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TABLE 4-2 Clinical and Epidemiologic Findings Associated with Group 
A Streptococcus Pharyngitis

Suggestive of Group A Streptococcus
Sudden onset
Sore throat
Fever
Headache
Nausea, vomiting, and abdominal pain
Inflammation of pharynx and tonsils
Patchy discrete exudates
Tender, enlarged anterior cervical nodes
Patient aged 5-15 yr
Presentation in winter or early spring
History of exposure

Suggestive of Viral Etiology
Conjunctivitis
Coryza
Cough
Diarrhea
Discrete ulcerative lesions

Suggestive of Complications of Pharyngitis
Dysphagia
Stridor
Drooling
Dysphonia
Marked neck swelling
Respiratory distress
Pharyngeal pseudomembrane
Hemodynamic instability
HIV behavioral risk
Travel to or exposure to individuals from a region endemic for diphtheria
Lack of diphtheria immunization

HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and manage-

ment of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect 
Dis. 2012;55:e86-e102; and Kociolek LK, Shulman ST. In the clinic. Pharyngitis. Ann Intern Med. 2012;157:ITC3-
1-ITC3-16; with permission.

TABLE 4-3 Modified Centor Score and Culture Management Approach 
for Pharyngitis

CRITERIA POINTS
Temperature >38° C 1

Absence of cough 1

Swollen, tender anterior cervical nodes 1

Tonsillar swelling or exudate 1

Age
3-14 yr 1

15-44 yr 0

45 yr or older −1

SCORE
RISK OF STREPTOCOCCAL 
INFECTION

SUGGESTED 
MANAGEMENT

≤0 1%-2.5% No further testing or antibiotic

1 5%-10%

2 11%-17% Culture all: antibiotics only for 
positive culture results3 28%-35%

≥4 51%-53% Treat empirically with 
antibiotics and/or culture

From McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis 
in children and adults. JAMA. 2004;291:1587-1595; with permission.

ΟΡΙΣΜΟΣ
•	 Η εμφάνιση σε διάφορες περιπτώσεις πυρετού ανώτερου των 38,3οC (101oF) 

με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 τουλάχιστον εβδομάδων παρά τη νοσοκομειακή 
αξιολόγηση 1 εβδομάδας θεωρείται ακόμη ο κλασικό ορισμός του πυρετού 
άγνωστης αιτιολογίας (ΠΑΑ).

•	 Η εξέλιξη των διαγνωστικών εξετάσεων μαζί με τον αυξανόμενο αριθμό των 
ανοσοκατεσταλμένων ασθενών οδήγησε σε αναθεώρηση του ορισμού σύμ-
φωνα με την οποία οι περιπτώσεις του ΠΑΑ διακρίνονται τώρα σε τέσσερις 
διαφορετικές υποτάξεις: κλασικός ΠΑΑ, ΠΑΑ σχετιζόμενος με τη φροντίδα 
υγείας, ΠΑΑ ανοσοανεπάρκειας και ΠΑΑ σχετιζόμενος με τον HIV.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
•	 Λοιμώξεις, νεοπλάσματα, νόσοι του συνδετικού ιστού, διάφορα αίτια και 

αδιάγνωστοι πυρετοί παραμένουν οι συνηθέστερες αιτίες κλασικού ΠΑΑ.
•	 Η συχνότητα με την οποία οι λοιμώξεις και τα νεοπλάσματα αναγνωρίζονταν 

ως αιτίες κλασικού ΠΑΑ μειώνεται σταθερά, ενώ η αναλογία των διάφορων 
αιτίων και των αδιάγνωστων καταστάσεων αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•	 Ένα αναλυτικό ιατρικό ιστορικό με επιβεβαίωση του πυρετού και μια λεπτο-

μερής κλινική εξέταση είναι απαραίτητα για να σχεδιαστεί ο τυπικός εργα-
στηριακός έλεγχος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•	 Οι εμπειρικές θεραπευτικές δοκιμές αντιμικροβιακών σκευασμάτων εξακολου-

θούν να έχουν περιορισμένο ρόλο στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΠΑΑ.
•	 Λόγω του σχετικά υψηλού επιπολασμού των σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων 

που προκαλούν πυρετούς σε ασθενείς με ουδετεροπενία, οι εν λόγω ασθενείς 
πρέπει να λαμβάνουν ευρέος φάσματος αντιψευδομοναδική θεραπεία αμέσως 
μετά τη λήψη των κατάλληλων δειγμάτων για καλλιέργειες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
•	 Μολονότι η πρόγνωση για τον ΠΑΑ εξαρτάται από την αιτιολογία του και την 

υποκείμενη νόσο, οι περισσότεροι ασθενείς με παρατεινόμενο αδιάγνωστο 
ΠΑΑ γενικά έχουν αίσια έκβαση.

Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας
William F. Wright και Philip A. Mackowiak

A Πυρετός
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THERAPY
• Treatment of pharyngitis is focused on prevention of postinfectious sequelae (e.g., acute 

rheumatic fever) from GAS.
• Penicillin and its derivatives remain the primary treatment for GAS pharyngitis (see  

Table 4-4).
• Antimicrobial therapy should not be used to prevent GAS pharyngitis except in special 

circumstances.
• Given the potential severity of complications from pharyngitis caused by F. necrophorum, 

signs of bacteremia or neck swelling warrant expansion of antibiotic therapy and further 
evaluation.

