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Rezumat: Prezentăm cazul unui pacient de 37 de ani care acuză brusc de 2 săptămâni junghi toracic 
drept, tuse productivă cu expectoraţie sero-mucoasă, febră 38°C, frisoane şi dispnee la efort. A urmat 
terapie cu antitermice, dar fără evoluţie favorabilă. În urmă cu 7 ani a fost diagnosticat cu astm bronșic, 
pentru care a urmat terapie ~3 ani cu combinaţie de corticosteroizi inhalatori şi bronhodilatatoare cu 
acțiune de lungă durată cu evoluţie favorabilă. Nu mai urmează terapie cronică pentru astm de 2 ani, 
dar s-a recomandat folosirea la nevoie a Ventolinului şi nu a mai avut crize bronho-obstructive de ~ 2 
ani. La auscultația toracelui s-au evidențiat raluri crepitante bazale, iar la radiografia toracică se 
descrie tendința de condensare bazal drept la nivelul segmentului posterior. S-a interpretat cazul ca 
fiind pneumonie bazală dreaptă şi a urmat terapie cu antibiotice, mucolitice, antitermice cu evoluție 
favorabilă pe perioada tratamentului şi încă două săptămâni, dar apoi starea generala s-a înrăutăţit şi 
s-a prezentat din nou la internare în stare agravată. S-au ridicat diferite probleme de diagnostic 
diferențial: neoplasm pulmonar, tuberculoză pulmonară, abces pulmonar. Examinările complexe au 
elucidat în cele din urmă cazul. 
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Abstract: We present the case of a male patient, 37 years old, who for two weeks had complained of 
right stabbing thoracic pain, cough with sero-muccous expectoration, 38ºC body temperature and 
dyspnea at exercise. He had taken temperature-lowering drugs, but without effect. Seven years before, 
he had been diagnosed with bronchial asthma, for which he was treated with a combination of 
inhalation corticosteroids and long-term action bronchodilators for about 3 years, with good evolution. 
He discontinued chronic asthma therapy for 2 years, but he was recommended to take Ventolin 
whenever necessary; he was free of bronchial obstructive bouts for about 2 years. Chest auscultation 
evidenced basal crackles (rales), while chest X-ray revealed a tendency of right basal condensation at 
the level of the posterior segment. The diagnosis was right basal pneumonia and therapy included 
antibiotics, muccolithic agents, and antipyretics. Evolution was good during the treatment and for 
another 2 weeks, when suddenly his condition worsened and was readmitted to the hospital in a more 
severe state than the first time. Differential diagnosis included: pulmonary neoplasm, pulmonary 
tuberculosis, pulmonary abscess. Complex investigations eventually elucidated the diagnosis. 
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PREZENTARE DE CAZ 
 Prezentăm cazul unui pacient, de 37 ani, din mediul 
urban care s-a prezentat în luna decembrie 2012 în Clinica 
Medicală I, cu următoarele acuze: junghi toracic drept, tuse 
productivă, expectorație sero-mucoasă, dispnee la efort, febră 
38°C, frisoane. A prezentat în adolescență repetate infecții acute 
de căi respiratorii superioare, iar în 2005 a fost diagnosticat cu 
astm bronșic. Lucrează ca agent comercial și a fost fumător de 
10 ţig./zi, de la 20 la 30 de ani, în prezent nu mai fumează din 
2005, iar alcool consumă ocazional. 
 Pacientul a acuzat brusc de 2 săptămâni junghi toracic 
drept, tuse productivă cu expectorație sero-mucoasă, febră 38°C, 
frisoane și dispnee la efort. A urmat terapie cu antitermice, dar 
fără evoluție favorabilă. În 2005 a fost diagnosticat cu astm 
bronșic, pentru care a urmat terapie ~3 ani cu CSI/LABA, cu 
evoluție favorabilă, încât nu mai urmează terapie cronică pentru 
astm de 2 ani şi, cu toate că s-a recomandat folosirea la nevoie a 
Ventolinului, nu l-a mai folosit nici pe acesta. Nu a mai 
prezentat crize bronho-obstructive de ~ 2 ani. 

Examenul obiectiv la internare a evidenţiat un pacient 
febril 38ºC, cu un IMC = 28,65 kg/m², stare generală influențată, 

țesut conjunctiv adipos bine reprezentat, aparat respirator cu 
torace normal conformat, mișcări respiratorii ritmice, simetrice, 
sincrone, AR = 16/min, sonoritate pulmonară prezentă, MV 
fiziologic, raluri crepitante bazal drept; TA = 120/70 mmHg, 
AV = 88 b/min, fără alte modificări. 
 Diagnosticul de etapă a fost: Sindrom febril. 
Pneumopatie bazală dreaptă. Astm bronşic intrinsec intermitent. 
Supragreutate. 

Analizele de laborator au evidențiat: limfopenie 
(23,2%), monocitoză (11,4%), eozinofilie (5,7%), sindrom 
inflamator (VSH = 57 mm/h, fibrinogen =454,8 mg/dl, PCR = 
48), IgG = 2492 mg/dl, hiposideremie (Fe = 25,0 μg/dl). În 
exudatul faringian și spută nu s-au evidenţiat germeni patogeni. 
Spută-frotiu colorat Gram: celule epiteliale, floră polimorfă. Pe 
radiografia pulmonară s-a evidențiat accentuarea desenului 
peribronșic, infrahilar, bilateral, cu tendință de condensare bazal 
drept – segment posterior. Spirometria a evidențiat o disfuncție 
ventilatorie mixtă, de grad ușor, pe căile aeriene mari și mici. 
ECG și ecografia abdominală nu au evidențiat modificări 
patologice. 
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 Diagnosticul pozitiv a fost: Pneumonie bazală dreaptă. 
Disfuncție ventilatorie mixtă. Hiposideremie intrainfecțioasă. 
Astm bronsic intrinsec intermitent. Supragreutate. 
 Pacientul a urmat tratament cu Zinnat 500 mg, 
2x1tb/zi, Bromhexin 3x1 tb/zi, Paracetamol 500 mg, 3x1tb/zi, 
Ketoconazol 200 mg, 1tb/zi, dar la 3 zile evoluția a fost 
nefavorabilă, cu persistența simptomelor, astfel încât s-a 
modificat tratamentul: Fortum 1g, 2x1flac/zi, Bromhexin 3x1 
tb/zi, Paracetamol 500 mg, 3x1tb/zi, Ketoconazol 200 mg, 
1tb/zi, timp de10 zile, cu evoluție favorabilă. La 3 zile de la 
administrarea de Fortum, pacientul a prezentat hemoptizie în 
cantitate mică, cu tuse redusă, cu expectorație mucoasă redusă 
cantitativ, dar fără febră sau frisoane, cu stare generală 
ameliorată. S-a efectuat IDR la PPD = 8mm la 72h (07.12.2012) 
și culturi pentru BK. Am solicitat consult la Clinica de Boli 
Pulmonare (10.12.2012), diagnosticul fiind: Pneumonie 
bilaterală predominant dreaptă. Hiperergie tuberculinică. Astm 
bronșic cu disfuncție ventilatorie mixtă cu Vmax cu 43% ,cu 
următoarele recomandări: examen de spută citobacterian + BK; 
continuă investigațiile hematologice, imunologice; continuă 
tratamentul cu Fortum și Ciprinol 1g/zi; reevaluare la nevoie. 

Pacientul a fost externat cu următoarele recomandări: 
evitarea frigului, revine după rezultatul culturii pentru BK (peste 
2 luni), vaccinare anuală antigripală, reevaluare radiologică 
peste o lună, biologică, imunologică și spirometrică; Ventolin 2 
pufuri la nevoie (dacă folosește > 2 pufuri de Ventolin/lună, 
revine pentru reevaluare). 
 Timp de 2 saptămâni după terminarea terapiei, 
pacientul a prezentat stare generală bună, fără acuze, apoi a 
prezentat subfebrilități, tuse rară, productivă. Și-a 
autoadministrat Ciprinol 500 mg, 2x1tb/zi 5 zile, fără acuze pe 
perioada terapiei, dar la terminarea ei au reapărut subfebrilitățile 
și tusea cu expectorație muco-purulentă. 
 
Figura nr. 1. Radiografia pulmonară – suspiciune de abces 
pulmonar 

09.01.2013 Figura 1

 
 Pacientul s-a prezentat la a doua internare, acuzând 
tuse cu expectorație muco-purulentă, febră 37,6-38,4°C, stare 
generală influențată, astenie marcată, dispnee la efortul de mers 
prelungit. La examenul obiectiv, pacientul a prezentat facies 
încercănat, raluri crepitante bazal dr., bronhofonie bazal dr., AV 
= 88/min, TA = 125/75 mmHg. Radiografia pulmonară a relevat 
un interstițiu pulmonar accentuat, bilateral. Bazal drept s-a 
evidențiat o formațiune tisulară de 54/52 mm, neomogenă ca 
structură, bine delimitată, ce ridica suspiciunea unui abces 
pulmonar la acest nivel (aspect evolutiv nefavorabil) (figura nr. 
1). Am solicitat examen MDCT toracic nativ cu secțiuni 
continue (09.01.2013) care a evidențiat: arie de condensare 
pulmonară lob mediu drept cu bronhogramă aerică prezentă, 
dilatații bronșice hilo-bazal bilateral cu aspect sacciform, cu 
perete îngroșat și conținut parafluid decliv, adenopatii 
mediastinale pretraheale, în fereastra aorto-pulmonară și 

infracarinar cu dimensiuni de până la 2,7cm, fără colecții 
pleurale, fără modificări patologice subdiafragmatice (figura nr. 
2).  
 
Figura nr. 2. MDCT toracic nativ cu secțiuni continue 

Figura 2

 
 Concluzie: bronșiectazii postero-bazale, bilateral; 
condensare pulmonară lob mediu drept și adenopatii 
mediastinale. Alte examinări paraclinice (10.01.2013) au 
evidențiat: monocitoză (1,14 10³/μl), limfopenie (24,1%), 
hipoalbuminemie (40,8%), α1-globuline cu valori crescute 
(4,2%), hipergammaglobulinemie (29,9%), sindrom inflamator 
(fibrinogen = 475,4 mg/dl, VSH = 57 mm/h, PCR = 63,8 mg/l), 
C3 > 248 mg/dl, hiposideremie (Fe = 27,3 μg/dl). În exsudatul 
faringian și spută nu s-au izolat germeni patogeni, iar în spută - 
frotiu Gram s-au evidențiat frecvente leucocite integre și 
distruse, rare hematii, floră mixtă asociată. Examenul sumar de 
urină a evidențiat leucociturie (leucocite 25), dar urocultura a 
fost negativă <1000 germeni/ml. 
 Cauze de leziuni cavitare pulmonare pot fi:  
1. Abcese pulmonare: - cu bacterii anaerobe: bacili Gram-
negativi (Fusobacterium, Prevotella, Bacteroides), coci Gram-
pozitivi (Peptostreptococcus), bacili Gram-pozitivi (Clostridium, 
Actinomyces).              
                                    - cu bacterii aerobe: coci Gram-pozitivi 
(Streptococcus milleri, Staphylococcus aureus), bacili Gram-
negativi (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Burkkolderia pseudomallei), bacili Gram-pozitivi (Nocardia).  
                                    - cu mycobacterii (M. tuberculosis, 
avium-celullare, kansasii).  
                                    - cu fungi (histoplasmoza, aspergiloza, 
coccidoidomicoza, blastomicoza, infecția criptococică, 
mucormicoza, sporotricoza, infecția cu Pneumocystis carinii).  
                                    - cu paraziți (Paragonimiaza, infecția 
echinoccocică, infecția amoebiană). 
2. Bronşiectazii 
3. Cauze neinfecțioase: Cancer pulmonar, bule cu nivel 
hidroaeric, sechestrație pulmonară, embolie pulmonară, 
granulomatoză Wegener, silicoză nodulară cu necroză centrală. 
 Am solicitat consult de Boli Infecțioase (10.01.2013) 
Dg: Abces pulmonar bazal drept. Recomandări: Imipenem 
4x1flac/zi, Vancomicina 2x1gr, Fluconazol 150 mg, 1cp/zi. 
 Am determinat markeri tumorali pulmonari, și anume: 
- antigenul cancerului cu celule scuamoase care crește în 
cancerul pulmonar cu celule scuamoase, prevalența 
concentrațiilor crescute de SCC variază între 39 și 78%; SCC =  
0.66ng/ml (VN < 1,5); CYFRA 21-1 = 0,99 ng/ml (VN < 3,3), 
fragmentul cytokeratinic ce crește în cancerul pulmonar fără 
celule mici; enolaza neuron-specifică NSE = 20,5 ng/ml (VN < 
16,3), caracteristică pentru cancerul pulmonar cu celule mici, 
este un marker de prognostic important, cu valoare predictivă 
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pozitivă de 92%, dar, căutând în literatură, pacienții cu acest tip 
de cancer au valori foarte crescute > 400 ng/ml.  

