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Bacteriile sunt responsabile pentru aproximativ
5-10% dintre cazurile de faringitå. Streptococii
betahemolitici din grupul A sunt cea mai comunå
etiologie bacterianå.

Un test pozitiv de detectare rapidå a antigenului
poate fi considerat definitiv ca dovadå pentru tra-
tament; un test negativ ar trebui så fie urmat de o
confirmare a streptococului în culturå, atunci când
este puternic suspectat.

Tratamentul include obiective de prevenire a
faringitelor purulent nonsupurative ¿i a com-
plica¡iilor, de reducere a semnelor clinice ¿i a simp-
tomelor ¿i minimizarea efectelor adverse anti-
microbiene. Selec¡ia antibioticelor necesitå luarea
în considera¡ie a alergiilor pe care le pot prezenta
pacien¡ii, a eficacitå¡ii clinice ¿i bacteriologice,
frecven¡a de administrare, durata tratamentului,
reac¡iile adverse poten¡iale, respectarea trata-
mentului ¿i costul terapiei. Penicilina oralå råmâne
unul dintre drogurile alese, în cele mai multe situa¡ii
clinice. De¿i mai scumpe, cefalosporine ¿i, poate,
amoxicillin-clavulanate potasiu furnizeazå rezul-
tate superioare bacteriologic ¿i clinic.

Tratamentele alternative trebuie så fie utilizate
la pacien¡ii cu alergie la penicilinå, sau cu pro-
bleme de respectare a tratamentului cu penicilinå
sau în cazul în care tratamentul a e¿uat. Pacien¡ilor
care nu råspund la tratamentul ini¡ial trebuie så li
se acorde antimicrobiene, care nu sunt inactivate
de penicillinaza produså de organisme (de
exemplu, amoxicillin-clavulanate de potasiu, un
cephalosporin sau un macrolide).

În fiecare zi, ca medic de familie vå pute¡i
a¿tepta så trata¡i cel pu¡in un pacient cu o durere
în gât. Aproximativ 30-65% dintre cazuri sunt
faringite idiopatice ¿i 30-60% au o etiologie viralå
(rhinovirus, adenovirus ¿i multe altele).

Numai 5-10% dintre inflama¡iile gâtului sunt
cauzate de bacterii, streptococul de grupul A beta-
hemolitic fiind cea mai comunå etiologie bac-
terianå.

Alte bacterii care pot produce, ocazional,
faringitå sunt streptococci de grup C ¿i G, Neisseria
gonorrhoeae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae ¿i Arcanobacterium haemolyticus.

Faringita cauzatå de streptococul beta-hemolitic
de grup A, are o perioadå de incuba¡ie de douå
pânå la cinci zile ¿i este cel mai frecvent întâlnitå
la copiii cu vârsta cuprinså între 5 ¿i 12 ani. Boala
poate så aparå în grupuri ¿i este diagnosticatå de
cele mai multe ori iarna ¿i primåvara.

Streptococii din grupa A beta-hemoliticå sunt
în mod obi¿nuit råspândi¡i direct de la persoanå la
persoanå de contact, cel mai probabil prin inter-
mediul picåturilor de salivå sau secre¡iilor nazale.
Cre¿teri de transmisie, precum ¿i izbucniri de farin-
gitå streptococicå sunt comune în institu¡ii, centre
militare, ¿coli ¿i familii. Focare umane care rezultå
din contaminarea produselor alimentare în perioa-
da de pregåtire au fost, de asemenea raportate.

SEMNE CLINICE

Faringita streptococicå betahemoliticå de grup
A este o boalå acutå, cu o durere predominantå în
gât ¿i o temperaturå mai mare de 38,5°C. Simpto-
mele includ febrå ¿i frisoane, mialgii, dureri de
cap ¿i grea¡å. La examenul clinic se pot eviden¡ia
pete¿ii la nivelul palatului, eritem ¿i exudat farin-
gian ¿i tonsilar, ¿i adenopatie laterocervicalå. Cu
toate acestea, mul¡i pacien¡i nu se potrivesc simp-
tomatologiei clasice. Copiii, de exemplu, se pot
prezenta cu dureri abdominale sau vårsåturi.
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Pacien¡ii cu alte semne respiratorii, cum ar fi
tuse sau corizå, sunt mai pu¡in susceptibili de a
avea faringitå streptococicå.

