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Mecanisme implicate in controlul respirației 

Centru nervos subdivizat funcţional în c.respirator, expirator, apneustic şi 
pneumotaxic –reglaţi de nivelul sanguin al CO2 + aferenţe pulmonare..  





Componentele sistemului cardio-respirator 



 







 Diferența între depozitarea și retenția 

particulelor inhalate intrapulmonar.  

 - depozitarea este procesul prin care particule 
patogene de mărimi diferite, inhalate pe cale respiratorie, 
sunt reținute în diferite segmente ale aparatului respirator.  

 - prin fenomenul de Cleareance, particule le reținute 
sunt distruse, neutralizate și înlăturate.  

 - diferența care rezultă între particulele reținute și 
cele eliminate din căile respiratorii = fenomenul de retenție.  

 - o retenție anormală determinată de o depozitare 
intensificată sau de o eliminare diminuată, respectiv din 
combinarea acestora, reprezintă mecanismul patogenetic 
principal care se află la originea majorității bolilor 
pulmonare.  

MECANISME DE APĂRARE  

ALE APARATULUI RESPIRATOR  



- În cazul inhalării unui număr mare de particule sau 
bacterii patogene, acestea vor fi eliminate rapid din 
căile respiratorii, prin mobilizarea mecanismelor de 
apărare locală (curba ascendentă).  

I lustrarea interrelației dintre Cleareance -ul și retenția 

bacteriană pulmonară într -un model experimental de 

inhalare a bacterii lor prin aerosoli.  

Dacă mecanismele de apărare 
locale sunt alterate sau eficiența 
lor este diminuată, ca urmare a unor 
infecții virale, edem pulmonar sau 
în diferite expuneri la Stress, 
bacteriile inhalate nu mai sunt 
eliminate, acestea dezvoltându-se 
exploziv și colonizând țesutul 
pulmonar (curba descendentă).  



 



Tulburările respiraţiei externe  

(etapa alveolo-capilara) 

Tulburările transportului sanguin al gazelor  

(etapa circulatorie) 

Tulburările respiraţiei interne  

(etapa tisulară-celulară) 

Tulburările mecanismelor de reglare 

TULBURĂRILE FUNCŢIEI RESPIRATORII 



- Modificările cutiei toracice. 

- Tulburările funcţionale ale muşchilor respiratori. 

- Tulburările localizate la nivelul căilor respiratorii. 

- Tulburările datorate afecţiunilor pulmonare. 

- Tulburările produse de afecţiuni ale pleurei. 

- Tulburările schimburilor respiratorii prin reducerea 
câmpului de hematoză. 

TULBURĂRILE RESPIRAŢIEI EXTERNE 



Modificările cutiei toracice  

Scolioza – Lordoza - Cifoza 

Scleroza cartilajelor costale, dispariţia elasticităţii 
cartilajelor, a ligamentelor costale, anchiloza articulaţiilor 
costovertebrale, limitează expansiunea pereţilor toracici şi 
determină respiraţie de tip abdominal. 



Tulburările funcţionale ale muşchilor respiratori 

Leziunile produse la nivel 
medular cervical, pe traiectul 
nervilor frenici sau la locul 
de inserţie a fibrelor 
musculare diafragmatice, pot 
duce la pareze, paralizii, 
mioclonie frenică (sughiţul).  

Expansiunea toracică poate fi limitată de tulburări funcţionale a 
principalilor muşchi care participă la dinamica respiraţiei: muşchii 
intercostali, diafragma, muşchii auxiliari (trapez, pectoral). 
 
Contracţiile clonice ale diafragmei se produc prin mecanism 
reflex având ca punct de plecare leziunile nervilor frenici, 
pleurita, peritonite sau leziuni aleCN. 



Rinita - se înregistrează respiraţie bucală - exceptând calul. 
Laringita şi traheita - reduc aportul de aer prin diminuare lumenului. 
Stenoza căilor respiratorii - îngustarea lumenului acestora, din cauza 
unor edeme, abcese, cicatrici, tumori, determină dispnee inspiratorie. 
Paralizia laringelui-faringelui – disfagie faringiană, etc. 

Obstrucţia - corpi străini în 
căile respiratorii, prin ocluzia 
respectiv comprimarea din 
afară a acestor conducte, 
modifică dinamica respiraţiei:  
- scade frecvenţa,  
- creşte amplitudinea,  
- senzaţie de sufocare. 