TABLE 4-1 Microbial Causes of Acute Pharyngitis

PATHOGEN ASSOCIATED DISORDER(S)

Bacteria
Streptococcus, group A Pharyngitis, tonsillitis, scarlet fever

Streptococcus, groups C and G Pharyngitis, tonsillitis

Mixed anaerobes Vincent’s angina

Fusobacterium necrophorum Pharyngitis, tonsillitis, Lemierre syndrome

Neisseria gonorrhoeae Pharyngitis, tonsillitis

Corynebacterium diphtheria Diphtheria

Arcanobacterium haemolyticum Pharyngitis, scarlatiniform rash

Yersinia pestis Plague

Francisella tularensis Tularemia, oropharyngeal form

Treponema pallidum Secondary syphilis

Viruses
Rhinovirus Common cold

Coronavirus Common cold

Adenovirus Pharyngoconjunctival fever

Herpes simplex type 1 and 2 Pharyngitis, gingivostomatitis

Parainfluenza Cold, croup

Enteroviruses Herpangina, hand-foot-mouth disease

Epstein-Barr virus Infectious mononucleosis

Cytomegalovirus CMV mononucleosis

Human immunodeficiency virus Primary HIV infection

Influenza A and B Influenza

Respiratory syncytial virus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Human metapneumovirus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Mycoplasma
Mycoplasma pneumoniae Pneumonia, bronchitis, pharyngitis

Chlamydia
Chlamydia psittaci Acute respiratory disease, pneumonia

Chlamydia pneumoniae Pneumonia, pharyngitis

CMV, cytomegalovirus; HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Alcaide ML, Bisno AL. Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007;21:449-469, vii; 

with permission.

ΟΡΙΣΜΟΣ
•	 Συχνά οι βαρέως πάσχοντες από σοβαρές λοιμώδεις νόσους έχουν δερμα-

τικές αλλοιώσεις, οι οποίες μπορεί να δώσουν σημαντικές ενδείξεις που θα 
βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
•	 Από τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς με πιθανή λοιμώδη νόσο και δερματικές 

αλλοιώσεις (ή εξάνθημα) πρέπει να ληφθεί ιστορικό που θα περιλαμβάνει τα 
εξής: πρόσφατη λήψη φαρμάκων, ταξίδι εκτός της τοπικής περιοχής, πιθανές 
επαγγελματικές εκθέσεις, πρόσφατους εμβολιασμούς, παράγοντες κινδύνου 
για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης της λοί-
μωξης από HIV), παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση του ξενιστή 
ή καταστάσεις που προξενούν ανοσοανεπάρκεια· προγενέστερες αλλεργίες 
στα αντιβιοτικά· πρόσφατη επαφή με εμπύρετα ή ασθενή άτομα, έκθεση σε 
αγροτικές συνθήκες (έντομα, αρθρόποδα και άγρια ζώα) και επαφή με ζώα 
συντροφιάς ή άλλα ζώα.

•	 Οι ασθενείς με δερματικές αλλοιώσεις ή εξανθήματα συμβατά με μεταδοτική 
λοιμώδη νόσο (π.χ. επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη) πρέπει αμέσως 
να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις απομόνωσης (δηλ. επαφή, αερομε-
ταφερόμενα σταγονίδια).

•	 Οι λοιμωξιολόγοι ιατροί πρέπει να γνωρίζουν τις δερματικές βλάβες (ή εξάν-
θημα) νόσου που θα μπορούσε να προέλθει από την εσκεμμένη χρήση βιολο-
γικού όπλου (π.χ. άνθρακας, ευλογιά, πανώλη, ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί).

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
•	 Οι σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις με δερματικές αλλοιώσεις προκαλούνται 

από: Staphylococcus aureus (σύνδρομο τοξικής καταπληξίας, σύνδρομο ζεμα-
τισμένου δέρματος), Streptococcus pyogenes (σύνδρομο τοξικής καταπληξίας), 
Salmonella enterica ορότυπος Typhi, Neisseria meningitidis και Rickettsia 
rickettsii.

•	 Οι δυνητικά σοβαρές ιώσεις με δερματικές αλλοιώσεις περιλαμβάνουν ιλαρά, 
ερυθρά, λοίμωξη από ιό Epstein-Barr, μεγαλοκυτταροϊό, ανθρώπινο ερπητοϊό 
6 και ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς (π.χ. Ebola, Marburg, Lassa).

