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REZUMAT
Subiectul lucrării mele de doctorat referitor la „ Manifestări cutanate induse de focarul
de infecţie amigdaliană de etiologie streptococică” reprezintă o problemă pe cât de interesantă
pe atât de importantă atât din punct de vedere doctrinar, cât mai ales din punct de vedere practic
pentru aproape toate specialităţile medicale, între care credem că dermatologia deţine locul
princeps. Este suficient să amintim aici că promotorii conceptului focarului de infecţie în
România au fost reprezentanţii şcolii clujene de medicină (I. Goia, I Hateganu, A. Moga) care au
demonstrat legătura certă dintre focarul de infecţie şi numeroase afecţiuni grave precum RAA,
endocardita malignă lentă, miocardite, glomerulonefrite difuze sau în focar, astmul bronşic forma
catarală, etc.
Lista afecţiunilor cutanate care pot fi atribuite unui focar de infecţie este destul de
încărcată între care amintim: impetigo strepto-stafilococic (cel mai frecvent), eritemul nodos,
eritemul polimorf, eczema dishidrozică, eczmatidele (toate formele), psoriazisul gutat.

Pe

terenul atopic apar mai mult prurigo-uri cronice, eczeme numulare, neurodermite, vasculite
diverse însoţite sau nu de purpură, urticarie şi edemul Quincke şi lista ar putea continua.
Întrucât grupul afecţiunilor cutanate în a căror etiologie este incriminat streptococul betahemolitic de origine amigdaliană este foarte vast, am reţinut în studiu entităţile clinice cele mai
frecvent întâlnite la cei 204 pacienţi din lotul studiat spitalizaţi în Clinica de Dermatologie din
Craiova, în perioada 2010-2012 la care am adăugat cei consultaţi în ambulatoriul de specialitate.
În conţinutul lucrării am considerat util să insist asupra manifestărilor morfoclinice,
etiopatogenice şi evolutive ale acestor afecţiuni care sunt destul de frecvente şi adesea ridică
probleme medicului practician atât din punct de vedere al diagnosticului cât mai ales în legătură
cu atitudinea terapeutică şi prevenirea recurenţelor.
Mulţumesc cu această ocazie, doamnei prof. dr Elena Ioniţă, conducătorul meu ştiinţific
care a fost alături de mine în decursul celor 4 ani, sprijinindu-mă în demersul meu.
Multumesc în mod deosebit domnului prof dr. Ion Ţolea pentru valoroasele îndrumări în
selecţionarea şi ordonarea bogatului material documentar.

4

De asemenea, multumesc doamnei dr. Simona Ianoşi şi domnului dr. Ion Florea din
Clinica de Dermatologie pentru sfaturile şi observaţiile pertinente şi pentru colaborare în vederea
obţinerii materialul iconografic.
Autorul

Craiova, 2014
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În prima parte a lucrării am căutat să aduc la zi datele din literatura de specialitate privind
focarul de infecţie şi implicaţiile acestuia în patologia generală şi în special în patologia cutanată.
O definiţie unanim admisă stabileşte că focarul de infecţie reprezintă un proces local
inflamator, de regulă, închistat, fără posibilităţi de drenaj, care răspândeşte periodic în organism
microbi şi toxine la care se pot adăuga produse toxice de degradare tisulară.
Noţiunea de infecţie de focar are o istorie îndelungată în patologie în general, ea fiind
intuită încă din antichitate (Ebers şi Ninive – 650 î.e.n ) când s-a observat dispariţia unor
suferinţe organice după asanarea unor focare de infecţie. Mai târziu autori ca Kocher (1828) şi
Possler (1906), Billings (1912) au vorbit în lucrările lor despre influenţa infecţiei de focar în
menţinerea şi dezvoltarea unor afecţiuni generale. Şcoala românească de medicină (profesorii
Goia Haţeganu şi Moga de la Cluj -1930), a introdus şi dezvoltat teoria “infecţiei de focar”
publicând o serie întreagă de lucrări privind RAA indus de infecţia de focar.
În aceste focare găsim cu precădere streptococi cu însuşiri biologice variate, unele
câştigate prin prezenţa lor îndelungată în organism. Diseminarea acestora şi a toxinelor lor poate
provoca diverse manifestări generale mai mult sau mai puţin grave. Cu alte cuvinte, orice
infecţie cronică, indiferent de localizarea sa în organism, se poate comporta la un moment dat ca
un focar de infecţie.
În contextul celor de mai sus şi a datelor din literatura de specialitate la ora actuală nu se
poate vorbi încă de o clasificare completă. Practica medicală curentă arată că sediile de
predilecţie ale focarelor cronice de infecţie sunt următoarele:
-

amigdalele constituind cel mai frecvent focar de infecţie numit focarul amigdalofaringian;

