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Ostre zapalenie gard³a i migda³ków
s¹ jedn¹ z najczêstszych przyczyn
zg³oszenia siê do lekarza. Najczêstsz¹
przyczyn¹ zapaleñ gard³a s¹ wirusy.
Sporód bakteryjnych patogenów nadal dominuj¹cym jest paciorkowiec ß
hemolizuj¹cy grupy A. Miejscowe i
uogólnione zaka¿enie paciorkowcowe
i ich póne nastêpstwa takie jak gor¹czka reumatyczna nakazuje staranne leczenie tych infekcji. Podstawê
rozpoznania gor¹czki reumatycznej
stanowi¹ objawy kliniczne w po³¹czeniu z wynikiem badania mikrobiologicznego i serologicznego. Obecnoæ
wysokiego miana antystreptolizyny 0
w surowicy pacjenta lub jego wzrost
bez klinicznych objawów wiadczy jedynie o niedawno przebytej infekcji
paciorkowcowej i nie upowa¿nia do
rozpoznania gor¹czki reumatycznej.

Acute pharyngitis and tonsillitis are
one of the most freguent illnesses.
Most of episodes of the sore throat are
coused by viral agents.Groupe A beta
 hemolitic streptococcus still dominantes emong bacterial pathogens in
upper respiratory tract infections and
their late sequelae like rheumatic ferer
determines the necessity of intensive
therapy. Diagnosis should be made
basing on results of clinical manifestations in conjunction with microbiological and serological tests.An
inereased serum antibody titers to
streptolisin 0 (antistreptolisin 0 -ASO)
is usually indicative of recent streptococcal infection not active rheumatic
fever.

Paciorkowce stanowi¹ jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn infekcji u ludzi. W zale¿noci od wzrostu na agarze z krwi¹ dziel¹ siê
na a, b i g hemolizuj¹ce. Na podstawie w³aciwoci immunochemicznych (budowa wielocukrowej sk³adowej ciany komórki) paciorkowce dzieli siê na ponad 20 grup oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. Patogenne dla cz³owieka s¹ paciorkowce grupy
A, B, C, D i G. W grupie A jest tylko jeden
gatunek  Streptococcus pyogenes  paciorkowiec b hemolizuj¹cy gr. A. (PBHGA).
Obecne w cianie komórki bia³ko M okrela
serologiczny typ paciorkowca.
Sporód 80 serotypów 10 ma w³aciwoci reumatogenne. Podobieñstwo epitopów
antygenowych bia³ka M i antygenów ludzkich daje reakcje krzy¿owe i odpowied immunologiczna zwraca siê przeciwko gospodarzowi [8].
PBHGA wytwarza szereg egzotoksyn z
których najwa¿niejsze to m. in. streptolizyna S i O maj¹ce dzia³ania hemolityczne,
cytotoksyczne, niszcz¹ce, hialuronidaza 
uszkadzaj¹ca substancjê podstawow¹ tkanki ³¹cznej, DNA-zy A, B, C u³atwiaj¹ce rozprzestrzenianie siê paciorkowca. Do najwa¿niejszych nale¿¹ równie¿ toksyny pirogenne (SPEs) odpowiedzialne za wywo³anie
paciorkowcowego wstrz¹su toksycznego.
W zale¿noci od patomechanizmu dzia³ania paciorkowca dochodzi do wyst¹pienia
ró¿nych zespo³ów chorobowych. Do odczynów miejscowych zalicza siê zapalenie gard³a, migda³ków, ucha rodkowego, zatok,
p³uc, skóry i tkanki podskórnej, a do uogólnionych p³onicê, gor¹czkê reumatyczn¹,
reaktywne zapalenie stawów, zapalenie ko-

