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Rezumat

Sindromul Marshall sau PFAPA (Periodic Fe-
ver, Aphthous lesions, Pharyngitis, cervical Adenitis) 
include următoarele manifestări clinice: febră cu ca-
racter recurent, adenopatie cu localizare latero-cervi-
cală, faringită şi afte bucale. Este întâlnit cu precădere 
la copiii preșcolari, fi ind cea mai frecventă cauză de 
febră periodică la această vârstă. Pacienții sunt asimp-
tomatici între episoadele febrile, iar creșterea și dez-

voltarea sunt neafectate. Diagnosticul este clinic, prin 
excluderea altor cauze de febră periodică la copil. 
Examinările de laborator sunt nespecifi ce şi constau în 
reactanți de fază acută pozitivi) proteina C-reactivă cu 
valori crescute, leucocitoză). Tratamentul include ad-
ministrarea orală de corticosteroizi şi amigdalectomia.

Cuvinte cheie: febră periodică, stomatită, ade-
nopatii, faringită, copil
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Marshall Syndrome (PFAPA) – cause 
of periodic fever in children

Abstract

Marshall syndome or PFAPA (Periodic Fever, 
Aphthous lesions, Pharyngitis, cervical Adenitis) is a 
periodic fever syndrome including recurrent episodes 
of high fever, cervical adenitis, pharyngitis and aph-
thous stomatitis which is diagnosed in children. This 
disease is the most frequent cause of periodic fever in 

children. The patients have no clinical symptoms be-
tween episodes and the neurological and physical deve-
lopment is normal. Diagnosis is based on clinical crite-
ria and laboratory parameters are unspecifi c. Treatment 
includes oral corticosteroids and tonsillectomy.
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Sindromul Marshall sau PFAPA aparține gru-
pului de boli autoinfl amatorii cu apariție în copilărie, a 
fost descris în anul 1987 de către Marshall şi colab. și 
constă în repetate episoade febrile asociate cu faringită, 
adenopatii cervicale, afte bucale și leucocitoză. Aceste 
manifestări apar cu precădere la copiii cu vârsta mai 
mică de 5 ani. Episoadele febrile se caracterizează prin 
valori crescute ale temperaturii (39-400C), apariție re-
petată la intervale de timp oarecum fi xe, în medie între 
2 și 8 săptămâni și care durează 3-6 zile. Febra este 
însoțită de adenopatii cu localizare latero-cervicală, 
faringită şi afte bucale. Frecvent sunt prezente și alte 
semne clinice: alterarea stării generale, cefalee, artral-
gii, mialgii, greţuri, vărsături, dureri abdominale, he-
patosplenomegalie. Între episoadele febrile copiii sunt 
asimptomatici, iar dezvoltarea somatică şi neurologică 
nu este afectată [1-7]. 

Dacă în urmă cu câteva decenii, această boală 
era aproape necunoscută în practica pediatrică cu-
rentă din țara noastră în prezent este din ce în ce mai 
frecvent diagnosticată, evitându-se astfel supunerea 
copiilor la cure repetate și inutile de antibioterapie. 
În mod frecvent, până la stabilirea diagnosticului de 
PFAPA, majoritatea copiilor urmau mai mult de 5-6 
tratamente cu antibiotice în decursul a 12 luni, epi-
soadele fi ind interpretate ca și faringite de etiologie 
bacteriană. De foarte multe ori, părinții copiilor sunt 
cei care semnalează similaritatea episoadelor febrile, 

acest fapt constituind un argument prețios pentru sta-
bilirea diagnosticului. 

Etiopatogeneza acestei boli este incomplet cu-
noscută, fi ind descrise mai multe teorii patogenetice: 
cea multifactorială în care se presupune interacțiunea 
dintre unele antigene virale sau bacteriene cu un anu-
mit profi l imunologic și cea poligenică. Unele studii 
au demonstrat existența unei activări permanente a 
citokinelor proinfl amatorii care înregistrează valori 
crescute, în dezechilibru cu nivelul citokinelor anti-
infl amatorii, al căror răspuns este diminuat [4,8,9]. 
Condiționarea genetică a acestei boli este demonstrată 
de decelarea unor mutații la nivelul unor gene care 
determină apariția altor boli autoinfl amatorii cu deter-
minism monogenic [4, 9-11].

Cu toate că diagnosticul este eminamente cli-
nic, examinările de laborator chiar nespecifi ece sunt 
utile pentru excluderea altor cauze de sindrom febril 
și se înregistrează valori crescute ale VSH, proteinei C 
reactive şi leucocitelor. În timpul episoadelor febrile 
se mai constată reducerea numărului de eozinofi le 
şi creşterea numărului de monocite [12]. Citokinele 
proinfl amatorii înregistrează valori crescute chiar și 
între episoadele febrile [13,14]. Un marker diagnos-
tic util este reprezentat de procalcitonină care este de 
obicei negativă în cursul episoadelor febrile [15-18].

Criteriile diagnostice au fost formulate de Tho-
mas şi colab. în 1999 (tabelul 1).