-

sinusurile faciale: maxilare, etmoidale, frontale constituind focarul rino-sinusal;

-

urechea medie - focarul otic;

-

dinţii - focarul dentar;

-

arborele traheo-bronşic - focarul bronho-pulmonar;

-

colecistul - focarul colecistic;

-

tubul digestiv - focarul intestinal;

-

tractul uro-genital - focarul anexial;
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şi lista ar putea continua întrucât, aşa după cum am văzut, orice infecţie cutanată sau viscerală
poate acţiona la un moment dat ca un focar de infecţie.
De subliniat faptul că 90 % dintre focarele de infecţie sunt cantonate la nivelul regiunii
cefalice, cele mai agresive dintre ele fiind focarele amigdaliene, dentare şi sinusale.
Focarul infecţios amigdalo-faringian reprezintă una dintre cele mai frecvente infecţii
de focar din organism fiind implicat în 60-70% din cazuri.
În zona faringelui, ţesutul limfatic cu rol în mecanismul de apărare al organismului se
află dispus sub forma unui cerc sau inel (inelul Waldeyer) ce are în structura sa aglomerări
limfoide mari, numite amigdale, unite între ele prin foliculi limfoizi dispersaţi în mucoasa
faringiană.

Inelul lui Waldayer are două componente: un inel interior şi unul exterior. Ganglionii
limfatici cervicali constituie inelul exterior, în timp ce inelul interior este constituit din: amigdala
faringiană Lushka, amigdalele tubare Gerlach, amigdalele palatine, amigdala linguală a lui
Francke. Toate aceste structuri sunt interlegate. Aceste elemente reprezintă organe limfoide
secundare ce produc limfocite T cu rol în imunitatea celulară şi Ly B cu rol în imunitatea
umorală producând anticorpi precum IgG, IgA, IgM.
7

În partea a doua a lucrării, care cuprinde contribuţia personală, am pornit de la stabilirea
corelaţiilor dintre focarul de infecţie amigdaliană şi patologia cuanată, realizând un studiu
complex retrospectiv şi prospectiv, care a inclus un număr de 204 bolnavi cu o patologie diversă,
reprezentaţi de pacienţii spitalizaţi în Clinica de Dermatologie şi ambulatoriul de specialitate în
perioada 2010-2012. În funcţie de diagnostic, cazurile din lotul studiat se distribuie astfel:


impetigo strepto-stafilococic ocupă primul loc însumând un număr de 87 de cazuri care
reprezintă aproape jumătate din totalul cazuisticii reţinute în studiu;



pe locul doi se situează eritemul nodos cu 36 de cazuri;

şi apoi în ordine descrescătoare:


eritemul polimorf - 29 cazuri;



eczema dishidrozică (diferite forme) - 19 cazuri;



eczematide (îmbrăcând mai multe forme clinice) – 17 cazuri;



psoriazisul gutat – 16 cazuri.

Grafic nr. 1 Repartiţia lotului de bolnavi în funcţie de manifestarea cutanată
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Aşa după cum am văzut, patologia legată de focarul de infecţie cuprinde şi

alte

manifestări cutanate (unele eritrodermii, unele eczeme în special eczema numulară, pitiriazisul
lichenoid cronic, etc) pe care nu le-am reţinut în studiul nostru întrucât nu le-am întâlnit la lotul
nostru de bolnavi.
Cât priveşte impetigo strepto-stafilococic (cea mai frecventă entitate clinică întâlnită de
noi) se repartizează astfel:
-

grupa de vârsta cea mai afectată pare a fi a pacienţilor cu vârste sub 15 ani, care

reprezintă 73,56% din total, adică 64 din pacienţi, care la rândul lor se împart după cum
urmează: (grafic nr.2);

