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REFERATE GENERALE

REZUMAT
Amigdala, în condiţii normale, prin structura şi funcţiile sale, constituie o barieră ce împiedică pătruderea 

agenţilor patogeni în organism. În jurul criptelor amigdaliene, ţesuturile reacţionează formând o zonă de 
apărare mecanică ce este compusă din ţesut de granulaţie, vase sanguine de neoformaţie şi leucocite. O serie 
de procese de apărare imună iau naştere în această regiune, un rol important jucându-l Ig A serice şi se-
cretorii. Infecţia de focar apare ca o particularitate a reacţiei germen-gazdă, generatoare de dezordini imuno-
patologice.
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ABSTRACT
The tonsill represents a natural barrier against various infectious pathogens. Around the tonsillar crypts, 

the tissues produce an area of mechanical defence barrier formed of granulation tissue, neoformation vascu-
larization and leukocytes. In this region a series of complex immunological processes take place, the central 
role being occupied by immunoglobulin A. Tonsillar outbreak infection is a particular feature of immune 
response, generating numerous imunopathologic reactions.
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INTRODUCERE

Infecţia de focar se consideră a fi o boală 
inflamatorie nesupurativă a ţesutului conjunctiv 
cu manifestări ale mai multor organe cu caracter 
autolimitat, ce se leagă etiopatogenic şi cro no-
logic de infecţia faringiană cu streptococ beta-

hemolitic de tip A. (1) Anumite antigene strep-
tococice au antigenitate comună cu sarcolema 
miocardului, sinoviala articulară, astrocitele muş-
chiului neted al arterelor, endoteliile şi glico-
proteinele valvelor cardiace. Din punct de ve-
dere anatomopatologic, infecţia de focar se ca-
 racterizează prin prezenţa nodulului Aschoff (2).
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Amigdala, în condiţii normale, constituie o 
barieră prin structura şi funcţiile sale, care îm-
piedică pătrunderea microbilor în organism. Fo-
carul de infecţie, pentru a fi cu adevărat patogen, 
trebuie să aibă anumite caracteristici. Infecţia 
de focar apare ca o particularitate a reacţiei ger-
men-gazdă, care generează la rândul său de z-
ordine din punct de vedere imunopatologic, re-
zultând necesitatea precizării condiţiilor de 
instalare a infecţiei de focar. (3)

Amigdalele palatine, organe limfoide prin-
cipale, sunt lipsite de canale limfatice aferente şi 
sunt în contact cu conţinutul cavităţii bucale 
prin intermediul unui epiteliu criptic permeabil 
pentru antigene. Plasmocitele şi limfocitele B 
regrupate în foliculi limfoizi, limfocitele T din 
zonele interfoliculare şi celule capabile să pre-
zinte antigenul precum macrofagele, celulele 
den dritice, celulele interdigitale, permit acestui 
organ să elaboreze răspunsuri imunitare celulare 
şi umorale sistemice faţă de multiple antigene 
ce îl înconjoară. Afecţiunile imunitare amigda-
liene se află la originea unor afecţiuni variate, în 
principal cardiace şi renale. (4-7)

MANIFESTĂRI CLINICE

Responsabil de majoritatea acestor manifes-
tări este streptococul beta-hemolitic grup A. 
Principalele manifestări clinice în care infecţia 
de focar deţine un rol patogenic important sunt:

 − manifestări cardiace;
 − manifestări reumatologice;
 − manifestări renale;
 − manifestări cutanate;
 − manifestări oculare. (8,9)

A. Manifestări reumatologice – reumatismul 
articular acut (RAA)

Forma clasică de RAA este rară din punct de 
vedere clinic în prezent şi corespunde criteriilor 
lui Jones din 1965, modificate ulterior.

Stabilirea diagnosticului pozitiv presupune 
pre zenţa a minimum 2 semne clinice majore sau 
unul major şi două minore (scorul Duckett-
Jones).

Semnele clinice majore sunt:
 − poliartrită acută migratorie;
 − cardită-pancardită, endocardită valvulară, 

miocardită, pericardită;
 − coreea Sydenham – mişcări dezordonate 

ale musculaturii voluntare, exacerbate de 
stres, dar care dispar în somn;

 − eritemul marginat Leyner – erupţii roz cu 
margini serpiginoase, nepruriginoase, la 
nivelul toracelui, tranzitorii, migratoare;

 − nodulii subcutanati Meynet – tumefacţii 
indolore periarticulare la nivelul feţelor 
exterioare, care dispar în câteva săptă-
mâni. (10,11)

Semnele clinice minore sunt:
 − infecţie recentă streptococică;
 − antecedente de RAA;
 − artralgii;
 − febră;
 − VSH crescut;
 − prezenţa PRC;
 − alungirea intervalului PR pe ECG. (10,11)

Antecedentele streptococice sunt indis pen-
sabile stabilirii diagnosticului; eritemul mar gi-
nat, nodulii şi coreea sunt semne rare. Diagnos-
ticul diferenţial al RAA este dificil şi se face cu 
poliartrită reumatoidă, lupus, periartrită no-
doasă, artrită septică sau monoartrită reuma-
toidă. Definiţia actualizată a RAA îl descrie ca o 
afecţiune vasculară colagenotică ce interesează 
predominant articulaţiile şi structurile cardiace 
urmare a inflamaţiei nesupurative generate de 
infecţia cu streptococ grup A la un pacient care 
prezintă un anumit teren genetic. (12).

B. Manifestări cardiace

Cardita reumatică se poate manifesta sub 
patru aspecte clinice:

 − apariţia în cursul atacului reumatismal a 
unui suflu cardiac sau modificarea unui 
suflu preexistent;

 − mărirea inimii la explorarea radiologică; 
 − instalarea simptomatologiei de insufi-

cienţă cardiacă; 
 − apariţia unei frecături pericardice sau li-

chid în sacul pericardic. (13)
Prinderea cardiacă se poate produce chiar în 

cursul primului atac de RAA; în prima sau a doua 
săptămână de la începutul bolii apare în pro-
porţie de 40-80% la copii şi adolescenţi, mult 
mai rar la adulţi. Important este să se evite atin-
gerea cardiacă la primul atac de RAA. Pacienţii 
care nu au făcut o cardită în cursul celui dintâi 
atac de RAA au prognostic foarte bun faţă de cei 
care au semne de insuficienţă cardiacă manifestă 
şi care pot rămâne pe viaţă cu afectarea cardiacă 
(14).

C. Manifestări renale

Glomerulonefrita acută postinfecţioasă este 
o formă de glomerulonefrită ce apare ca urmare 
a unei infecţii cu streptococi, stafilococi, pneu-
mococi, klebsiella, leptospiră, salmonella sau vi-
rusuri. Glomerulonefrita post-streptococică este 
prototipul acestei forme de afectare renală, 
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apărând că o complicaţie după o infecţie strep-
tococică, în special la copilul mare. (15)

Rolul important al infecţiei de focar în evo-
luţia glomerulonefritelor acute postinfec ţioase 
este marcat de etiologia infecţioasă a bolii şi de 
mecanismul formării complexelor imune cir-
culante, crioglobulinele fiind prezente constant. 
Prezenţa unui titru ASLO ridicat de două ori 
succesiv, în interval de două săptămâni, con-
firmă originea streptococică, dar este posibil a 
se doza şi antihialuronidaza, antistreptokinaza 
etc. Din punct de vedere clinic, după o perioadă 
de latenţă de 10-20 zile apare un sindrom ne-
fritic cu dureri lombare, cefalee, edeme, HTA, 
eventual oligurie şi insuficienţă ventriculară 
stânga. (16)

Infecţia de focar, indiferent de sediul sau şi 
de natura germenului determinant, provoacă 
formarea de complexe imune care, depuse în 
glomerulii renali, declanşează inflamaţia locală, 
legat fiind şi de terenul particular al gazdei. (15)

Glomerulonefrita mezangială cu depozite de 
IgA

Diagnosticul acestei afecţiuni se pune prin 
puncţie-biopsie renală cu examen histologic. La 
microscopie optică se observă leziuni focale şi 
segmentare, iar la examenul imunohistochimic 
se observă depozitele de IgA difuze, mezangiale, 
generalizate (16). Clinic, boala se manifestă prin 
hematurie macroscopică totală, care este de-
clanşată de un episod infecţios febril, de angină. 
(17) Din punct de vedere evolutiv, apare croni-
cizarea în 25% din cazuri. Tratamentul constă în 
amigdalectomie, atâta timp cât hematuria este 
declanşată de amigdalite febrile. (16)

D. Manifestări cutanate

Manifestările cutanate sunt variate, frec-
vente, fără nici o specificitate şi evoluează pa-
ralel cu febra. Acestea sunt erupţii ce pot fi:

 − maculare; 
 − scarlatiniforme; 
 − urticariene; 
 − în cocardă; 
 − pustuloză palmo-plantară; 
 − eritemul nodos (18).

Eritemul nodos reprezintă o dermohi po der-
mită acută cu etiologie în principal streptococică, 
care nu întotdeauna este uşor de dovedit, 

deoarece în momentul erupţiei streptococul nu 
mai este prezent la nivelul faringelui. (17)

E. Manifestări oculare

Conjunctivita este frecventă, mai ales prin 
alergia la streptococ. Sensibilitatea bacteriană 
este recunoscută în anumite blefarite, episcle-
rite, keratite. După eradicarea focarului infec-
ţios, dispariţia acestor fenomene reprezintă ar-
gu mentul în favoarea acestei etiologii. (19)

La uveita anterioară reprezentată de irido-
ciclită, debutul este brutal în formele acute cu: 
fotofobie, lăcrimare, spasm la muşchiului oculo-
palpebral şi dureri oculare ce iradiază în teritoriul 
trigemenului, acuitatea vizuală scăzută. Aceste 
forme de uveită se complică ulterior cu atrofia 
irisului, keratopatie, glaucom, cataractă. (20)

Uveita posterioară are semne funcţionale 
mai grave cu cât afectarea este mai aproape de 
maculă, mai posterioară (19).

În uveite se pare că sunt implicate două ti-
puri de mecanisme imunitare:

 − hipersensibilitatea întârziată care nu există 
la nivelul ochiului în condiţii normale;

 − hipersensibilitatea de tip II datorată com-
plexelor imune circulante. (21-24)

CONCLUZII

Prezenţa focarului amigdalian face posibilă 
diseminarea continuă de material antigenic şi 
de acutizări periodice cu simptomatologie foarte 
variată, cu manifestări de boală cronică cu pesee 
acute, cu un tablou clinic ondulant. Simptomele 
generale pot fi nespecifice, comune şi altor 
afecţiuni. Poate apărea oboseală, insomnie, ce-
falee, durere cervico-scapulo-humerală, apatie, 
depresie, subebrilitate etc., simptome ce le 
putem încadra într-un sindrom nespecific al 
infecţiei de focar activ în care etiologia strep-
tococică nu poate fi dovedită de multe ori.

Cele mai frecvente manifestări ale infecţiei 
de focar în ţară noastră sunt: afecţiunile reu ma-
tice, cardiace şi vasculare, glomerulonefritele. 
Boala de focar apare mai ales la vârste tinere şi 
mai rar la vârstnici, ceea ce arată că cele două 
activităţi amigdaliene, cea de focar şi cea de 
apărare, acţionează la aceeaşi vârstă. Fiecare 
amigdală poate fi în acelaşi timp focar de in-
fecţie, cel mai frecvent inactiv, latent, cât şi 
organ de apărare.
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