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REZUMAT
Exacerbările bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPOC) reprezintă o perioadă din evoluţia naturală a bolii, 
infl uenţând, prin frecvenţa şi severitatea lor, prognosticul vital al pacientului cu BPOC. Este şi motivul pentru care 
ultimele cercetări s-au concentrat asupra unor indicatori de prognostic la pacienţii cu exacerbări BPOC.
Polipeptidul natriuretic tip B (Brain natriuretic polypeptide BNP) se consideră că poate reprezenta un marker 
noninvaziv util ca parametru predictor şi prognostic al exacerbării BPOC, noi informaţii şi rezultate în această 
direcţie fi ind în benefi ciul pacienţilor.

Cuvinte cheie: exacerbările bronhopneumopatiei cronice obstructive, infecţii 
bronhopulmonare, BNP (Polipeptidul natriuretic tip B)

ABSTRACT
COPD exacerbations represents a natural evolution from the period of the disease, infl uencing your winning by 
their severity and frequency, vital prognosis of patient with COPD. It is also the reason why the latest research has 
focused on indicators of prognosis in patients with COPD exacerbations.
B-type natriuretic polipeptid (Brain natriuretic polypeptide BNP) it is believed that noninvaziv could be useful as a 
parameter marker predictor of prognosis COPD exacerbations, new information and results in this direction being 
for the benefi t of patients.
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Literatura medicală din întreaga lume refl ectă o 
creştere semnifi cativă a interesului faţă de studiul 
bolilor pulmonare cronice, cu potenţial evolutiv in-
validant cum ar fi : bronhopneumopatia cronică 
obstructivă (BPOC), fi brozele pulmonare difuze 
(FID), hipertensiunea arterială pulmonară (HTPA) 
etc.

Aceste entităţi morbide au devenit subiect de z-
bătut şi controversat în cadrul multor publicaţii 

medicale, articole sau capitole din cărţile cu te-
matică mai complexă. 

Bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC) 
este o afecţiune caracterizată prin limitarea fl uxului 
de aer prin căile respiratorii, incomplet reversibilă, 
limitare care este de obicei progresivă şi este însoţită 
de un răspuns infl amator anormal pulmonar şi sis-
temic, faţă de particule nocive sau gaze, în particular 
fumul de ţigară (1).
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Reprezintă o cauză majoră de morbiditate cro-
nică şi mortalitate, cu prevalenţa curent estimată la 
10% dintre adulţii peste 40 ani şi se estimează că va 
creşte la nivel mondial, după cum consumul de 
tutun continuă să crească global în diferitele grupe 
de vârstă populaţională.

În întreaga lume, 600 milioane de persoane 
suferă de BPOC, fi ind în prezent a 4-a cauză prin-
cipală de deces. Conform predicţiilor făcute de 
OMS, în următorii 10 ani, BPOC va fi  responsabilă 
de 6 milioane decese pe an, şi va deveni a 3-a cauză 
principală de mortalitate din lume (1).

Consecinţele sistemice ale BPOC au impact 
negativ semnifi cativ asupra vieţii pacienţior, cu re-
ducerea calităţii vieţii, creşterea spitalizărilor şi a 
mortalităţii, dar şi asupra familiei acestora şi pentru 
societate, deoarece în stadiile avansate ale bolii, 
utilizarea serviciilor de sănătate creşte (2,3,4).

Evoluţia cronică şi progresivă a BPOC este 
agravată de perioade scurte de exacerbare, cu agra-
varea tusei, dispneei şi a mucopurulenţei sputei, cu 
spitalizări frecvente şi costuri substanţiale (5), ma-
joritatea exacerbărilor fi ind produse de infecţii res-
piratorii, cu impact negativ asupra calităţii vieţii 
pacienţilor (6,7).

Exacerbarea BPOC se defi neşte, conform Iniţia-
tivei Globale pentru Bolile Respiratorii Obstructive, 
ca fi ind o perioadă din evoluţia naturală a bolii, ca-
racterizată prin agravarea simptomelor de bază, 
agra varea dispneei, schimbarea caracteristicilor 
tusei şi/sau a volumului şi aspectului sputei, în afara 
variaţiilor zilnice şi care poate necesita o schimbare 
a tratamentului de fond al bolii. 

Pe lângă triggerul viral sau bacterian, acutizarea 
BPOC poate apărea şi ca reacţie la un agent iritant 
(ex. poluant din atmosferă): statistic 25% dintre 
exa cerbări sunt cauzate de infecţii bacteriene 
(Streptococcus pneumonia, Haemophillus infl uenza, 
Moraxella catarrhalis), 25% de infecţii virale (viru-
suri gripale), 25% de coinfecţii virale şi bacteriene 
şi restul de 25% de expunerea la iritanţi; şi embolia 
pulmonară poate decompensa un BPOC. Pe măsura 
progresiei bolii, exacerbările devin din ce în ce mai 
frecvente, media fi ind de 3 episoade/an.

