
REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVI, NR. 3, AN 2013 161

MODIFICĂRI ALE NIVELULUI SERIC DE BNP 
(POLIPEPTID NATRIURETIC TIP B) ASOCIATE 
EXACERBĂRILOR BRONHOPNEUMOPATIEI 

CRONICE OBSTRUCTIVE
Changes in serum levels of BNP (B-type natriuretic polypeptide) 

associated with chronic obstructive pulmonary disease exacerbations

Dr. Simona Ştefania Bucşa¹, Prof. Dr. Petre Iacob Calistru2, Dr. Cristina Voinea3

¹Centrul de Diagnostic şi Tratament,,Dr. Victor Babeş“, Bucureşti
²Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti 

3Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“, Bucureşti 

REZUMAT
Introducere. Exacerbările bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPOC) reprezintă principalele eveni-
mente în evoluţia bolii care infl uenţează prin frecvenţa şi severitatea lor, prognosticul vital al pacientului. 
Impactul exacerbărilor frecvente ale bolii se manifestă prin declin rapid al funcţiei pulmonare, scăderea 
calităţii vieţii, creşterea infl amaţiei căilor aeriene şi mortalitate înaltă, motiv pentru care ultimele cercetări s-au 
concentrat asupra unor indicatori de prognostic la pacienţii cu exacerbări BPOC. BNP (Polipeptid natriuretic 
tip B) este secretat în principal de ventriculi, ca răspuns la supraîncărcarea de volum determinat în principal 
de insufi cienţa cardiacă.
Scopul urmărit a fost de a preciza implicaţiile fi ziopatologice şi importanţa practică a determinării şi monitorizării 
nivelului seric BNP corelate cu prezenţa exacerbărilor la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă. 
Material şi metode. Cercetarea a inclus 84 pacienţi diagnosticaţi cu BPOC stabil conform criteriilor GOLD, fără 
semne şi simptome de hipertensiune pulmonară şi un lot martor de 70 de subiecţi sănătoşi. Studiul a fost 
prospectiv, s-a desfăşurat în CDT „Dr. Victor Babeş“, în perioada nov. 2011-dec. 2012. La vizita iniţială, pacienţii 
au fost examinaţi anamnestic şi clinic, prin spirometrie, ecocardiografi e, determinarea BNP seric şi apoi au fost 
monitorizaţi urmărindu-se exacerbările şi relaţia cu nivelul seric al BNP. Pentru comparaţia între grupuri s-a 
folosit testul t-student şi test Mann Whitney U, iar diferenţele de la p < 0,05 au fost considerate semnifi cative.
Rezultate. Nivelul BNP plasmatic la pacienţii cu BPOC (51,0 ± 6,6 pg/ml) a fost semnifi cativ mai mare decât 
la subiecţii normali (24,2 ± 2,7 pg/ml) (p < 0,0001). Concentraţiile plasmatice de BNP la subiecţii cu BPOC 
stabil care au avut istoric de exacerbări cu spitalizare (67,2 ± 17,6 pg/ml) au fost semnifi cativ mai mari faţă 
de cei care nu au avut (28,3 ± 4,5 pg/ml) (p = 0,0039). Nivelul seric al BNP în timpul perioadelor de exacerbare 
(91,3 ± 17,3 pg/ml) a fost semnifi cativ mai mare decât în perioada de stabilitate a boli (52,6 ± 9,4 pg/ml) (p = 
0,004) şi concentraţiile plasmatice de BNP în timpul exacerbărilor severe au fost mai mari, comparativ cu 
episoadele de exacerbare uşoare şi moderate (p < 0,001). Pacienţii care au necesitat spitalizare în timpul 
exacerbării (> 2 episoade/an) au înregistrat un nivel BNP semnifi cativ mai mare (102,3 ± 6,7) faţă de cei care 
au fost trataţi în ambulatoriu (73,6 ± 8,1) (p = 0,004).
Concluzii. Se consideră că Polipeptidul natriuretic tip B poate reprezenta un biomarker util pentru mana-
gementul pacienţilor cu exacerbare BPOC.