ci, opon mózgowo-rdzeniowych, wêz³ów
ch³onnych, k³êbkowe zapalenie nerek, zapalenie naczyñ i ciê¿k¹ chorob¹ inwazyjn¹ z zespo³em wstrz¹su toksycznego [1,2,8,11,14].
W krajach rozwiniêtych zaka¿enia dróg
oddechowych nale¿¹ do najczêstszych chorób zakanych. Ocenia siê, ¿e zaka¿enia
dróg oddechowych stanowi¹ 1/3 wszystkich
chorób u dzieci a 90% tych zaka¿eñ dotyczy górnych dróg oddechowych i ucha.
Wród pierwotnych czynników zakanych
infekcje wirusowe s¹ ich najczêstsz¹ przyczyn¹. Zazwyczaj nastêpstwem infekcji wirusowej jest nadka¿enie bakteryjne czêsto
spowodowane namno¿eniem siê bakterii
kolonizuj¹cych drogi oddechowe  Haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis, staphylococcus aureus [1,4,9,13].
Najczêciej izolowanym rodzajem bakterii w posiewach wymazu z gard³a jest PBHGA. Jakkolwiek zapalenie gard³a i migda³ków jest najczêstsz¹ postaci¹ zaka¿enia
paciorkowcowego jednak udzia³ paciorkowców stanowi tylko ~ 15% innych czynników
etiologicznych infekcji [3,9,13].
W odpowiedzi na egzotoksyny paciorkowcowe uk³ad odpornociowy gospodarza
wytwarza przeciwcia³a przeciwpaciorkowcowe z których najwiêksze znaczenie diagnostyczne ma antystreptolizyna 0 (ASO) i
rzadziej badana anty DNA-za B.
Przebycie zaka¿enia paciorkowcowego
powoduje wzrost miana ASO, które jest dowodem potwierdzaj¹cym tê infekcjê. Czêsto spotyka siê z b³êdnym okreleniem alergizacji paciorkowcowej. Dotyczy ono wzrostu miana ASO w surowicy krwi powy¿ej
normy i wiadczy o przebytym zaka¿eniu
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paciorkowcowym i nie ma nic wspólnego z
alergi¹. Wzrost miana ASO ma zwi¹zek z
zaka¿eniem paciorkowcem grupy A i znacznie rzadziej grupy C [7,10].
Mimo, ¿e zapalenie gard³a wywo³ane
przez PBHGA jest samoograniczaj¹cym siê,
zlokalizowanym zaka¿eniem, ze wzglêdu na
mo¿liwoæ wystêpowania powa¿nego powik³ania ogólnoustrojowego tzn. gor¹czki reumatycznej musi byæ w³aciwe leczone
[9,12,17]. Jakkolwiek w krajach rozwiniêtych
ryzyko wyst¹pienia gor¹czki reumatycznej
jest niewielkie, jednak w ostatniej dekadzie
stwierdza siê zwiêkszenie czêstoci wystêpowania chorób popaciorkowcowych [1,3,
4,16]\).
W ostatnich latach zwrócono uwagê na
wystêpowanie u dzieci zespo³ów zmian neuropsychiatrycznych, które s¹ zwi¹zane z
przebyt¹ paciorkowcow¹ infekcj¹ gard³a,
udowodnion¹ równie¿ wysokim mianem
ASO [5,6].
Gor¹czka reumatyczna wystêpuje jedynie po zapaleniu gard³a lub migda³ków wywo³anych przez PBHGA. Okres utajenia
wynosi oko³o 4 tygodni. Dowodami potwierdzaj¹cymi przebyte zaka¿enie paciorkowcem grupy A s¹, przebycie p³onicy, zwiêkszone lub narastaj¹ce miano przeciwcia³
przeciwpaciorkowcowych lub wyhodowanie
PBHGA z wymazu z gard³a. Dowody poprzedzaj¹ce przebyt¹ infekcjê paciorkowcow¹ s¹ niezbêdne dla rozpoznania gor¹czki
reumatycznej.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e tylko u 25%
chorych na gor¹czkê reumatyczn¹ udaje siê
wyhodowaæ z gard³a paciorkowca grupy A.
Najczêciej stosowanym testem serologicznym jest ocena miana antystreptolizyny O -ASO lub przeciwcia³ przeciw DNAzie B. Zazwyczaj miano przeciwcia³ jest podwy¿szone gdy¿ objawy gor¹czki reumatycznej wystêpuj¹ zwykle podczas najsilniejszej
odpowiedzi immunologicznej. Odpowied
serologiczn¹ przeciwko streptolizynie 0
stwierdza siê u ponad 80% chorych na anginê paciorkowcow¹. Zakres wartoci prawid³owych miana ASO jest ró¿ny. Zale¿ny
od pory roku, wieku lub szerokoci geograficznej. Na ogó³ uznaje siê za prawid³owe
miano 300-330 IU dla dzieci i 250 IU dla
doros³ych.
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Najwy¿sze miana ASO stwierdza siê u
dzieci w wieku szkolnym, a wiêc w okresie
najwiêkszego nara¿enia na infekcje gard³a.
Jednorazowe stwierdzenie niskiego miana
ASO nie wyklucza rozpoznania gor¹czki
reumatycznej i zaleca siê wówczas oznaczyæ miano przeciwko innym antygenom
paciorkowca. Równie¿ czysta postaæ pl¹sawicy zazwyczaj nie daje podwy¿szenia ASO.
[9,15].
Czy zawsze podwy¿szone miano ASO
jest dowodem przebytej infekcji paciorkowcowej?
Mimo du¿ej czu³oci testu ASO nie jest
on wysoce swoisty.
Podwy¿szenie mina ASO mo¿e byæ wynikiem obecnoci w danej surowicy niespecyficznych inhibitorów streptolizyny ( a nie
przeciwcia³ przeciwko streptolizynie) zawartych we frakcji ß-lipoproteinowej. U¿ycie do
rozcieñczenia badanej surowicy roztworu
albuminy ludzkiej lub wytr¹cenie frakcji siarczanem dekstranu hamuje dzia³anie tych
niespecyficznych inhibitorów. Równie¿ fa³szywe podwy¿szenie miana ASO mo¿e byæ
wynikiem zaka¿enia paciorkowcem z grupy
C i G lub innymi drobnoustrojami  np. Listeria monocytogenes, B tetani i inne, które
równie¿ wydzielaj¹ streptolizynê O.
Równie¿ posiewy z gard³a nie zawsze
daj¹ prawid³ow¹ odpowied. Fa³szywie dodatnie posiewy w kierunku PBHGA s¹ zazwyczaj wynikiem b³êdnej identyfikacji paciorkowców b hemolizuj¹cych nale¿¹cych
do grupy B, C, E czy G albo hemolizuj¹cego Staphylococcus aureus [14].
Przyczyn¹ fa³szywie ujemnych posiewów wymazu z gard³a mog¹ byæ z³a technika pobrania wymazu, równoczesne przyjmowanie antybiotyków i niew³aciwe metody
bakteriologiczne.
W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e
zaka¿enia paciorkowcowe u dzieci s¹ w
dalszym ci¹gu zjawiskiem czêstym. Wzrost
miana ASO jest dowodem przebytego zaka¿enia paciorkowcem b hemolizuj¹cym
grupy A i nie jest równoznaczny z rozpoznaniem gor¹czki reumatycznej.
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