Exacerbarea poate fi  şi o modalitate de depistare 
a bolii, dar, în mod cert, infl uenţează, prin frecvenţa 
şi severitatea sa, prognosticul vital al pacientului cu 
BPOC. Exacerbările au un impact important negativ 
asupra pacienţilor şi se manifestă: 

prin scăderea • parametrilor funcţiei pulmo-
nare, cu interval lung de revenire la valorile 
iniţiale sau lipsa recuperării totale şi accen-
tuarea obstrucţiei bronşice (6,10);

prin scăderea • calităţii vieţii pacienţilor, cu 
agravarea dispneei, scăderea toleranţei la 
efort şi a activităţilor zilnice, tulburarea som-
nului, scăderea performanţelor profesionale 
şi sexuale, depresie, izolare, decondiţionare, 
anxietate faţa de riscul unor noi exacerbări 
sau faţă de deces (8,9);
asupra • prognosticului bolii, cu creşterea com-
plicaţiilor şi a riscului de mortalitate. Mor-
talitatea creşte cu 10% la pacienţii spita lizaţi 
ce prezintă hipercapnie şi la 49% în primii 3 
ani de la o exacerbare (9,10);
la • nivel socio-economic, prin creşterea cos-
turilor medico-sociale directe (cheltuieli de 
diagnostic şi tratament mai mari în cazul exa-
cerbărilor cu spitalizare) sau indirecte (prin 
dizabilitate cu incapacitate temporară sau 
per manentă de muncă, îngrijiri din partea 
familiei) (1,9).

În ultimii ani s-au intensifi cat preocupările 
privind factorii de prognostic în timpul perioadelor 
de exacerbare a BPOC.

Se cunoaşte că cel mai însemnat factor de prog-
nostic este însăşi prezenţa exacerbărilor în ante-
cedente. Exacerbarea BPOC este un parametru im-
portant, dar ocazional trecut cu vederea, cu toate că 
sunt fenomene foarte frecvente şi afectează aproxi-
mativ 20% dintre pacienţii cu BPOC moderat-sever 
(1-3 evenimente pe an la pacienţii cu VEMS = 
40-45% prezis). Cunoştinţele pacienţilor privind 
exa  cerbările sunt încă incomplete; numeroşi paci-
enţi, deşi au avut exacerbări frecvente în ante ce-
dente, nu recunosc simptomele de alarmă pentru a 
se adresa la timp medicului. Relevanţa în practica 
curentă: pacienţii care relatează în antecedente exa-
cerbări frecvente ar trebui mai atent monitorizaţi, 
deoarece probabilitatea de a repeta un nou episod 
de exacerbare este mai mare, comparativ cu pa ci-
enţii care nu prezintă istoric de exacerbări repetate 
(9). 

Problemele care vizează supravegherea marke-
rilor de predicţie şi prognostic ai bronhopneumo-
patiei obstructive cronice, ca şi implicaţiile lor în 
strategia managementului global al acestui fenomen 
de sănătate publică devin din ce in ce mai importante 
în orientarea actuală a problematicii medicale 
globale europene şi româneşti.

Polipeptidul natriuretic tip B (B-type na-
triuretic peptide BNP), identifi cat pentru prima 
dată în extracte de creier porcin (motiv pentru care 
a primit acest nume), este produs atât în atrii, cât şi 
în ventriculi, majoritatea secreţiei BNP derivă din 
ventriculi şi în principal din ventriculul stâng.
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BNP este secretat ca răspuns la creşterea tensiunii 
la nivelul pereţilor cardiaci şi secreţia e direct 
proporţională cu gradul acesteia. Orice cauză de 
supraîncărcare de volum duce la creşterea secreţiei 
de BNP, cel mai frecvent supraîncărcarea de volum 
fi ind determinată de insufi cienţa cardiacă. (11,12) 
Pep tidele natriuretice reprezintă o familie de peptide 
bioactive cu efecte asupra homeostaziei sodiu-apă. 
BNP este un antagonist al sistemului renină-angio-
tensină-aldosteron; principalele sale efecte constau 
în scăderea rezistenţei vasculare periferice, hipo-
tensiune, natriureză, diureză.

Cea mai larg acceptată utilizare în asistenţa me-
dicală este aceea de screening pentru insufi cienţa 
cardiacă, în scopul de a identifi ca pacienţii pentru 
evaluare ecocardiografi că. Nivelul BNP este semni-
fi cativ crescut în hipertensiunea arterială pul monară 
(PAH) şi pare să se coreleze intens cu mo difi cările 
hemodinamice, insufi cienţa şi stresul car diac în 
PAH. Citochinele proinfl amatorii, activarea siste-
mu lui nervos simpatic şi hipoxia au fost, de ase me-
nea, identifi caţi ca trigeri ai secreţiei de BNP.(12)

