 

Specificit., % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI 

RP Certitudinea RP+ RP- 
χ2  df p 

Prezenţa gastritei 
cronice 0,068 0,80 

(0,45-0,96) 
0,515 

(0,49-0,52) 
0,078 

(0,04-0,09) 
0,981 

(0,95-1,0) 
4,253 

(0,81-9,75) 2,628 1 >0,05 1,65 0,388 

Prezenţa ulcerului 
gastric 0,0583 0,60 

(0,34-0,82) 
0,497 

(0,48-0,52) 
0,087 

(0,05-0,12) 
0,939 

(0,89-0,9) 
1,484 

(0,46-4,92) 0,21 1 >0,05 1,19 0,804 

Tata 
Prezenţa bolilor 
alergice 0,0485 0,647 

(0,39-0,85) 
0,513 

(0,49-0,53) 
0,107 

(0,07-0,14) 
0,942 

(0,9-0,97) 
1,933 

(0,63-6,16) 1,026 1 >0,05 1,33 0,688 

Prezenţa bolilor 
respirat.  0,1165 0,62 

(0,49-0,74) 
0,538 

(0,49-0,58) 
0,301 

(0,24-0,36) 
0,816 

(0,75-0,9) 
1,904 

(0,95-3,85) 3,2 1 >0,05 1,343 0,706 

Prezenţa BRGE 0,0971 0,857 
(0,57-0,98) 

0,526 
(0,51-0,54) 

0,117 
(0,08-0,13) 

0,981 
(0,94-1,0) 

6,66 
(1,36-14,2) 6,21 1 <0,05 1,81 0,272 

Prezenţa gastritei 
cronice 0,0583 0,80 

(0,45-0,96) 
0,515 

(0,49-0,52) 
0,078 

(0,04-0,09) 
0,981 

(0,95-1,0) 
4,253 

(0,8-29,7) 2,628 1 >0,05 1,65 0,388 

Prezenţa ulcerului 
gastric 0,0291 0,6 

(0,34-0,82) 
0,51 

(0,49-0,53) 
0,087 

(0,05-0,12) 
0,942 

(0,9-0,97) 
1,548 

(0,48-5,13) 0,29 1 >0,05 1,22 0,788 

Frate / Soră 
Prezenţa bolilor 
alergice  0,0777 0,682 

(0,46-0,85) 
0,522 

(0,49-0,54) 
0,146 

(0,1-0,18) 
0,932 

(0,89-1,0) 
2,338 

(0,84-6,67) 2,494 1 >0,05 1,426 0,61 

Prezenţa bolilor 
respiratorii (AB) 0,0388 0,643 

(0,36-0,86) 
0,510 

(0,49-0,53) 
0,087 

(0,05-0,12) 
0,951 

(0,91-1,0) 
1,877 

(0,55-6,71) 0,69 1 >0,05 1,313 0,7 

Prezenţa bolilor 
digestive (BRGE, gastr. 
cron.) 

0,0194 0,583 
(0,29-0,83) 

0,505 
(0,49-0,52) 

0,068 
(0,03-0,1) 

0,951 
(0,90-1,0) 

1,429 
(0,39-5,4) 0,088 1 >0,05 1,179 0,825 

Rude de gradul I 
Prezenţa bolilor 
alergice 0,0194 0,583 

(0,29-083) 
0,505 

(0,49-0,52) 
0,068 

(0,03-0,1) 
0,951 

(0,92-0,9) 
1,429 

(0,39-5,4) 0,088 1 >0,05 1,18 0,824 

Prezenţa bolilor 
respiratorii -0,0097 0,444 

(0,16-0,77) 
0,497 

(0,48-0,51) 
0,039 

(0,01-0,07) 
0,951 

(0,93-1,0) 
0,792 

(0,17-3,52) 0,001 1 >0,05 0,884 1,117 

Prezenţa BRGE 0,058 0,808 
(0,61-0,93) 

0,544 
(0,52-0,56) 

0,204 
(0,16-0,23) 

0,951 
(0,9-0,98) 

5,02 
(1,69-15,9) 9,904 1 =0,002 1,773 0,353 
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Tabelul A 8.3 Evaluarea statistică a factorilor exogeni conform indicilor tabelului 2x2 

 
Factorul de risc RA Sensib., % 

95%CI 
Specificit., % 

95%CI 
VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2 df p 

Situaţia socială 
 împovărată 0,068 0,561 

(0,44-0,68) 
0,523 

(0,48-0,57) 
0,311 

(0,25-0,37) 
0,757 

(0,69-0,8) 
1,406 

(0,73-2,72) 0,873 1 >0,05 1,178 0,838 

Situaţia materială 
nesatisfăcătoare 0,0971 0,639 

(0,48-0,78) 
0,529 

(0,49-0,56) 
0,223 

(0,17-0,27) 
0,874 

(0,82-0,9) 
1,990 

(0,89-4,48) 2,726 1 >0,05 1,358 0,682 

Practicarea sportului -0,165 033 
(0,24-0,43) 

0,50 
(0,40-0,60) 

0,40 
(0,29-0,54) 