DIAGNOSTIC PARACLINIC

Cultura din exudatul faringian råmâne standardul
de aur pentru diagnosticul de faringitå streptococicå.

Potrivit Academiei Americane de Pediatrie ¿i
American Heart Association, un rezultat pozitiv
la testul de detectare rapidå a antigenului poate fi
considerat ca dovadå definitivå pentru tratamentul
unei faringite streptococice. O confirmare prin cul-
turå din exudatul faringian ar trebui så urmeze în
cazul în care testul de detectare rapidå este negativ
¿i în cazul în care este suspectat diagnosticul farin-
gitå streptococicå betahemoliticå de grup A.

Obiective ale tratamentului la pacien¡ii cu faringitå
streptococicå betahemoliticå Grupa A

– Prevenirea complica¡iilor purulente
– Abatere de semne ¿i simptome clinice
– Reducerea transmiterii bacteriene la contact
– Minimizarea efectelor adverse ale tratamen-

tului antimicrobian

Complica¡iile faringitei cu streptococ betahemolitic

Complica¡ii nonsupurative:
Reumatice; Glomerulonefritå poststreptococicå.
Complica¡ii supurative:
Limfadenopatie; Abcesul peritonsilar sau retro-

faringian; Sinuzitå; Mastoiditå; Otitå medie; Me-
ningitå; Bacteriemie; Endocarditå; Pneumonie.

TRATAMENTUL CU ANTIBIOTICE

Mai mul¡i factori ar trebui så fie lua¡i în consi-
dera¡ie în selectarea unui antibiotic pentru a trata
faringita streptococicå, ¿i anume:

– eficacitatea clinicå ¿i bacteriologicå;
– eventuale alergii ale pacientului;
– frecven¡a de administrare;
– costul tratamentului;
– spectrul de ac¡iune al antibioticului;
– poten¡ialele efecte secundare.

Penicilina

Timp de aproape cinci decenii, penicilina a fost
medicamentul de elec¡ie pentru tratamentul farin-
gitei streptococice. Acest antibiotic a dovedit efica-
citate ¿i siguran¡å, un spectru îngust de activitate
¿i costuri reduse.

De la începutul anilor ’50 pânå în anii ’70, pacien¡ii
cu faringitå streptococicå au fost trata¡i cu o singurå

injec¡ie intramuscularå de penicilinå G benzathine.
Studii de mai târziu din anii ’60-’70 au aråtat cå rata
de eradicare a streptococului a fost egalå la admi-
nistrarea de penicilinå intramuscular sau oral. Astfel,
de la începutul anilor ’80, a fost preferat tratamentul
folosind penicilinå V pe cale oralå.

De¿i penicilina este eficientå, aceasta are deza-
vantaje. Aproximativ 10% dintre pacien¡i sunt
alergici la penicilinå, ¿i administrarea de patru ori
pe zi este dificilå. Din fericire, pre¡urile sunt similare
pentru 250 mg de penicilinå V administratå de
douå, trei sau patru ori pe zi. Utilizarea adminis-
trårii intramusculare a penicilinei permite respectarea
schemei terapeutice, dar injectarea este dureroaså.

Tratamentul cu penicilinå poate duce la e¿ec
bacteriologic sau clinic, cu toate cå schema de
tratament cu antibiotice a fost respectatå.