Ο βαρέως πάσχων ασθενής  
με πυρετό και εξάνθημα
David J. Weber, Myron S. Cohen και William A. 
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TABLE 4-2 Clinical and Epidemiologic Findings Associated with Group 
A Streptococcus Pharyngitis

Suggestive of Group A Streptococcus
Sudden onset
Sore throat
Fever
Headache
Nausea, vomiting, and abdominal pain
Inflammation of pharynx and tonsils
Patchy discrete exudates
Tender, enlarged anterior cervical nodes
Patient aged 5-15 yr
Presentation in winter or early spring
History of exposure

Suggestive of Viral Etiology
Conjunctivitis
Coryza
Cough
Diarrhea
Discrete ulcerative lesions

Suggestive of Complications of Pharyngitis
Dysphagia
Stridor
Drooling
Dysphonia
Marked neck swelling
Respiratory distress
Pharyngeal pseudomembrane
Hemodynamic instability
HIV behavioral risk
Travel to or exposure to individuals from a region endemic for diphtheria
Lack of diphtheria immunization

HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and manage-

ment of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect 
Dis. 2012;55:e86-e102; and Kociolek LK, Shulman ST. In the clinic. Pharyngitis. Ann Intern Med. 2012;157:ITC3-
1-ITC3-16; with permission.

TABLE 4-3 Modified Centor Score and Culture Management Approach 
for Pharyngitis

CRITERIA POINTS
Temperature >38° C 1

Absence of cough 1

Swollen, tender anterior cervical nodes 1

Tonsillar swelling or exudate 1

Age
3-14 yr 1

15-44 yr 0

45 yr or older −1

SCORE
RISK OF STREPTOCOCCAL 
INFECTION

SUGGESTED 
MANAGEMENT

≤0 1%-2.5% No further testing or antibiotic

1 5%-10%

2 11%-17% Culture all: antibiotics only for 
positive culture results3 28%-35%

≥4 51%-53% Treat empirically with 
antibiotics and/or culture

From McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis 
in children and adults. JAMA. 2004;291:1587-1595; with permission.

•	 Οι επικίνδυνες για τη ζωή φαρμακευτικές αντιδράσεις μπορεί να προέλθουν 
από θεραπεία με αντιβιοτικά για παθήσεις όπως σύνδρομο Stevens-Johnson/
τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση και από φαρμακευτική αντίδραση με ηωσι-
νοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms, DRESS).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•	 Τα βασικά στοιχεία των δερματικών αλλοιώσεων που οδηγούν στη σωστή 

διάγνωση είναι τα εξής: (1) κύριος τύπος των δερματικών αλλοιώσεων, (2) 
κατανομή των αλλοιώσεων, (3) στάδια εξέλιξης του εξανθήματος, και (4) 
χρόνος εμφάνισης του εξανθήματος σε σχέση με την έναρξη του πυρετού και 
άλλων συστηματικών σημείων.

•	 Η εμφάνιση των δερματικών αλλοιώσεων μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη για 
τη διάγνωση ορισμένων λοιμωδών νοσημάτων. Κηλιδοβλατιδώδη εξανθήμα-
τα παρατηρούνται συνήθως σε ιογενείς νόσους, φαρμακευτικά εξανθήματα 
και νόσους από ανοσοσυμπλέγματα. Οι οζώδεις αλλοιώσεις παραπέμπουν 
σε μυκοβακτηριδιακές ή μυκητιασικές λοιμώξεις. Το διάχυτο ερύθημα δεί-
χνει οστρακιά, σύνδρομο τοξικής καταπληξίας, νόσο Kawasaki ή σύνδρομο 
Stevens-Johnson/τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση. Οι φυσαλιδώδεις βλάβες 
μπορεί να προέλθουν από στρεπτοκοκκικό ερυσίπελας με νεκρωτική απο-
νευρωσίτιδα, γαγγραινώδες έκθυμα και λοιμώξεις από Vibrio. Τα πετεχειώ-
δη εξανθήματα υποδεικνύουν gram-αρνητική σήψη, επιθετική λοίμωξη από 
Neisseria meningitidis και ρικετσιώσεις.

•	 Προσοχή πρέπει να δοθεί στις βιοψίες των δερματικών αλλοιώσεων, όταν 
υπάρχουν, από βαρέως πάσχοντες ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια για τις κα-
τάλληλες χρώσεις (π.χ. χρώση κατά Gram, χρώση για μύκητες) και καλλιέρ-
γειες και για παθολογοανατομική μελέτη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•	 Συχνά πρέπει να αρχίζει εμπειρική θεραπεία, με βάση την κλινική διάγνωση, 

στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς με δερματικές αλλοιώσεις.
•	 Οι περισσότεροι βαρέως πάσχοντες με δερματικές αλλοιώσεις θα χρειαστούν 

συστηματική θεραπεία.

ΠΡΟΛΗΨΗ
•	 Στα παιδιά και στους ενήλικες πρέπει να χορηγούνται τα συνήθη εμβόλια 

επειδή πολλές νόσοι που προλαμβάνονται με εμβόλια δημιουργούν εξανθή-
ματα (π.χ. ιλαρά, ερυθρά, ανεμευλογιά).