0,43 
(0,34-0,53) 

0,51 
(0,29-0,91) 4,64 1 <0,05 0,701 1,396 

Regim de viaţă 
sedentar 0,147 0,655 

(0,53-0,76) 
0,556 

(0,51-0,6) 
0,35 

(0,28-0,41) 
0,816 

(0,75-0,9) 
2,375 

(1,25-4,51) 6,35 1 <0,05 1,475 0,621 

Nerespectarea 
regimului alimentar 
(mese tardive) 

0,2233 0,639 
(0,55-0,72) 

0,593 
(0,53-0,65) 

0,515 
(0,44-0,58) 

0,709 
(0,64-0,8) 

2,579 
(1,4-4,78) 9,766 1 <0,01 1,571 0,609 

Consum de citrice  0,2039 0,593 
(0,53-0,66) 

0,613 
(0,53-0,69) 

0,65 
(0,58-0,72) 

0,553 
(0,48-0,6) 

2,306 
(1,27-4,21) 7,841 1 <0,01 1,532 0,664 

Consum de tomate  0,2816 0,604 
(0,55-0,65) 

0,716 
(0,61-0,81) 

0,816 
(0,75-0,87) 

0,466 
(0,39-0,5) 

3,858 
(1,97-7,63) 17,34 1 <0,000

1 2,131 0,552 

Băuturi carbogazoase 0,194 0,34  
(0,25 -0,44) 

0,84 
(0,76-0,9) 

0,69 
(0,54-0,81) 

0,56 
(0,48-0,64) 

2,92  
(1,49-5,7) 9,28 1 <0,05 0,838 1,198 

Dulciuri  0,0388 0,514 
(0,47-0,56) 

0,534 
(0,42-0,65) 

0,738 
(0,67-0,80) 

0,301 
(0,24-0,4) 

1,212 
(0,63-2,33) 0,216 1 >0,05 1,103 0,910 

Ciocolată  0,0971 0,536 
(0,49-0,59) 

0,574 
(0,47-0,67) 

0,718 
(0,65-0,78) 

0,379 
(0,31-0,5) 

1,555 
(0,83-2,91) 1,778 1 >0,05 1,257 0,809 

Condimente,grăsimi 0,165 0,644 
(0,53-0,75) 

0,558 
(0,51-0,6) 

0,369 
(0,30-0,43) 

0,796 
(0,73-0,9) 

2,283 
(1,17-4,48) 6,080 1 <0,05 1,457 0,638 

Consum băuturi cu 
cofeină  0,417 0,80 

(0,61-0,92) 
0,61 

(0,46 -0,75) 
0,57 

(0,4 -0,72) 
0,82 

(0,66 -0,93) 
6,44  

(2,20-18,8) 11,21 1 =0,001 1,854 0,311 

Alcool  -0,0194 0,375 
(0,11-0,74) 

0,495 
(0,48-0,51) 

0,029 
(0,01-0,06) 

0,951 
(0,93-1,0) 

0,588 
(0,11-2,92) 0,130 1 >0,05 0,742 1,263 
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Factorul de risc RA Sensib., % 
95%CI 

Specificit., % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2 df p 

Ceai  0,2718 0,627 
(0,56-0,72) 

0,646 
(0,57-0,72) 

0,670 
(0,6-0,74) 

0,602 
(0,53-0,7) 

3,069 
(1,73-5,42) 14,22 1 <0,000

1 1,771 0,577 

Utilizarea apei din 
fântână -0,0777 0,466 

(0,41-0,53) 
0,455 

(0,37-0,54) 
0,534 

(0,46-0,61) 
0,388 

(0,32-0,5) 
0,728 

(0,40-1,31) 0,972 1 >0,05 0,855 1,174 

Băuturi energizante 0,003 0,16 
(0,05 -0,34) 

0,87 
(0,74 -0,95) 

0,45 
(0,16 -0,76) 

0,62 
(0,49 -0,73) 

1,36 
(0,37 -4,95) 0,0223 1 >0,05 1,242 0,798 

Medicamente per/os 
(amonophyllini) 0,087 0,11 

(0,06 -0,19) 
0,97 

(0,91 -0,99) 
0,80 

(0,51 -0,95) 
0,52 

(0,45 -0,59) 
4,39 

 (1,2 -16,08) 4,6 1 <0,05 1,866 0,264 

Animale domestice în 
anturaj 0,0097 0,504 

(0,45-0,56) 
0,506 

(0,42-0,6) 
0,612 

(0,54-0,68) 
0,398 

(0,33-0,5) 
1,042 

(0,57-1,89) 0,001 1 >0,05 1,021 0,98 

Fumatul pasiv la vârsta 
7-11 ani 0,107 0,54 

(0,36 -0,70) 
0,81 

(0,59-0,94) 
0,83 

(0,62-0,95) 
0,51 

(0,34-0,68) 
5,29 (1,49 -

18,7) 5,94 1 <0,05 1,643 0,422 

Fumatul activ la 
adolescenţi 0,284 0,43 

 (0,25 -0,62) 
0,85 

(0,71-0,93) 
0,65 

(0,40 -0,84) 
0,7 

(0,56 -0,81) 
4,37  

(1,48-12,87) 6,29 1 <0,01 1,638 0,448 

Fumatul activ pentru 
BRGE erozivă 0,538 0,76 

(0,46 -0,94) 
0,76 

(0,46 -0,94 
0,76 

(0,46 -0,94 
0,76 

(0,46 -0,94 
11,11 

(1,79-68,32) 5,53 1 <0,01 1,524 0,404 

Stres 0,2816 0,764 
(0,65-0,86) 

0,596 
(0,55-0,63) 

0,408 
(0,35-0,46) 

0,874 
(0,35-1,0) 

4,767 
(2,25-10,2) 19,45 1 <0,001 1,89 0,397 

 
 

Tabelul A 8.4 Evaluarea statistică factorilor endogeni conform indicilor tabelului 2x2 
 

Factorul de risc RA Sensib., % 
95%CI 

Specificit., % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2  df p 

Copil cu talie înaltă 0,097 0,14 
(0,08-0,22) 

0,95 
(0,88-0,98) 

0,75 
(0,5-0,91) 

0,52 
(0,45 -0,59) 

3,3  
(1,15-9,47) 4,39 1 <0,05 1,83 0,252 

Copil supraponderal 
sau obez 0,087 0,1 

(0,054-0,18) 
0,98 

(0,93 -0,99) 
0,84 

(0,54-0,98) 
0,52 

(0,45 -0,59) 
6,03  

(1,3 -27,96) 5,25 1 <0,05 1,59 0,483 

Gastroduodenită 
cronică 0,4951 0,707 

(0,65-0,75) 
0,807 

(0,73-0,87) 
0,845 

(0,78-0,9) 
0,65 

(0,58-0,7) 
10,12 

(5,18-19,77) 50,45 1 <0,0001 3,67 0,363 
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Factorul de risc RA Sensib., % 
95%CI 

Specificit., % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2  df p 

Afecţiunea  glandei 
pancreatice 0,3981 0,695 

(0,63-0,76) 
0,703 

(0,63-0,77) 
0,709 

(0,64-0,77) 
0,689 

(0,62-0,8) 
5,399 

(2,97-9,79) 31,08 1 <0,0001 2,34 0,434 

Malformaţii minore ale  
colecistului 0,3883 0,744 

(0,66-0,82) 
0,661 

(0,6-0,71) 
0,592 

(0,52-0,65) 
0,796 

(0,73-0,8) 
5,671 

(3,05-10,54) 30,82 1 <0,0001 2,2 0,387 

Sindromul intestinului 
iritabil 0,068 0,769 

(0,47-0,94) 
0,518 

(0,49-0,53) 
0,097 

(0,06-0,12) 
0,971 

(0,93-1,0) 
3,584 

(0,87-16,9) 2,956 1 >0,05 1,6 0,445 

Reflux duodenogastric 0,2233 0,871 
(0,71-0,96) 

0,566 
(0,54-0,58) 

0,262 
(0,21-0,29) 

0,961 
(0,91-1,0) 

8,793 
(2,95 -26,2) 18,38 1 <0,0001 2,01 0,228 

Parazitoze 0,3883 0,794 
(0,69-0,87) 

0,645 
(0,59-0,68) 

0,524 
(0,46-0,58) 

0,864 
(0,79-0,9) 

7,006 
(3,37-14,8) 33,39 1 <0,0001 2,24 0,319 

Giardiaza 0,184 0,22 
(0,14 -0,31) 

0,96 
(0,90 -0,98) 

0,85 
(0,66 -0,95) 

0,55 
(0,47 -0,62) 

7,11 
(2,36-21,42) 13,81 1 <0,001 2,24 0,319 

Retard  ponderal 0,068 0,818 
(0,49-0,53) 

0,518 
(0,49-0,53) 

0,087 
(0,05-0,1) 

0,981 
(0,95-1,0) 

4,835 
(0,94-33,4) 3,457 1 >0,05 1,7 0,351 

Helicobacter 0,0278 0,806 
(0,69-0,91) 

0,45 
(0,27-0,6) 

0,694 
(0,59-0,78) 

0,60 
(0,36-0,8) 

3,409 
(0,83-14,5) 2,715 1 >0,05 1,47 0,43 

Encefalopatie organică 0,068 0,667 
(0,44-0,84) 

0,519 
(0,49-0,54) 

0,136 
(0,09-0,17) 

0,932 
(0,89-1,0) 

2,157 
(0,77-6,22) 1,909 1 >0,05 1,39 0,64 

Sindrom de 
hipertensiune  
i/craniană 

0,223 0,28 
(0,19 -0,37) 

0,94 
(0,87 -0,97) 

0,82 
(066 -0,93) 

0,56 
(0,48-0,64) 

6,336 
(2,5-16,05) 16,65 1 <0,0001 1,92 0,302 

Pirozis durata 3 ani 0,126 0,815 
(0,63-0,93) 

0,547 
(0,52-0,57) 

0,214 
(0,16-0,24) 

0,951 
(0,90-1,0) 

5,323 
(1,8-16,9) 10,91 1 =0,001 1,8 0,338 

Pirozis durata 2 ani 0,165 0,695 
(0,51-0,79) 

0,539 
(0,5-0,57) 

0,262 
(0,2-0,31) 

0,864 
(0,81-0,9) 

2,258 
(1,05-4,91) 4,385 1 <0,05 1,43 0,633 

Disfuncţie cerebrală 
minimă 0,175 0,28 

(0,19-0,37) 
0,89 

(0,81 -0,94) 
0,72 

(0,56 -0,85) 
0,55 

(0,47 -0,63) 
3,278 

(1,53 -6,99) 8,966 1 <0,001 1,63 0,496 

Alergie alimentară 0,1068 0,538 
(0,49-0,58) 

0,59 
(0,48-0,7) 

0,757 
(0,69-0,82) 

0,35 
(0,28-0,4) 

1,676 
(0,88-3,22) 2,329 1 >0,05 1,31 0,783 
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Tabelul A 8.5 Evaluarea statistică a factorilor de risc la sugar conform indicilor tabelului 2x2 
 

Factorul de risc RA Sensib., % 
95%CI 

Specificitatea % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2 df p 

Regurgitaţii, 3 luni 0,5437 0,66 (0,56 -
0,75) 

0,86 
(0,78 -0,92) 

0,82 
(0,73-0,90) 

0,71 
(0,63-0,79) 

12,35 
(6,16-24,7) 59,69 1 <0,0001 3,136 0,255 

Regurgitaţii, 6luni 0,214 0,31 
(0,22-0,40) 

0,90 
(0,82-0,95) 

0,76 
(0,6-0,87) 

0,56 
(0,48-0,64) 

4,192 
(1,93-9,09) 13,18 1 <0,001 1,452 0,133 

Regurgitaţii, 12 luni 0,165 0,21 
(0,13-0,30) 

0,95 
(0,89-0,98) 

0,81 
(0,61-0,93) 

0,54 
(0,47-0,61) 

5,32 
(1,9-14,68) 10,19 1 <0,001 1,114 0,108 

Eructaţii 0,3204 0,837 
(0,71-0,92) 

0,605 
(0,57-0,63) 

0,398 
(0,34-0,44) 

0,922 
(0,86-0,96) 

7,853 
(3,26-19,5) 27,42 1 <0,0001 2,119 0,27 

Vomă 0,2913 0,841 
(0,71-0,93) 

0,593 
(0,56-0,62) 

0,359 
(0,3-0,39) 

0,932 
(0,88-0,97) 

7,688 
(3,05-20,2) 24,31 1 <0,0001 2,064 0,268 

Dificultăţi 
alimentare 0,0194 0,538 

(0,35-0,72) 
0,506 

(0,48-0,53) 
0,136 

(0,09-0,18) 
0,883 

(0,84-0,93) 
1,193 

(0,49-2,93) 0,044 1 >0,05 1,089 0,912 

Dureri colicative 0,301 0,682 
(0,59-0,76) 

0,628 
(0,57-0,76) 

0,563 
(0,49-0,63) 

0,738 
(0,67-0,8) 

3,628 
(1,94-6,82) 18,03 1 <0,0001 1,835 0,506 

Refuz de la 
alimentaţie 0,2039 0,92 

(0,74-0,99) 
0,558 

(0,53-0,57) 
0,223 

(0,18-0,24) 
0,981 

(0,94-1,0) 
14,519 

(3,17-92,1) 18,21 1 <0,0001 2,082 0,143 

Sughiţ 0,3092 0,974 
(0,86-1,0) 

0,611 
(0,58-0,62) 

0,369 
(0,33-0,38) 

0,99 
(0,95-1,0) 

59,631 
(8,5-120,9) 40,99 1 <0,0001 2,503 0,042 

Sindromul bărbiei 
umede 0,495 0,61 (0,51 -

0,70) 
0,88 

(0,80 -0,93) 
0,84 

(0,73-0,91) 
0,69(0,60-

0,77) 
11,94  

(5,8-24,55) 52,41 1 <0,0001 3,096 0,303 

Sindromul copilului 
hiperexcitat 
(postprandial) 

0,3883 0,845 
(0,74-0,92) 

0,635 
(0,59-0,66) 

0,476 
(0,42-0,52) 

0,913 
(0,85-0,95) 

9,477 
(4,09-22,6) 36,5 1 <0,0001 2,315 0,244 

Asociere 
regurgitaţii (3 luni) 
şi sindr. bărbiei ude 

0,544 0,66 (0,56 -
0,75) 

0,88 
(0,80 -0,93) 

0,85 
(0,75-0,92) 

0,72 
(0,63-0,79) 

14,73 
(7,12-30,4) 61,8 1 <0,0001 2,315 0,244 

Bronhospasm reflex 0,233 0,929 
(0,76-0,99) 

0,567 
(0,54-0,58) 

0,252 
(0,21-0,27) 

0,981 
(0,94-1,0) 

17,052 
(3,76-47,4) 21,87 1 <0,0001 2,147 0,126 
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Factorul de risc RA Sensib., % 
95%CI 

Specificitatea % 
95%CI 

VPP % 
95%CI 

VPN % 
95%CI RP Certitudinea RP+ RP- χ2 df p 

Malnutriţie total 0,1456 0,778 
(0,59-0,9) 

0,542 
(0,51-0,56) 

0,204 
(0,15-0,24) 

0,942 
(0,89-0,98) 

4,14 
(1,49-12,1) 8,354 1 =0,004 1,698 0,41 

Apnee în timpul  
alimentaţiei 0,301 0,943 

(0,81-0,99) 
0,591 

(0,56-0,6) 
0,32 

(0,27-0,34) 
0,981 

(0,93-1,0) 
23,807 

(5,31-78,4) 30,98 1 <0,0001 2,303 0,097 

Paratrofie 0,0777 0,722 
(0,47-0,89) 

0,521 
(0,49-0,54) 

0,126 
(0,08-0,16) 

0,951 
(0,91-0,99) 

2,83 
(0,89-9,52) 2,983 1 >0,05 1,509 0,533 

Anemie la sugar 0,3592 0,673 
(0,6-0,74) 

0,687 
(0,61-0,75) 

0,699 
(0,63-0,76) 

0,66 
(0,59-0,72) 

4,512 
(2,41-8,48) 25,2 1 <0,0001 2,149 0,476 

Rahitism 0,1068 0,634 
(0,49-0,77) 

0,533 
(0,49-0,57) 

0,252 
(0,19-0,31) 

0,854 
(0,79-0,91) 

1,981 
(0,93-4,26) 3,045 1 >0,05 1,359 0,686 
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 Anexa 9. 
Analiza corelaţională a componentelor celulare inflamatorii 

 
Tabelul A 9.1 Analiza corelaţională a componentelor celulare inflamatorii în astmul uşor 

 
Indici Granulocite 

neutrofile 
Granulocite 
eozinofile 

Limfocite  Plasmocite  

Granulocite 
neutrofile 

1,0    

Granulocite 
eozinofile 

-0,32 1,0   

Limfocite 
 

-0,27 0,49 1,0  

Plasmocite 
 

0,07 0,32 0,27 1,0 

 
 

Tabelul A 9.2 Analiza corelaţională a componentelor celulare inflamatorii prezente  în astmul 
moderat 

  
Indici Granulocite 

neutrofile 
Granulocite 
eozinofile 

Limfocite  Plasmocite  

Granulocite 
neutrofile 

1,0    

Granulocite 
eozinofile 

-0,18 1,0   

Limfocite 
 

-0,04 0,66 1,0  

Plasmocite 
 

0,16 0,29 0,15 1,0 

 
 
 

Tabelul A 9.3 Analiza corelaţională a componentelor celulare inflamatorii detectate în astmul 
sever 

 
Indici Granulocite 

neutrofile 
Granulocite 
eozinofile 

Limfocite  Plasmocite  

Granulocite 
neutrofile 

1,0    

Granulocite 
eozinofile 

-0,04 1,0   

Limfocite 
 

0,01 0,52 1,0  

Plasmocite 
 

0,18 0,50 0,38 1,0 
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Tabelul A 9.4 Analiza corelaţională a tuturor componentelor celulare inflamatorii relevate în 
astmul bronşic 

 
Indici Granulocite 

neutrofile 
Granulocite 
eozinofile 

Limfocite  Plasmocite  

Granulocite 
neutrofile 

1,0    

Granulocite 
eozinofile 

-0,21 1,0   

Limfocite 
 

-0,04 0,67 1,0  

Plasmocite 
 

0,10 0,31 0,27 1,0 

 
 
 

Tabelul A 9.5 Analiza corelaţională a componentelor celulare inflamatorii atestate în lotul martor 
 
 

Indici Granulocite 
neutrofile 

Granulocite 
eozinofile 

Limfocite  Plasmocite  

Granulocite 
neutrofile 

1,0    

Granulocite 
eozinofile 

-0,03 1,0   

Limfocite 
 

0,23 0,17 1,0  

Plasmocite 
 

0,08 0,56 0,69 1,0 
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        Anexa 10. 
Evaluarea indicatorilor de calitate a vieţii 

 
 
            Tabelul A 10.1 Valorile medii ale scorului PAQLQ înainte de tratamentul cu IPP 
 

Întrebarea 
Lotul 

experim. 
1ESX   

Lotul 
martor 

2ESX   
     t- 
Student p 

Media 
generală 

totalESX   
1. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării anumitor 
activităţi din cauza astmului?  

2,6±0,22 3,4±0,23 2,5 p<0,05 3,0±0,22 

2. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării anumitor 
activităţi din cauza astmului? 

3,1±0,26 3,4±0,26 0,8 p>0,05 3,2±0,26 

3. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării anumitor 
activităţi din cauza astmului? 

3,0±0,28 3,7±0,26 1,8 p>0,05 3,4±0,27 

4. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de tuse? 2,6±0,26 3,7±0,2 3,4 p<0,01 3,2±0,23 

5.În general, cât de des, în ultima 
săptămână te-ai simţit trist(ă) şi 
nedreptăţit(ă) din cauza astmului? 

