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PATOGENITATE   BACTERIANĂ 
 

Patogenitatea este capacitatea unui microorganism de a produce o 

boală infecţioasă. Este o noţiune calitativă, care se referă la un anumit gen 

sau specie microbiană în raport de o anumită specie animală: o specie 

bacteriană poate produce îmbolnăvire la o anumită specie animală, 

microorganismele producând:  

- infecţii la animale  (zoonoze);  

- infecţii umane - antroponoze (ex. gonoree, sifilis, febra tifoidă);  

- infecţii ale animalelor transmisibile la om - antropozoonoze (ex. 

leptospiroze, bruceloză, pasteureloză).  

Patogenitatea este o noţiune cantitativă, deoarece în cadrul unei 

specii patogene există tulpini cu grade diferite de patogenitate: tulpini 

nepatogene, tulpini intermediar patogene, tulpini puternic patogene.  

Virulenţa este o apreciere cantitativă a patogenităţii, determinată în 

condiţii de laborator, urmărind efectul microorganismului sau a unui produs 

al acestuia în vivo - pe animale de laborator sau în vitro - pe culturi de 

celule. Se determină cantitatea cea mai mică de microorganism sau produs, 

care produce îmbolnăvire sau moarte pe sistemul de testare biologic. Efectul 

se exprimă în doza letală sau doza citotoxică.  

Doza letală 100% este cantitatea cea mai mică de microorganisme 

(dintr-o cultură bacteriană) sau cantitatea cea mai mică de produs, capabilă 

să cauzeze moartea tuturor animalelor inoculate. Deoarece există diferenţe 

mari legate de nivelul rezistenţei naturale a animalelor inoculate, în practică 

nu se utilizează DL100%, ci DL 50% , obţinută prin calcul statistic. 

Efectul asupra culturilor de celule se exprimă în doza toxică 

celulară: DTC 100 % sau DLC 50%: cantitatea cea mai mică de 

microorganisme sau produs microbian, capabilă să distrugă 100% sau 50% 

din celulele culturii celulare testate. 

Virulenţa unei tulpini bacteriene poate fi determinată şi pe pe 

considerente statistice,  în raport cu gravitatea formelor clinice cauzate. 

Astfel, dacă într-o epidemie este crescut numărul cazurilor cu evoluţie 

clinică gravă, se poate vorbi de o tulpină cu virulenţă crescută. Posibilitatea 

de atenuare a virulenţei a fost evidenţiată prima dată de Pasteur la bacilii 

bipolari ai holerei găinilor - Pasteurrella, fiind utilizată ulterior pentru 

atenuarea virulenţei bacilului cărbunos şi a obţinerii vaccinului 

anticărbunos. În cadrul unei specii bacteriene există: 

 tuplini cu virulenţa crescută (produc boli cu evoluţie clinică 

gravă);  

 tulpini cu virulenţa diminuată (produc forme uşoare de boală)  

 tulpini cu virulenţa atenuată, utilizate în prepararea de 

vaccinuri.   
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În cadrul unei specii există tulpini patogene şi nepatogene.  

Speciile microbiene patogene pot fi: 

1. Microorganisme patogene de ordinul I:  sunt bacterii care 

produc întotdeauna boală, la pătrunderea lor în organismul uman. Au 

capacitatea de a produce leziuni tisulare, de a ocoli factorii de apărare ai 

organismului uman. Pentru îndepărtarea lor este necesară intrvenţia 

răspunsului imun al organismului, instalarea imunităţii specifice, care 

asigură şi protecţie faţă de reinfecţie. 

2. Microorganisme patogene de ordinul II: sunt bacteriile 

condiţionat patogene. Produc îmbolnăviri umane doar în anumite condiţii, 

când există oportunitatea pentu infecţie. Oportunitatea de producere a 

infecţiei ţine de: bacterie, organismul uman, condiţiile de întâlnire dintre 

bacterie şi organismul uman.  

a) Bacterie: bacteriile comensale devin patogene prin achiziţia de 

material genetic, care codifică factori de patogenitate. 