•	 Σε υπάρχουσες μη λοιμώδεις νόσους που προκαλούν διάσπαση του δέρμα-
τος πρέπει να χορηγείται θεραπεία επειδή οι δερματικές βλάβες συνιστούν 
παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη.
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THERAPY
• Treatment of pharyngitis is focused on prevention of postinfectious sequelae (e.g., acute 

rheumatic fever) from GAS.
• Penicillin and its derivatives remain the primary treatment for GAS pharyngitis (see  

Table 4-4).
• Antimicrobial therapy should not be used to prevent GAS pharyngitis except in special 

circumstances.
• Given the potential severity of complications from pharyngitis caused by F. necrophorum, 

signs of bacteremia or neck swelling warrant expansion of antibiotic therapy and further 
evaluation.

TABLE 4-1 Microbial Causes of Acute Pharyngitis

PATHOGEN ASSOCIATED DISORDER(S)

Bacteria
Streptococcus, group A Pharyngitis, tonsillitis, scarlet fever

Streptococcus, groups C and G Pharyngitis, tonsillitis

Mixed anaerobes Vincent’s angina

Fusobacterium necrophorum Pharyngitis, tonsillitis, Lemierre syndrome

Neisseria gonorrhoeae Pharyngitis, tonsillitis

Corynebacterium diphtheria Diphtheria

Arcanobacterium haemolyticum Pharyngitis, scarlatiniform rash

Yersinia pestis Plague

Francisella tularensis Tularemia, oropharyngeal form

Treponema pallidum Secondary syphilis

Viruses
Rhinovirus Common cold

Coronavirus Common cold

Adenovirus Pharyngoconjunctival fever

Herpes simplex type 1 and 2 Pharyngitis, gingivostomatitis

Parainfluenza Cold, croup

Enteroviruses Herpangina, hand-foot-mouth disease

Epstein-Barr virus Infectious mononucleosis

Cytomegalovirus CMV mononucleosis

Human immunodeficiency virus Primary HIV infection

Influenza A and B Influenza

Respiratory syncytial virus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Human metapneumovirus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Mycoplasma
Mycoplasma pneumoniae Pneumonia, bronchitis, pharyngitis

Chlamydia
Chlamydia psittaci Acute respiratory disease, pneumonia

Chlamydia pneumoniae Pneumonia, pharyngitis

CMV, cytomegalovirus; HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Alcaide ML, Bisno AL. Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007;21:449-469, vii; 

with permission.

ΟΡΙΣΜΟΣ
•	 Το κοινό κρυολόγημα είναι νόσος του ανώτερου αναπνευστικού που εκδη-

λώνεται με κυριότερα συμπτώματα τη ρινόρροια και τη ρινική απόφραξη.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
•	 Το κοινό κρυολόγημα εμφανίζεται 5–7 φορές τον χρόνο στα παιδιά και 2–3 

τον χρόνο στους ενήλικες.
•	 Η νόσος εμφανίζεται συνήθως μεταξύ αρχής του φθινοπώρου και τέλους της 

άνοιξης στα εύκρατα κλίματα. 
•	 Η μετάδοση του παθογόνου ιού που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα μπορεί 

να γίνει με άμεση επαφή και με αερομεταφερόμενα μεγάλα ή μικρά σωματίδια.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
•	 Οι ρινοϊοί είναι υπεύθυνοι για τα περισσότερα κοινά κρυολογήματα.
•	 Ο κοροναϊός, ο ιός του αναπνευστικού συγκυτίου και ο μεταπνευμονοϊός 

μπορεί επίσης να προκαλέσουν το σύνδρομο κοινού κρυολογήματος.
•	 Άλλοι αναπνευστικοί ιοί μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα κοινού κρυο-

λογήματος αλλά συχνά δημιουργούν συμπτώματα του κατώτερου αναπνευ-
στικού επιπλέον της νόσου του ανώτερου αναπνευστικού.

•	 Η συλλοίμωξη από περισσότερα του ενός παθογόνα είναι συνηθισμένη σε 
αυτές τις νόσους.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•	 Η διάγνωση του κοινού κρυολογήματος είναι κλινική.
•	 Το υπεύθυνο παθογόνο μπορεί να ταυτοποιηθεί με αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης, αλλά αυτό σπανίως ωφελεί την αντιμετώπιση του ασθενούς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•	 Δεν υπάρχουν ειδικά αντιικά φάρμακα χρήσιμα για τη θεραπεία του κοινού 

κρυολογήματος.
•	 Η αντιμετώπιση βασίζεται στη συμπτωματική θεραπεία που απευθύνεται στα 

πιο ενοχλητικά συμπτώματα.

ΠΡΟΛΗΨΗ
•	 Δεν υπάρχουν δοκιμασμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη του κοινού κρυο-

λογήματος.

Το κοινό κρυολόγημα
Ronald B. Turner

B  Λοιμώξεις της ανώτερης  
αναπνευστικής οδού
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TABLE 4-2 Clinical and Epidemiologic Findings Associated with Group 
A Streptococcus Pharyngitis

Suggestive of Group A Streptococcus
Sudden onset
Sore throat
Fever
Headache
Nausea, vomiting, and abdominal pain
Inflammation of pharynx and tonsils
Patchy discrete exudates
Tender, enlarged anterior cervical nodes
Patient aged 5-15 yr
Presentation in winter or early spring
History of exposure

Suggestive of Viral Etiology
Conjunctivitis
Coryza
Cough
Diarrhea
Discrete ulcerative lesions

Suggestive of Complications of Pharyngitis
Dysphagia
Stridor
Drooling
Dysphonia
Marked neck swelling
Respiratory distress
Pharyngeal pseudomembrane
Hemodynamic instability
HIV behavioral risk
Travel to or exposure to individuals from a region endemic for diphtheria
Lack of diphtheria immunization

HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and manage-

ment of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect 
Dis. 2012;55:e86-e102; and Kociolek LK, Shulman ST. In the clinic. Pharyngitis. Ann Intern Med. 2012;157:ITC3-
1-ITC3-16; with permission.

