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Abstract

Marshall syndrome, defined by recurrent fever episodes, angina, adenitis and stomatitis, is frequently
encountered in childhood. Medical treatment consists of corticosteroids in order to solve the acute symptoms;
adenotonsillectomy or alternative medication can be administered on the long term in order to prevent recurrence
of symptoms.
The authors present a case of Marshall syndrome; based on personal experience and data from literature, the
authors draw attention on the efficiency of montelukast in preventing recurrence of episodes, as an alternative
option to surgery.
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Rezumat

Sindromul Marshall – caracterizat prin apariţia unor episoade recurente de febră, angină, adenită şi stomatită – se întâlneşte frecvent în patologia pediatrică. Tratamentul medical pe termen scurt presupune administrarea de corticosteriozi pentru cuparea crizelor, iar, pe termen lung, profilaxia acestora prin mai multe tipuri
de medicamente sau prin adenoamigdalectomie.
Autorii prezintă un caz clinic de sindrom Marshall, pe baza datelor din experienţa personală şi a datelor din
literatura de specialitate susţinând eficienţa administrării de inhibitori de leucotriene în profilaxia pe termen
mediu şi lung a episoadelor, ca alternativă la tratamentul chirurgical.
Cuvinte cheie: febră, angină, adenită, montelukast

INTRODUCERE
Episoade recurente de febră, angină acută, stomatită aftoasă şi adenită laterocervicală definesc un sindrom de etiologie neprecizată, descris de Marshall ȋn
1987 (PFAPA – periodic fever, aphtous stomatitis,
pharyngitis, cervical adenitis) (1). Episoadele febrile
debutează de obicei la copilul sub 5 ani şi reapar cu re-

gularitate la un interval cuprins ȋntre 2 şi 12 săptămȃni
(2,3).
În prezent, tratamentul sindromului Marshall se
ȋmparte ȋn două direcţii: medical şi chirurgical. Tratamentul medical presupune pe termen scurt cuparea
simptomatologiei ȋn episoadele acute prin administrarea de corticosteriozi şi antipiretice (antibioticele şi
AINS sunt ineficiente), iar, pe termen mediu, preveni-
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rea acestora (autorii străini citează posibilitatea de folosire a cimetidinei, montelukastului, anakinra, colchicină) (4,5). Administrarea sistemică a corticosteroizilor
ȋn episodul acut febril, oral sau injectabil, ȋn doză unică
sau două doze succesive, duce la rezoluţia dramatică a
simptomelor, constituind şi probă terapeutică pentru
stabilirea retrospectivă a diagnosticului de sindrom
Marshall (2,3). Dozele de corticoizi recomandate ȋn
urmă cu 20 de ani ȋn tratamentul PFAPA sunt mari (6) şi
dependente de greutatea corporală a pacientului. Ca
urmare a efectelor adverse redutabile ale corticoterapiei (4), este de dorit scăderea dozelor pȃnă la un minim acceptabil şi eficient (7,8,9).
Tratamentul pe termen lung ȋn acest sindrom poate
fi chirurgical (adenoamigdalectomia soluţionȃnd definitiv crizele febrile recurente) sau medicamentos. Dintre toate alternativele propuse de diverşi autori pentru
profilaxia recurenţelor ȋn sindromul Marshall, administrarea de montelukast pe termen lung pare a fi cea mai
simplă şi ieftină metodă, cu efecte adverse reduse
(10,11).
Montelukastul este un antagonist de receptor pentru cisteinil leucotriene (C4, D4, E4) (mediatori potenţi
ai inflamaţiei), substanţe sintetizate din acidul arahidonic de celulele mastocite, bazofile, macrofage activate
şi implicate ȋn reacţiile inflamatorii, care atrag neutrofilele la locul inflamaţiei, cresc permeabilitatea vasculară
şi produc contracţia muşchilor netezi bronşici (11), chemoatracţia eozinofilelor, cu eliberarea altor mediatori
proinflamatori ȋn cascadă.
Montelukastul este folosit frecvent ȋn tratamentul
rinitei alergice şi al astmului bronşic, dar, recent, a căpătat şi alte indicaţii de utilizare, datorită proprietăţilor
sale antiinflamatoare aparent nelegate de antagonizarea receptorilor leucotrienici (ţintind eozinofilele, monocitele şi neutrofilele insensibile la corticosteroizi)
(12). Este bine tolerat, administrat odată pe zi, cu profil
de siguranţă similar ȋn polulaţia pediatrică şi adultă; posibilele efecte adverse sunt rare: cefalee, tulburări gas-