Cuvinte cheie: exacerbare bronhopneumopatie cronică obstructivă, 
BNP (Polipeptidul natriuretic tip B), biomarker

ABSTRACT
Introduction. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbations are important events in the 
disease infl uencing your winning by their severity and frequency, vital prognosis of patient with COPD. The 
impact of frequent exacerbations of the disease is manifested by the rapid decline of lung function, decreased 
quality of life, increased airway infl ammation and high mortality, for which the latest research focused on 
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prognostic indicators in patients with COPD exacerbations. B-type natriuretic polipeptid (Brain natriuretic 
polypeptide BNP) is secreted mainly by the ventricles, due to increases in volume that occurs mainly in heart 
failure. 
The aim was to clarify the pathophysiological implications and practical importance of determining and mon-
itoring serum BNP levels correlate with exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary dis-
ease.
Materials and methods. The research included 84 patients diagnosed with stable COPD according to GOLD 
criteria, without signs and symptoms of pulmonary hypertension and a control group of 70 healthy subjects. 
The study was prospectively performed in CDT to „Dr. Victor Babes „, during November 2011-December 
2012. At the initial visit, patients were examined clinically anamnestic and by spirometry, echocardiography, 
BNP determination of serum and then monitored for exacerbations and relationship to serum levels of BNP. 
For comparison between groups using Student t-test and Mann Whitney U test and differences at p < 0.05 
were considered signifi cant.
Results. Plasma BNP levels in patients with COPD (51.0 ± 6.6 pg / ml) was signifi cantly higher than in normal 
subjects (24.2 ± 2.7 pg / ml). (P <0.0001). BNP plasma concentrations in subjects with stable COPD who had 
a history of exacerbations with hospitalization (67.2 ± 17.6 pg / ml) were signifi cantly higher than those who 
had not. (28.3 ± 4.5 pg / ml) (p = 0.0039). Serum BNP during periods of exacerbation (91.3 ± 17.3 pg / ml) 
was signifi cantly higher than during stable disease (52.6 ± 9.4 pg / ml) (p = 0.004) and plasma BNP during 
severe exacerbations were higher compared with mild and moderate episodes of exacerbation (p <0.001). 
Patients who required hospitalization during exacerbation (> 2 episodes / year) had a signifi cantly higher 
BNP levels (102.3 ± 6.7) than those who were treated in outpatient (73.6 ± 8.1) (p = 0.004).
Conclusions. It is considered that type B natriuretic polypeptide may be a useful biomarker for the manage-
ment of patients with COPD exacerbation.

Key words: COPD (Chronic obstructive pulmonary disease) exacerbation, 
BNP (B-type natriuretic polipeptid), biomarker

INTRODUCERE

Incidenţa în creştere a bolilor pulmonare cronice 
atrage tot mai mult atenţia specialiştilor pneumo-
logi, ele reprezentând în prezent în România o ade-
vărată problemă de sănătate publică.

Conform ghidului GOLD, bronhopneumopatia 
cronică obstructivă este defi nită actual ca fi ind „o 
afecţiune frecventă care poate fi  prevenită şi tratată, 
dar cu manifestări extrapulmonare semnifi cative 
care pot accentua severitatea bolii. Componenta pul-
monară se caracterizează prin obstrucţia căilor aeri-
ene, care nu este complet reversibilă. Obstrucţia 
că ilor aeriene este de regulă progresivă şi asociată 
cu un răspuns infl amator amplifi cat al căilor respi-
ratorii şi ţesutului pulmonar, ca urmare a expunerii 
la particule nocive sau gaze“. (1,2)

Prevalenţa bolii este în legătură directă cu fuma-
tul şi poluarea aerului, în Europa fi ind de 5-13%. 
La noi se estimează o prevalenţă a bolii de aproxi-
mativ 8%. (3,4,5)