Efi cacitatea diagnostică a determinării nivelului 
plasmatic al peptidului natriuretic tip B (BNP) la 
un pacient cu dispnee este acum bine cunoscută. 
Astfel, o valoare a BNP plasmatic mai mare de 500 
pg/ml la un pacient dispneic, cunoscut cu BPCO, 
atrage atenţia asupra unei decompensări cardiace 
(ICC). Un BNP  > 500 pg/ml nu poate preciza cauza 
deteriorării clinice ca fi ind cea cardiacă sau res-
piratorie, însa indică necesitatea iniţierii sau adap-
tării terapiei pacienţilor cu BPCO pentru ICC. La 
polul opus, un nivel al BNP plasmatic mai mic de 
100 pg/ml reprezintă un argument contra decom-
pensării cardiace (ICC) drept cauză a deteriorării 
clinice a pacientului. Un nivel al BNP între 100-
500 pg/ml orientează către o insufi cienţă cardiacă 
dreaptă şi/sau o insufi cienţă ventriculară stângă 
moderată. În concluzie însă, indiferent de valoarea 
plasmatică a BNP-ului, investigaţia imagistică car-
diacă, non-invazivă, este necesară pentru a pune în 
evidenţă şi a cuantifi ca disfuncţia ventriculară.
(13,14,17,18)

Valorile BNP pot avea variaţii funcţie de mai 
mulţi factori, cel mai important fi ind vârsta. Con-
centraţia peptidelor natriuretice creşte cu vârsta 
chiar şi la cei fără boală cardiacă evidentă, probabil 
din cauza unor modifi cări în metabolismul pepti-
delor natriuretice, modifi cări la nivelul cordului sau 
scăderii funcţiei renale.

Obezii au niveluri mai reduse de BNP, dar fără 
importanţă la utilizarea pentru screening (13). 

BNP creşte în insufi cienţa renală; disfuncţia 
renală uşoară nu are impact asupra utilizării în 
screening, dar în disfuncţia renală moderată şi 
severă, nivelurile de BNP sunt mult crescute (14). 

BNP creşte în hipotiroidism şi scade în hiper-
tiroidism, dar disfuncţia tiroidiană nu are impact 
asupra utilităţii markerului pentru screening.

BNP creşte în hipertrofi a ventriculară stângă, 
fi brilaţia atrială şi valvulopatii, dar în aceste cazuri 
oricum este necesară evaluarea ecocardiografi că.

Tratamentul medicamentos cu inhibitori ai en-
zimei de conversie ai angiotensinei (IECA) (15), 
antagonişti ai angiotensinei II, spironolactonă (15) 
şi diuretice (16) scade nivelul BNP, în timp ce trata-
mentul cu betablocante determină o creştere uşoară 
sau scădere (17,18).

Numeroase studii au arătat creşterea nivelului 
seric al BNP-ului la pacienţii cu exacerbare BPOC 
(19,20). Există ipoteza că nivelul crescut al BNP-ul 
în exacerbările din BPOC se datorează, cel puţin 
parţial, hipoxiei, ce determină contracţia arteriolelor 
pulmonare şi astfel creşterea presiunii în artera 
pulmonară şi, în consecinţă, stresul cardiac.

Există studii ce demonstrează utilitatea BNP-ului 
ca factor prognostic la pacienţii cu exacerbare 
BPOC, pentru identifi carea riscului de moarte sau 
înrăutaţire clinică. Aceste studii au arătat că BNP-
ul plasmatic este un biomarker noninvaziv ce poate 
fi  utilizat ca parametru screening pentru hiper ten si-
unea pulmonară latentă şi disfuncţia ventriculară 
stângă şi, de asemenea, predictor pentru exacerbare 
la pacienţii cu BPOC stabil (21,22).

La pacienţii cu BPOC sever, prognosticul poate 
fi  determinat în mare parte de gradul de stres cardiac 
indus de hipoxie şi vasoconstricţia pulmonară ce 
pot cauza hipertensiune pulmonară şi disfuncţie 
ventriculară dreaptă (23,24).

Răspunsul infl amator pronunţat din exacerbările 
BPOC ar putea contribui la creşterea BNP-ului. 
Multe trialuri clinice au arătat că în exacerbările 
BPOC, nivelul BNP este direct proporţional cu 
markerii comuni de infl amaţie precum CRP, cal-
citonina.

Citokinele proinfl amatorii precum IL- 1b, IL6, 
TNF au fost găsite răspunzătoare de secreţia de 
BNP în culturile de miocite in vitro. (28)

Important, nivelurile de BNP observate în timpul 
perioadelor de exacerbare BPOC au fost semnifi cativ 
mai mici decât valorile găsite de obicei la pacienţii 
cu insufi cienţă cardiacă.
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CONCLUZII

Bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC) 
reprezintă o cauză majoră de morbiditate cronică şi 
mortalitate, reprezentând a 4-a cauză principală de 
deces.

Exacerbările BPOC reprezintă o perioadă din 
evoluţia naturală a bolii, majoritatea fi ind produse 

de infecţii bronhopulmonare, infl uenţând, prin frec-
venţa şi severitatea lor, prognosticul vital al pacien-
tului cu BPOC.

Polipeptidul natriuretic tip B (Brain natriuretic 
polypeptide BNP) se consideră că poate reprezenta 
un marker noninvaziv util ca parametru predictor şi 
prognostic al exacerbării BPOC. 
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