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REZUMAT
PFAPA este boală autoinfl amatorie cronică caracterizată prin febră recurentă, stomatită aftoasă, faringită şi 
ade no patie. Autorii prezintă particularităţile diagnostice şi evolutive ale pacienţilor diagnosticaţi cu PFAPA, pre-
cum şi pattern-ul citokinic al acestora. Au fost incluşi în studiu 22 de pacienţi cu sindrom Marshall. S-a analizat 
pentru întregul lot vârsta de debut a simptomatologiei, durata dintre puseele febrile, durata de la debut la sta-
bilirea diagnosticului, informaţii despre bilanţul infl amator. Legat de profi lul citokinic, au fost comparate 2 loturi: 
„lotul PFAPA“ incluzând pacienţi între pusee şi „lotul non-PFAPA“ incluzând copii sănătoşi (lot martor). S-a 
studiat bilanţul infl amator şi nivelul citokinelor pro-infl amatorii/anti-infl amatorii pentru cele 2 loturi, în vederea 
iden tifi cării unui marker biologic sensibil pentru evoluţia bolii. Datele au fost analizate statistic utilizând „sample 
t test“. 
Rezultate. S-a remarcat indexul de suspiciune redus pentru PFAPA, boala fi ind subdiagnosticată, iar diagnos-
ticul stabilindu-se cu întârziere. Din analiza comparativă a bilanţului infl amator şi citokinic, s-a observat creşterea 
semnifi cativă a valorilor proteinei C reactive la lotul PFAPA versus lot martor, confi rmând valoarea prognostică 
a acestei investigaţii pentru pacienţi în perioada intercritică. 
Concluzii. Diagnosticul PFAPA se stabileşte tardiv. Proteina C reactivă rămâne un marker sensibil pentru evo-
luţia bolii, chiar şi între puseele de activitate.

Cuvinte cheie: sindromul Marshall, copil

STUDII CAZUISTICE

PFAPA (sindromul Marshall) este o boală auto-
infl amatorie caracterizată prin febră recurentă, sto-
matită aftoasă, faringită şi adenopatie latero-cer-
vicală/subangulo-mandibulară. 

Bolile autoinfl amatorii sunt caracterizate prin in -
fl amaţie generalizată şi recurentă, fără decelare de 
cauze infecţioase sau autoimune. 

Dintre bolile autoinfl amatorii cu transmitere ere-
ditară se menţionează: 

• febra mediteraneană familială şi sindromul 
hi per IgD (aciduria mevalonică): boli cu 
trans mitere autozomal-recesivă;

• TRAPS („tumor necrosis factor receptor-as-
sociated periodic syndrome“), sindromul 
PAPA („pyogenic arthritis, pioderma gangre-
nosum, acne“), sindromul Blau, CAPS („cryo-
pyrin-associated periodic syndromes“ inclu-
zând CINCA, sindromul Muckle-Wells şi 
ur  ticaria familială la rece): boli cu transmi-
tere autozomal-dominantă. 

Sindromul Marshall face parte dintre bolile auto-
infl amatorii fără transmitere ereditară dovedită, din 
aceeaşi categorie făcând parte şi artrita idiopatică 
ju venilă cu debut sistemic, boala Still cu debut la 
vârsta de adult, osteomielita cronică recurentă multi-
focală (CRMO), boala Behcet etc. 

PFAPA
Reprezintă cea mai frecventă febră periodică la 

copil, a cărei cauză este necunoscută. Nu s-au de-
celat cauze infecţioase, de aceea se consideră a fi  
non-contagioasă. Unele studii au raportat, chiar şi 
între puseele febrile, anomalii ale sistemului imun, 
respectiv creşterea nivelului de citokine pro-infl a-
matorii (IL-1β, IL-6, TNFα) în paralel cu reducerea 
nivelului de citokine anti-infl amatorii (IL-10) (1). 

Deşi prima descriere a bolii datează din 1987 şi 
se datorează lui Marshall (2), această afecţiune ră-
mâne subdiagnosticată, fi ind relativ puţin cunoscută 
în rândul pediatrilor şi medicilor de familie. 
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Criteriile de diagnostic au fost stabilite în 1989 
(3) şi includ: febră recurentă periodică cu debut < 5 
ani; cel puţin unul dintre următoarele simptome: 
sto matită aftoasă, adenită cervicală, faringită; exclu-
derea neutropeniei ciclice; pacient complet asimpto-
matic între pusee; fără tulburări de creştere şi dez-
voltare. 

Caracteristica bolii este dată de recurenţa febrei 
(debut frecvent în jurul vârstei de 2 ani, odată cu in-
trarea în colectivitate), intervalul dintre puseele fe-
brile fi ind o caracteristică individuală (2-8 săptă-
mâni) (4). Durata febrei este de 3-7 zile (5), în 
tim pul puseelor febrile markerii infl amatori având 
valori moderat – intens crescute şi valori cvasi-nor-
male între pusee. Frecvent se constată rezoluţia 
simptomatologiei până la vârsta de 5 ani, alteori 
până la 10 ani (6) (cu toate acestea au fost raportate 
cazuri chiar la vârsta adultului).  