3,3±0,31 3,9±0,29 1,4 p>0,05 3,6±0,3 

6. În general, cât de des, în ultima 
săptămână te-ai simţit obosit(ă) din 
cauza astmului? 

2,9±0,27 3,3±0,3 1,0 p>0,05 3,08±0,28 

7. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, te-ai simţit neliniştit(ă), 
preocupat(ă), îngrijorat(ă) din 
cauza astmului? 

4,3±0,35 4,4±0,33 0,2 p>0,05 4,34±0,34 

8.Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână de crize de astm? 3,4±0,31 3,4±0,32 0  3,4±0,31 

9.În general, cât de des, în ultima 
săptămână, ai fost supărat(ă) din 
cauza astmului? 

3,5±0,30 4,1±0,33 1,3 p>0,05 3,8±0,32 

10.Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână de hârâitul din 
piept? 

3,2±0,31 3,5±0,3 0,7 p>0,05 3,3±0,3 

11.În general, cât de des, în ultima 
săptămână, te-ai simţit irascibil(ă), 
prost dispus(ă), morocănos(oasă) 
din cauza astmului? 

3,4±0,25 4,1±0,31 7,8 p>0,05 3,7±0,28 

12. Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână, de senzaţia că te 
strânge pieptul? 

3,4±0,33 3,9±0,36 1,02 p>0,05 3,6±0,34 
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Întrebarea 
Lotul 

experim. 
1ESX   

Lotul 
martor 

2ESX   
     t- 
Student p 

Media 
generală 

totalESX   
13. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, te-ai simţit diferit(ă) de 
ceilalţi sau izolat(ă) din cauza 
astmului? 

3,6±0,29 3,9±0,29 0,7 p>0,05 3,7±0,29 

14.Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână, de lipsă de aer? 3,1±0,30 3,6±0,32 1,1 p>0,05 3,4±0,31 

15. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, te-ai simţit trist(ă) şi 
nedreptăţit(ă) pentru că n-ai putut 
ţine pasul cu ceilalţi? 

4,0±0,30 4,5±0,31 1,2 p>0,05 4,2±0,3 

16. În general, cât de des, în ultima 
săptămână te-ai trezit în cursul 
nopţii din cauza astmului? 

3,4±0,31 4,2±0,34 1,7 p>0,05 3,8±0,32 

17. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, nu te-ai simţit bine din 
cauza astmului? 

3,1±0,34 3,8±0,33 0,22 p>0,05 3,5±0,33 

18. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, ai simţit că nu ai putut 
respira din cauza astmului? 

3,1±0,35 3,2±0,29 0,22 p>0,05 3,2±0,33 

19. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, ai simţit că nu ai putut 
ţine pasul cu ceilalţi din cauza 
astmului? 

3,9±0,31 3,9±0,31 0  3,9±0,31 

20. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, ai avut probleme cu 
somnul din cauza astmului? 

3,3±0,29 4,4±0,34 2,5 p<0,05 3,8±0,32 

21. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, te-ai simţit speriat(ă) de 
o criză de astm? 

4,3±0,33 4,6±0,34 0,6 p>0,05 4,4±0,33 

22. Gândeşte-te la toate activităţile 
pe care le-ai făcut săptămâna 
trecută: cât de mult te-a deranjat 
astmul în efectuarea lor? 

3,2±0,26 3,8±0,23 1,7 p>0,05 3,5±0,24 

23. În general, cât de des, în ultima 
săptămână, ţi-a fost greu să respiri 
adânc? 

3,1±0,22 3,7±0,26 1,8 p>0,05 3,4±0,23 

Limitarea activităţilor 3,1±0,2 3,6±0,19 1,8 p>0,05 3,3±0,19 
Simptome 3,1±0,22 3,6±0,25 1,8 p>0,05 3,3±0,23 
Funcţia emoţională 3,6±0,24 4,0±0,25 1,2 p>0,05 3,8±0,24 
Total 3,3±0,21 3,7±0,22 1,3 p>0,05 3,5±0,21 
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Tabelul A 10.2. Valorile medii ale scorului PAQLQ după tratamentul cu IPP 
 

Întrebarea 
Lotul  

experiment. 
1ESX   

Lotul 
martor 

2ESX   
t-

Student; p 
Media 

generală 
totalESX   

1. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării 
anumitor activităţi din cauza 
astmului?  

6,0±0,25 2,9±0,23 9,1 p<0,001 4,4±0,26 

2. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării 
anumitor activităţi din cauza 
astmului? 

6,0±0,28 2,9±0,26 8,1 p<0,001 4,5±0,27 

3. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării 
anumitor activităţi din cauza 
astmului? 

5,9±0,24 3,4±0,26 7,1 p<0,001 4,6±0,24 

4. Cât de deranjat(ă) ai fost în 
ultima săptămână de tuse? 5,8±0,3 2,8±0,2 8,3 p<0,001 4,3±0,26 

5.În general, cât de des, în ultima 
săptămână, te-ai simţit trist(ă) şi 
nedreptăţit(ă) din cauza 
astmului? 

6,0±0,21 3,2±0,29 7,8 p<0,001 4,6±0,25 

6. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai simţit 
obosit(ă) din cauza astmului? 

5,8±0,25 2,8±0,3 7,7 p<0,001 4,3±0,27 

7. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai simţit 
neliniştit(ă), preocupat(ă), 
îngrijorat(ă) din cauza astmului? 

6,3±0,22 3,4±0,33 7,3 p<0,001 4,8±0,27 

8.Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână, de crize de 
astm? 

6,1±0,25 2,8±0,32 8,1 p<0,001 4,4±0,29 

9.În general, cât de des, în ultima 
săptămână, ai fost supărat(ă) din 
cauza astmului? 

6,2±0,18 3,1±0,33 8,2 p<0,001 4,6±0,27 

10.Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână, de hârâitul din 
piept? 

6,1±0,2 2,9±0,3 8,9 p<0,001 4,5±0,27 

11.În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai simţit 
irascibil(ă), prost dispus(ă), 
morocănos(oasă) din cauza 
astmului? 

6,1±0,19 3,5±0,31 7,2 p<0,001 4,8±0,24 

12. Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână, de senzaţia că 6,2±0,2 3,5±0,36 6,6 p<0,001 4,8±0,27 
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Întrebarea 
Lotul  

experiment. 
1ESX   

Lotul 
martor 

2ESX   
t-

Student; p 
Media 

generală 
totalESX   

te strânge pieptul? 
13. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai simţit 
diferit(ă) de ceilalţi sau izolat(ă) 
din cauza astmului? 

6,3±0,23 3,2±0,29 8,4 p<0,001 4,7±0,27 

14.Cât de deranjat(ă) ai fost, în 
ultima săptămână, de lipsă de 
aer? 

6,0±0,18 3,1±0,32 7,9 p<0,001 4,5±0,25 

15. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai simţit 
trist(ă) şi nedreptăţit(ă) pentru că 
n-ai putut ţine pasul cu ceilalţi? 

6,3±0,17 3,4±0,31 8,2 p<0,001 4,8±0,24 

16. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai trezit în 
cursul nopţii din cauza astmului? 

6,3±0,16 3,4±0,34 7,7 p<0,001 4,8±0,27 

17. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, nu te-ai simţit 
bine din cauza astmului? 

6,0±0,22 3,0±0,33 7,6 p<0,001 4,4±0,27 

18. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, ai simţit că nu 
ai putut respira din cauza 
astmului? 

6,0±0,16 2,8±0,29 9,7 p<0,001 4,3±0,26 

19. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, ai simţit că nu 
ai putut ţine pasul cu ceilalţi din 
cauza astmului? 

6,0±0,21 3,2±0,31 7,5 p<0,001 4,5±0,26 

20. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, ai avut 
probleme cu somnul din cauza 
astmului? 

6,4±0,14 3,4±0,34 8,2 p<0,001 5,04±0,29 

21. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai simţit 
speriat(ă) de o criză de astm? 

6,5±0,14 3,5±0,34 8,2 p<0,001 4,9±0,27 

22. Gândeşte-te la toate 
activităţile pe care le-ai făcut 
săptămâna trecută: cât de mult te-
a deranjat astmul în efectuarea 
lor? 

6,3±0,16 2,8±0,23 12,5 p<0,0001 4,5±0,27 

23. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, ţi-a fost greu 
să respiri adânc? 

6,1±0,22 2,8±0,26 9,7 p<0,001 4,4±0,31 

Limitarea activităţilor 5,9±0,23 3,0±0,19 9,7 p<0,001 4,45±0,21 
Simptome 6,0±0,21 2,9±0,25 9,5 p<0,001 4,45±0,23 
Funcţia emoţională 6,2±0,18 3,2±0,25 9,7 p<0,001 4,7±0,22 
Total 6,1±0,2 3,0±0,22 10,4 p<0,0001 4,55±0,21 
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Tabelul A 10.3 Valorile medii şi erorile acestora ale scorului PAQLQ înainte şi după tratamentul 
cu IPP 

 

Întrebarea 
Lotul experimental Lotul martor  

Până la 
tratam. 

După 
tratam. 

Diferen-
ţa 

Până la 
tratam. 

După 
tratam. 

Diferen
-ţa 

1. Cât de deranjat(ă) ai fost 
în ultima săptămână de 
impo-sibilitatea efectuării 
anumitor activităţi din 
cauza astmului?  

2,6±0,22 6,0±0,25 +3,4 3,4±0,23 2,9±0,23 -0,5 

2. Cât de deranjat(ă) ai fost 
în ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării 
anumitor activităţi din 
cauza astmului? 

3,1±0,26 6,0±0,28 +2,9 3,4±0,26 2,9±0,26 -0,5 

3. Cât de deranjat(ă) ai fost 
în ultima săptămână de 
imposibilitatea efectuării 
anumitor activităţi din 
cauza astmului? 