TABLE 4-3 Modified Centor Score and Culture Management Approach 
for Pharyngitis

CRITERIA POINTS
Temperature >38° C 1

Absence of cough 1

Swollen, tender anterior cervical nodes 1

Tonsillar swelling or exudate 1

Age
3-14 yr 1

15-44 yr 0

45 yr or older −1

SCORE
RISK OF STREPTOCOCCAL 
INFECTION

SUGGESTED 
MANAGEMENT

≤0 1%-2.5% No further testing or antibiotic

1 5%-10%

2 11%-17% Culture all: antibiotics only for 
positive culture results3 28%-35%

≥4 51%-53% Treat empirically with 
antibiotics and/or culture

From McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis 
in children and adults. JAMA. 2004;291:1587-1595; with permission.

ΟΡΙΣΜΟΣ
•	 Η φαρυγγίτιδα χαρακτηρίζεται από την τριάδα κυνάγχη, πυρετός και φλεγ-

μονή του φάρυγγα.
•	 Γενικά είναι πρωτοπαθής νόσος, αλλά μπορεί να σχετίζεται με συστηματική 

πάθηση.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
•	 Η φαρυγγίτιδα συγκαταλέγεται στις πιο συχνές παθήσεις των ενηλίκων και 

των παιδιών, με πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις σε εξωτερικούς ιατρούς 
ετησίως.

•	 Η υψηλότερη συχνότητα της νόσου παρατηρείται στα παιδιά και στους νέους 
ενήλικες, με το 50% των περιπτώσεων σε άτομα ηλικίας μεταξύ 5 και 24 ετών.

•	 Στα εύκρατα κλίματα, τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζονται κατά τους 
χειμερινούς μήνες, σε αντιστοιχία με τις κορυφώσεις των αναπνευστικών ιών.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
•	 Οι ιοί αποτελούν την πιο συχνή αιτία φαρυγγίτιδας, με τους αδενοϊούς να 

ευθύνονται συχνότερα (βλέπε Πίνακα 4-1).
•	 Ο Streptococcus της ομάδας Α (GAS, group A Streptococcus) είναι η βακτη-

ριακή αιτία με ισχυρές ενδείξεις για αντιβιοτική θεραπεία ως πρόληψη με-
ταλοιμωδών κατάλοιπων.

•	 Το Fusobacterium necrophorum αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως αίτιο φαρυγ-
γίτιδας με δυνητικά σοβαρές επιπλοκές (δηλ. σύνδρομο Lemierre), ιδίως σε 
νέους ενήλικες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•	 Ουσιώδες στοιχείο στη διάγνωση είναι η ταυτοποίηση θεραπεύσιμων αιτίων 

(π.χ. GAS) για να αποτραπούν οι επιπλοκές.
•	 Τα σημεία και συμπτώματα της φαρυγγίτιδας από GAS περιλαμβάνουν τα 

εξής: αιφνίδια έναρξη κυνάγχης με εξίδρωμα των αμυγδαλών ή του φάρυγγα, 
πρόσθια αυχενική λεμφαδενοπάθεια, και πυρετό (βλέπε Πίνακα 4-2).

•	 Τα σημεία και συμπτώματα που είναι συμβατά με ιικές αιτιολογίες περιλαμ-
βάνουν τα εξής: επιπεφυκίτιδα, κόρυζα, στοματικά έλκη, βήχα και διάρροια.

Φαρυγγίτιδα
Anthony R. Flores και Mary T. Caserta
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THERAPY
• Treatment of pharyngitis is focused on prevention of postinfectious sequelae (e.g., acute 

rheumatic fever) from GAS.
• Penicillin and its derivatives remain the primary treatment for GAS pharyngitis (see  

Table 4-4).
• Antimicrobial therapy should not be used to prevent GAS pharyngitis except in special 

circumstances.
• Given the potential severity of complications from pharyngitis caused by F. necrophorum, 

signs of bacteremia or neck swelling warrant expansion of antibiotic therapy and further 
evaluation.