 Bacilul coli este un comensal intestinal, dar pot apărea: 

  - tulpini enterotoxigene (ETEC), capabile să producă enterită de tip 

holeriform, prin achiziţia unei gene pentru enterotoxină asemănătoare 

enterotoxinei produse de vibrionul holeric.   

  - tulpini enteroinvazive de E. coli (EIEC), capabile să invadeze 

mucoasa intestinală, cauzând enterite de tip dizenteriform.  

 Stafilococul aureus poate fi comensal sau patogen, prin factori 

de patogenitate cu determinism extracromozomial (plasmide). 

b) Gazdă:  există persoane la care nu funcţionează permanent sau 

temporar factorii de apărare. Este perturbată fie rezistenţa naturală: 

fagocitoza, sistemul complement, fie răspunsul imun: umoral, celular. 

Imunodepresia poate fi: 

 locală (produsă prin arsuri, plăgi, perturbarea condiţiilor locale 

de apărare locală, ceea ce favorizează implantarea bacteriilor condiţionat 

patogene)  

 generală: congenitală sau dobândită prin boli cronice, cancer, 

diabet, boli anergizante, tratament imunosupresor, infecţie HIV. 

c) Circumstanţe de întalnire bacterie - gazdă:  

 cantitatea mare de bacterii,  

 bacteriile comensale ajung în alt situs decat habitatul lor 

natural, prin manopere medicale; ex aplicarea de cateter favorizează 

infecţiile urinare cu bacil coli.  

  Un microorganism este considerat patogen, dacă respectă 

postulatele Koch. 
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PATOGENEZA   BACTERIANĂ 
 

Prin patogeneză se definesc mecanismele de producere a 

îmbolnăvirilor, a leziunilor. Pentru producerea de îmbolnăviri sunt 

importante:  

 cantitatea de bacterii pătrunse în organism,  

 virulenţa tulpinii, existând tulpini cu diverse grade de virulenţă  

 bacterii capabile de a ocoli mecanismele de apărare ale 

organismului uman.  

Microorganismele produc leziuni tisulare fie prin capacitatea de a 

invada celulele, fie prin elaborarea de produşi de metabolism, care lezează 

celulele. 

Există 2 grupe mari de mecanisme de producere de leziuni.  

leziuni produse direct  de către microorganisme, ca rezultat al: 

 multiplicării microorganismelor în celule, ţesuturi 

 acţiunii substanţelor elaborate de microorganisme: factori de 

patogenitate 

leziuni produse indirect, ca răspuns al gazdei la prezenta 

microorganismelor: 

 reacţia inflamatorie 

 mecanisme de hipersensibilitate 

 mecanisme autoimune 

Patogenitatea bacteriană este un proces stadial: după pătrunderea 

microorganismelor în organism pe o cale de pătrundere, se conturează 2 

strategii de patogenitate şi de evoluţie stadială: invazivitatea şi 

toxinogeneza.  

 

Invazivitatea este întâlnită la bacteriile, care se multiplică la poarta 

de pătrundere. Necesită: colonizare, invazie, diseminare. 

1. Colonizarea. Există bacterii capabile de a coloniza suprafeţele 

organismului uman (mucoase sau tegumente). Unele sunt prezente 

permanent pe suprafeţe: microorganismele rezidente (comensale), iar altele 

sunt pasagere (microorganisme patogene de ordinul I). Colonizarea se 

produce prin aderarea bacteriilor de suprafeţe (prin adezine). Este necesară 

adaptarea bacteriilor la condiţiile existente (pH, oxigen temperatură, 

substanţe nutritive), ceea ce permite multiplicarea lor şi invazia suprafeţelor, 

rezultând infecţii de suprafaţă, cum ar fi: faringitele, dizenteria, impedigo. 

Organismul reacţionează printr-o reacţie inflamatorie locală. 

2. Unele bacterii transversează mucoasele sau tegumentele. Prin  

diverse modalităţi, cu sau fără distrucţie celulară. La nivelul tractului  

digestiv, unele bacterii au capacitatea de a traversa celulele epiteliale, de la 

polul apical la polul bazal. Bacteriile pătrund în ţesutul subcutanat sau 
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submucos, unde se adaptează metabolic, se multiplică, determinând 

formarea unui focar infecţios. Organismul reacţionează printr-o reacţie 

inflamatorie locală.  

Focarul infecţios poate fi mic, nesemnificativ, asimptomatic, 

contribuind însă la iniţierea fenomenelor imunitare sau poate evolua clinic 

manifest: ex infecţia cărbunoasă cutanată. Reacţia inflamatorie poate 

conduce la formarea unei colecţii purulente, cu oprirea invaziei, rezultând 

infecţii piogene localizate. Ex. stafilococul aureu, prin coagulaze libere şi 

legate, formează punga de puroi.  

3. De la nivelul focarului infecţios, unele bacterii diseminează  în 

organism, pe cale: 

 nervoasă 

 limfatică, spre ganglionii limfatici locali sau regionali: ex 

Salmonella, bacilul cărbunos.  Este posibilă multiplicarea 

bacteriilor la nivelul căilor şi a ganglionilor limfatici, 

producându-se limfangita, limfadenită: de ex. în infecţia 

cărbunoasă leziunea cutanată este însoţită de limfangită. Din 

căile limfatice bacteriile pot trece în sânge. 

 hematogenă: bacteriile de la nivelul focarului infecţios ajung în 

sânge prin capilarele sanguine.  

Unele bacterii sunt inoculate direct în sânge, prin:  

♦ înţepătură de către insecte vectoare (borrelii, richettsii),  

♦ manopere medicale,  

♦ muşcătură de animal (pasteureloză).  

Prezenţa bacteriilor în sânge poate conduce la bacteriemie, 

septicemie, septicopiemie şi se evidenţiază prin hemocultură.  

Bacteriemie: prezenţa tranzitorie, pasageră a bacteriilor în sânge. 

Bacteriemia poate fi fiziologică, prin pătrunderea în sânge a bacteriilor de la 

nivelul tractului digestiv (a intestinului sau a mucoasei gingivale, în cazul 

unei gingivite) sau patologică. Bacteriemia patologică, septicemia şi 

septicopiemia sunt însoţite de semne generale de infecţie.  

Diseminarea în organism pe cale hematogenă, limfatică sau nervoasă 

poate conduce la localizarea şi multiplicarea bacteriilor într-un organ ţintă, 

pentru care au tropism: plămân, sistem nervos central, ficat, splină, sistem 

osos, rinichi, etc. Prin multiplicarea bacteriilor în organul ţintă, apar o stare 

infecţioasă. Bolnavii prezintă febră, tahicardie, tahipnee şi semne şi 

simptome de suferinţă organică, infecţia devenind clinic manifestă. Este 

perioada de stare a bolii infecţioase.  

4. Septicemia: prezenţa bacteriilor în sânge este consecinţa 

multiplicării bacteriilor în cel puţin un ţesut sau organ. Se produc metastaze 

septice şi în alte organe. Se asociază o stare septică. Bolnavii prezintă 

modificări sanguine (scade concentraţia de oxigen)  modificări metabolice 

(anoxie tisulară) şi renale (scade diureza - oligurie). În unele situaţii se poate 
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înstala şocul infecţios. Bolnavii prezintă hipotensiune arterială, insuficienţă 

respiratorie, modificări funcţionale, leziuni ireversibile. 

 

Toxinogeneza necesită de asemenea colonizarea unuei suprafeţe şi 

producerea unei toxine.  

După capacitatea de invazie a bacteriilor există mai multe tipuri de 

infecţie. 

1. Infecţii produse de bacterii invazive netoxigene. Sunt bacterii 

invazive bacteriile capsulate: pneumococ, meningococ, bacil cărbunos, 

streptococ  hemolitic, Yersinia pestis etc. Prezenţa capsulei permite 

ocolirea mecanismelor de apărare, împiedică fagocitarea microorganismelor. 

Bacteriile capsulate se multiplică, cauzând infecţii severe. 

2. Infecţii produse de bacteriile neinvazive: bacteriile rămân la 

poarta de pătrundere, producând infecţii localizate: infecţii piogene: 

foliculite, furuncule, abcese, otite, sinuzite, etc  

3. Infecţii produse de bacteriile neinvazive, toxigene 

(toxiinfecţii). 

Bacteriile se multiplică în focarul infecţios, fără a difuza în 

organismul uman. Au capacitate invazivă scăzută. Elaborează însă o 

exotoxină, care diseminează în  organism şi este responsabilă de producerea 

leziunilor celulare şi tisulare. ex: difterie, tetanos, gangrena gazoasă produsă 

de Clostridium perfringens. Prin neutralizarea toxinei, boala este tratabilă 

sau nu se mai produce. Neutralizarea toxinei se realizează cu ser antitoxic 

(cu anticorpi antitoxici). 

 tetanos: bacilul tetanic se multiplică la nivelul plagii tetanigene, 

cu elaborarea toxinei tetanice, care difuzează pe cale nervoasă 

spre SNC  

 difterie: bacilul difteric se multiplică la nivelul căilor respiratorii 

superioare. Elaborează toxina difterică, care acţionează nociv 

asupra SNC, miocard, rinichi, glande suprarenale. 

 Clostridium perfringens produce o septicemie post abortum. Se 

multiplică în sânge şi eliberează o toxină, cu efect de lecitinază, 

care lizează hematiile, producând anemie. 

4. Intoxicaţii - boli produse fără infecţie, doar prin acţiunea toxinei. 

Ex. în botulinism, leziunile sunt datorate toxinei botulinice, eliberată de 

bacilul botulinic în aliment şi care pătrunde în organism prin consumul 

alimentului. 

5. Boli produse de bacterii invazive şi toxigene - infecţiile sunt 

rezultatul multiplicării bacteriene, a diseminării prin factori de patogenitate 

extracelulari (invazine), dar şi a eliberării de toxine: Ex. 

 infecţii stafilococice 

 infecţii cu enterobacterii şi alţi bacili Gram negativi: bacilul 

dizenteric şi tulpinile enteroinvazive de bacil coli au capacitatea 
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de a invada epiteliul intestinului gros, dar şi de  a elibera o 

exotoxină: toxina shiga  (bacil dizenteric) sau toxina shiga - like 

(bacil coli). 

Pentru producera unei boli infecţioase, unele bacterii se multiplică la 

poarta de pătrundere, nu difuzează în organism, dar eliberează factori de 

patogenitate, care difuzează în organism şi produc leziuni tisulare. 

Patogenitatea este astfel capacitatea microorganismelor de a produce 

leziuni tisulare, fie ca şi o consecinţă a multiplicării lor sau a acţiunii 

factorilor lor de patogenitate. 

Patogenitatea este în general multifactorială: acelaşi microorganism 

produce mai mulţi factori de patogenitate, care contribuie la producerea 

leziunilor. Există o singură excepţie, cand se vorbeşte de patogenitate 

monofactorială: infecţii datorate exotoxinelor majore.  

  

 

Agresine 

 

Factorii de patogenitate netoxici, celulari sau extracelulari sunt 

denumiţi la modul general, agresine, deoarece nu sunt factori de patogenitate 

esenţiali, ci doar contribuie la conturarea patogenitătii. Agresinele cuprind 

adezinele şi invazinele. 