Grafic nr. 2 Repartiţia cazurilor de impetigo pe grupe de vârstă
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după sex, diferenţele sunt nesemnificative (42 femei şi 45 bărbaţi), însă cu o

-

uşoară predominenţă a bărbaţilor (51,72% faţă de 48,27%). De altfel şi datele pe perioade
mai lungi confirmă acest lucru.
este interesant să arătăm că numărul cel mai mare de cazuri l-am înregistrat în

-

lunile de vară-toamnă şi nu primăvara, cum ne-am fi aşteptat. Spre exemplu, în lunile
martie, aprilie, mai, cumulat pe cei trei ani s-au înregistrat în total 9 cazuri ceea ce
reprezintă 10,34% comparativ cu lunile iunie, iulie, august când s-au înregistrat de
aproape 4 ori mai mult (39,08%). Dacă la acestea adăugam cele 25 de cazuri din lunile
septembrie şi octombrie (28,73%), constantăm că aproape 70% din cazuri s-au înregistrat
în această perioadă. (grafic nr.3) Acestă realitate clinico-statistică pare nereală, dar este
important să amintim că şi datele din literatură raportează cifre aproape superpozabile.

Grafic. nr.3 Repartiţia cazurilor de impetigo pe luni
Examenul bacteriologic arată:


stafilococ aureus pur la 34 de pacienţi (39,08%);



streptococ beta-hemolitic pur la 8 pacienţi (9,19%);



ambele bacterii, streptococ şi stafilococ la 40 de pacienţi (45,97%);



la 5 pacienţi (5,74%) au fost găsite alte microorganisme (alte tipuri de stafilococi,
corynebacterium, candida, etc). (grafic nr.4).
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Grafic nr.4 Microorganismele evidenţiate la examenul bacteriologic
efectuat din leziunile de impetigo
Cei 36 de pacienţi cu eritem nodos studiaţi aveau vârsta între 16 şi 76 de ani, ponderea
fiind deţinută de grupa de vârstă 18 - 34 de ani. Ceea ce este interesant este că 33 de cazuri din
36 au fost de sex feminin (91,6%).
În mai mult de o treime (39%) din cazurile lotului studiat de noi, nu am putut preciza
etiologia, celelalte repartizându-se astfel:
-

infecţioasă - 13 cazuri din care:

streptococul în 10 cazuri, celelalte cazuri fiind

reprezentate de un caz cu tuberculoză ganglionară şi unul cu antigenul HBs şi anticorpii anti
HCV prezenţi.
-

la 7 cazuri (19,4%) eritemul nodos a fost secundar consumului cronic de medicamente.

Cele mai des invocate au fost: antiinflamatoarele nesteroidiene,contraceptive orale,
antidepresive, medicamente hipotensoare.
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-

alte etiologii: 1 caz de lupus eritematos cronic (hidroxiclorochină, plaquenil), 1 caz de

insuficienţă tiroidiană (tiroidită Hashimoto) tratată cu hormoni tiroidieni. (graficul nr. 5).