Tabel 1.Criterii diagnos  ce în PFAPA [2]

Febră recurentă cu debut sub vârsta de 5 ani, plus cel puţin unul din următoarele semne 
clinice:

– stomatită aftoasă
– faringită
– adenopatie cervicală

Absenţa completă a simptomelor între pusee
Creştere şi dezvoltare normală
Excluderea infecțiilor respiratorii și a neutropeniei ciclice

Diagnosticul diferențial se impune a fi  efectuat cu alte boli autoinfl amatorii care au ca și principal simp-
tom febra periodică (tabelul 2).
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Tabel 2. Caracteris  cile clinice ale principalelor boli autoinfl amatorii monogenice la copil [3,14]

Vârsta la 
debut Tablou clinic Durata 

febrei
Interval de 

apariţie a febrei Tratament

PFAPA <5 ani

– febră
– adenopatii
– faringită
– afte bucale

3-6 zile 2-8 săptămâni – Prednison
– tonsilectomie

Febra 
mediteraneană 
familială

<20 ani – febră
– serozită 1-3 zile luni – Colchicină

Defi citul de 
mevalonat-kinază <1 an

– febră
– adenopatii
– dureri abdominale
– artralgii
– rash cutanat

3-7 zile 4-6 săptămâni

– corticosteroizi
– antagonist 
receptor IL-1
– antagonist TNF
– AINS

TRAPS <20 ani

– febră
– dureri musculare
– artralgii
– serozită
– rash cutanat
– edem periorbitar
– conjunctivită

1-2 
săptămâni săptămâni-luni

– Prednison
– antagonist TNF
– antagonist 
receptor IL-1 

Hiper IgD <5 ani

– febră
– adenopatie 
cervicală
– cefalee
– artralgii
– dureri abdominale
– vărsături
– diaree

4-6 zile 4-6 săptămâni

– corticosteroizi
– antagonist 
receptor IL-1
– antagonist TNF
– AINS

Criopirinopatii: 
– FCAS
– sindromul 
Muckle-Wells 
– sindromul 
CINCA (NOMID)

Variabil
(nou-născut, 
adult tânăr)

– febră
– rash urticarian 
care apare după 
expunerea la frig
– artralgii
– meningită cronică 
aseptică
– retard somatic
– dismorfi sm facial

zile variabil

– evitarea 
expunerii la frig
– antagonist 
receptor IL-1

* TRAPS = Tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome; FCAS = Familial cold autoinfl amma-
tory syndrome; NOMID = Neonatal onset multisystem infl ammatory disease.

Tratamentul vizează în principal febra, însă 
antipireticele uzuale (acetaminofen, antiinfl amatoare 
nonsteroidiene) au efect redus în combaterea acesteia. 
S-a constatat ca administrarea unei singure doze de 
corticosteroizi (prednison sau betametazona) p.o. la 
debutul febrei, conduce la dispariția acesteia în câteva 
ore (maxim 12-24h). Uneori, dacă o primă doză nu re-
ușește să controleze simptomatologia, este necesară a 
nouă administrare la interval de 12h. Cu toate acestea, 
corticosteroizii cu administrare orală nu infl uenţează 
evoluţia ulterioară a bolii şi nu previn recurenţele. În 

unele situații s-a înregistrat reducerea intervalului din-
tre episoadele febrile. Dozele utilizate sunt de 0,5-1 
mg/kg/doză Prednison și respectiv 0,1-0,2mg/kg/doză 
Betametazonă. Alte medicamente utilizate sunt: Ci-
metidina (datorită efectului său imunomodulator) însă 
cu rezultate reduse; Colchicina care poate conduce la 
creșterea intervalului dintre atacurile febrile, astfel în-
cât există autori care recomandă administrarea aces-
teia pentru prevenirea recurențelor în special la copiii 
la care administrarea corticosteroizilor reduce inter-
valul dintre episoadele febrile; Anakinra care a fost 
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utilizată în cazuri selectate, neinfl uențate de adminis-
tarea corticosteroizilor și colchicinei [3,4,19,20]. 

O altă posibilitate terapeutică este reprezentată 
de amigdalectomie, însă există numeroase controverse 
în literatura de specialitate. În favoarea amigdalecto-
miei pledează mărirea intervalului dintre atacurile 
febrile și reducerea severității simptomatologiei sau 
chiar dispariția recurențelor febrile la pacienții amig-
dalectomizați. Împotriva amigdalectomiei pledează 
caracterul autolimitat al bolii și posibila reapariție a 
atacurilor febrile după o perioadă variabilă de absența 
a simptomelor sau chiar persistența acestora imediat 
postamigdalectomie [21-24]. În consecință, amigda-
lectomia este recomandată în cazul pacienților la care 
terapia cu corticosteroizi este inefi cientă și frecvența 
atacurilor febrile este mare.

Evoluție

Boala are un caracter autolimitat, frecvența epi-
soadelor febrile scade în timp, iar după vârsta de 9-11 
ani se înregistrează dispariția acestora. Cu toate aces-
tea, există însă cazuri descrise şi la adulţi şi cazuri cu 
agregare familială [5,25-30]. 
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