Diagnosticul diferenţial trebuie efectuat, cel pu-
ţin la debut, cu următoarele entităţi: neutropenia 
ciclică (se impune evaluarea săptămânală a numă-
rului de neutrofi le, 6 săptămâni consecutive), infec-
ţiile recurente (malaria, bruceloza, infecţia cu Borrelia 
recurrentis, mononucleoza  infecţioasă etc.), afecţi-
unile maligne şi bolile autoimune.  

Patogenia este incomplet cunoscută, rol major 
atribuindu-se anomaliilor imunităţii înnăscute. Se 
recunoaşte implicarea receptorilor „pattern reco g-
ni tion receptors“ (PRR), cu rol în semnalizarea pe-
ricolelor. Din această categorie se consideră a avea 
rol patogenic în PFAPA receptorii NOD-like: re-
ceptorul NALP3 ce poate fi  activat de toxine mi-
crobiene/ARN bacterian/acid uric/ATP, precum şi 
receptorul NOD2.

TRATAMENT

Steroizii opresc, de obicei, evoluţia bolii în câ-
teva ore (medicaţie administrată po sau intra venos) 
(6). În schimb, utilizarea steroizilor poate conduce 
la scurtarea intervalului dintre puseele febrile (în 
cazuistica proprie – doar în 10% dintre cazuri). 
Amigdalectomia determină rezoluţia simptomato-
logiei în 80-90% dintre cazuri (7), de aceea este 
difi cil de stabilit, uneori, oportunitatea intervenţiei 
chirurgicale în contextul rezoluţiei spontane a bolii 
până în jurul vârstei de 10 ani (8). Pentru prevenţia 
puseelor febrile, unii autori recomandă Cimetidină 
po în doza de 20-30 mg/kg.corp/zi (observaţie ne-
confi rmată, la 2 cazuri din cazuistica personală la 
care s-a încercat această terapie).  

MATERIAL ŞI METODE

Lotul de pacienţi diagnosticaţi cu PFAPA a fost 
supus la 2 evaluări.

Evaluarea 1
Scop
Caracterizarea pacienţilor cu PFAPA din punct 

de vedere clinic şi paraclinic în vederea îmbunătă-
ţirii diagnosticului. 

Au fost incluşi în studiu 22 de pacienţi de vârstă 
pediatrică care au îndeplinit criteriile de diagnostic 
(vezi mai sus). Evaluarea pacienţilor a inclus ana-
liza următorilor parametri: vârsta de debut a simpto-
matologiei pentru sindromul Marshall; durata (săp-
tămâni) dintre puseele febrile; durata de la debutul 
bolii la stabilirea diagnosticului de PFAPA; carac-
terizarea bilanţului infl amator (evaluarea valorilor 
proteinei C reactive) în timpul puseelor febrile. 

Evaluarea 2
Scop
Caracterizarea pattern-ului infl amator pentru pa-

cienţii PFAPA în vederea depistării unui marker 
bio logic care să permită aprecierea evoluţiei bolii. 
S-au analizat, de manieră comparativă, 2 loturi: 

– „lotul PFAPA“ a inclus 6 pacienţi confi rmaţi 
cu sdr. Marshall. Criteriile de includere au fost: 

• A. pacienţii cu vârsta sub 10 ani ce respectă 
criteriile diagnostice; 

• B. pacienţi afl aţi între puseele febrile; 
– „lotul non-PFAPA“ a cuprins 4 subiecţi sănă-

toşi (lot martor). Criteriile de includere în acest lot 
au fost similare cu cele din lotul PFAPA, pentru ca 
cele 2 loturi să fi e omogene (pacienţi afebrili cu 
vârsta sub 10 ani). 

Pentru ambele loturi s-a studiat nivelul seric al 
pro calcitoninei (pentru excluderea infecţiilor bacte-
riene), proteina C reactivă, citokine pro-infl amatorii 
(factorul de necroză tumorală TNF-alfa şi inter leu-
kina IL-8) şi citokina pro-infl amatorie IL-10. Cito-
kinele au fost analizate (laborator Germania) folo-
sind tehnicile ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
assay), EIA (enzyme immunoassay) şi CLIA (che-
miluminescent immunoassay). Datele au fost prelu-
crate statistic utilizând „sample t test“. 

REZULTATE

Evaluarea 1
Din analiza celor 22 de pacienţi cu PFAPA, s-au 

obţinut următoarele rezultate: vârsta medie de de-
but a simptomatologiei a fost 44,09 luni; durata de 
la debut la diagnostic a fost de 52,5 luni, sugerând 
indexul mic de suspiciune pentru PFAPA (afecţiune 
subdiagnosticată); durata dintre pusee a fost 7,5 
săptămâni (interval 3-20 săptămâni); valorile medii 
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ale proteinei C reactive au variat în intervalul 
35,77-89,77 mg/l (valoare normală < 6 mg/l). 