„E¿ecul bacteriologic“ este e¿ecul de a eradica
streptococul responsabil pentru infec¡ia originalå.
Pacien¡ii cu acest tip de e¿ec de tratament pot sau
nu så råmânå simptomatici. Unii pacien¡i infecta¡i
sunt asimptomatici, dar pot fi transportatori.
Pacien¡ii care råmân, în ciuda tratamentului, simp-
tomatici sunt considera¡i „e¿ecuri clinice“. La
ace¿tia, tratamentul cu penicilinå trebuie oprit ¿i
reevaluatå schema terapeuticå. Studii efectuate în
ultimii 40 de ani au raportat rate de e¿ec bacte-
riologic la penicilina V variind de la 10 la 30% ¿i
rate de e¿ec clinic variind de la 5 la 15%.

ALTERNATIVE LA PENICILINÅ

Amoxicilina. La copii, amoxicilina administratå
o datå pe zi, timp de 10 zile are efecte similare cu
cele pentru penicilinå V. Absorb¡ia amoxicilinei
nu este afectatå de ingestia de alimente, iar timpul
de înjumåtå¡ire la copii este mai lung decât cel al
penicilinei V.

Amoxicilina este mai pu¡in costisitoare ¿i are
un spectru restrâns de activitate antimicrobianå.
Suspensiile acestui drog au gust mai bun decât
penicilina V în suspensii, iar recent sunt dispo-
nibile ¿i comprimate masticabile. Cu toate acestea,
reac¡iile adverse gastro-intestinale ¿i erup¡ia cu-
tanatå pot fi mai comune la amoxicilinå.

Macrolide

Eritromicina, se recomandå ca o primå alter-
nativå la pacien¡ii cu alergie la penicilinå. Deoarece
eritromicina estolatå este hepatotoxicå la adul¡i,
poate fi utilizatå eritromicinå ethylsuccinate. Eritro-
micina este absorbitå mai bine atunci când este
administratå cu alimente.

De¿i acest antibiotic este la fel de eficient ca
penicilina, 15-20% dintre pacien¡i nu pot tolera
efectele sale secundare gastro-intestinale.
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Azitromicina, datoritå spectrului såu extins ¿i
a timpului de înjumåtå¡ire mare, permite o dozå
administratå o datå pe zi ¿i are eficacitate în terapia
de scurtå duratå. The US Food and Drug Ad-
ministration (FDA) a numit tratamentul cu
azitromicinå în dozå unicå timp de cinci zile ca o
a doua linie de tratament pentru faringita strep-
tococicå. Azitromicina este asociatå cu o inciden¡å
scåzutå a efectelor secundare gastro-intestinale.
Azitromicina administratå trei sau patru zile s-a
dovedit a fi la fel de eficientå ca penicilina V ad-
ministratå timp de 10 zile. Cu toate acestea, azi-
tromicina este scumpå, ¿i eficien¡a sa în prevenirea
reumatismului articular acut nu este cunoscutå.

Cefalosporine

Tratamentul cu cefalosporine pe o perioadå de
10 zile s-a dovedit a fi superior celui cu penicilinå
în eradicarea streptococilor betahemolitici grup A.
O meta-analizå cu studii comparative a constatat
cå eficien¡a în eradicarea bacteriologicå dupå trata-
mentul cu cefalosporine a fost de 92%, comparativ
cu 84% pentru penicilinå (p<0,0001).

Cefalosporinele au un spectru mai larg de activitate
decât penicilina V. Spre deosebire de penicilinå,
cefalosporinele sunt rezistente la degradarea de beta-
lactamazå produså de copatogeni. Sunt de preferat
agen¡i din a doua sau a treia genera¡ie fa¡å de prima
genera¡ie de agen¡i, cum ar fi cefadroxil (Duricef) ¿i
cephalexin (Keflex, Keftab), deoarece oferå un
spectru restrâns de activitate.

Pentru cå existå posibilitatea de reactivitate în-
cruci¿atå, pacien¡ii cu hipersensibilitate imediatå
la penicilinå nu ar trebui så fie trata¡i cu  cefalo-
sporine. Cefalosporinele sunt, de asemenea, scumpe.
De aceea, utilizarea acestor agen¡i este adesea re-
zervatå pacien¡ilor cu recidivå sau cu risc de re-
apari¡ie a faringitei streptococice.