TABLE 4-1 Microbial Causes of Acute Pharyngitis

PATHOGEN ASSOCIATED DISORDER(S)

Bacteria
Streptococcus, group A Pharyngitis, tonsillitis, scarlet fever

Streptococcus, groups C and G Pharyngitis, tonsillitis

Mixed anaerobes Vincent’s angina

Fusobacterium necrophorum Pharyngitis, tonsillitis, Lemierre syndrome

Neisseria gonorrhoeae Pharyngitis, tonsillitis

Corynebacterium diphtheria Diphtheria

Arcanobacterium haemolyticum Pharyngitis, scarlatiniform rash

Yersinia pestis Plague

Francisella tularensis Tularemia, oropharyngeal form

Treponema pallidum Secondary syphilis

Viruses
Rhinovirus Common cold

Coronavirus Common cold

Adenovirus Pharyngoconjunctival fever

Herpes simplex type 1 and 2 Pharyngitis, gingivostomatitis

Parainfluenza Cold, croup

Enteroviruses Herpangina, hand-foot-mouth disease

Epstein-Barr virus Infectious mononucleosis

Cytomegalovirus CMV mononucleosis

Human immunodeficiency virus Primary HIV infection

Influenza A and B Influenza

Respiratory syncytial virus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Human metapneumovirus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Mycoplasma
Mycoplasma pneumoniae Pneumonia, bronchitis, pharyngitis

Chlamydia
Chlamydia psittaci Acute respiratory disease, pneumonia

Chlamydia pneumoniae Pneumonia, pharyngitis

CMV, cytomegalovirus; HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Alcaide ML, Bisno AL. Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007;21:449-469, vii; 

with permission.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1 Μικροβιακά αίτια οξείας φαρυγγίτιδας

ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Βακτήρια

Streptococcus, ομάδας A Φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, οστρακιά

Streptococcus, ομάδων C και G Φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα

Μεικτά αναερόβια Στηθάγχη Vincent

Fusobacterium necrophorum Φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, σύνδρομο Lemierre

Neisseria gonorrhoeae Φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα

Corynebacterium diphtheria Διφθερίτιδα

Arcanobacterium haemolyticum Φαρυγγίτιδα, οστρακιοειδές εξάνθημα

Yersinia pestis Πανώλη

Francisella tularensis Τουλαραιμία, στοματοφαρυγγική μορφή

Treponema pallidum Δευτερογόνος σύφιλη

Ιοί

Ρινοϊοί Κοινό κρυολόγημα

Κοροναϊοί Κοινό κρυολόγημα

Αδενοϊοί Φαρυγγοεπιπεφυκοτικός πυρετός

Ιοί απλού έρπητα τύπου 1 και 2 Φαρυγγίτιδα, ουλοστοματίτιδα

Παραγρίππη Κρυολόγημα, λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα

Εντεροϊοί Ερπητική κυνάγχη, νόσος χεριών-ποδιών-στόματος

Ιός Epstein-Barr Λοιμώδης

Κυτταρομεγαλοϊός Μονοπυρήνωση από CMV

Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας Πρωτοπαθής λοίμωξη από HIV

Γρίππη Α και Β Γρίππη

Ιός αναπνευστικού συγκυτίου Κρυολόγημα, βρογχιολίτιδα, πνευμονία

Ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός Κρυολόγημα, βρογχιολίτιδα, πνευμονία

Mycoplasma

Mycoplasma pneumoniae Πνευμονία, βρογχίτιδα, φαρυγγίτιδα

Chlamydia

Chlamydia psittaci Οξεία αναπνευστική νόσος, πνευμονία

Chlamydia pneumoniae Πνευμονία, φαρυγγίτιδα

CMV, κυτταρομεγαλοϊός· HIV, ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.
  Τροποποίηση από Alcaide ML, Bisno AL. Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007·21·449-496, 
vii· κατόπιν αδείας.
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TABLE 4-2 Clinical and Epidemiologic Findings Associated with Group 
A Streptococcus Pharyngitis

Suggestive of Group A Streptococcus
Sudden onset
Sore throat
Fever
Headache
Nausea, vomiting, and abdominal pain
Inflammation of pharynx and tonsils
Patchy discrete exudates
Tender, enlarged anterior cervical nodes
Patient aged 5-15 yr
Presentation in winter or early spring
History of exposure

Suggestive of Viral Etiology
Conjunctivitis
Coryza
Cough
Diarrhea
Discrete ulcerative lesions

Suggestive of Complications of Pharyngitis
Dysphagia
Stridor
Drooling
Dysphonia
Marked neck swelling
Respiratory distress
Pharyngeal pseudomembrane
Hemodynamic instability
HIV behavioral risk
Travel to or exposure to individuals from a region endemic for diphtheria
Lack of diphtheria immunization

HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and manage-

ment of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect 
Dis. 2012;55:e86-e102; and Kociolek LK, Shulman ST. In the clinic. Pharyngitis. Ann Intern Med. 2012;157:ITC3-
1-ITC3-16; with permission.

TABLE 4-3 Modified Centor Score and Culture Management Approach 
for Pharyngitis

CRITERIA POINTS
Temperature >38° C 1

Absence of cough 1

Swollen, tender anterior cervical nodes 1

Tonsillar swelling or exudate 1

Age
3-14 yr 1

15-44 yr 0

45 yr or older −1

SCORE
RISK OF STREPTOCOCCAL 
INFECTION

SUGGESTED 
MANAGEMENT

≤0 1%-2.5% No further testing or antibiotic

1 5%-10%

2 11%-17% Culture all: antibiotics only for 
positive culture results3 28%-35%

≥4 51%-53% Treat empirically with 
antibiotics and/or culture

From McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis 
in children and adults. JAMA. 2004;291:1587-1595; with permission.

•	 Έλεγχος για φαρυγγίτιδα από GAS δεν πρέπει να εκτελείται όταν τα σημεία 
και συμπτώματα υποδεικνύουν ιική αιτιολογία (βλέπε Πίνακα 4-3).

•	 Οι τεχνικές ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen detection tests, 
RADT) μόνες τους είναι αρκετές για τη διάγνωση του GAS σε ενήλικες, αλλά 
τα αρνητικά αποτελέσματα στα παιδιά πρέπει να επιβεβαιώνονται με καλλι-
έργεια φαρυγγικού επιχρίσματος.

•	 Ειδικές τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση άλλων 
αιτίων, όταν απαιτείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2 Κλινικά και επιδημιολογικά ευρήματα στη φαρυγγίτιδα  
από Streptococcus της ομάδας Α

Δηλωτικά του Streptococcus της ομάδας Α

Αιφνίδια έναρξη
Κυνάγχη
Πυρετός
Κεφαλαλγία
Ναυτία, έμετος και κοιλιακό άλγος
Φλεγμονή του φάρυγγα και των αμυγδαλών
Ακανόνιστα ευδιάκριτα εξιδρώματα
Ευαίσθητοι, διογκωμένοι πρόσθιοι τραχηλικοί λεμφαδένες
Ηλικία ασθενούς 5–15 έτη
Εμφάνιση τον χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη
Ιστορικό έκθεσης

Δηλωτικά ιικής αιτιολογίας

Επιπεφυκίτιδα
Κόρυζα
Βήχας 
Διάρροια
Διακριτές ελκώδεις βλάβες

Δηλωτικά επιπλοκών της φαρυγγίτιδας

Δυσφαγία
Εισπνευστικός συριγμός
Σιελόρροια
Δυσφωνία
Σημαντικό οίδημα τραχήλου
Αναπνευστική δυσχέρεια
Φαρυγγικές ψευδομεμβράνες
Αιμοδυναμική αστάθεια
Επικίνδυνη συμπεριφορά για HIV
Ταξίδι σε περιοχή όπου ενδημεί η διφθερίτιδα ή επαφή με άτομο που διαμένει εκεί
Απουσία εμβολιασμού για διφθερίτιδα

HIV, ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.
Τροποποίηση από Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and 
management of group A Streptococcal pharyngitis: αναθεώρηση 2012 από Infectious Diseases Society of 
America. Clin Infect Dis. 2012;55:e86-e102· και Kociolek LK, Shulman ST. In the clinic. Pharyngitis. Ann Intern Med. 
2012;157:ITC3-1-ITV3-16; κατόπιν αδείας.
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THERAPY
• Treatment of pharyngitis is focused on prevention of postinfectious sequelae (e.g., acute 

rheumatic fever) from GAS.
• Penicillin and its derivatives remain the primary treatment for GAS pharyngitis (see  

Table 4-4).
• Antimicrobial therapy should not be used to prevent GAS pharyngitis except in special 

circumstances.
• Given the potential severity of complications from pharyngitis caused by F. necrophorum, 

signs of bacteremia or neck swelling warrant expansion of antibiotic therapy and further 
evaluation.

TABLE 4-1 Microbial Causes of Acute Pharyngitis

PATHOGEN ASSOCIATED DISORDER(S)

Bacteria
Streptococcus, group A Pharyngitis, tonsillitis, scarlet fever

Streptococcus, groups C and G Pharyngitis, tonsillitis

Mixed anaerobes Vincent’s angina

Fusobacterium necrophorum Pharyngitis, tonsillitis, Lemierre syndrome

Neisseria gonorrhoeae Pharyngitis, tonsillitis

Corynebacterium diphtheria Diphtheria

Arcanobacterium haemolyticum Pharyngitis, scarlatiniform rash

Yersinia pestis Plague

Francisella tularensis Tularemia, oropharyngeal form

Treponema pallidum Secondary syphilis

Viruses
Rhinovirus Common cold

Coronavirus Common cold

Adenovirus Pharyngoconjunctival fever

Herpes simplex type 1 and 2 Pharyngitis, gingivostomatitis

Parainfluenza Cold, croup

Enteroviruses Herpangina, hand-foot-mouth disease

Epstein-Barr virus Infectious mononucleosis

Cytomegalovirus CMV mononucleosis

Human immunodeficiency virus Primary HIV infection

Influenza A and B Influenza

Respiratory syncytial virus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Human metapneumovirus Cold, bronchiolitis, pneumonia

Mycoplasma
Mycoplasma pneumoniae Pneumonia, bronchitis, pharyngitis

Chlamydia
Chlamydia psittaci Acute respiratory disease, pneumonia

Chlamydia pneumoniae Pneumonia, pharyngitis

CMV, cytomegalovirus; HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Alcaide ML, Bisno AL. Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007;21:449-469, vii; 

with permission.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-3 Τροποποιημένη βαθμολογία Centor και  
προσέγγιση στη φαρυγγίτιδα με καλλιέργεια