Tulburările provocate de 

căilor respiratorii superioare 



 Tulburările care afectează schimburile alveolare 

sunt determinate de reducerea câmpului de hematoză sau 
de schimb alveolar, în următoarele condiții:  

 - alveolele pulmonare sunt deja umplute cu un alt 
conținut decât aerul respirator (ex: edem inflamator);  

 - saci alveolari nu se deschid corespunzător sau se 
deschid cu dificultate, fapt ce determină creșterea 
rezistenței alveolare în cursul inspirației (ex: rigiditatea 
țesutului pulmonar asociată cu îngroșarea pereților 
alveolari, consecutiv unor procese inflamatorii, tulburări 
ale țesutului conjunctiv sau ale mușchilor respiratori;  

 - alveolele pulmonare nu sunt capabile să se 
golească de aer în mod adecvat,  consecutiv unor 
obstrucții ale căilor aeriene sau reducerii elasticității 
sacilor alveolari (ex: emfizem, astmul, fibroza chistică). 

 

Tulburările funcției pulmonare 



 - obstrucțiile mecanice ale căilor 
respiratorii, provocate de corpi străini, tumori 
benigne sau maligne, colecțiile cronice de 
mucus în bronșitele cronice; 

 - creșterea rezistenței căilor 
respiratorii, în afecțiunile inflamatorii 
(bronșita cronică) care evoluează cu edem local 
și îngroșarea pereților; 

 - susceptibilitatea crescută la 
închiderea căilor respiratorii, provocată de 
afecțiunile alergice (ex: astmul bronșic) sau de 
emfizemul pulmonar; 

Cauzele majore care se află la originea 
afecțiunilor obstructive includ: 



 Cauzele principale care se află la originea 
afecțiunilor restrictive includ: 

 - rigiditatea pulmonară, din afecțiunile 
pulmonare interstițiale; 

 - rigiditatea cutiei toracice, întâlnită în 
tulburări de tipul cifozei, scoliozei, lordozei, 
spondilitei anchilozantă sau în obezitate;  

 - afecțiunile mușchilor respiratori, în 
bolile neurologice și  neuromusculare. 

Afecțiunile pulmonare restrictive îngreunează 
sau blochează intrarea aerului în plămâni 



 Emfizemul pulmonar (EP) este o 

tulburare a funcției respiratorii care rezultă prin 
acumularea de aer în interstițiul pulmonar, 
însoţită de pierderea elasticităţii parenchimului.  

 EP poate evolua clinic sub formă de: 

 - emfizem alveolar, când se produce o 
dilatare a sacilor alveolari pulmonari;  

 - emfizem pulmonar interstiţial, care 
rezultă prin ruperea peretelui sacilor alveolari 
atrofiați iar aerul respirator pătrunde în 
interstiţiul pulmonar.  

BOLILE OBSTRUCTIVE PULMONARE  



 - deficiența de alfa-1-antitripsină, care este o 

afecțiune genetică sporadică,  

 - fumul de țigară, care constituie factorul de 
risc major pentru emfizemul alveolar.  

 Ciroza hepatică este menționată printre 
tulburările care provoacă deficiența de alfa-1-
antitripsină, contribuind la patogeneza EP, în 
absența altor cauze determinante.  

 Deficiența de alfa-1-antitripsină este cauzată 
de absența unei gene specifice, care se transmite 
ereditar, afectând toate celulele pulmonare - 
emfizemul panlobular / panacinar. 

CAUZELE PRINCIPALE CARE SE AFLĂ LA ORIGINE 

DISTRUGERII PEREȚILOR ALVEOLARI  ÎN EP 





 - dispneea expiratorie severă,  

 - polipneea (de 2-3 ori mai mare la efort, 
cu revenire lentă);  

 - tusea seacă, neproductivă;  

 - jetajul mucopurulent;  

 - respiraţia şuierătoare;  

 - adinamia și  transpiraţia intensă la 
subiecţii afectaţi mai sever.   

 -majoritatea manifestărilor sunt constatate 
și în EP, iar jetajul şi respiraţia şuierătoare se 
întâlnesc constant și în astmul bronşic alergic.  

Simptomele patognomonice pentru boala 

obstructivă cronică a calului (BORC) sunt  





 BA este o afecțiune pulmonară produsă 
pe fondul unei inflamații acute, care afectează 
în principal bronhiile mici și bronhiolele.  