Statisticile arată că la nivel mondial, 600 de mi-
lioa ne de persoane suferă de BPOC, fi ind în prezent 
a 4-a cauza principală de deces. Conform predic-
ţiilor făcute de OMS, până în 2030, BPOC va fi  
res ponsabilă de 6 milioane decese pe an şi va deveni 
a treia cauză principală de mortalitate din lume, 
fi ind singura cauză de deces a cărei incidenţă este 
în creştere. (1)

Evoluţia cronică şi progresivă a BPOC este agra-
vată de perioade scurte de exacerbare, cu agravarea 
tusei, dispneei şi a mucopurulenţei sputei, cu spi-
talizări frecvente şi costuri substanţiale4, majoritatea 
exacerbărilor fi ind produse de infecţii respiratorii, 
cu impact negativ asupra calităţii vieţii pacienţilor. 
(5,6) Impactul exacerbărilor frecvente în BPOC se 
manifestă prin declin rapid al funcţiei pulmonare, 
scăderea calităţii vieţii, creşterea infl amaţiei căilor 
aeriene şi mortalitate înaltă. (7,8)

În ultimii ani s-au intensifi cat preocupările pri-
vind factorii de prognostic în timpul perioadelor de 
exacerbare a BPOC. Un număr mare de factori a fost 
asociat cu creşterea riscului de exacerbări BPOC.

Se cunoaşte ca cel mai însemnat factor de prog-
nostic în BPOC este însăşi prezenţa exacerbărilor 
în antecedente (istoricul de exacerbări în anul an-
te rior), indiferent de gradul de obstrucţie a căilor 
aeriene (Studiul ECLIPSE). (9) Pe lângă vârsta îna-
intată, severitatea obstrucţiei bronşice, hipersecreţia 
cronică de mucus, alţi factori de risc pentru exacer-
bări includ: durata de evoluţie a bolii, accentuarea 
dispneei şi creşterea secreţiei bronşice, istoric re-
cent de utilizare corticosteroizi sistemici sau anti-
biotice, colonizare bacteriană, prezenţă comorbi-
dităţi (boli cardiovasculare), înrăutăţirea calităţii 
vieţii, agravarea gradului de obstrucţie a fl uxului 
aerian prin căile respiratorii. (10,11)
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Indicii multidimensionali şi-au demonstrat va-
loa rea prognostică în BPOC relativ recent. 

Cel mai cunoscut indice de predicţie a mortalităţii 
rămâne indicele BODE, care încorporează dispneea, 
BMI, VEMS şi capacitatea de efort măsurată prin 
testul de mers 6 minute. (11) Sunt studii ce au de-
monstrat că scorul BODE a fost semnifi cativ mai 
mare la pacienţii cu exacerbări frecvente ale bolii 
versus episoade rare, demonstrând astfel utilitatea 
acestui index BODE în evaluarea riscului severităţii 
şi mortalităţii la pacienţii cu BPOC (12,13).

Există citaţi şi alţi indici:
COPD Prognostic Index•  (calitatea vieţii – 
SGRQ, VEMS, vârstă, sex, BMI, istoric exa-
cerbări, istoric de afecţiuni cardiovasculare) 
corelat cu prognosticul de deces, spitalizare 
şi frecvenţă a exacerbărilor (14)
Indicele SAFE (calitatea vieţii, VEMS, test • 
de mers de 6 min) (15)
Indicele DOSE (dispnee, status fumat, VEMS, • 
istoric de exacerbări). (16,17)

Polipeptidul natriuretic tip B (B-type natriu-
retic 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.

