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REZUMAT
Infecţia de focar este o boală infl amatorie nesupurativă a ţesutului conjunctiv cu manifestări ale mai multor 

organe, cu caracter autolimitat, legată cronologic şi etiopatogenic de infecţia faringiană cu streptococ beta-hemolitic 
grup A.

Un rol important în apariţia şi persistenţa infecţiei de focar îl are imunitatea defi citară locală, ce este tradusă, 
printre altele, prin valori scăzute ale IgA serice şi secretorii prezente la nivelul mucoasei respiratorii superioare.

Patologia amigdaliană imunitară este la originea unor variate afecţiuni, în principal cardiace şi renale. 
Prezentăm câteva date despre conceptul de infecţie de focar amigdalian, cu speranţa că vom ajuta medicii la luarea 
unor decizii mai bune în a pune indicaţia de amigdalectomie.
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ABSTRACT
Tonsillar outbreak infection is an non-discharging infl ammatory disease of the connective tissue, with 

multiple organ manifestations, with a self-timing nature, being chronologically and etiopathogenically linked 
to the infection with beta-hemolytic streptococcus group A.

An important role for the emergence and persistence of the outbreak infection is assigned to the poor local 
immunity, which is translated, among others, by low levels of serum and secretory IgA in upper respiratory 
mucosa.

Tonsil immune pathology is at the origin of various diseases, mainly cardiac and renal. We present some data 
regarding the concept of tonsillar infection, hoping to help the physicians in making bett er decisions for the 
amigdalectomy indication.
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ISTORIC

Încă din Anti chitate, Hipocrate a observat 
existenţa unei legături între suferinţele dentare 
şi boala reumati smală.

Stoll (1785) şi Eyerlen (1789) incriminează 
infecţia amigdaliană cronică în declanşarea unor 
maladii la distanţă, dar Trousseau (1865) este 
cel care recunoaşte clinic un raport direct de 
cau zalitate între amigdalită şi reumati smul acut.
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Sfârşitul secolului al XIX-lea abundă în comu-
nicări ce vizează rolul patogenic al infecţiilor 
cronice dentare sau amigdaliene, recoman-
dându-se insistent chiar eradicarea acestora 
(Kaczorowski – 1881, Stephanides – 1885, 
Curshmann – 1890). Fiedler, în 1890, semnalează 
chiar afectarea cardiacă şi renală. (1)

Noţiunea de „infecţie de focar“ apare, se 
pare, pentru prima dată în lucrarea ,,Reuma ti s-
mul arti cular şi angina“, aparţinând lui Staff el 
(1896).

Începând cu anul 1900, apar numeroase 
observaţii practi ce despre conceptul infecţiei de 
focar (Senator, Bouiquet, Delbanco, Guyot, 
Goia, Passler, Billings, Hunter etc.).

A urmat o perioadă de „asalt chirurgical“, 
asu pra amigdalelor şi dinţilor, soluţia eradicării 
focarelor de infecţie fi ind încercată în diferite 
afecţiuni. (1,2)

Passler (1909-1913), medic german, face o 
serie de comunicări ce fac apologia rolului 
infecţiilor cronice de focar dentare şi amigdaliene 
în declanşarea şi evoluţia în pusee a numeroase 
afecţiuni cronice, de la boli reumati smale la 
ulcer gastric şi scleroza în plăci.

La baza avântului chirurgical al acelor vremuri 
stătea conceptul prevalent al infecţiei de focar, 
dar şi îmbunătăţirea tehnicilor chirurgicale şi a 
metodelor anestezice.

A fost emisă ipoteza „metastazei septi ce“ 
(Gurich) care părăsea focarul de infecţie şi afecta 
oarecum specifi c un organ la distanţă (arti culaţii, 
rinichi, cord) – prima concepţie patogenică 
asupra infecţiei de focar şi a bolilor de focar.