BRONȘIOLITA ACUTĂ (BA)  

Tulburările respiratorii sunt 
datorate  răspunsului 
inflamator acut, manifestat: 

-  tumefierea și congestia 
mucoasei (datorită 
edemului inflamator),  

- prezența de exudat sero-
mucos, și muco-purulent. 



 BC este o afecțiune inflamatorie cronică a 
plămânului caracterizată prin formarea de mucus 
în exces, care va obstrua bronhiile, determinând 
creșterea rezistenței la circulația aerului .  

BRONȘITA CRONICĂ (BC)  

- Alterarea aparatului 
ciliar în condițiile unei 
hipersecreții de mucus sunt 
evenimente centrale în 
producerea și evoluția BC.  

- epiteliul cilat este înlocuit 
cu un epiteliu neciliat, fapt 
de determină stagnarea 
mișcărilor de evacuare și 
apariția unui curent invers.  



 AB reprezintă o afecțiune pulmonară 
caracterizată prin contracţia spastică a 
musculaturii bronhiolelor, însoţită de hipersecreţie 
bronşică și manifestată prin crize de dispnee gravă.  

ASTMUL BRONȘIC (AB)  



 Hiper-reactivitatea - bronhiile sau căile aeriene 
bronșiolare sunt predispuse la răspunsuri constrictive, ca 
răspuns la acțiunea unei game largi de factori declanșatori 
(ex: alergeni, praful, pulberile, aerul rece sau efortul fizic).  

 Reducerea lumenului bronşiolar se produce prin: 

 - spasmul musculaturii netede,  

 - edemul mucoasei,  

 - hipersecreţia de mucus, 

 - hipersensibilizare alergică. 

 Hipoventilaţia alveolară - modifică compoziţia 
aerului, care va provoca hipercapnie (acumularea CO2), cu 
excitarea centrilor respiratori - intensifică respiraţia.  -  

 - Expiraţia se prelungeşte, devenind activă, dispneea 
prezentând forme grave.  

AB constituie o tulburare din categoria bolilor 
obstructive cronice pulmonare, determinată de 
hiper-reactivitatea căilor respiratorii bronhiolare  





Stadiile reacţiei bronşiolare în cursul episodului astmatiform 



 Pulsul paradoxal se definește prin diminuarea 
amplitudinii pulsului periferic în timpul inspirației , 
datorită tulburările provocate de episodul astmatic în 
activitatea contractilă a cordului (ventriculului stâng).   

 - în cursul desfășurării unei crizei de astm crește 
volumul pulmonar, fapt ce provoacă o presiune negativă mare 
intratoracică, rezultând o intensificare a returului venos 
(fenomenul de aspirare).  

 - creșterea returului venos poate atinge nivele 
dramatice în acest caz, fapt care va determina o hipertrofie 
cardiacă dilatativă a ventriculului drept, cu consecințe 
compresive asupra ventriculului stâng, afectând astfel ejecția 
sângelui în circulația sistemică.  

 - întrucât performanța ventriculului stâng este esențială 
pentru circulația sistemică, afectarea acesteia va produce 
efecte asupra circulației periferice, inclusiv asupra pulsului. 

Examinarea unui animal în cursul unei crize/episod 

acut de astm bronșic permite evidențierea  așa  

numitului pulsus paradoxus sau pulsul paradoxal 





Edemul pulmonar  - acumulare de l ichid în alveolele 
pulmonare şi în spaţi i le interalveolare - determină 
tulburări în difuziunea, a căror gravitate este 
proporţională cu suprafaţa alveolară afectată.  
 

După modul de producere :  
 - congestiv  sau  cardiac  ( insuf ic ienţă cardiacă),  
 - toxic  (azotatul  de argint,  ANTU, soluţ ia Lügol , 
fosgenul,  c lorura de amoniu, asupra ţesutului  pulmonar)  
 - inflamator  (vasodi lataţ ie).  

Clinic se manifestă prin 
tulburări  respiratorii 
grave, respiraţia fiind 
accelerată şi profundă, 
uneori apare un lichid 
spumos la nivelul căilor 
respiratorii, apar raluri 
crepitante umede, cianoză 
şi poziţia ortopneică. 

http://www.le.ac.uk/pa/teach/va/imagesT/10_lungs.jpg


Atelectazia pulmonară - colabarea unei porţiuni de ţesut 
pulmonar în urma obstruării unor bronhii sau prin 
compresiunea exercitată de lichidele pleurale. 
 

 Dispneea - manifestare clinică definitorie, alături de tuse, 
durere, cianoza pielii şi a mucoaselor aparente. 

Atelectazia pulmonară - reacţie 
reflexă a plămânului la patogeni,  

-obstrucţia bronşică  

-contracţia reflexă a structurilor 
musculare şi elastice bronşiolice şi 
alveolare,  

-contracţia musculaturii plexiforme,  

-hipotonia musculaturii respiratorii,  

-hipoventilaţia alveolară cu acidoza,  

-creşterea presiunii în mica circulaţie. 



Tulburările respiraţiei  

produse de afecţiuni ale pleurei  

Pleurita (inflamaţia foiţelor pleurale) - perturbă distensia 
pulmonară prin exsudatul inflamator colectat în cavitatea inter-
pleurală, producând tahipnee + oligopnee (resp. superficială).  

Pleurezia - caracterizată prin 
acumularea unor cantităţi mari 
de lichide între foiţele pleurale; 

 - comprimarea pulmonului, 

-deplasarea mediastinului spre 
partea opusă, 

-comprimarea marilor vase,, 

-tulburările hemodinamice.  



 



Pneumotoraxul 

 - acumularea de gaze în cavitatea pleurală. 
 
 Cauze: traumatisme toracice (fracturi costale, plăgi 
penetrante), efracţiunea ţesutului pulmonar – abcese, emfizem. 
 
 Pneumotoraxul - total (complet) când foiţele pleurale 
sunt despărţite pe întreaga lor suprafaţă, şi incomplet sau 
parţial, când cantităţi mai reduse de aer determină desprinderea 
parţială a foiţelor pleurale. 
 
 La cal şi câine (nu la câinii graşi) - pneumotoraxul este 
bilateral şi incompatibil cu viaţa, din cauza comunicării celor două 
compartimente toracice prin mediastinul posterior. 



 



Tulburările schimburilor gazoase  

prin reducerea câmpului de hematoză 

Normal - corelaţie între ventilaţie şi circulaţia pulmonară funcţională:  

 - Orice micşorare a ventilaţiei într-un anumit sector al aparatului 
respirator duce la o micşorare corespunzătoare a circulaţiei.  

 - Ţesutul pulmonar lezat deşi nu participă la procesul respiraţiei 
externe consumă cantităţi mari de O2 (în inflamații) cedând CO2.  

Perfuzia alveolelor hipo- sau 
neventilate duce la contaminarea 
venoasă a sângelui arterial – 
scurt-circuit intrapulmonar.  



TULBURĂRILE  RESTRICTIVE PULMONARE  

 

 

 

 
Cauzele afecțiunilor pulmonare restrictive includ: 

 - rigiditatea pulmonară (stiff lungs), determinată de 
afecțiunile interstițiale ale plămânului, la originea cărora se 
află frecvent una din următoarele cauze:  

 - pneumoconioza (ex: azbestoza, sil icoza etc);  

 - pneumoniile alergice, profocate de expunerea la 
diferiți alergeni (ex: bola plămânului fermierului, expunerea la 
substanțe chimice); 

 - tulburările țesuturilor conjunctive (ex: sclerodermia, 
artrita reumatoidă, lupus eritematos, miozita);  

 - toxicitatea medicamentoasă (ex. bleomicin, 
methotrexat, radiațiile)  

 - alte cauze (fibroza idiopatică, bronșiolita obliterantă)  



TULBURĂRILE TRANSPORTULUI  

SANGUIN AL GAZELOR RESPIRATORII 
 

- Asigurarea unor condiţii hemodinamice optime cum ar fi, cantitatea şi calitatea 
Hb, constituie factori necesari pentru desfăşurarea respiraţiei interne.  

Hipoxemia 

 Cauze: a) un dezechilibru a raportului ventilaţie/perfuzie; b) un şunt 
dreapta-stânga; c) o hipoventilaţie; d) o tulburare a difuziunii alveolare.  

Hipercapneea 

  Principalele 2 cauze ale retenţiei de CO2 sunt 
dezechilibrul raportului ventilaţie / perfuzie şi hipoventilaţia.  