Graficul nr. 5. Distribuţia cazurilor de eritem nodos în funcţie de factorii etiologici
Cât priveşte eritemul polimorf, această entitate care îmbracă aspecte clinice extrem de
variate, a fost reprezentată în lotul nostru de un număr de 29 de pacienţi, cu aproape toate
formele clinice descrise în literatură, de la simple erupţii papulo-veziculoase minore, situate pe
părţile expuse la lumină, până la formele grave, cu afectarea mucoaselor şi erupţii întinse de tipul
ectodermozei pluriorificiale sau sindromului Steven Johnson. Din punct de vedere statistic,
marea majoritate a cazurilor se înregistrează la persoanele adulte, întrucât 72,4% din bolnavi se
încadrează în grupa de vârstă 21-60 ani, adică la pacienţi asupra cărora a acţionat majoritatea
factorilor de risc citaţi în etiologia acestei afecţiuni. Important de subliniat că nu există diferenţe
între sexe şi medii de provenienţă (urban, rural).
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Urmărind tema noastră, ne-am interesat în special de prezenţa unor afecţiuni
streptostafilococice din zona ORL şi am identificat 3 cazuri cu faringo-amigdalite repetate
sezonier şi 3 cazuri cu infecţii de tip IACRS.
Cazurile selectate de noi cu eczemă dishidrozică (19 pacienţi) prezentau erupţii localizate
la mâini (16 cazuri), 3 dintre acestea menţionând leziuni asemănătoare şi la picioare. Aceste date
confirmă raritatea cazurilor care afectează şi picicoarele, menţionate şi în literatura de
specialitate. Am reţinut, de asemenea, episoade repetate de faringo-amigdalită invocate de 6
dintre pacinţii noştri, unele tratate mai mult sau mai puţin empiric, altele neglijate pentru o
perioadă mai lungă de timp.
De subliniat că din totalul de 19 cazuri, 7 au prezentat tinea pedis interdigitală, unii
bolnavi ignorând complet aceste manifestări.
Cele 17 cazuri etichetate de noi ca eczematide au putut fi corelate cu prezenţa unui focare
de infecţie strepto-stafilococic. Între acestea cele pitiriaziforme şi cele microbiene au fost cele
mai multe, câte 5 cazuri urmate de câte 4 cazuri de eczematide seboreice, pe ultimul loc fiind
eczematidele psoriaziforme cu 3 cazuri. Repartiţia cazurilor după vârsta, mediul de provenienţă,
sex nu are nimic specific întrucât repartiţia pe aceste categorii demografice nu prezintă nici o
relevanţă.
O altă entitate clinică, făcând parte din componenţa lotului studiat de noi, a fost
reprezentată de cele 28 cazuri de psoriasis, cu vârsta sub 20 de ani dintre care 16 au îmbrăcat
forma clinică clasică de psoriazis gutat. Dintre acestea, la 9 am putut demonstra prezenţa
focarului de infecţie amigdalian. Această realitate clinică a fost verificată de-a lungul timpului
prin efectul benefic al amigdalectomie la toate formele clinice de psoriazis, în special la
purtătorii cronici de streptococi sau la pacienţii cu amigdalită cronică cu recurenţe frecvente.
În acest context, noi am recomandat amigdalectomia la toate cazurile de psoriazis gutat
asociate sau nu cu hipertrofie amigdaliană şi episoade acute, repetate.
În baza rezultatelor obţinute şi a observaţiilor clinice susţinute de datele statistice şi
iconografie, am formulat următoarele concluzii:
1.

Studiul realizat de noi a scos în evidenţă rolul principal ca factor etiologic a

focarului de infecţie. Numărul unor asemenea manifestări clinice fiind foarte ridicat, cu evoluţie
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capricioasă, cu tendinţă la recidive şi uneori rebele la tratament, confirmă importanţa practică a
lucrării pentru medicul practician indiferent de specialitatea acestuia.
2.

Numărul mare de pacienţi studiaţi, care depăşeste 200 de bolnavi, ne-a asigurat

obţinerea unor rezultate cât mai veridice, cele mai multe dintre ele fiind aproape superpozabile
cu cele menţionate în literatura de specialitate, cu menţiunea că lotul a fost heterogen cu limite
de vârstă între 2 luni şi 76 de ani.
3.

Având în vedere tema lucrării noastre, am încercat să stabilim la fiecare caz în

parte raportul cauzal dintre focarul de infecţie şi manifestarea cutanată şi am constatat
întotdeauna succesiunea dintre focarul de infecţie şi leziunea clinică cutanată, foarte variabilă în
timp, cu agravarea fenomenelor locale ori de câte ori s-a produs activarea focarului princeps.
4.

Pornind de la importanţa examenului bacteriologic mai ales în cazurile de

impetigo strepto-stafilococic, am reuşit identificarea la peste o treime din cazuri (40%) a
stafilococului aureus pur, a streptococulului beta-hemolitic pur la 9% din cazuri iar infecţia mixtă
strepto-stafilococică deţine supremaţia (46%).
5.

Datele bacteriologice ne-au îngăduit să remarcăm că implicarea stafilococului în

declanşarea impetigo-ului nu este obligatorie, acesta fiind prezent în culturi datorită unei
virulenţe crescute prin elaborarea unor exotoxine care inhibă dezvoltarea streptococilor.
6.