Peptidul natriuretic de tip B se prezintă la ori-
gine ca un prepolipeptid cuprinzând 134 de amino-
acizi (pre-proBNP, 134 aminoacizi) care, după cli-
varea unei secvenţe de 26 de aminoacizi, este rapid 
transformat în proBNP, precursor polipeptidic cu 
108 aminoacizi şi stocat în granulele secretorii din 
miocitele ventriculare şi atriale. După secreţia 
proBNP ca răspuns la creşterea volumului de um-
plere şi a stresului parietal, o corinprotează reali-
zează clivajul în poziţia 73-76 (Arg-Ala-Pro-Arg): 
într-o moleculă inactivă biologic cuprinzând 76 de 
aminoacizi denumită N-terminal-proBNP (NTpro-
BNP) şi forma biologic activă, BNP, conţinând 32 
de aminoacizi. (18)

BNP este secretat ca răspuns la creşterea tensiunii 
la nivelul pereţilor cardiaci şi secreţia e direct pro-
porţională cu gradul acesteia. Orice cauză de supra-
încărcare de volum duce la creşterea secreţiei de 
BNP; cel mai frecvent, supraîncărcarea de volum e 
determinată de insufi cienţa cardiacă. (19) De ase-
menea, s-a dovedit că nivelul BNP seric creşte di-
rect proporţional cu gradul de afectare al funcţiei 
sistolice a VS, peptidul fi ind un parametru care 
explorează funcţia globală a VS. (20)

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. În plus, nivelul BNP 
este semnifi cativ crescut în hipertensiunea arterială 
pulmonară (PAH) şi pare să se coreleze intens cu 
mo difi cările hemodinamice, insufi cienţa şi stresul 
cardiac în PAH. Citochinele proinfl amatorii, activa-
rea sistemului nervos simpatic şi hipoxia au fost, de 
asemenea, identifi cate ca trigeri ai secreţiei de BNP. 
(21)

Cantităţile de BNP secretate la nivelul ventricu-
lului stâng sunt corelate:

direct proporţional cu presiunea telediastolică • 
în ventriculul stâng, cu curba presiunii capi-
lare pulmo nare, cu indicele volumetric tele-
sistolic al ventricu lului stâng şi
invers proporţional cu indicele cardiac şi cu • 
fracţia de ejecţie a ventriculului stâng.

Polipeptidele natriuretice reprezintă o familie de 
peptide bioactive cu efecte asupra balanţei sodiu-
apă şi cu rol în reglarea tensiunii arteriale. 

Prin inhibarea sistemului renină-angiotensină-
aldosteron, peptidele natriuretice au acţiune diure-
tică, natriuretică şi scăderea rezistenţei vasculare şi 
antihipertensivă. În plus, prezintă şi un efect pro-
tector împotriva fi brozei şi remodelării cardiace care 
apar în insufi cienţa cardiacă progresivă. (22,23)

Valorile BNP pot avea variaţii funcţie de mai 
mulţi factori, cel mai important fi ind vârsta. Concen-
traţia peptidelor natriuretice creşte cu vârsta chiar 
şi la cei fără boală cardiacă evidentă, probabil din 
cauza unor modifi cări în metabolismul peptidelor 
natriuretice, modifi cări la nivelul cordului sau 
scăderii funcţiei renale. (24)

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul prospectiv s-a desfăşurat în „Centrul de 
diagnostic şi tratament Victor Babeş“, în perioada 
nov. 2011 – dec. 2012 şi a cuprins lotul de control 
cu 70 de subiecţi sănătoşi şi lotul de studiu cu 84 de 
pacienţi diagnosticaţi cu COPD, conform criteriilor 
GOLD.

Criteriile de includere în studiu au fost: 
Femei sau bărbaţi cu vârsta ≥ 40 ani1. 
Pacienţi cu BMI = 15-40 (kg/m²)2. 
Istoric de fumat >10 pachete/an (fumător 3. 
curent sau ex-fumător)
Pacienţi cu diagnostic BPOC stabil, fără nici 4. 
o exacerbare în ultima lună, înainte de în ro-
larea în studiu.

Criteriile de excludere au fost: 
Pacienţii cu simptome sau semne clinice de 1. 
hipertrofi e ventriculară dreaptă, semne de in-
sufi cienţă cardiacă, hipertensiune pulmonară/
cord pulmonar cronic
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Pacienţi cu boli pulmonare cronice precum: 2. 
sechele sau fi broze post-tuberculoză pulmo-
nară, bronşiectazii, pneumopatii interstiţiale 
difuze, pneumoconioze
Pacienţi cu istoric de boli precum: BCI in-3. 
stabilă, aritmii cardiace necontrolate, boli re-
nale, neuropsihice instabile, neoplazii.

La vizita iniţială după obţinerea în scris a con-
simţământului informat, s-a efectuat: anamneza pa-
cienţilor privind vechimea bolii şi istoricul de exa-
cerbări în ultimul an, examen fi zic, radiografi e 
pul monară, spirometrie pre- şi postbronhodilatator, 
EKG şi ecocardiografi e, pulsoximetrie şi dozare se-
rică de BNP. Pe parcursul studiului, monitorizarea 
pacienţilor BPOC s-a făcut la un interval de 3 luni 
şi în perioadele de exacerbare a bolii cu sau fără 
necesitate de spitalizare. La fi ecare vizită pacienţii 
au fost evaluaţi ca stabili sau exacerbare.

În perioadele de exacerbare a bolii, pacienţii au 
fost evaluaţi ca trataţi ambulatoriu sau cu necesita -
te de spitalizare şi s-a efectuat EKG şi ecocardio-
grafi e, spirometrie, dozarea gazelor sangvine/pul-
so ximetrie, dozare serică de BNP.

REZULTATE

Datele au fost elaborate prin metode statistice 
descriptive şi analitice. Analiza statistică s-a realizat 
cu ajutorul programului SPSS pentru Windows, 
versiunea 16. Pentru comparaţie între grupuri s-a 
folosit testul t-student şi testul Mann Whitney U. 
Corelaţiile au fost determinate prin testul de co-
relaţie a rangurilor Spearman şi coefi cientul de 
corelaţie Pearson. Diferenţe semnifi cative statistic 

includ p < 0,05, în timp ce p < 0,01 includ diferenţe 
puternic semnifi cative statistic.

Vârsta medie a pacienţilor cu BPOC la momentul 
includerii în studiu a fost 68,8 ± 8,4 ani şi vârsta 
medie la momentul stabilirii diagnosticului de boală 
a fost 57,3 ± 10,2 ani. Caracteristicile demografi ce 
ale pacienţilor sunt prezentate în Tabelul 1.

Investigaţia spirometrică s-a efectuat tuturor pa-
cienţilor incluşi în studiu. Valoarea medie a FEV1 
prezis, exprimat în litri, a fost 2,6 ± 0,5 l, în timp ce 
valoarea actuală medie a fost 0,89 ± 0,4 l. Valoarea 
medie a FEV1/FVC a fost 41,4 ± 1,1 (Tabelul 1). În 
funcţie de rezultatele spirometrice pacienţii au fost 
clasifi caţi în patru grupuri: 15 (17,85%) pacienţi au 
avut severitate uşoară a bolii, 31 (36,9%) de pacienţi 
au avut severitate moderată a bolii, 22 (26,19%) de 
pacienţi au avut formă severă de boală şi 16 
(19,04%) pacienţi au avut formă severă. 

Valorile BNP au fost exprimate ca medie ± SD, 
iar diferenţele de la p < 0,05 au fost considerate 
semnifi cative statistic. Nivelul seric BNP (media ± 
SD) a fost măsurat la 84 de pacienţi cu BPOC şi 70 
de pacienţi sănătoşi. Fiind cunoscut că nivelul seric 
al BNP-ului variază cu vârsta, pentru a elimina 
acest factor, s-a calculat indicele de nivel plasmatic 
BNP/vârstă.

Nivelul BNP plasmatic la pacienţii cu BPOC 
(51,0 ± 6,6 pg/ml) a fost semnifi cativ mai mare de-
cât la subiecţii normali (24,2 ± 2,7 pg/ml) (p 
<0,0001) (Figura 1).