TULBURĂRILE RESPIRAŢIEI INTERNE  

Factori exogeni - substanţe toxice elaborate de agenţi biologici sau 
pătrunse în organism concomitent cu apa, furajele sau cu aerul. 

Acţionează prin mecanisme fiziopatologice diferite.  

Unele inhibă procesele oxidative din ţesuturi combinându-se cu 
oxigenul (fosforul), altele blochează enzimele respiratorii (cianurile şi 
H2S inhibă citocromoxidaza, narcoticele inhibă dehidrogenazele).  

Cauzele endogene - reprezentate de tulburări ale funcţiei trofice a 
sistemului nervos, tulburări circulatorii, endocrine, metabolice.  

Consecinţa generală este HIPOXIA - reducerea cantităţii de oxigen în 
ţesuturi sub limitele normale sau insuficienţa de utilizare la nivel celular.  

Hipoxia hipoxică - rezultatul perturbării respiraţiei externe sau modificării 
compoziţiei aerului respirator prin scăderea concentraţiei oxigenului. 

Hipoxia anemică -  scade capacitatea sângelui de a transporta oxigenul. 

Hipoxia circulatorie (de stază) – în tulburări care reduc viteza de circulaţie. 

Hipoxia histologică - insuficienţa de oxigen prin tulburări de utilizare celulară. 



http://catalog.nucleusinc.com/enlargeexhibit.php?ID=10437




Hipoxia influenţează negativ activitatea sistemului nervos central şi vegetativ, respiraţia, 

circulaţia şi metabolismul celular 

La toate speciile, intensitatea proceselor oxidative celulare, în ordine descrescândă este: 

miocard, creier, rinichi, splina, gonade, ţesut osos.  

Sistemul nervos central - somnolenţă, apatie, tulburări vegetative.  

Aparatul respirator - modificarea ritmului şi amplitudinii mişcărilor respiratorii până la 

apariţia dispneei periodice de tip Cheyne Stokes.  

Sistemul cardiovascular - intensificarea activităţii cardiace.  

Tulburările metabolice - hipotermie, negativarea bilanţului azotului cu hiperazotemie, de 

asemenea, creşterea producţiei de corpi cetonici.  

Mecanismele de adaptare coordonate de SNC şi endocrin: hipoventilaţia, vasodilataţie, 

poliglobulia, intensificarea difuziunii O2.  

Depăşirea acestor mecanisme duce la moarte - respiraţia periodică. 

Consecinţele hipoxiei asupra organismului  



Tulburările mecanismelor de reglare a respiraţiei 

- sunt provocate de modificările funcţionale şi structurale ale diferitelor formaţiuni 

nervoase care intervin în reglarea respiraţiei şi se manifestă în special prin tulburări 

de ritm sau amplitudine şi de frecvenţă. 

 Dispneea - respiraţia grea, dificilă, apare ori de câte ori 
schimburile gazoase normale nu mai pot fi realizate.  
 

 
Dispneea inspiratorie - respiraţie rară şi profundă cu distensie alveolară lentă, 
fiind prezentă în cazurile de compresiune sau obstrucţie laringeană, traheală sau 
bronhică, ca şi în afecţiuni faringiene, nazale ori tonsiliene. 
 
Dispneea expiratorie caracterizată prin inspiraţie prelungită, şi apare în 
emfizemul pulmonar, şi după secţionarea vagilor. 
 
Dispneea mixtă - ambele faze ale respiraţiei sunt îngreunate. 
 
Dispneile periodice - sunt rezultatul unor modificări profunde a centrilor 
respiratori care nu mai răspund adecvat complexului de stimuli reflecşi şi umorali 
care întreţin ritmul normal al respiraţiei. 

 
Respiraţia Cheynes Stokes  

Respiraţia de tip Biot  
Respiraţia de tip Kussmaul  



 



 



L'art de la respiration  

est la clé du bien-être.  
 

 

Cet ouvrage vous ouvre les 
portes de la sagesse millénaire de 
l'Orient en vous révélant les 
secrets de la respiration, adaptés 
au mode de vie occidental et 
complétés de données 
scientifiques.  
 
Une étude détaillée du 
fonctionnement de la respiration. 
Les différents types de respiration 
: énergisante, nourrissante, 
purificatrice, expressive. 
 
Des exercices pour traiter de 
nombreux symptômes : anxiété, 
asthme, insomnie, migraine, 
problèmes circulatoires. 