Evaluarea 2
Analizând cele 2 loturi, am obţinut următoarele 

re zultate: subiecţii ambelor grupuri au prezentat 
valori serice normale pentru IL-8 şi IL-10 şi valori 
crescute pentru TNF- α; valoarea medie TNFα = 
11,26 pg/ml pentru grupul PFAPA şi 13,2 pg/ml 
pentru grupul non-PFAPA; referitor la valoarea 
pro teinei C reactive, valoarea medie la pacienţii 
PFAPA a fost 19,72 mg/l (interval 2,4-95 mg/l) com-
 parativ cu valoarea 5,04 mg/l la pacienţii non-
PFAPA (vezi tabelul de mai sus).

CONCLUZII 

Evaluarea 1
1. Diagnosticul PFAPA se stabileşte tardiv. 
2. Este utilă diseminarea informaţiilor despre aceas-

tă entitate pentru stabilirea precoce a diagnosticului 
şi evitarea utilizării nejustifi cate a antibioterapiei. 

Evaluarea 2
1. TNFα, IL-8, IL-10 nu sunt utile pentru apre-

cierea evoluţiei PFAPA; 
2. Proteina C reactivă rămâne un marker sensibil 

pentru activitatea bolii PFAPA, chiar şi între puseele 
PFAPA;  

3. Studiul de faţă nu a confi rmat datele din lite-
ratura de specialitate. 

DE REŢINUT

Când ar trebui să ne gândim la PFAPA? Vom 
avea în vedere această entitate când pacientul pre-
zintă o serie de caracteristici: febră cu evoluţie pe-
riodică (interval variabil, 2-8 săptămâni), debutul 
în primii 5 ani de viaţă (frecvent după vârsta de 2 
ani), pacient în antecedente cu frecvente episoade 
de amigdalită interpretate ca „pultacee“, dar cu ex-
su dat faringian negativ la repetate evaluări, ade no-
patie satelită subangulo-mandibulară, dureri abdo-
mi nale asociate, afte în cavitatea bucală (în ca zu is tica 
personală doar în 1/3 dintre cazuri), puseele febrile 
remit prompt (1-4 ore) după corticoterapie adminis-
trată po sau iv. 

De remarcat faptul că febra nu este infl uenţată 
de terapia cu antibiotice, iar simptomatologia din 
tim pul puseelor (în afară de febră, adenopatie şi 
afte), include stare generală alterată, artralgii, dureri 
abdominale şi disfagie. 

Utile pentru stabilirea diagnosticului sunt ana m-
neza, examen clinic minuţios, informaţiile despre 
etnia sau originea pacientului şi jurnalul pacientului. 

În încheiere, prezentăm un algoritm util pentru 
diagnosticul bolilor autoinfl amatorii. 

ID
Prot. C reacti vă 

(mg/l)

TNF-alfa (ELISA)
Valori normale

< 8,1 pg/ml

IL-8 (CLIA)
Valori normale

< 15 pg/ml

IL-10 (EIA)
Valori normale

< 9,1 pg/ml

Pacient 1 9,88 10,5 < 5 < 5

Pacient 2 2,40 9,3 < 5 < 5

Pacient 3 3,25 10,4 < 5 < 5

Pacient 4 95 14,5 12,8 < 5

Pacient 5 2,69 13,1 6,3 < 5

Pacient 6 5,08 9,8 < 5 < 5

Valoare medie
= 19,71 mg/l

Valoarea medie
= 11,26 pg/ml

Grup control
Subiect 1

10 17,9 < 5 < 5

Subiect 2 3,67 12,7 < 5 < 5

Subiect 3 3,95 11,2 5,5 < 5

Subiect 4 4 11 < 5 < 5

Valoarea medie
= 5,405 mg/l

Valoarea medie
= 13,2 pg/ml
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Algoritm diagonstic boli autoinfl amatorii

Bilanţ infl amator pozitiv?

Atacuri recurente (regulate),
faringită, adenită, afte?

Pacient din zona mediteraneană,
febră 1-3 zile, serozită?

Urticarie declanşată de frig, cu 
durată atacuri de 12-24 ore?

Atacuri > 7 zile, rash teg., mialgie?

Atacuri neregulate 3-7 zile, debut 
< 1 an, adenopatie cervicală?

Atacuri 1-3 zile, urticarie, surditate?

Boală autoinfl amatorie nediferenţiată?

Excludere boli auto-infl amatorii

PFAPA? Neuropenie ciclică?

Febra mediteraneană familială?

Urticaria familială la rece?

TRAPS?

HIDS?

Sindromul Muckle-Wells?

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU


