
FEBRELE HEMORAGICE



Febrele hemoragice

Un grup de maladii infecţioase periculoase şi extrem de

periculoase, clinic şi patogenetic asemănătoare, care

evoluează cu febră, toxemie şi sindrom hemoragic, ca urmare

a instabilităţii vasculare şi integrităţii vasculare scăzute, având

frecvent o evoluţie severă şi o mortalitate extrem de înaltă.



Flaviviridae History

• 1648 : Yellow Fever described

• 17th–20th century

• Yellow Fever and Dengue outbreaks

• 1927: Yellow Fever virus isolated

• 1943: Dengue virus isolated

• 1947

• Omsk Hemorrhagic Fever virus isolated

• 1957: Kyasanur Forest virus isolated



Arenaviridae History

• 1958: Junin virus - Argentina 

• First to cause hemorrhagic fever

• Argentine hemorrhagic fever

• 1963: Machupo virus – Bolivia

• Bolivian hemorrhagic fever

• 1969: Lassa virus – Nigeria

• Lassa fever



Bunyaviridae History

 1930: Rift Valley Fever – Egypt

Epizootic in sheep

1940s: CCHF - Crimean peninsula

Hemorrhagic fever in agricultural workers

1951: Hantavirus – Korea

Hemorrhagic fever in UN troops



Filoviridae History

• 1967: Marburg virus

• European laboratory workers

• 1976: Ebola virus

• Ebola Zaire

• Ebola Sudan

• 1989 and 1992: Ebola Reston

• USA and Italy

• Imported macaques from Philippines

• 1994: Ebola Côte d'Ivoire 



Actualitate: 

•Mortalitate înaltă care variază între 2% - 88% în funcţie de

forma nozologică.

•Imprevizibilitate epidemiologică, extindere rapidă cu

dificultăţi de control şi localizare.

•Infecţiozitate majoră.

•Necesită măsuri şi tehnici sofisticate, laborioase,

costisitoare pentru diagnostic, prevenire, localizarea

focarului, tratament, etc.

•Impact economic important.

•Implicări şi mobilizări emoţionale, psihologice,

politice...(Olimpiada 1976 Montreal Canada – în ajunul

olimpiadei 2 cazuri de Febra Lassa, care a putut paraliza

desfăşurarea olimpiadei).

•Existenţa multor aspecte necunoscute ce ţin de etiologia,

patogenia, epidemiologia, profilaxia şi tratamentul febrelor

hemoragice.



Denumirea
bolii

Categoria
bolii

Etiologia Familia
(Taxonomia)

virusului

Rezervorul
infecţiei

Vectorul
de

transmitere

Sindroame
clinice

Letalitatea
Febra
Ebola

Extrem de 
periculoasa

Virusul 
Ebol   

Filoviridae Necunoscut
(posibil 
primatele)

Necunoscut CID, toxicoză, şoc; 50-
80%

Febra Marburg Extrem de 
periculoasă

Virusul 
Marburg

Filoviridae Necunoscut Necunoscut CID, toxicoză, şoc; 23%

Febra Lassa Extrem de 
periculoasă

Virusul Lassa Arenaviridae Rozătoarele Lipseşte CID, toxicoză; 0,1-20%

Febra Hemoragică 
Bolivia

Extrem de 
periculoasă

Virusul 
Maciupo

Arenaviridae Rozătoarele Lipseşte CID, toxicoză;
10-30%

Febra Hemoragică 
Argentina

Extrem de 
periculoasă

Virusul Hunin Arenaviridae Rozătoarele Lipseşte CID, toxicoză ; 10-30%

Febra Hemoragică 
Venezuela

Extrem de 
periculoasă

Virusul 
Guanarito

Arenaviriccdae Rozătoarele Lipseşte CID, toxicoză; 60%

Febra Hemoragică 
Brazilia

Extrem de 
periculoasă

Virusul Sabia Arenaviridae Rozătoarele Lipseşte CID, toxicoză; 30%

Febra Galbenă Extrem de 
periculoasă, 
(infecţie de 
carantin, 
inregistrare 
internaţională)

Virusul Febrei 
Galbene

Flaviridae Omul, primatele Ţânţarii CID, toxicoză; 10-80%

Sindromul de Şoc 
Denga, (Febra 
hemoragică Denga 
la convalescenţi)

Extrem de 
periculoasă

Virusul Denga 
tip II

Flaviridae Primatele Ţânţarii CID, Şoc; 
20-50%

Ferbra Hemoragică 
Denga

Periculoasă Virusul Denga 
tip I, III, IV 

Flaviridae Primatele Ţânţarii Dureri pronunţate în 
articulaţiile 



Denumirea

bolii

Categoria

bolii

Etiologia Familia 

(Taxonomia)

virusului

Rezervorul

infecţiei

Vectorul

de

transmitere

Sindroame

clinice

Letalitatea

Febra 

Hemoragică 

Omsk

Periculoasă Virusul 

Omsk

Flaviridae Şoareci de 

câmp, 

şobolanii de 

apă, helgii

Căpuşe Hemoragii, 

toxicoză; 1-2%

Febra 

Hemoragică 

Kyasanur

Periculoasă Virusul 

pădurii 

Kyasanur

Flaviridae Primatele Căpuşele Hemoragii, 

toxicoză; 

20-50%

Febra 

Hemoragică 

Crimeea

Periculoasă Virusul 

Crimeea

Bunyaviridae Căpuşele 

Ixodae şi 

Argasidae

Căpuşele CID, toxicoză, 

hematurie; 

20-50%

Febra 

Hemoragică cu 

sindrom renal

Periculoasă Virusul 

Hantaan

Bunyaviridae Rozătoarele Lipseşte Hematuria, 

hemoragii, 

toxicoză; 

5-20%

Febra 

Rift 

Valley

Periculoasă Virusul Rift 

Valley

Bunyaviridae Paricopitate Ţânţarii Hemoragii, 

toxicoză, afectarea 

SNC; 3-20%

Febra 

Ciucungunia

Periculoasă Virusul 

Ciucunguni

a

Alifaviridae Primatele; 

Liliecii

Ţânţarii Toxicoză, afectarea 

articulaţiilor, 

hemoragii; 

1%

Sindrom 

pulmonar cu 

Hantavirus

Periculoasă Hantavirusu

ri mai 

frecvent 

virusul Sin 

Nombre

Bunzaviridae Rozătoarele, 

îndeosebi 

şoarecii

Lipseşte Hipoxemie severă, 

edem pulmonar, 

interstiţial apoi 

alveolar, şoc; 40-

50%



Ebola virus



This negative stained transmission electron micrograph 
(TEM) depicts a number of filamentous Marburg virions



Lassa virus electron micrograph

Lassa fever was first recognized in 
herdsmen’s village in Nigeria in 
1969. Lassa fever is known to be 
endemic in Guinea (Conakry), Liberia, 
Sierra Leone and parts of Nigeria, but 
probably exists in other West African 
countries as well.

It is fatal in almost half the cases. Some 
studies indicate that 300 000 to 500 
000 cases of Lassa fever and 5000 
deaths occur yearly across West Africa.



Arenavirus - Junin



Epidemiologie

FH au un caracter endemo-epidemic, fiind răspândite practic pe toate 

continentele. Răspândirea teritorială este diferită pentru fiecare febră 

hemoragică în dependență de rezervorul de virus și de prezența agenților-

vectori.

Unele din FH, ca febra de Lassa, boala Marburg, care nu se transmit 

prin vectori și sunt foarte contagioase, au provocat cazuri „de import” prin 

contacte cu animale și persoane bolnave.

În Europa FH erau prezente endemic în sudul fostei URSS, iar sub 

formă de cazuri sporadice au fost semnalate în Bulgaria, Ungaria, 

Cehoslovacia, România și în Țările Scandinave. 

Cazurile apar în anumite regiuni în legătură cu „focarele naturale ale 

virusului” reprezentate prin diverse rozătoare sălbatice din zone păduroase 

sau de stepă: popândău, șobolan, șoarece de câmp, ondatră sau maimuțe.



Modul de transmitere 

Agenții vectori sunt reprezentați de țânțari sau de diferite

căpușe și posibil și de unele insecte, încă neprecizate. În

alte cazuri, cum sunt, spre exemplu FH provocate de arena-

virusuri modul de transmitere rămâne incomplet cunoscut

(se presupune, că contactul cu excrementele animalelor

bolnave).

FH au un caracter endemic în diferite regiuni, cu apariție

sezonieră de vară-toamnă și afectează preponderent

persoanele care lucrează în plină natură (pădure, stepă).

Unele FH ca F de Lassa și boala de Marburg se transmit de

la om la om, fiind foarte contagioase.

Receptivitatea este generală, iar imunitatea este de obicei

strict specifică pentru febra hemoragică.



Patogenie

Există multe mecanisme comune în patogenia FH,

fiecare având și unele particularități caracteristice.

Virusul este introdus în sânge prin înțepătura

infectantă a insectei vectoare (țânțar, căpușă) sau pătrunde

direct prin mucoasa respiratorie sau digestivă. Multiplicarea

are loc în celulele sistemului reticulo-endotelial, de unde

pătrund în sânge, dezvoltându-se o viremie, concomitent cu

debutul febrei și al bolii.

Se produc leziuni capilare, urmate de hemoragii

tisulare cu pierderi de eritrocite și plasmă. Apar tulburări de

coagulare diseminată intravasculară, cu trombocitopenie,

scăderea fibrinogenului și prelungirea timpului de

protrombină și producerea trombusurilor intravasculare.



Ca rezultat apare o stare de șoc care se datorează și

trecerii plasmei din vase în țesut. Se dezvoltă o

hemoconcentrație și hipovolemie.

Focarele hemoragice predomină în tubul digestiv,

plămâni, encefal și rinichi. În cazul FHSR maximum de leziuni

se prezintă în rinichi, sub formă de congestie și hemoragii.

Omsk – pulmonar, Crimeea – digestiv.

În febra Denga severă în patogenia șocului are

importanță ca mecanism o reacție puternică antigen-anticorp,

la persoane sensibilizate la virus prin infecții anterioare cu

unele din tipurile de virus al febrei Denga.

Vindecarea se produce în criză, cu apariția

anticorpilor specifici.



Geographic distribution of arenaviruses in Africa.



Geographic distribution of arenaviruses in the Americas.



http://www.histopathology-india.net/YeFe.htm


Dengue virus is transmitted to humans
by bites of Aedes aegypti or Aedes albopictus



Outdoor water containers 
providing breeding sites 
for mosquitoes. Vector 
control through 
elimination of breeding 
sites can sometimes be a 
practical objective. The 
pictured containers in a 
Caribbean backyard are 
excellent for breeding by 
Aedes aegypti, which will 
reproduce only in 
relatively clean, still 
water.



Hyalomma spp. maschio e femmina



Febra galbenă
(tifosul amaril, febris flava (lat.)

Este o maladie acută, transmisivă provocată de un arbovirus,

caracterizată prin evoluție bifazică, intoxicație, sindrom hemoragic,

afectarea ficatului și rinichilor.

Primele epidemii de FG au fost descrise în 1635 pe insulele Antile

și în 1647 pe insula Barbados.

În sec. XVII-XIX numeroase epidemii au avut loc în Vest. India,

America. Actulamente endemice sunt zona tropicală din America de Sud

și Africa.

Epidemii mari au fost în Etiopia (1960), Senegal (1965), Nigeria

(1970).

Drept rezervor al virusului în focarele naturale servesc animalele

(maimuțe, rozătoare). Vector servește țânțarul Aedes africanus.



Perioada de incubație durează 3-6 zile. În

dependență de gravitatea maladiei deosebim

următoarele forme: ușoare se întâlnesc mai ales în

debutul epidemiei sau în perioada interepidemică și

caracterizată printr-o febră de scurtă durată (de la

câteva până la 24 ore) însoțită de cefalee tipică și

malignă (fulminantă).

În timpul epidemiilor au loc și cazuri de evoluție

asimptomatică, dar care au o mare importanță

epidemiologică.



• În forma tipică maladia evoluează ciclic cu două faze pronunțate 
între care se observă o scurtă perioadă de remisie. Boala debutează 
acut, deosebit de brusc, cu frison de durată scurtă și ascensiune 
febrilă pronunțată. Apare cefaleea, deosebit de puternică în zona 
cefei, dureri musculare, lombalgie cu iradiere la baza abdomenului și 
membrele inferioare. Pentru această perioadă a bolii care poartă 
denumirea de „faza febrei roșii” este caracteristică aspectul 
bolnavului: fața, gâtul, corpul are o culoare roșie-închisă, purpurie, 
sclerită, lăcrimare, fotofobie. Febra atinge 39,5-40˚C din I zi și durează 
3-4 zile, iar în formele grave 8-10 zile. 

• Acuză sete, grețuri, vomă. Ficatul mărit, dolor. Hemoragii nazale. 
Această fază corespunde perioadei de virusemie.



Apoi survine o ameliorare a stării bolnavului. Tahicardia este

schimbată de o bradicardie, cefaleea se micșorează, temperatura

scade până la cifre normale. Începe perioada de remisie, care durează

de la câteva ore până la 1-2 zile și trece în faza a II – faza icterică sau

faza de intoxicație, când apare din nou temperatura înaltă, hiperemia

trece într-o stază venoasă, apare icterul.

Este caracteristică o bradicardie. Pulsul se micșorează până

la 40 în 1 min. (semnul Faje). Ficatul mărit, devine mai dolor. Scade

diureza albuminuria atinge 0,1-0,3 g/l, în urină apar cilindri hialinici (și

granulari). Cele mai groaznice manifestări în această perioadă sunt

anuria și sindromul hemoragic, care determină prognosticul maladiei.

Sunt frecvente hemoragiile din tractul digestiv.



Black vomit in yellow fever. The classic
hemorrhagic fever is yellow fever, and one
of the most characteristic clinical
manifestations is the occurrence of black
vomit, which was mistakenly regarded in the
early literature as having some degree of
specificity for the disease. As quoted by
Ashbel Smith in his account of the yellow
fever epidemic in Galveston, Texas, in 1839:
“But the efforts of the citizens even then
were paralyzed, by the absurd denial of a
few who feared their pecuniary interests
would be damaged by a knowledge of the
existence of yellow fever among us, aided by
the gross ignorance of others, who in their
pointless hostility to the name of yellow
fever, declared the recent Epidemic to be
the Plague—They were, however, most
signally rebuked.



Decesul survine în urma hemoragiilor insuficienței renale acute sau a

miocarditei cu dezvoltarea ulterioară a insuficienței cardio-vasculare.

În caz de evoluție favorabilă din 7-8 zi temperatura scade treptat

apare transpirația și diureza abundentă, albuminuria scade. Icterul

poate să dureze mai mult timp și dispare peste câteva săptămâni.

Însănătoșirea este completă. Diagnosticul de laborator – izolarea

virusului din sânge în primele zile de boală, PCR, depistarea anticorpilor

specifici în serul bolnavilor prin RFC. Reacția de inhibare a

hemaglutinării indirecte, reacția de neutralizare a virusului, cercetarea

histologică a ficatului unde se depistează un tablou specific și sindrom

citolitic pronunțat – crește ALAT.



Tratament specific nu există. În formele grave în I fază în lupta

cu acidoza și cloropenia se aplică rehidratarea cu soluții bazice. În

perioada icterică mai indicată este administrarea de soluții izotonice

de glucoză și dextroză, doze mari de vit. C, vit. gr. B, vit. K. În caz de

sindrom hemoragic pronunțat se fac transfuzii de sânge și plasmă. În

cazul icterului îndelungat și pronunțat se aplică tratament cu

glucocorticosteroizi.

În formele grave de febră galbenă prognosticul este

nefavorabil. Letalitatea în medie alcătuiește 5%. Dar în unele epidemii

printre populația neimună atinge 60-80%.

Profilaxia – vaccinarea populației, nimicirea țânțarilor, care au

dus la o scădere considerabilă a morbidității.



Liver histology in a case of yellow fever.
A. Yellow fever virus infection of the liver results in a characteristic acidophilic midzonal necrosis.
B. However, this pattern and the acidophilic hepatocytes (Council-man-like body) can be seen in a
number of other viral hemorrhagic fevers (HFs).
C. Immunohistochemical staining is helpful in confirming the diagnosis and demonstrates infection
of both hepatocytes and Kuppfer cells. The initial infection in experimental yellow fever is in the
Kuppfer cell, but later hepatocytes become involved. The distribution, like that of Rift Valley fever, is
midzonal. Extensive liver damage is a feature of most but not all fatal yellow fever cases. Other HFs
may also have sufficient liver involvement for jaundice to appear, particularly Rift Valley fever,
Crimean-Congo HF, and the filoviruses.



Febra hemoragică cu sindrom renal (FHSR) 

Este o maladie acută, de etiologie virală, cu focalitate naturală, caracterizată clinic prin

febră, intoxicație generală, manifestări hemoragice și afectarea constantă a rinichilor sub

formă de nefrozo-nefrită acută cu șoc și insuficiență renală, care are adesea evoluție letală

(1-20% din cazuri). Sunt cunoscute peste 60 de sinonime ale acestei maladii în dependență

de zona geografică unde a fost depistată febra hemoragică coreană, febra hemoragică din

Extremul Orient, nefrozonefrita hemoragică, nefropatia epidemică scandinavă.

Ca fiind nozologică de sinestătătoare a fost descrisă pentru prima dată de A.

Smorodințev în Extremul Orient în 1935-1940.

FHSR. După numărul de cazuri înregistrate FHSR ocupă primul loc în Eurasia I loc

printre maladiile virale cu focalitate naturală. În China, spre exemplu în 1983 au fost

înregistrate 80.000 cazuri. În Coreea de Sud anual sunt vre-o 500 bolnavi. În Țările

Scandinave (Suedia și Finlanda) anual se îmbolnăvesc peste 100 persoane.

În Rusia este răspândită în Povoljie și Ural. În Bașchiria în anul 1978-1985 indicele

morbidității a fost în medie 40,3 la 100.000 populație, maximal fiind în 1985 – 167,7. Indici

sporiți se înregistrează în Tataria, Udmurtia.



Rodents That Carry the Types of Hantavirus Which Cause HPS in 
the United States

The Deer Mouse

The Cotton Rat

The Rice Rat

The White-footed Mouse 



http://sci.aha.ru/ATL/ra55d.txt


Perioada de incubație 7-46 zile, în mediu și mai des 13-15 zile.

În evoluția clinică deosebim câteva perioade: perioada de debut, 

oligurie (perioada de manifestări renale și hemoragice), poliurică și 

convalescență. La o parte din bolnavi se manifestă o perioadă prodromală, 

manifestată prin stare de rău, slăbiciune generală, dureri în gât la 

deglutiție, tuse, înfundarea nasului.

Debutul maladiei este acut cu ascensiune febrilă până la 38-40˚C. 

Ulterior febra capătă un caracter remitent, neregulat. Chiar din primele zile 

apar dureri în regiunea lombară, semnul Pasternațki (giordani) devine slab 

pozitiv. O parte din bolnavi prezintă vomă și meningizm.

În perioada oligurică 2-4 – 8-12 zi temperatura rămâne înaltă, o 

scădere litică până la cifre subfebrile are loc din 5-7 zi. Scăderea 

temperaturii nu este însoțită de ameliorarea stării bolnavului, iar în formele 

grave este însoțită de înrăutățire.



Semnul clinic cardinal în această perioadă sunt durerile în

regiunea lombară de intensitate diferită. Apare voma (6-8 ori

nictimeral la bolnavii gravi). Concomitent apar dureri în abdomen.

Manifestările hemoragice, care au determinat denumirea de

FHSR de fapt apar doar în 15-20% de cazuri. Se manifestă prin

hemoragii cu diferite localizări, erupții peteșiale, hemoragii

cutanate și pe mucoase.

Sunt frecvente hemoragiile nazale. Este caracteristică

macrohematuria la o parte din bolnavi – hemoragii intestinale.

Sindromul hemoragic se întâlnește mai des și este mai

pronunțat la bolnavii cu insuficiență renală gravă și azotemie

înaltă.

Este caracteristică bradicardia relativă sau absolută. Poate fi

o diaree de 2-3 zile.



Gross autopsy view of 
kidney in hemorrhagic 
fever with renal syndrome. 
The renal medulla is the 
site of hemorrhage and 
congestion. The renal 
involvement can be 
detected by magnetic 
resonance imaging, 
computed tomography 
scan, and radioisotope 
renography. 