Valoarea cut-off a fost estimată la 32,4 pg/ml cu 
sensibilitate 90,5%, specifi citate 91,4%, valoare 
pre dictivă negativă 94,4%, valoare predictivă pozi-
tivă 85,7%.

29 dintre cei 84 de pacienţi cu BPOC au avut în 
istoric una sau mai multe spitalizări pentru exa-

TABELUL 1. Caracteristicile pacienţilor din lotul de studiu

Caracteristici Grup Control BPOC 
Nefumători Fumători Stadiul I Stadiul II Stadiul III Stadiul IV 

Număr 39 31 15 31 22 16
Vârstă (ani) 68,5 (1,4) 66 (2,3) 64,4 (3,2) 68,6 (1,3) 72 (1,4) 73,5 (1,6) 
Sex (M/F) 21/18 26/5 11/4 31/0 19/3 12/4
Status fumător N/F/Ex 39 /0 0 /27 /4 0 /10 /5 0/13/18 0/14/8 0/2/14 
Index fumat 
(pachete/an) 

0 (0) 36,3 (6,5) 43,8 (8,3) 66 (6,6) 63 (7,3) 48,7 (6,4) 

BMI (kg/m²) 23,2 (0,7) 24,3 (0,5) 22,6 (1) 21,5 (0,4) 21 (0,8) 20,2 (1,1) 
Spirometrie postbronhodilatator 
FVC (L) 3,35 (0,21) 3,62 (0,20) 3,56 (0,13) 3,22 (0,07) 2,65 (0,14) 2,38 (0,16) 
FEV1 (L) 2,63 (0,13) 2,75 (0,11) 2,32 (0,07) 1,67 (0,04) 0,88 (0,03) 0,84 (0,11) 
%FEV1 105,2 (5,2) 95,3 (3,4) 90,1 (2,2) 64,2 (2,1) 41,1 (1,2) 33,1 (3) 
FEV1/FVC% 78,9 (1,3) 75,4 (1,5) 64,1 (1,1) 55,2 (0,8) 36,8 (2,1) 35,4 (3,7) 
Reversibilitatea FEV1 1,3 (0,3) 6 (1) 1,6 (0,6) 3,1 (0,3) 7,5 (4,7) 9,6 (3,4) 
PaO2 91,4 (2,4) 88,2 (1,13) 93,8 (2,2) 79,6 (1,3) 68,5 (2,3) 66,4 (2,3) 
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cerbare. Concentraţiile plasmatice de BNP la subi-
ecţii cu BPOC stabil care au avut istoric de exacer-
bări cu spitalizare (67,2 ± 17,6 pg/ml) au fost 
sem nifi cativ mai mari faţă de cei care nu au avut 
(28,3 ± 4,5 pg/ml) (p = 0,0039) (Figura 2).

În timpul studiului, 56 de episoade de exacerbare 
au fost identifi cate la 31 de pacienţi cu BPOC (uşoa-
re = 21, moderate = 22, severe = 13). Concen traţiile 
plasmatice de BNP în timpul exacerbărilor severe 
au fost mai mari comparativ cu episoadele de exa-
cer bare uşoare şi moderate (p < 0,001) (Figura 3).

Nivelul seric al BNP în timpul perioadelor de 
exacerbare (91,3 ± 17,3 pg/ml) a fost semnifi cativ 
mai mare decât în perioada de stabilitate a bolii 
(52,6 ± 9,4 pg/ml) (p= 0,004) (Figura 4).

FIGURA 1. Nivelul plasmatic BNP la pacienţii cu BPOC comparativ cu 
subiecţii normali

FIGURA 2. Nivelul seric BNP functie de istoricul de 
exacerbări BPOC

FIGURA 3. Frecvenţa exacerbărilor BPOC şi corelaţia cu nivelul plasmatic al BNP
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Proporţia de subiecţi cu exacerbare care au avut 
un nivel seric ridicat de BNP (40,62 %, 13/32) a fost 
mai mare decât cea a subiecţilor cu un nivel scă zut 
de BNP (17,3 %, 9/52) (r = 2,764, 95% in terval de 
încredere 1,030 – 7,412, p = 0,0519) (Fi gura 5).