trointestinale, hiperactivitate, insomnie la copii, oboseală, apatie (1% dintre cazuri), foarte rar sindrom
Churg-Strauss, alterarea parametrilor hepatici (13,14).
Prezentăm ȋn continuare un caz de sindrom Marshall
ȋn care utilizarea inhibitorilor de leucotriene pe termen
lung a fost eficientă ȋn profilaxia episoadelor febrile;
menţionăm că avem acordul aparţinătorilor pacientei
pentru tratamentul instituit, precum şi pentru includerea datelor anonimizate ale acesteia în prezentarea de
caz.

PREZENTAREA CAZULUI
Pacienta M.M. s-a prezentat la vȃrsta de 10 luni ȋn
serviciul nostru, cu febră ȋnaltă, adenită laterocervicală,
angină acută. Conform anamnezei de la mamă, pacienta prezenta episoade febrile recurente de angină acută
eritematoasă sau eritematopultacee cu febră ȋnaltă o
dată la 3 săptămȃni de la vȃrsta de 5 luni, fără alte antecedente patologice. Diagnosticul de sindrom Marshall
a fost stabilit pe baza anamnezei, a examenului clinic ȋn
puseu acut (angină acută eritematoasă sau eritematopultacee cu febră ȋnaltă) şi a analizelor de laborator.
Pacienta nu a prezentat stomatită, iar adenita laterocervicală a fost inconstantă în timpul episoadelor febrile recurente.
Paraclinic, se constată markeri inflamatori intens
pozitivi ȋn puseu (leucozitoză 17.210 elem/mm3, CRP =
247 mg/l; ȋn alt puseu acut leucocitoză 20.000 elem/
mm3, CRP = 153 mg/dl), intercritic cu valori normale.
Simptomele pacientei s-au ameliorat la fiecare recurenţă rapid şi dramatic după administrarea de dexametazonă (proba terapeutică pozitivă); dexametazona
a fost administrată injectabil iniţial ȋn alt seviciu medical ȋn două doze a cȃte 0,5 mg/kg/doză, apoi – de la
preluarea pacientei ȋn urmărire – de 4 mg per doză,
oral, ȋn două doze la 24 ore interval (pacientă cu greutate corporală 8,5-10,5 kg). Avȃnd ȋn vedere posibilele
efecte adverse ale corticoterapiei sistemice, ȋn ultima

FIGURA 1. Modificări de tip autoimun ȋntr-un puseu febril acut
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perioadă ȋncercăm scăderea dozelor de cortizon administrate la pacienţii cu sindrom Marshall: 4 mg dexametazonă orală per doză, 2 doze la pacienţii cu greutate
sub 40 kg sau 8 mg per doză, 2 doze la pacienţii cu greutate corporală peste 40 kg.
Menţionăm că, ȋn cursul acestor episoade febrile,
febra a fost ȋnaltă (39-400 C), persistentă şi greu responsivă la antitermicele uzuale (Ibuprofen, Paracetamol
suspensie, Novocalmin supozitoare), necesitȃnd adesea internarea pacientei.
Avȃnd ȋn vedere vȃrsta mică a pacientei, s-a căutat o
alternativă la adenoamigdalectomie pentru prevenirea
recurenţelor febrile; ideea tratamentului cu substanţe
imunomodulatoare ȋn acest caz a apărut ca urmare a
constatării unor modificări de tip autoimun ȋntr-un puseu febril acut (Figura 1).
În colaborare cu medicul pediatru al copilului, s-a
instituit tratament cu montelukast 4 mg pe zi per os;
după aproape 5 luni de tratament, pacienta prezintă
doar trei episoade febrile de intensitate redusă (cu
markeri inflamatori ȋn puseu mult reduşi faţă de episoadele anterioare: leucocite 7.720/mm3,CRP 22,6
mg/l ȋn primul puseu; la al treilea puseu, leucocite
13.800/mm, neutrofilie uşoară 69,6%, leucopenie
28,7%, CRP 69,25 mg/l; febră 38-38,50C care scade rapid la antitermice, răspuns prompt la dexametazonă
orală 4 mg, 2 doze; durata episoadelor febrile sub tratament cu montelukast mult redusă).
Se remarcă astfel apariţia unor episoade febrile de
mai mică intensitate şi spaţierea semnificativă a acestora (interval intercritic ȋn medie 5 săptămȃni sub tratament cu montelukast faţă de 3 săptămȃni ȋnainte).
Pacienta a fost reevaluată clinic şi paraclinic la 2 luni
de la debutul tratamentului, constatȃndu-se o uşoară
creştere a TGO la 81 U/l, ȋn rest constante biologice
normale. În prezent, pacienta continuă tratamentul cu
montelukast, fără efecte adverse notabile.