Adezinele sunt structuri de suprafaţă ale bacteriilor, care determină 

aderarea lor pe suprafeţele organismului uman, pe receptori celulari sau pe 

structuri de suprafaţă. Adezinele asigură colonizarea suprafeţelor, ceea ce 

reprezintă prima etapă a procesului infecţios. Deţin adezine atât bacteriile 

patogene cat şi cele nepatogene. Acestea prin adezine aderă de epitelii, 

contribuind la formarea microbiocenozelor. În absenţa adezinelor, bacteriile 

ar fi eliminate din organism prin factorii rezistenţei naturale: mişcarea cililor 

de la suprafaţa epiteliului respirator, mucus, jetul urinar, secreţia lacrimală. 

Adezinele sunt antigene, induc sinteza de anticorpi specifici, care prin 

fixarea de adezine, împiedică aderarea bacteriilor pe receptori celulari. Se 

încearcă în prezent, prepararea de vaccinuri antibacteriene, din adezine 

purificate. 

Adezinele pot fi:  

1. de natură proteică - pilii comuni sau fimbrii. 

2. de natură polizaharidică - glicocalixul.   

Aderarea prin pili este întâlnită la: 

♦ gonococi: Gonococii apiliari nu iniţiază infecţie (uretrită 

gonococică). 

♦ tulpini de E. coli enterotoxigene: prin pili denumiţi CFA (factori 

antigenici de colonizare), cu determinism plasmidic, colonizează 

mucoasa intestinală, eliberează enterotoxină şi produc enterită de 

tip holeriform.  
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♦ tulpini de E. coli, care deţin pili P1: aderă de mucoasa uretrală 

iniţiind infecţii urinare. 

La alte bacterii aderarea este mai complexă, intervenind mai 

multe structuri de suprafaţă:  

♦ Bordetella pertussis aderă de epiteliul respirator prin 

hemaglutinina fimbrială, în asociere cu toxina pertussis. 

♦ Streptococul  hemolitic aderă de mucoasa faringiană prin 

proteina M. 

Alte bacterii nu se ataşează prin pili, ci prin adezina polizaharidică, 

reprezentată de glicocalix.  

 

Invazine 

 

Asigură bacteriilor capacitatea de invazie: proprietatea bacteriilor de 

a penetra şi de a se multiplica în ţesuturile gazdei. Nu au rol esenţial în 

patogenitate dar contribuie la răspândirea bacteriilor în organism, la 

conturarea tabloului clinic. Invazinele sunt enzime bacteriene, activatori de 

enzime sau precursori de enzime. 

1. Unele bacterii produc coagulaze, cu rol de transformare a 

fibrinogenului în fibrină. Coagulaza legată determină formarea unui strat de 

fibrină în jurul bacteriilor, cu efect antifagocitar. Coagulaza liberă determină 

formarea pungii de puroi (o mantie de fibrină), în jurul focarului piogen, 

rezultată în cursul reacţiei inflamatorii, cu tendinţa de limitate a procesului 

infecţios. Pot rezulta şi coaguli de fibrină cu stafilococi.   

2. Fibrinolizine sau kinaze: activează plasminogenul în plasmină, 

care  lizează coagulii de fibrină, mantia de fibrină. Prin degradarea fibrinei 

de către fibrinolizină, bacteriile diseminează din focarul piogen. Deţin 

capacitatea de a produce fibrinolizine: stafilococii, streptococii, clostidiile. 

Fibrinolizina produsă de streptococ, denumită streptokinază eate utilizată 

terapeutic, în serviciile medicale, chirurgicale, pentru îndepărtarea 

coagulilor de fibrină şi a cheagurilor de sânge. 

3. Colagenazele: atacă colagenul din ţesutul conjunctiv. Sunt 

prezente în special la Clostridii, contribuind la diseminarea acestora în 

organism. 

4. Hialuronidaze: atacă acidul hialuronic, permiţând penetrarea şi 

diseminarea bacteriilor şi invadarea ţesuturilor. Sunt prezente la stafilococi, 

streptococi, clostidii. 

5. Lipazele, dezoxiribonucleazele, proteazele bacteriene atacă 

lipidele, proteinele şi acizii nucleici din celule şi ţesuturi, contribuind la 

formarea  focarului piogen. Sunt importante proteazele Ig A, produse de 

catre unele bacterii, cum ar fi gonococii, prin care scindează moleculele de 

Ig A secretorii, cu rol important în imunitatea locală.  
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6. Lecitinazele - fosfolipazele distrug lecitinele din membrana 

celulelor, a hematiilor. 

7. Leucocidinele distrug leucocitele. 

 

 

Toxine bacteriene 

 

Definiţie: sunt substanţe care pot produce leziuni celule, tisulare. Au 

fost clasificate în 2 categorii: exotoxine şi endotoxine.  

1. Exotoxinele sunt produşi de metabolism bacterian, secretate de 

bacterii extracelular, în mediul lor de viaţa: organism uman, animal, medii 

de cultură (se separă de bacterii prin filtrare). Prima exotoxină descoperită în 

1988 a fost toxina difterică. În prezent se cunosc peste 220 toxine. 

2. Endotoxinele sunt componente structurale ale bacteriilor. Sunt 

prezente în peretele celular al bacteriilor Gram negative. Nu se eliberează 

extracelular în timpul vieţii bacteriilor.  

 

 
PROPRIETAŢI EXOTOXINE ENDOTOXINE 

Natură şi 

structură   
 

natură proteică  
pot fi eliberate că şi proteine unice, 

pot fi formate din subunităţi 

proteice asociate 

natură lipopolizaharidică 
LPZ este constituit din 

lipidul A, responsabil de 

toxicitate şi din lanţurile 

logozaharidice, responsabile 

de specificitatea antigenică 

a antigenului O.   

Rezistenţă la 

temperatură.  

 

sunt termolabile - se distrug prin 

fierbere: excepţie enterotoxina 

stafilococică, care este 

termostabilă, rezistând la fierbere 

30 min.  

sunt termostabile.  

Rezistă la temperatură, până 

la 60
0
C.  

 

Rezistenţă la pH Unele exotoxine sunt labile la pH 

acid: excepţie toxina botulinică. 

 

Bacterii 

producătoare  
 

bacterii Gram pozitive: 

stafilococi, streptococi,  

bacil difteric, bacil cărbunos, 

tetanic, botulinic, Clostridium 

perfringens şi alţi germeni ai 

gangrenei gazoase   

bacterii Gram negative: bacil 

dizenteric shiga, vibrion holeric, 

Bordetella pertussis, Yersinia 

pestis, bacil piocianic, unele 

enterobacterii enterotoxigene b. 

coli enterotoxigen (ETEC) 

sunt prezente la bacteriile 

Gram negative, în 

membrana externă  

Toxicitate pot fi delimitate în 3 grupe de 

toxicitate:  

1.toxine foarte puternice:  

scăzută  
Endotoxinele sunt toxice în 

cantităti de ordinul g sau a 
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DL este de ordinul picogramelor 

sau sub 1 nanogram: 

toxina botulinică, toxina tetanică, 

toxina bacilului dizenteric shiga, 

toxina  a bacilului perfringens 

2.toxine puternice: 

DL este de ordinul nanogramelor 

sau zeci de nanograme: toxina 

difterică, toxina  a Cl.perfringens 

3.toxine cu toxicitate scăzută: DL 

este de ordinul g sau sute de g 

toxina bacilului piocianic 

-hemolizina  stafilococică  

-streptolizina O a streptococului  

hemolitic 

sutelor de g, putând fi 

comparate cu grupul 3 al 

exotoxinelor. 

 

Imunogenicitate:  sunt puternic imunogene. Induc 

sinteza de anticorpi specifici 

antitoxici (antitoxine), cu efect 

neutralizant al toxinei.  