FIGURA 4. Variaţia nivelului seric al BNP în perioadele de stabilitate şi exacerbare a bolii

FIGURA 5. Incidenţa pacienţilor cu exacerbări în funcţie de gradul de severitate al bolii

FIGURA 6. Frecvenţa spitalizărilor la pacienţii cu 
exacerbare BPOC

În timpul perioadelor de exacerbare, mai mult 
de un sfert dintre pacienţi (30,3%) au avut nevoie 
de spitalizare, în timp ce 39 de pacienţi (69,64%) au 
necesitat îngrijiri ambulatorii. Frecvenţa spitaliză-
rilor se poate observa în Figura 6.

Toate cele 13 episoade de exacerbare severă şi 8 
dintre cele moderate au solicitat spitalizare. Pacien-
ţii care au necesitat spitalizare în timpul exacerbării 
(> 2 episoade/an) au înregistrat un nivel BNP 
semnifi cativ mai mare (102,3 ± 6,7) faţă de cei care 
au fost trataţi în ambulatoriu (73,6 ± 8,1) (p = 0,004) 
Corelaţia între nivelul seric al BNP şi frecvenţa spi-
talizărilor în timpul exacerbării BPOC se poate analiza 
în Figura 7.
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DISCUŢII

În studiul de faţă, am demonstrat că nivelurile 
plasmatice ale BNP-ului la pacienţii cu BPOC sta-
bil, fără semne sau simptome de hipertensiune pul-
monară sau cord pulmonar cronic, au fost semni fi -
cativ mai mari decât la subiecţii sănătoşi, iar nivelul 
a crescut semnifi cativ cu gradul de severitate a bo-
lii. Aceste rezultate au fost obţinute atunci când au 
fost eliminaţi factorii legaţi de vârstă şi sex, fi ind 
cunoscut că nivelurile plasmatice ale BNP-ului sunt 
afectate de aceşti factori. Mecanismul responsabil 
de nivelul înalt al BNP plasmatic la pacienţii cu 
BPOC stabil nu este bine înţeles.

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 (25,26).. În studiul de faţă am 
exclus subiecţii care au avut istoric sau prezenţă de 
simptome şi/sau semne de hipertensiune pulmonară 
sau cord pulmonar cronic; ecocardiografi a fi ind uti-
lă în evaluarea hipertensiunii pulmonare şi a funcţiei 
cardiace la pacienţii cu BPOC.

Concentraţiile plasmatice de BNP la subiecţii 
care au avut în antecedentele patologice o spitalizare 
pentru exacerbare au fost semnifi cativ mai mari de-
cât la cei care nu au avut. Proporţia de subiecţi cu 
exacerbare care au avut un nivel ridicat al BNP-ului 

FIGURA 7. Corelaţia între nivelul seric al BNP şi frecvenţa spitalizărilor în timpul exacerbării BPOC

a fost mai mare decât cea a subiecţilor cu un nivel 
scăzut de BNP seric. În perioada de exacerbare ni-
velul seric de BNP a fost semnifi cativ mai mare la 
pacienţii ce au necesitat spitalizare, comparativ cu 
cei trataţi ambulatoriu.

Exacerbarea afectează calitatea vieţii şi prognos-
ticul pacienţilor cu BPOC. (1)