Gorke (1907) a formulat „teoria de apărare 
imunologică“, arătând rolul de apărare pe care îl 
îndeplineşte amigdala în organism, încercând 
astf el să explice fi ziologia şi fi ziopatologia amig-
dalelor palati ne. (1)

Schoenemann (1909) a formulat „teoria de 
infecţie“, ce arată că amigdala palati nă poate 
deveni un izvor de infecţie, acest lucru fi ind fa-
vo rizat de conţinutul septi c al criptelor sale.

În 1936, Skoog, a formulat ideea că „amig-
dalele care desfăşoară o funcţie de apărare pot 
să se transforme cu înaintarea în vârstă sub 
acţiunea unor factori, în focare de infecţie“.

Ideea este şi astăzi acceptată, dar nu se 
poate face o delimitare precisă în ti mp şi nu se 
poate stabili o vârstă limită între cele două ti puri 
de acti vitate.

Practi ca furnizează de altf el dovezi ale co-
existenţei lor în ti mp, cu preponderenţa alter-
nati vă a uneia sau a celeilalte, între ele existând 
un echilibru fragil. (2)

În ţara noastră, Haţieganu, Goia, Lupu şi Moga 
dezvoltă bazele şti inţifi ce ale infecţiei de focar. 
Goia defi neşte infecţia de focar ca un focar infl a-
mator cronic, latent, bine delimitat sau aproape 
închistat, care, local, se traduce prin semne cli-
nice neînsemnate sau evoluează asim p  tomati c.

Din când în când, acesta produce la distanţă, 
la nivelul diverselor organe şi sisteme, printr-un 
mecanism reglat de SNC, tulburări funcţionale şi 
leziuni histopatologice care se manifestă printr-o 
simptomatologie zgomotoasă şi alarmantă. (2)

Infecţia de focar – caractere şi condiţii de 
instalare

Infecţia de focar este o boală infl amatorie 
nesupurati vă a ţesutului conjuncti v cu mani fes-
tări ale mai multor organe cu caracter auto li-
mitat, legată cronologic şi eti opatogenic de in-
fecţia faringiană cu streptococ beta-hemoliti c 
grup A (Tomescu).

Unele anti gene streptococice au anti genitate 
comună cu sarcolema miocardului, sinoviala ar-
ti c ulară, astrocitele muşchiului neted al ar te-
relor, endoteliile şi glicoproteinele valvelor car-
diace. (1,2)

Din punct de vedere anatomo-patologic, in-
fecţia de focar se caracterizează prin prezenţa 
no dulului Aschoff .

Concepţia clasică asupra patologiei infec ţi-
oase focale recunoaşte debutul clinic al bolii la 
1-3 săptămâni după o angină acută cu streptococ 
beta-hemoliti c de grup A.

În condiţii normale, amigdala palati nă prin 
structura şi funcţiile sale consti tuie o barieră 
care împiedică pătrunderea microbilor în or ga-
nism. (3)

Ţesuturile din jurul criptelor amigdaliene 
reac ţionează formând o zonă de apărare me-
canică compusă din ţesut de granulaţie, vase 
san guine de neoformaţie şi leucocite. Se de clan-
şează, de asemenea, în acelaşi ti mp, în această 
regiune, o serie de procese de apărare imună în 
care rolul principal îl joacă IgA serice şi secretorii. 
Astf el, se creează o barieră complexă, consti tuită 
din structuri şi factori biologici, locali şi generali, 
care reglează permeabilitatea locală faţă de 
bac terii, virusuri şi toxine.

Această barieră fi ziologică este fragilă şi în 
anumite condiţii patologice (răceală, frig, ume-
zeală, epuizare fi zică etc.) se permeabilizează, 
de venind o poartă de intrare spre interiorul or-
ga nismului. (2,3)

Astf el este favorizată propagarea infecţiilor şi 
totodată sensibilizarea organismului, în sensul 
unei reacţii imunohiperergice caracteristi ce fe-
brei reumati ce şi altor boli de focar.
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Un rol important în apariţia şi persistenţa 
infecţiei de focar îl are imunitatea locală defi -
citară, ce este tradusă printre altele prin valori 
scăzute ale Ig A serice şi secretorii prezente la 
nivelul mucoasei respiratorii superioare. (3)

Caracterele infecţiei de focar

1. Focar infecţios microbian sau format din 
substanţe degradate, cronic, latent, închistat.

2. Fenomene clinice cu caracter patergic-
alergic-hiperergic, ce se manifestă cu tulburări 
funcţionale şi structurale importante la nivelul 
ţesuturilor, bogate în elemente mezenchimale.

3. Dispariţia sau ameliorarea simptomelor 
după eliminarea focarului.

4. Reacti vitatea generală modifi cată nu dis-
pare obligatoriu după excluderea focarului.

Focarul de infecţie, pentru a fi  patogen, tre-
buie să prezinte unele caracteristi ci ce au fost 
defi nite drept condiţii de patogenitate. (4)

Condiţii de patogenitate

1. Situarea focarului de infecţie în aria sau în 
contact direct ori drenator direct cu ţesuturi 
lim  foide imunocompetente.

2. Delimitarea focarului infecţios prin ţesut de 
granulaţie sau fi bros, slab vascularizat, ce limi-
tează acţiunea factorilor de apărare circu lantă, 
dar permit un drenaj extrafocal parţial, epi sodic.

3. Popularea focarului de infecţie cu germeni 
cu anti genitate parti culară.

4. Prezenţa în focar a proceselor de degradare 
morfologică a germenilor şi a celulelor fazei de 
contact şi prelucrare a anti genelor, elemente 
care atestă declanşarea procesului imunologic.

5. Dezvoltarea reacţiilor generale şi confi r-
marea acestora (proteinele fazei acute de infl a-
maţie, crioproteine, anti corpi nespecifi ci).

6. Corelaţia clinică între acti varea focarului 
infecţios şi evoluţia bolii „de fond“.

7. Atenuarea evoluţiei bolii „de fond“, după 
eradicarea corectă a focarului. (5)

Condiţii de instalare a infecţiei de focar

Germenii, de obicei saprofi ţi, pătrund în ţe-
suturi ce sunt expuse direct contactului cu fac-
torii de mediu cum ar fi  căile aeriene, tubul di-
gesti v.

Virulenţa acestor germeni se exacerbează 
local din moti ve insufi cient cunoscute (condiţii 
anatomice parti culare, insufi cienţa episodică 
sau geneti că a unor factori locali de apărare ne-
specifi că, tulburări circulatorii locale care reduc 
aportul factorilor generali de apărare ş.a.). (6)

În microcirculaţia limfati că şi sanguină zonală 
pătrund din focarul de infecţie macrofage pur-
tătoare de informaţie anti genică, limfocite T 
sen  sibilizate, polipepti de rezultate din acti vi-
tatea hidroliti că din focar, prin traversarea ba-
rierei anatomice a ţesutului fi bro-granulomatos 
care delimitează aria focarului.

Traversarea barierei anatomice a focarului 
de infecţie este facilitată de factori fi zici (frig, 
umezeală, traumati sm, iradiere) sau de acti vităţi 
infecţioase din interior, care amplifi că nivelul 
en zimelor hidroliti ce ale ţesutului focal. (7)

Sti mularea celulelor imunocompetente din 
ţesutul limfati c afectat direct sau prin drenaj 
este îndelungată, persistentă şi prezintă episoade 
de amplifi care. Aceste informaţii sunt preluate 
de un ţesut limfoid care se afl ă în relaţie circula-
torie cu întreg sistemul imun al organismului, 
încât reacţia acestuia capătă caracter general.

Infecţia de focar „modelează“ evoluţia unor 
boli disimune prin mecanisme, în general, auto-
imune.

Factorii favorizanţi care intervin în declan-
şarea şi întreţinerea unor afecţiuni autoimune 
sunt:

1. Factori geneti ci
2. Factori imunologici
3. Factori hormonali
4. Factori de mediu (8)

1. Predispoziţia geneti că la boli autoimune 
este considerată în prezent un factor principal.

2. În ceea ce priveşte factorii imunologici, ar 
fi  de remarcat că bolile autoimune apar mai 
frecvent la persoanele cu defi cienţă de IgA sau 
la cei cu defecte ale structurilor complementului 
seric (C2 şi C4).

3. Factorii hormonali sunt consideraţi ca te-
ren favorizant în bolile autoimune. Această pa-
tologie se dezvoltă mai ales la femei în ti mpul 
pubertăţii, sarcinii, lactaţiei sau în perioada fo-
losirii anti concepţionalelor orale. (8)

4. Dintre factorii de mediu aminti m: poluarea 
atmosferică mai importantă în oraşele mari, cu 
o acţiune iritati vă asupra mucoasei faringiene 
prin gazele toxice industriale sau de la motoarele 
maşinilor, praful, fumul de ţigară.

Concentraţiile serice ale IgG, IgA şi IgM sunt 
mai scăzute la fumători, fi ind perturbate astf el 
mijloacele de apărare ale organismului, iar ma-
cro fagele îşi pierd parte din capacitatea lor de 
adeziune şi fagocitoză. Infecţiile virale pot avea, 
de asemenea, un rol în declanşarea şi întreţine-
rea unor boli autoimune.

La nivelul amigdalelor palati ne ele pregătesc 
terenul pentru infecţiile bacteriene, iar uneori 
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pot produce chiar modifi cări morfologice impor-
tante ale ţesutului amigdalian.

Radiaţia ultravioletă şi stresul sunt factori de 
mediu ce intervin în autoimunitate. (9)

În declanşarea şi întreţinerea mecanismelor 
autoimunităţii, următoarele parti cularităţi ale 
ţesutului limfoid faringian sunt importante:

• structura limfoepitelială (ca cea a unui 
organ limfoid primar);

• situarea la intrarea în căile aero-digesti ve, 
ceea ce-l face unul dintre primele locuri 
de interacţiune dintre anti genii inhalaţi 
sau ingeraţi şi sistemul imunitar;

• frecvenţa ati ngerii virale sau bacteriene la 
care este supus. (10)

Principalele organe limfoide ale acestui an-
samblu, amigdalele palati ne, sunt lipsite de ca-
nale limfati ce aferente şi sunt în contact per ma-
nent cu conţinutul cavităţii bucale, prin in ter-
 me diul unui epiteliu cripti c permeabil pentru 
an  ti gene.

Limfocitele B şi plasmocitele regrupate în 
foliculi limfoizi, limfocitele T în zonele inter fo-
liculare şi celule capabile de a prezenta anti genul 
(macrofage, celule dendridice etc.) permit aces-
tui organ să elaboreze răspunsuri imunitare 
umo rale şi celulare sistemice faţă de multi plele 
anti gene care-l înconjoară. (11)

Patologia imunitară amigdaliană este la ori-
ginea unor afecţiuni variate în principal renale şi 
cardiace. Epiteliul amigdalelor palati ne se carac-
terizează prin prezenţa criptelor amigdaliene, a 
căror importanţă fi ziologică este foarte impor-
tantă.

Amigdalele palati ne sunt acoperite la supra-
faţă, în afara criptelor, de un epiteliu pavimentos 
pluristrati fi cat scuamos pe alocuri, impermeabil 
pentru anti gene. Criptele amigdaliene sunt aco-
perite mai ales în profunzime, de un epiteliu fi n 
reti cular, presărat cu limfocite situate în apro-
pierea lumenului şi care se pot intercala între 
celulele reti culare. (12)

Trecerea anti genelor se face, se pare, în 
primul rând la nivelul celulelor fungiforme do-
tate cu microvilozităţi capabile de pinocitoză. 
Acestea sunt înconjurate de depresiuni epiteliale 
conţinând adesea anti gene parti culare ce pot 
ulterior trece în ţesutul amigdalian.

Există posibilitatea trecerii anti genelor prin-
tre celulele reti culare după descuamare. (13)

Astf el, criptele amigdaliene permit accesul 
anti genelor de la nivelul buco-faringelui în ţesu-
tul limfoid care poate dezvolta un răspuns imu-
nitar adaptat mediului său microbian. (13)
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