Prin imunizarea animalelor  mari 

se obţin seruri antitoxice: 

antitetanic, antibotulinic, 

anticărbunos, Seroterapia este 

singura modalitate terapeutică în 

aceste boli.  

au imunogenitate scăzută. 

Nu induc anticorpi 

neutralizanţi, ci doar 

anticorpi precipitanţi, 

aglutinanţi.  

 

Vaccinare Pot fi transformate în anatoxină, 

prin tratarea cu formol 4 ‰ şi 

tratare termică.  

Anatoxina păstrează capacitatea 

antigenică, dar îşi pierde 

toxicitatea.  

Se foloseşte pentru prepararea de 

vaccinuri obligatorii: antidifteric, 

antitetanic (trivaccin DTPer) sau 

facultative: antibotulinic, sau 

antistafilococic.  

Nu se transformă în 

anatoxină.  

 

Determinism 

genetic 

 

1.determinism cromozomial:  

toxina Bordetelei pertussis, toxina 

bacilului dizenteric shiga, toxina 

cărbunoasă, tetanică 

2.determinism plasmidic: toxina 

exfoliativă stafilococică, 

enterotoxina bacilului coli,  

3.determinism fagic: toxina 

difterică, scarlatinoasă,  

4.gene cu structură de transpozoni: 

enterotoxina holerică, enterotoxine 

stafilococice. 

determinism cromozomial 

genele cromozomiale 

codifică enzime implicate în 

sinteza endotoxinelor. 

 

Mecanismul de 

acţiune 

poate fi: 

1.specific unui grup de toxine: 

enterotoxine, hemolizine, 

superantigen.  

nespecific. Indiferent de 

provenienţă, endotoxinele 

acţionează identic.  
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  2. specific fiecărei toxine: toxina 

difterică, tetanică, botulinică, 

shiga.  

 

 

 

Exotoxine 

 

Rolul toxinelor în patologia infecţioasă 

Există: 

1. Boli în care toxina este factorul principal de patogenitate în 

declanşarea bolii. Acţionează:  

- la distanţă: toxina difterică, tetanică, scarlatinoasă 

- în apropierea focarului infecţios: enterotoxinele, toxina exfoliativă 

stafilococică, difterică, toxina Cl. perfringens 

2. Boli în care unele dintre manifestările clinice ale bolii se datoresc 

toxinelor: infecţia cărbunoasă, gangrenă gazoasă, infecţia cu piocianic: 

exotoxina A 

3. Boli în care toxina contribuie la producerea leziunilor, dar nu se 

cunoaşte rolul lor: infecţii stafilococice: hemolizină, infecţii streptococice: 

streptolizina O 

 

Diversele bacterii produc un număr diferit de toxine:  

♦ stafilococii produc 10 toxine diferite 

♦ streptococii piogeni: 5 toxine şi 5 produşi extracelulari netoxici 

♦ Clostridium perfringens: 14 toxine 

♦ bacilul coli: 19 toxine  

  

Efectul biologic al toxinelor 
Exotoxinele au efect biologic  

- specific unui grup de toxine: enterotoxine, hemolizine, 

superantigen. Produc manifestări clinice comune grupului de toxină, care 

permit un diagnostic clinic orientativ de grup. Doar laboratorul poate preciza 

etiologia. 

- specific fiecărei toxine: toxina difterică, tetanică, botulinică, shiga. 

Manifestările clinice ale bolii sunt specifice, caracteristice, permiţând 

precizarea etiologiei pe baza simptomatologiei clinice (tetanos, botulinism, 

difterie).  

Efectul biologic al exotoxinelor se exercită la 4 nivele de structură 

biologică, având acţiune farmacologică asupra: tesuturilor şi organelor, 

celulelor, a structurilor celulare - citoschelet şi a structurilop proteice 

intracelulare. 