Diagnosticul pozitiv a fost: Abces pulmonar bazal 
drept. Bronșiectazii bilaterale. Hiposideremie intrainfecțioasă. 
Astm bronșic intrinsec intermitent. Supragreutate. 
 Factorii predispozanți pentru bronşiectazii sunt:  
- Infecții bacteriene (Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella, 
Staphylococcus aureus), fungice (Histoplasma capsulatum), 
mycobacteriene (Mycobacterii netuberculoase), virale 
(Adenovirus, virus gripal, herpes simplex, virus rujeolic). 

- Boli congenitale: deficiență de α1-antitripsină, defecte ale 
cililor (bronșiectazii, sinuzită ± infertilitate ± situs 
inversus), mucoviscidoză (defect în transportul Na și Cl). 

- Imunodeficiențe: primare (hipogammaglobulinemie; deficit 
de subclasa IgG [IgG2, IgG4]; boli cronice 
granulomatoase, deficite ale C´), secundare (tratamente 
imunosupresoare, infecție HIV). 

- Obstrucția căilor aeriene: compresie extrinsecă (prin masă 
tumorală sau adenopatie), corp străin (aspirat), neoplazie 
(leziune endobronşică), impact mucoid (aspergiloză 
bronhopulmonară alergică), postoperator (după rezecție 
lobară). 

- Boli ale țesutului conjunctiv, secundar aspirației cronice: 
poliartrită reumatoidă, sindrom Sjögren, lupus eritematos 
sistemic, policondrită recidivantă. 

- Defecte structurale congenitale: limfatice (sindromul 
unghiilor galbene), traheo-bronșice (traheo-bronhomegalie, 
deficiență cartilaginoasă), vasculare (sechestrație 
pulmonară). 

- Inhalare de substanțe toxice: (leziunea directă a căilor 
aeriene alterează structura și funcția acestora) amoniac, 
clor, dioxid de azot. 

- Diverse: boală intestinală inflamatorie (rezecția intestinală 
poate exacerba afecțiunea pulmonară), transplant (pot fi 
secundare infecțiilor frecvente, datorate imunosupresiei). 