Sindromul renal este unul de bază. Se determină o tumefiere a feței. Semnul

Pasternațki pozitiv din ambele părți la marea majoritate a bolnavilor. Din 2-4 zi se

dezvoltă oliguria, iar în unele cazuri o anurie totală. Concentrația de proteine în

urină poate ajunge la 60g/l. Apare microhematuria și leucocituria. În sedimentul

urinar des se depistează cilindri și celule de epiteliu renal vacuolizat.

Din partea sistemului nervos este caracteristicaă o insomnie rebelă.

Un alt semn caracteristic – scăderea acuității vederii la sfârșitul perioadei

incipiente a maladiei ori în debutul parioadei oligurice.

În formele cu gravitate medie și grave ale maladiei în urma dereglării

eliminării renale se dezvoltă hiperazotemia. În mare măsură la aceasta contribuie

destrucția intensă a proteinei tisulare în focarele de necrobioză. Hiperazotemia se

depistează din primele zile a perioadei oligurice și atinge cifrele maximale la 7-10 zi

a maladiei. Normalizarea concentrației de azot are loc în perioada poliurică, iar în

formele grave în 20-25 zi a maladiei.

În aceiași perioadă se determină o creștere a concentației de creatinină în

sânge, scade indicele filtrației glomerulare.



Perioada poliurică se instalează din 9-13 zi a maladiei. Încetează voma, treptat 

dispar durerile lombare și abdominale, se normalizează somnul, se restabilește 

pofta de mâncare.

Diureza nictimerală crește până la 3-5  l. Este pronunțată slăbiciunea 

generală, setea, uscăciunea în gură. Perioada de poliurie treptat din 21-25 zi trece în 

perioada de convalescență.

Metodele specifice de diagnostic – imunofluorescență, PCR, Reacția 

imunofermentativă, RFC, RHAI, metoda radioimună. 

Tratamentul – etiologic – nu există. Se aplică tratament patogenetic: 

corticosteroizi, anabolice, desensibilizante.

În perioada oligurică se aplică poliglucini, reopoliglucini, glucozo-

insulinoterapia.

Insuficiența cardiacă – se aplică glicozide cardiace.

Transfer de plasmă, glucoză 40% cu insulină.   

În sindrom hemoragic - rutin, acid ascorbinic, acid aminocapronic.

În insuficiența renală pronunțată – hemodializă (1-2 ședințe cu ameliorare  

semnificativă)



Tratamentul – etiologic – nu există. Se aplică tratament

patogenetic: corticosteroizi, anabolice, desensibilizante.

În perioada oligurică se aplică poliglucini, reopoliglucini,

glucozo-insulinoterapia.

Insuficiența cardiacă – se aplică glicozide cardiace.

Transfer de plasmă, glucoză 40% cu insulină.

În sindrom hemoragic - rutin, acid ascorbinic, acid

aminocapronic.

În insuficiența renală pronunțată – hemodializă (1-2 ședințe

cu ameliorare semnificativă)



Febra hemoragică Denga /Sindromul de şoc 
Denga

Boală infecţioasă acută determinată de serotipurile virusului Denga

şi se manifestă prin febră semne de intoxicaţie, mialgii, artralgii,

exantem, limfoadenopatie şi leucopenie. Sindromul de şoc Denga

evoluează cu sindrom hemoragic.

Istoric. Se înregistrează în ţările Asiei de Sud, Oceaniei, Africa. În

ultimii 15-20 ani morbiditate sporită în China, Vietnam, Indonezia,

Tailanda, Cuba.

Etiologie. Virusul Denga aparţine familiei Flavivirus, conţine ARN,

dimensiunea (diametrul) virionului 40-45 nm. Sunt cunoscute 4

serotipuri de virus. Creşte pe culturi de celule. În serul de la bolnavi la

temperatura camerei se menţine păna la 2 luni, în ser uscat până la 5

ani.



Epidemiologie. Sursa de infecţie omul bolnav, maimuţa, liliecii.

Vectorul de transmitere ţânţarii – Aedes aegypti peste 8-12 zile după

prânzul sanguin şi rămân infecţioşi până la 3-ei luni. Virusul se

multiplică în organismul ţânţarului la temperatura mai mare de 220C.

Patogenie. În locul înţepăturii peste 3-5 zile inflamaţie locală – aici

virusul se multiplică, apoi prin fluxul sanguin se răspândeşte în

organe şi ţesuturi.

În infecţia primară care poate fi determinată de orişicare serotip

apare forma clasică de FH denga cu evoluţie de obicei benigna,

după suportarea maladiei imunitatea se menţine 2 ani, dar în această

perioadă este posibilă reinfectarea cu alte serotipuri. În rezultatul

infectării repetate apare forma hemoragică (sindromul de şoc denga)

în patogenia căruia un rol important aparţine sistemului imun.



Complexurile virus-anticorpi se ataşaza cu reacţii şi apoi pătrund 

în celulele mononucleare cu ajutorul Fc receptorilor declanţînd reacţii 

secundare (activarea sistemului complementar kininei) cu instalarea 

sindromului CID. Se afectează preponderent vasele sanguine de 

calibru mic cu îngroşarea endoteliului, edem perivascular, 

extravazarea, anoxie, acidoză metabolică. În cazuri grave apar 

multiple hemoragii în pleură, peritoneu, mucoasa stomacală, intestin, 

creer. Virusul de asemenea poseda activitate toxică producând 

schimbări degenerative în miocard, ficat, rinichi. Serotipul 2 este 

aparent mai periculos decât alte serotipuri.