În focarele de infecţie vechi, au apărut streptococi cu însuşiri biologice variate,

câştigate mult probabil prin prezenţa lor îndelungată în organism. Aceştia pot provoca prin
toxinele lor o serie întreagă de manifestări generale şi/sau locale dermatologice (uneori discrete)
în funcţie de statusul imunologic la pacientului. Aşadar, o infecţie cronică, veche, indiferent de
localizarea ei în organism, se poate comporta într-un anumit context imunologic ca un focar de
infecţie.
7.

Eritemul nodos prezent în studiul nostru cu un număr de 36 de cazuri, excelează

prin multitudinea factorilor etiologici adesea imposibil de identificat. În contextul temei noastre,
am demonstrat că infecţia streptococică s-a înscris ca agent etiologic la aproape o treime din
cazuri (27,7%).
8.

Prevalenţa expresă a eritemului nodos la populaţia adultă de sex feminin (91,6%)

am explicat-o parţial prin consumul mai mare de medicamente şi obiceiul automedicaţiei, cu o
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patologie mai încărcată a femeilor şi/sau utilizarea pe scară largă a anticoncepţionalelor,
cunoscute prin reacţiilor lor adverse.
9.

Eritemul polimorf rămâne o entitate clinică cu etiopatogenie incomplet elucidată,

fiind considerată în ultimă instanţă o reacţie cutanată şi a mucoaselor la agenţi foarte variaţi:
infecţii acute sau cronice, ingerarea repetată a unor medicamente, tratament îndelungat
corticoterapic, imunodepresie, boli de colagen, etc care acţionează printr-un mecanism mult
probabil hipersensibilităţii tardive mediate celular (tip IV).
10.

Repetarea episoadelor de eritem polimorf la aceeaşi persoană, în anii următori, de

regulă în sezonul cu schimbări meteorologice bruşte (primăvara), nu poate fi deocamdată
încadrată etiopatogenic.
11.

Având în vedere că aproximativ o treime din cazurile noastre au fost precedate de

o infecţie cu herpes virus simplex tip 1 sau tip 2, credem în utilitatea iniţierii unor măsuri
profilactice pe perioade limitate (6-12 luni), cu recomandarea unor medicaţii imunomodulatoare.
12.

Eczema dishidrozică prezintă etiologie multifactorială (incomplet elucidată), la

care contribuie în mod diferit, de la caz la caz, atât factori endogeni cât şi exogeni.
13.

În legătură cu etiopatogenia celor 19 cazuri studiate de noi subliniem:

-

aproximativ o treime din cazuri au fost induse de focare infecţioase strepto-

stafilococice, cifre cu mult peste cele raportate în literatură;
-

hipersensibilitatea cutanată constatată la majoritatea cazurilor se datorează

terenului atopic pe care l-am putut identifica la mai mult de jumătate din cazuri.
14.

Eczematidele reprezintă reacţii cutanate frecvent determinate de un focar de

infecţie, cu aspect clinic asemănător, fără simptomatologie subiectivă şi evoluţie foarte variabilă.
Clasificările propuse până acum pentru eczematide sunt incomplet justificate şi dificil de realizat
datorită mai ales asemănării clinice şi schimbării aspectului de la o zi la alta.
15.

Cazuistica studiată de noi se încadrează în clasificarea actuală astfel:

-

eczematide pitiriaziforme 5 cazuri;

-

eczematide psoriaziforme 3 cazuri;

-

eczematide seboreice 4 cazuri;

-

eczematide microbiene 5 cazuri.
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16.

În legătură cu boala psoriazică, datele noastre arată că din cele 28 de cazuri, cu

vârsta sub 20 de ani, 16 au îmbrăcat forma de psoriazis gutat („în picături”). La 9 dintre acestea
am demonstrat coexistenţa cu un focar de infecţie amigdalian de etiologie streptococică;
tratamentul adresat focarului de infecţie a condus la ştergerea erupţiei psoriazice.
17.

Atât datele noastre cât şi cele din literatură menţionează ca foarte benefică în

ameliorarea bolii psoriazice amigdalectomia şi/sau tratamentele de lungă durată cu antibiotice.
18.

Considerăm că în cazul psoriazisului gutat se impune un tratament local şi

sistemic suficient de susţinut care să se adreseze atât erupţiei cutanate cât şi combaterii oricărui
proces infecţios chiar dacă acesta nu se încadrează întru totul în definiţia clasică a unui focar de
infecţie.
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