 Pacientul a urmat o terapie cu Imipenem 4x1tb/zi, 
Vancomicină 2xtb/zi, Fluconazol 150 mg, 1tb/zi, 7 zile, cu 
evoluție favorabilă, cu indicația de a efectua bronhoscopie cu 
lavaj bronho-alveolar și biopsie în Clinica de Pneumo-
Ftiziologie din Cluj. La examenul bronhologic s-au descris 
trahee liberă, pinten traheal normal, arborele bronșic drept liber, 
cu secreții muco-purulente moderate. BPS, LSS libere, pintenii 
rotunjiți cu aspect inflamator bronșic LIS și secreții 
mucopurulente moderate. Dg: Bronșiectazii bilaterale 
suprainfectate. Focar rotund LID sau tu. exobronșică ce poate fi 
fibroză peribronhonecrotică, post-pneumonie. Pacientul a urmat 
apoi terapie cu Erdomed 2x1 tb/zi 10 zile, Clindamicină 4x1 
flac/zi 10 zile, apoi tb. 600mg 20 zile, Metronidazol 2x1 flac/zi 
10 zile, apoi tb 100mg, 3x1tb/zi 20 zile, Fluconazol 1tb/zi, o 
lună, cu urmărirea tranzitului intestinal. Biopsia pulmonară 
(18.01.2013) a descris fragmente de perete bronșic tapetate de 
epiteliu cilindric, pseudostratificat, cu zone hiperplazice care 
acoperă o stromă bogată în glande mucosecretante și intens 
infiltrată de leucocite, acestea pătrund și în epiteliul de 
suprafață, concluzia fiind de bronșită cronică; nu s-au izolat 
fungi, iar examenul bacteriologic a fost negativ.  
 Am efectuat o reevaluare biologică la sfârșitul 
terapiei, pentru a evidenția, dacă există modificări și am 
evidențiat hiperuricemie (acid uric = 8,6 mg/dl), 
hipertrigliceridemie (trigliceride 200 mg/dl). S-a efectuat o 
reevaluare CT la sfârșitul terapiei care a evidențiat dilatații 
bronșice hilobazal bilateral, cu aspect sacciform, cu perete 
îngroșat și conținut parafluid decliv; arie de condensare 
pulmonară LM dr. în resorbție, cu importante dilatații 
bronșiectatice LMD; adenopatii mediastinale pretraheale, în 

fereastra aorto-pulmonară și infracarinar, cu dimensiuni de până 
la 2 cm (în moderată reducere dimensională). Fără colecții 
pleurale. Fără modificări patologice subdiafragmatice. 
Concluzie: bronșiectazii postero-bazale bilateral și la nivelul 
LMD; condensare pulmonară LMD în resorbție; adenopatii 
mediastinale moderat reduse în dimensiuni. 
 Am recomandat pacientului să urmeze terapie cu 
Clindamicină 1tb 600 mg/zi, Metronidazol tb 100 mg, 3x1tb/zi, 
Fluconazol 1tb/zi, o lună și Isoprinosină 1tb/zi, 10 zile/lună, 
timp de 3 luni consecutiv, să efectueze o monitorizare CT peste 
3 luni cu vaccinare anti-gripală, anti-pneumococică, anti-
Haemophylus influenzae, să facă profilaxia exacerbărilor 
(antibiotice administrate oral: Ciprofloxacină 2 x 500 mg/zi sau 
Gentamicină în aerosoli). În caz de exacerbări, să urmeze 
managementul agresiv al exacerbărilor cu antibiotice active pe 
H. influenzae, P. aeruginosa, M. catharallis, S. aureus și S. 
pneumoniae.  

S-a atras atenția asupra eforturilor de a facilita 
eliminarea sputei din căile aeriene prin drenaj postural, percuția 
toracelui, veste pneumatice, autodrenaj, dispozitive cu presiune 
expiratorie pozitivă, ventilator de percuție intrapulmonară care 
pot provoca răspândirea infecției în alte bronșii, ducând la alte 
focare sau obstrucție acută. 

Evoluția pe termen scurt e favorabilă, sub tratament 
antibiotic, cu risc de a face disbioză intestinală cu diaree, iar pe 
termen lung cu posibila resorbție totală a abcesului pulmonar, 
exacerbarea bronșiectaziilor cu reapariția abcesului pulmonar 
sau abcese multiple, posibilă lobectomie segmentară sau 
pneumectomie. 

Am prezentat acest caz datorită prezenței 
bronșiectaziilor la un pacient tânăr, fără deficit imun care a 
necesitat o colaborare multidisciplinară. 
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