Amoxicillin-clavulanate de potasiu. Combina¡ia
de droguri amoxicillin-clavulanate de potasiu este
rezistentå la degradarea de beta-lactamazå produså
de copatogeni care pot coloniza zona
tonsilofaringianå. Amoxicillin-clavulanate este
adesea utilizat pentru a trata faringitele streptococice
recurente. Principalul såu efect advers este diareea.

Amoxicillin-clavulanate este, de asemenea,
destul de costisitoare.

PROBLEME DE MANAGEMENT

Imposibilitatea de tratament ¿i reinfec¡ia

Un studiu recent retrospectiv a constatat cå re-
curen¡ele infec¡iilor cu streptococul betahemolitic
grup A au fost mai frecvente în 1990 decât în anii

’70. În decurs de câteva zile dupå terminarea tra-
tamentului antimicrobian, un procent redus de
pacien¡i dezvoltå simptome acute de faringitå, cu
infec¡ie confirmatå prin teste de laborator.

Teoriile care explicå e¿ecurile aparente ale trata-
mentului antibiotic includ lipsa complian¡ei din
partea pacientului, expunere repetatå, copatogeni
producåtori de betalactamazå, eradicarea micro-
florei faringiene protectoare, suprimarea imunitå¡ii
¿i rezisten¡a la penicilinå.

Nu toate e¿ecurile de tratament ar trebui så fie
considerate în acela¿i mod. Episoadele repetate la
un pacient trebuie så ducå la cåutarea, în cadrul
familiei pacientului, a unei persoane purtåtoare
asimptomatice, care, dacå este gåsitå, poate fi
tratatå. Pacien¡ilor care nu pot urma o curå de 10
zile de penicilinå ar trebui så li se ofere o alter-
nativå, cum ar fi penicilina administratå o datå pe
zi intramuscular, sau un macrolidic, o cefalo-
sporinå administratå oral. Pacien¡ii cu insuficien¡å
clinicå ar trebui så fie trata¡i cu un agent anti-
microbian, care nu este inactivat de organismele
producåtoare de penicilinazå. Amoxicillin-cla-
vulanate de potasiu, cefalosporinele ¿i macrolidele
se încadreazå în aceastå categorie.

Streptococii beta-hemolitici Grupa A persistå
o perioadå de pânå la 15 zile pe periu¡a de din¡i ¿i
pe protezele ortodontice amovibile. Pacien¡ii ar
trebui informa¡i cå a clåti bine periu¡ele de din¡i ¿i
aparatele ortodontice amovibile poate ajuta la
prevenirea infec¡iilor recurente.

Contacte strânse. În timpul epidemiilor, 50%
dintre fra¡ii ¿i 20% dintre pårin¡ii de copii infecta¡i
dezvoltå faringite streptococice. Contactele
asimptomatice nu au nevoie de culturi sau de
profilaxie. Contac¡ii simptomatici pot fi trata¡i cu
sau fårå culturi.

Contagiune. Pacien¡ii cu faringitå streptococicå
sunt considera¡i contagio¿i pânå la 24 de ore de la
administrarea unui antibiotic. Copiii nu ar trebui
så se întoarcå la centrul de îngrijire de zi sau la
¿coalå, pânå când î¿i revine la temperatura normalå
la minim 24 de ore de la administrarea antibioticului.

Tratamentul simptomatic. Terapia cu anti-
biotice pentru faringita streptococicå scurteazå
durata simptomelor la mai pu¡in de o zi. De aceea,
måsurile pentru a diminua simptomele sunt im-
portante. De la gargara cu apå såratå, antiinfla-
matorii, antiseptice locale, toate pot fi folosite. Nu
existå nici o dovadå care confirmå sau neagå utili-
tatea acestor måsuri. Antitermicele pot fi adminis-
trate pentru a reduce temperatura. Copiii ¿i adoles-
cen¡ii nu trebuie så ia aspirinå.