valul intercritic (4). Discutȃnd despre tratamentul pe
termen lung al sindromului Marshall, adenoamigdalectomia nu este ȋntotdeauna acceptată de către părinţii
pacienţilor, ȋn special ai celor cu vȃrsta sub 2 ani.
Posibilitatea tratamentului cu substanţe imunomodulatoare (anakinra, montelukast) ȋn sindromul
Marshall a pornit de la constatarea că ȋn timpul episoadelor acute febrile apare o supraexpresie de citokine
proinflamatorii (Il-18, IL-6, Il-1ᵦ) şi de citokine pentru
recrutarea limfocitelor T activate (IP-10/CXCL 10, MIG/
CXCL 9) (14).
Unii autori au constatat că utilizarea montelukastului ȋn tratamentul pe termen lung ȋn sindromul Marshall
a dus la mărirea intervalului intercritic dintre episoadele febrile (de exemplu, de la 45-55 de zile la 55-65 zile)
(10,15).
Efectul pe termen lung al tratamentului cu inhibitori
de leucotriene ȋn tratamentul profilaxiei recurenţelor la
pacienţii cu sindrom Marshall a fost studiat rar, pe serii
mici de pacienţi (10,15); un studiu pe un lot de 28 pacienţi a arătat o eficienţă bună (68%) şi un raport costeficienţă bun la utilizarea montelukastului; 17 pacienţi
au prezentat răspuns complet (dispariţia totală a episoadelor febrile sub tratament cu montelukast), 2 pacienţi au răspuns parţial (mărirea intervalului intercritic)
şi 9 au avut lipsă de răspuns la tratament.
Cazul clinic prezentat, deosebit prin vȃrsta mică a
pacientului, a ridicat problema utilizării unor metode
alternative de tratament, tratamentul chirurgical nefiind acceptabil. Tratamentul propus la fiecare pacient cu
sindrom Marshall trebuie individualizat. Am utilizat cu
success montelukastul pe o perioadă de 5 luni, obţinȃnd
spaţierea episoadelor febrile (de la 3 la 5 săptămȃni) şi
apariţia unor episoade de intensitate mult redusă. Continuăm monitorizarea pacientului ȋn prezent – este ȋnsă
prea devreme pentru a trage o concluzie ȋn ceea ce priveşte eficienţa tratamentelor alternative (cu inhibitori
de leucotriene) ȋn acest sindrom.

DISCUŢII
Corticosteroizii, chiar dacă eficienţi şi ȋn doză mică
pentru a reduce simptomele ȋn episoadele acute febrile
din sindromul Marshall (8,9), nu pot preveni ȋnsă recurenţa acestora; după unii autori, chiar pot scurta inter-

CONCLUZII
Tratamentul cu montelukast pare a fi o soluţie nonchirurgicală pentru evitarea sau spaţierea recidivelor ȋn
sindromul Marshall, cu un raport cost-eficienţă bun.
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