3,0±0,28 5,9±0,24 +2,9 3,7±0,26 3,4±0,26 -0,3 

4. Cât de deranjat(ă) ai fost 
în ultima săptămână de 
tuse? 

2,6±0,26 5,8±0,3 3,2 3,7±0,2 2,8±0,2 -0,9 

5.În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai 
simţit trist(ă) şi 
nedreptăţit(ă) din cauza 
astmului? 

3,3±0,31 6,0±0,21 +2,7 3,9±0,29 3,2±0,29 -0,7 

6. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai 
simţit obosit(ă) din cauza 
astmului? 

2,9±0,27 5,8±0,25 +2,9 3,3±0,3 2,8±0,3 -0,5 

7. În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai 
simţit neliniştit(ă), 
preocupat(ă), îngrijorat(ă) 
din cauza astmului? 

4,3±0,35 6,3±0,22 +2,0 4,4±0,33 3,4±0,33 -1,0 

8.Cât de deranjat(ă) ai fost, 
în ultima săptămână, de 
crize de astm? 

3,4±0,31 6,1±0,25 +2,7 3,4±0,32 2,8±0,32 -0,6 

9.În general, cât de des, în 
ultima săptămână, ai fost 
supărat(ă) din cauza 
astmului? 

3,5±0,30 6,2±0,18 +2,7 4,1±0,33 3,1±0,33 -1,0 

10.Cât de deranjat(ă) ai 
fost, în ultima săptămână, 
de hârâitul din piept? 

3,2±0,31 6,1±0,2 +2,9 3,5±0,3 2,9±0,3 -0,6 

11.În general, cât de des, în 
ultima săptămână, te-ai 3,4±0,25 6,1±0,19 +2,7 4,1±0,31 3,5±0,31 -0,6 
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simţit irascibil(ă), prost 
dispus(ă), morocănos(oasă) 
din cauza astmului? 
12. Cât de deranjat(ă) ai 
fost, în ultima săptămână, 
de senzaţia că te strânge 
pieptul? 

3,4±0,33 6,2±0,2 +2,8 3,9±0,36 3,5±0,36 -0,4 

13. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, te-ai 
simţit diferit(ă) de ceilalţi 
sau izolat(ă) din cauza 
astmului? 

3,6±0,29 6,3±0,23 +2,7 3,9±0,29 3,2±0,29 -0,7 

14.Cât de deranjat(ă) ai 
fost, în ultima săptămână, 
de lipsă de aer? 

3,1±0,30 6,0±0,18 +2,9 3,6±0,32 3,1±0,32 -0,5 

15. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, te-ai 
simţit trist(ă) şi 
nedreptăţit(ă) pentru că n-
ai putut ţine pasul cu 
ceilalţi? 

4,0±0,30 6,3±0,17 +2,3 4,5±0,31 3,4±0,31 -1,1 

16. În general, cât de des, 
în ultima săptămână ,te-ai 
trezit în cursul nopţii din 
cauza astmului? 

3,4±0,31 6,3±0,16 +2,9 4,2±0,34 3,4±0,34 -0,8 

17. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, nu te-
ai simţit bine din cauza 
astmului? 

3,1±0,34 6,0±0,22 +2,9 3,8±0,33 3,0±0,33 -0,8 

18. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, ai 
simţit că nu ai putut respira 
din cauza astmului? 

3,1±0,35 6,0±0,16 +2,9 3,2±0,29 2,8±0,29 -0,4 

19. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, ai 
simţit că nu ai putut ţine 
pasul cu ceilalţi din cauza 
astmului? 

3,9±0,31 6,0±0,21 +2,1 3,9±0,31 3,2±0,31 -0,7 

20. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, ai 
avut probleme cu somnul 
din cauza astmului? 

3,3±0,29 6,4±0,14 +3,1 4,4±0,34 3,4±0,34 -1,0 

21. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, te-ai 
simţit speriat(ă) de o criză 
de astm? 

4,3±0,33 6,5±0,14 +2,2 4,6±0,34 3,5±0,34 -1,1 

22. Gândeşte-te la toate 
activităţile pe care le-ai 
făcut săptămâna trecută: 
cât de mult te-a deranjat 

3,2±0,26 6,3±0,16 +3,1 3,8±0,23 2,8±0,23 -1,0 
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astmul în efectuarea lor? 
23. În general, cât de des, 
în ultima săptămână, ţi-a 
fost greu să respiri adânc? 

3,1±0,22 6,1±0,22 +3,0 3,7±0,26 2,8±0,26 -0,9 

Limitarea activităţilor 3,1±0,2 5,9±0,23 +2,8 3,6±0,19 3,0±0,19 -0,6 
Simptome 3,1±0,22 6,0±0,21 +2,9 3,6±0,25 2,9±0,25 -0,7 
Funcţia emoţională 3,6±0,24 6,2±0,18 +2,6 4,0±0,25 3,2±0,25 -0,8 
Total 3,3±0,21 6,1±0,2 +2,8 3,7±0,22 3,0±0,22 -0,7 
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           Anexa 11. 
Acte de implementare 
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