Manifestări clinice

Perioada de incubaţie 2-7 zile. Boala are debut acut temperatura –

39-400C frison, dureri în oase şi muşchi, în articulaţiile genunchiului, 

muşchii abdominali. Apare adinamia, slăbiciunea generală, cefalea, 

dureri în globii oculari, vertij, anorexie, rar greţuri, vomă, insomnie, 

xerostomie. La majoritatea bolnavilor – hiperemie şi edemaţierea 

feţei, injectarea sclerelor. Se desting două forme clinice evolutive: 

forma clasică de FH denga şi forma hemoragică de şoc denga. Forma 

clasică de FH denga are evoluţie benignă. Febra are caracter bivolant, 

la sfârşitul zilei a 3-ea scade brusc remisia se menţine 1-3 zile, apoi 

temperatura din nou creşte. Febra în total se menţine 5-9 zile. În 

perioada febrilă dureri în articulaţii accentuate, mialgii, bolnavii se 

mişcă cu greu. 



Un simptom caracteristic sunt erupţiile polimorfe, mai frecvent

maculoase (rujeoloforme), mai rar scarlatiniformă, peteşială,

urticarie. Elementele eruptive pot apărea în perioada febrilă sau în

apirexie la a 6-7 zi de boală. Exantemul este intens, deseori însoţit

de prurit, iniţial apare pe corp apoi pe membre. Erupţiile se menţin

3-7 zile dispărând prin descuamare. La majoritatea bolnavilor

ganglionii limfatici periferici sunt măriţi. Este caracteristic

dinamica pulsului: iniţial este frecvent, iar din a 2-3 zi apare

bradicardia (40-50 pe minut). În sânge-leucopenie, limfo şi

monocitoză relativă, trombocitopenie. În perioada de

covalescenţă (4-8 săpt)-astenie, slăbiciune, dureri în muşchi,

articulaţii, insomnie, apetit scăzut.



Forma hemoragică Denga evoluează mai grav cu semne de 

intoxicaţie pronunţate, sindrom hepatolienal, hemoragic, frecvent 

cu instalarea şocului toxi-infecţios. În comparaţie cu forma clasică 

nu prea sunt dureri în articulaţii, oase, muşchi. Începând cu ziua a 

2 se instalează sindromul hemoragic (multiple peteşii şi hemoragii 

în locul injecţiilor voma cu sânge). 

La circa 20-40% pacienţi şoc toxiinfecţios cu insuficienţă 

cardio-vasculară, comă, convulsii. În aşa stări letalitatea ajunge la 

50-60%. Perioada de şoc durează numai 1 sau 2 zile iar majoritatea 

bolnavilor răspund prompt la monitorizarea atentă, administrarea 

de oxigen şi perfuzia de substanţe cristaloide sau în cazuri severe 

substanţe coloide



Diagnosticul şi diagnosticul diferenţiat

Diagnosticul de laborator este cel virusologic prin pare (RFC, RHA,

Reacţia neutralizare). Se diferenţiază de malarie, febra galbenă, alte

FH.

Tratament specific nu există. Se aplică terapie simptomatică şi

patogenică. Autorii ruşi propun în cazurile semigrave şi grave

inductori de interferon (Cicloferon, timogen).

Profilaxie. Cheia controlului atât a febrei denga cât şi a FHD/SSD

este controlul asupra ţânţarilor. În perspectivă metode biologice –

înmulţirea în ape a mezociclopilor care se hrănesc cu larve de A.

Aegypti.

Vaccinurile vii atenuate pentru denga sunt în stadiile finale de

dezvoltare şi au dat rezultate promiţătoare.



Febra Ebola şi Febra Marburg (Filoviridae)

Atât virusul Marburg cât şi virusul Ebola produc o boală sistemică febrilă

acută, asociată cu o mortalitate crescută. Pentru boală este caracteristică instalarea

bruscă a cefaleei, mialgiilor, faringitei, erupţiilor şi manifestărilor hemoragice.

Contactul de la persoană la persoană şi cel nozocomial pot conduce la

cazuri secundare şi epidemii intermitente ale infecţiei.

Etiologie. Virusurile conţin ARN, Marburg are un singur subtip, Ebola – 3 subtipuri

(Zair, Sudan, Reston). Ambele virusuri pot fi izolate într-o varietate de culturi

celulare, inclusiv în celulele renale ale maimuţelor din specia Cerchopitecus

pygerythrus . Structural virusul apare ca o particulă filamentoasă, alungită de 80-

100mm, cu protecţii de suprafaţă. Genomul codifică 7 produşi genetici. Glicoproteina

de suprafaţă este puternic glicolizată – contribuie la pătrunderea în celulă şi

deasemenea protejază de anticorpi neutralizanţi. Proteinele VP40 şi VP24 sunt

implicate în înmugurirea şi reînvelirea virală. Nucleocapsida virală este compusă

dintr-o nucleoproteină majoră şi o proteina minoră (VP30). Ca şi alte virusuri ARN cu

catenă negativă, virionul conţine o proteină cu rol de ARN-polimerază.



Virusurile sunt distruse de căldură (600C 30min) şi solvenţi lipidici,

sunt stabile şi ramân infecţioase pentru perioade prelungite la temperatura

camerei.