Studii anterioare au sugerat că factori de risc 
pentru exacerbare prezenţa exacerbărilor în ultimul 
an, severitatea bolii, FEV1 scăzut, dispnee, vârstă 
înaintată, prezenţa comorbidităţilor cardiovascu-
lare, indicele de masă corporală redus, activitate fi -
zică redusă (12,13). Determinarea nivelului plasma-
tic al BNP-ului ar fi  utilă pentru identifi carea pro -
 ba bilităţii de exacerbare, deşi semnifi caţia ar putea 
fi  mai redusă la pacienţii cu boală mai puţin severă. 
Analiza multivariată de regresie logistică a sugerat 
că prezenţa unui nivel plasmatic ridicat al BNP-ului 
ar putea fi  un factor independent de risc de exacer-
bare la pacienţii cu BPOC stabil. În ceea ce priveşte 
valoarea cut-off, concentraţiile plasmatice utilizate 
pentru screening-ul de insufi cienţă cardiacă au va-
riat între 50-100 pg/ml (18,19) şi o analiză sistema-
tică a raportat că o creştere a nivelului de BNP de 
peste 100 pg/ml este asociată cu o creştere de 35% 
a riscului de deces de cauză cardiovasculară (19, 
20). Cu toate acestea, nivelul cut-off al BNP plasma-
tic pantru estimarea exacerbării şi mortalităţii la pa-
cienţii cu BPOC stabil fără hipertensiune pulmonară 
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sau cord pulmonar cronic este neclar. Valoarea cut-
off a fost estimată la 32,4 pg/ml, cu sensibilitate 
90,5%, specifi citate 91,4%, valoare predictivă ne-
ga tivă 94,4%, valoare predictivă pozitivă 85,7%. 

Numeroase studii au arătat creşterea nivelului 
seric al BNP-ului la pacienţii cu exacerbare BPOC 
(24). Există ipoteza că nivelul crescut al BNP-ul în 
exacerbările din BPOC se datorează, cel puţin par-
ţial, hipoxiei, ce determină contracţia arteriolelor 
pulmonare şi, astfel, creşterea presiunii în artera 
pul monară 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 
înrăutăţire clinică. Aceste studii au arătat că BNP-ul 
plasmatic este un biomarker non-invaziv ce poate fi  
utilizat ca parametru de screening pentru hiperten-
siunea pulmonară latentă şi disfuncţia ventriculară 
stângă şi, de asemenea, predictor pentru exacerbare 
la pacienţii cu BPOC stabil (30,31).

Răspunsul infl amator pronunţat din exacerbările 
BPOC ar putea contribui la creşterea BNP-ului. 
Mul te trialuri clinice au arătat că în exacerbările 
BPOC, nivelul BNP este direct proporţional cu mar-
  kerii comuni de infl amaţie precum CRP, calcitonina. 
Citokinele proinfl amatorii precum IL-1b, IL6, TNF 
au fost găsite răspunzătoare de secreţia de BNP în 
culturile de miocite in vitro (26).

Tillie-Leblond şi colaboratorii (32) au raportat o 
prevalenţă de 25% de embolie pulmonară la pa-

cienţii cu BPOC spitalizat pentru exacerbare severă 
de cauză necunoscută. Nivelul seric crescut de BNP 
la unii subiecţi poate fi  asociat cu embolie pulmonară 
deşi lipsesc probe concludente (32).

Rezultatele obţinute în prezentul studiu sunt în 
concordanţă cu rezultatele studiilor efectuate în 
ultimii cinci ani.

CONCLUZII

Rezultatele studiului nostru au arătat că nivelul 
seric al BNP-ului a fost mai mare la pacienţii cu 
BPOC comparativ cu subiecţii normali. La subiecţii 
cu BPOC, nivelul seric al BNP-ului a fost semni fi -
cativ mai mare în timpul exacerbărilor faţă de pe-
rioada de stabilitate a bolii şi a fost proporţional cu 
gradul de severitate al exacerbării.

De asemenea, pacienţii ce au necesitat spitalizare 
în cursul episodului de exacerbare, au înregistrat un 
nivel seric semnifi cativ mai mare comparativ cu cei 
care au fost trataţi în ambulatoriu.

În concluzie, o concentraţie plasmatică ridicată 
de BNP s-a dovedit a fi  un factor de risc independent 
pentru exacerbarea bronhopneumopatiei cronice 
obstructive, astfel nivelul plasmatic al BNP-ului 
pare să fi e un biomarker util şi în condiţii de sigu-
ranţă pentru managementul pacienţilor cu BPOC.
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