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ
Θερμοκρασία >38οC 1

Απουσία βήχα 1

Διογκωμένοι, ευαίσθητοι 
πρόσθιοι τραχηλικοί 
λεμφαδένες

1

Διόγκωση ή εξίδρωμα 
αμυγδαλών

1

Ηλικία

3–14 ετών 1

15–44 ετών 0

45 ετών και άνω –1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

≤0 1%–2,5% Όχι περαιτέρω έλεγχος  
ή αντιβιοτικά

1 5%–10%

2 11%–17% Καλλιέργεια όλων: αντιβιοτικά 
μόνο στις θετικές καλλιέργειες

3 28%–35% 

≥4 51%–53% Θεραπεία εμπειρική με 
αντιβιοτικά ή/και καλλιέργεια

Από McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al. Empirical validation of guidelines for the management of 
pharyngitis in children and adults. JAMA. 2004;291:1587-1595· κατόπιν αδείας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•	 Η θεραπεία της φαρυγγίτιδας αποβλέπει στην πρόληψη μεταλοιμωδών κα-

τάλοιπων (π.χ. οξέος ρευματικού πυρετού) από GAS.
•	 Η πενικιλλίνη και τα παράγωγά της παραμένουν ως βασική θεραπεία της 

φαρυγγίτιδας από GAS (βλέπε Πίνακα 4-4).
•	 Η αντιμικροβιακή θεραπεία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προληπτικά για 

τη φαρυγγίτιδα από GAS πλην ειδικών περιπτώσεων.
•	 Λόγω της πιθανής σοβαρότητας της φαρυγγίτιδας από F. necrophorum, η 

παρουσία σημείων βακτηριαιμίας ή οιδήματος του τραχήλου επιβάλλει τη 
διεύρυνση της αντιβιοτικής αγωγής και την περαιτέρω διερεύνηση.
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TABLE 4-2 Clinical and Epidemiologic Findings Associated with Group 
A Streptococcus Pharyngitis

Suggestive of Group A Streptococcus
Sudden onset
Sore throat
Fever
Headache
Nausea, vomiting, and abdominal pain
Inflammation of pharynx and tonsils
Patchy discrete exudates
Tender, enlarged anterior cervical nodes
Patient aged 5-15 yr
Presentation in winter or early spring
History of exposure

Suggestive of Viral Etiology
Conjunctivitis
Coryza
Cough
Diarrhea
Discrete ulcerative lesions

Suggestive of Complications of Pharyngitis
Dysphagia
Stridor
Drooling
Dysphonia
Marked neck swelling
Respiratory distress
Pharyngeal pseudomembrane
Hemodynamic instability
HIV behavioral risk
Travel to or exposure to individuals from a region endemic for diphtheria
Lack of diphtheria immunization

HIV, human immunodeficiency virus.
Modified from Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and manage-

ment of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect 
Dis. 2012;55:e86-e102; and Kociolek LK, Shulman ST. In the clinic. Pharyngitis. Ann Intern Med. 2012;157:ITC3-
1-ITC3-16; with permission.

TABLE 4-3 Modified Centor Score and Culture Management Approach 
for Pharyngitis

CRITERIA POINTS
Temperature >38° C 1

Absence of cough 1

Swollen, tender anterior cervical nodes 1

Tonsillar swelling or exudate 1

Age
3-14 yr 1

15-44 yr 0

45 yr or older −1

SCORE
RISK OF STREPTOCOCCAL 
INFECTION

SUGGESTED 
MANAGEMENT

≤0 1%-2.5% No further testing or antibiotic

1 5%-10%

2 11%-17% Culture all: antibiotics only for 
positive culture results3 28%-35%

≥4 51%-53% Treat empirically with 
antibiotics and/or culture

From McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis 
in children and adults. JAMA. 2004;291:1587-1595; with permission.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-4  Αντιμικροβιακή θεραπεία για φαρυγγίτιδα  
από στρεπτόκοκκους ομάδας Α

ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σχήματα από το στόμα
Πενικιλλίνη V Παιδιά: 250 mg bid ή tid 

Έφηβοι και ενήλικες: 250 mg tid ή qid  
ή 500 mg bid

10 ημέρες

Αμοξικιλλίνη 50 mg/kg/ημέρα (μέγιστο 1.000 mg)
Εναλλακτικά: 25 mg/kg bid (μέγιστο 500 mg)

10 ημέρες

Για ασθενείς με αλλεργία στην πενικιλλίνη

Ερυθρομυκίνη Ποικίλλει ανά σκεύασμα 10 ημέρες

Κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς Ποικίλλει ανά φάρμακο 10 ημέρες

Ενδομυϊκά σχήματα

Βενζαθινική πενικιλλίνη G 600.000 μονάδες για ασθενείς <27 kg
1,2 εκατομμύρια μονάδες για ασθενείς 
≥27 kg

1 δόση

1 δόση

Μείγματα βενζαθινικής και 
προκαϊνικής πενικιλλίνης G

Ποικίλλει ανά σκεύασμα 1 δόση

Σημείωση: bid, tid, qid· 2, 3, 4 φορές την ημέρα.
Από Alcaide ML, Bisno AL. Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007;21:449-469, vii· κατόπιν 
αδείας.