Ambele virusuri au patogenie de nivel 4 în ceea ce priveşte

biosiguranţa şi necesită condiţii de păstrare de maximă securitate.

Epidemiologie. Virusul Marburg a fost identificat prima dată în Germania în

1967. Virusul a fost izolat de la personalul de laborator expus maimuţelor

verzi africane (Cercopithecus aethiops), care au fost importate din Uganda.

Din 25 de cazuri de infecţie primară, 7 s-au sfârşit cu deces. Majoritatea

celor 6 cazuri secundare păreau a fi legate de înţepăturile de ac sau

zgârieturi accidentale. S-a înregistrat un caz de transmitere sexuală, virusul

a fost depistat în spermă în ciuda prezenţei de anticorpi circulanţi. După

această izbucnire au fost raportate cazuri izolate de infecţii cu virusul

Marburg, de obicei implicând persoane de pe continentul african.



În 1976, epidemii de febră hemoragică severă au apărut simultan în Zair şi Sudan.

Dintre cele 550 cazuri au fost mai mult de 470 decese. Virusul Ebola a fost izolat în

ambele zone. Răspîndirea epidemiei a avut loc prin intermediul contactului apropiat

dintre persoane şi al injecţiilor cu ac refolosite. Ambele epidemii s-au sfîrşit cu

instituirea procedurilor carantinei stricte.

În 1989, numeroase decese cauzate de febra hemoragică printre primatele

importate din Reston, Virginia, Virusul Ebola (tulpina Reston) a fost izolată şi la toţi cei

patru infectaţi – nu s-a înregistrat decese.

În mai 1995 epidemie de febră hemoragică s-a produs în Kikwit, Zair, determinînd

250 cazuri cu o mortalitate de 80%. În timpul epidemiei, virusul Ebola a fost izolat din

glandele sudoripare ale pacienţilor; astfel contactul cu transpiraţia pacienţilor poate să

fi facilitat răspândirea agentului. Măsurile carantinei stricte au oprit epidemia.

Ebola - Epidemii în Gabon (debut în 2002) şi RD Congo (debut 2002 şi 2003 )

Histopatologia. Ambele virusuri se replică aproape în toate organele incluzând

ţesutul limfoid, ficatul, splina, pancreasul, glandele suprarenale, tiroida, rinichii,

testiculele, pielea şi creierul. Necroza focală a acestor organe, în pulmoni-pneumoni

interstiţiale, în SNC multiple infarcte hemoragice.



Manifestări clinice. Perioada de incubaţie 3-9 zile.

Debut acut cu cefalee frontală şi temporală, stări de rău general, lombalgie, greaţă,

vărsături. Febra cu temperaturi 39,4-40oC, conjunctivită. Între prima şi a treia zi de la debut se

observă diaree apoasă, vome, letargie, modificare a proceselor mentale. Deasemenea

în prima săptămână enantem al palatinului moale şi amigdalelor, limfoadenopatie cervicală.

Cea mai sigură trăsătură clinică este apariţia unei erupţii maculopapuloase nepruriginoase

care începe între a 5 şi a 7 zi pe gât şi se extinde centrifugal către extremităţi.

Tot în această perioadă apar manifestări hemoragice incluzând hemoragii

gastrointestinale, renale, vaginale sau conjunctivale. Febra se menţine o săptămână apoi

scade prin lisis cu creştere repetată între zilele 12 şi 14. În a doua săptămînă – splenomegalia,

hepatomegalia, edem facial şi hiperemie scrotală sau labială. Complicaţiile includ orhite ce pot

conduce la atrofie testiculară, miocardite, pancreatite.

Pacienţii pot deceda între ziua a 8 şi a 16 a bolii. Recuperarea se prelugeşte de

obicei 3-4 săptămâni, în timpul căreia au fost observate pierderea părului, dureri abdominale,

perturbări psihotice prelungite.

S-au raportat sechele tardive incluzând mielite transverse şi uveite. Virusul Marburg

a fost izolat din camera anterioară a ochiului şi din spermă, şi aproximativ 3 luni după boală.



Organ/sistem Manifestări clinice și frecvența

General Febră (87%), fatigabilitate (76%), artralgii (39%), mialgii (39%)

Neurologic Cefalee severă (53%), confuzie (13%), globalgii (8%), coma (6%)

Cardiovascular Dureri retrosternale (37%)

Pulmonar Tuse (30%), dispnee (23%), dureri faringiene (22%), sughiț (11%)

Gastrointestinal Vome (68%), diareea (66%), anorexie (65%), dureri abdominale (44%), disfagie

(33%), icter (10%)

Hematologic Orice hemoragie inexplicabilă (18%), melenă (6%), hematemeza (4%),

hemoragii vaginale (3%), hemoragii gingivale (2%), hemoptizie (2%), epistaxis

(2%), hemoragii la locurile injectabile (2%), hematurie (1%), peteșii/echimoze

(1%)

Mucocutanat Conjunctivită (21%), erupții (6%)

Frecvența manifestărilor clinice în perioada epidemiei cu BVE

din Africa de Vest, 2014 



Criterii

Clinice

compatibile cu

BVE

Febră ≥37.50C și cel puțin una din următoarele: fatigabilitate, mialgii, cefalee severă, injectarea vaselor 

conjunctivei, faringită, dureri abdominale, vomă, diaree, hemoragii mucocutanate inexplicabile (peteșii, 

echimoze, epistaxis), erupție maculopapulară pe trunchi

Epidemiologice:

cu risc 

necunoscut

Călătorie în ultimele 21 de zile într-o țară cu caz confirmat de BVE cu transmitere activă a BVE fără să fi avut

o expunere la risc ridicat sau scăzut.

Epidemiologice:

expuneri cu risc

scăzut

• Contact strâns cu pacienții (caz probabil/confirmat cu BVE) în IMS sau comunitate cu purtarea EPP și 

respectarea măsurilor de precauție standard 

• Prezența pentru o perioadă scurtă de timp în IMS în care sunt tratați pacienții (caz probabil/confirmat cu 

BVE) sau contact de scurtă durată cu un pacient (caz probabil/confirmat cu BVE)

• Contact habitual sau familial cu caz probabil/confirmat cu BVE fără a purta EPP adecvat, dar fără risc 

crescut de expunere

• Manipularea sângelui sau a fluidelor corporale sau cadavrului unui pacient (caz probabil/confirmat cu 

BVE), cu purtarea EPP și respectarea măsurilor de precauție standard

• Contact direct neprotejat cu lilieci/primate din țările afectate de BVE

Epidemiologice:

expuneri cu risc

înalt

• Expunerea percutanată sau a mucoaselor la sânge/fluide corporale ale pacienților (caz probabil/confirmat

cu BVE)

• Îngrijirea unui pacient (caz probabil/confirmat cu BVE) în perioada manifestărilor clinice fără

respectarea măsurilor de precauție standard

• Contact sexual cu un pacient (caz probabil/confirmat cu BVE) sau convalescent (3 luni după recuperarea

clinică)

• Manipularea sângelui sau fluidelor corporale sau cadavrului (caz probabil/confirmat cu BVE), fără

respectarea măsurilor de precauție standard

• Contact direct cu un cadavru fără respectarea măsurilor de precauție standard într-o țară cu epidemie de

BVE

Criterii clinice ale BVE și epidemiologice de expunere



Examene de laborator. Leucopenie din I zi de boală, Neutropenia din a IV zi.

Trombocitopenie precoce, cea mai pronunţată între zilele 6 şi 12 (~10000).

Hipoproteinemie, proteinurie şi azotemie. HiperAlatemii, VSH este mică.

Diagnostic. Izolarea virusului în laboratoare specializate de înaltă securitate din urină,

spermă, exudat faringian şi prelevări rectale în perioada febrilă. Deasemenea PCR, ELISA,

RFC, RH.

Diagnostic diferenţial. Diagnosticul diferenţial în baza datelor clinico-epidemiologice este

foarte dificil. Spre exemplu în epidemia din Zair, unde deja fusese două epidemii,

diagnosticul a fost stabilit peste 5 luni (cu o lună înainte de încheierea epidemiei) în

laboratorul din SUA. Se diferenţiază de Febră galbenă, Lassa, malaria, pseudotuberculoză,

tifosuri, septicemii etc.

Tratament. În afara tratamentului de susţinere nu este disponibil un tratament etiologic

pentru infecţia cu filovirusuri. A fost propusă administrarea serului din faza de

covalescenţă a pacienţilor vindecaţi, dar aceasta nu a fost evaluată sistematic. Un astfel de

ser este rareori disponibil. Virusurile sunt rezistente la ribavirină. În focar se instalează

carantină strictă. Profilaxie specifică nu există. Autorii ruşi au elaborat serul de cal care

conţine imunoglobulină specifică, care se recomandă pentru profilaxie de urgenţă.

Anticorpii se menţin 7-10 zile. Eficacitatea dovedită la maimuţe.



Simptomele Frecvenţa % Durata, zile

Febră 98 7,2

Cefalee 96 7,3

Dureri în abdomen 81 5,9

Amigdalită 79 6,5

Mialgie 79 7,1

Diaree 79 4,9

Hemoragie 78 3,5

Vome 59 4,0

Artralgie 53 6,5

Erupţii descuamare 52 14-30

Excitabilitate, Agresivitate 50 14-30

Conjunctivită 5,8 5,1

Icter 5 7,8

Frison, Vertij 5 ?

Tusea ? 6,9

Enantem al palatinului ? 5,5

Frecvenţa şi durata simptomelor la pacienţii cu Febra hemoragică Ebola



The child above suffers from Hemorrhagic Fever



Гематома в месте иньекции у больного геморрагической 
лихорадкой.



Conjunctival suffusion in 
hemorrhagic fever. 
One of the early signs of 
abnormal vascular regulation is 
conjunctival suffusion, seen here 
in a patient with Lassa fever. This 
suffusion may be both bulbar and 
palpebral. Erythema of the 
oropharyngeal mucous 
membranes also may be noted.



A. In the more severe cases of hemorrhagic fever, vascular leakage leads to 
puffy eyes, cervical edema, and serous effusions, as seen in this child with 
Lassa fever. Such extensive and diffuse findings imply a poor prognosis. 
B. Periorbital edema, chemosis, and subconjunctival hemorrhage are seen in 
another patient with Lassa fever.



Protective equipment worn by a nurse 
during Ebola outbreak in Zaire, 1995



Wearing protective clothing -- an important part of practicing 
barrier nursing methods.