1. Efectul biologic asupra ţesuturilor se explică prin existenţa pe 

suprafaţa tesuturilor sau organelor a receptorilor celulari sau a 
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unor substanţe de legare a toxinelor. Prezeţa acestora explică 

tropismul toxinelor. Există toxine:  

♦ neurotrope: tetanică, botulinică, shiga, cărbunoasă, 

♦ cardiotrope: difterică 

♦ pantrope: difterică 

♦ enterotope: enterotoxine, toxina shiga 

2. Efectul biologic asupra animalelor de experienţă: toxinele pot 

avea efect dermonecrotic sau efect letal, prin inocularea 

filtratului unei culturi bacteriene, intradermic sau intravenos. 

3. Efectul biologic asupra celulelor poate fi: 

♦ citotoxic  

♦ citolitic  

♦ citotonic  

 

Mecanismul molecular de acţiune al exotoxinelor 

După structura lor toxinele sunt: 

1. binare, modulare, de tip A-B   

2. sinergice (toxine alcătuite din fragmente separate, care au acţiune 

toxică doar împreună).  

 

1. Toxinele tip A-B, binare, modulare sunt formate din 2 subunităţi 

sau fragmente: dintr-un fragment B (binding) şi un fragment A.  

Fragmentul B este factorul de ataşare a toxinei pe suprafaţa 

celulelor.  

Asigură pătrunderea şi transportul în celulă a fragmentului A. Se 

cunoaşte în prezent aminoacizi din structură, responsabil de ataşare. Alţi 

aminoacizi mediază ieşirea din veziculele de endocitoză în citoplasmă a 

fragmentului A.  

Fragmentul B poate fi format dintr-un singur peptid: toxine A-B 

bimerice sau din mai multe peptide (subunităţi), care înconjoară fragmentul 

A: toxine A-B5 multimerice (polipeptide secretate împreună, legate prin 

legături bisulfidice, care pot fi clivate).  

Toxine A-B bimerice: toxina difterică, exotoxina A a bacilului 

piocianic, toxina tetanică, botulinică. 

Toxine A-B5 multimerice: toxina holerică, toxina termolabilă a 

bacilului coli, toxina pertussis. 

Faţă de fragmentul B se formează anticorpi neutralizanţi, protectori 

faţă de acţiunea toxinei, împiedicând ataşarea şi pătrunderea toxinei în 

celulă.  

 Fragmentului A, este un peptid, cu acţiune enzimatică, responsabil 

de acţiunea toxică. Pătrunde în celulă, unde acţionează pe o anumită 

structură: ţinta de acţiune a toxinei.  Acţionează ca ADP ribozil transferază: 
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transferă gruparea ADP riboză de pe NAD pe ţinta de acţiune, care devine 

astfel inactivă.  Inactivarea  ţintei de acţiune poate conduce:  

♦ la inhibarea sintezei proteice (exotoxine citotoxice)  

♦ la modificarea funcţiei unor mesageri celulari (exotoxine 

citotonice). 

 

După mecanismul molecular de acţiune, există: 

- exotoxine cu acţiune intracelulară: toxine citotoxice, toxine 

citotonice   

-   exotoxine cu acţiune asupra membranei celulare: toxine citolitice  

 

Exotoxinele citotoxice inhibă sinteza proteinelor. Produc leziuni 

biochimice celulare, fără distrugerea celulei. Este perturbată morfologia 

celulară. Celula este omorâtă. Sunt toxine citotoxice: 

1. Toxina difterică  

2. Toxina A a bacilului piocianic  

3. Toxina shiga produsă de bacilul dizenteric shiga 

4. Toxine shiga like produse de alte specii de bacili dizenterici şi de 

tulpini patogene de E. Coli 

 

            Exotoxina difterică  este factorul major de patogenitate în difterie, 

primele informaţii în acest sens fiind aduse de modelul experimental pe 

cobai. După anii 1960, s-a descifrat şi mecanismul molecular al acţiunii 

toxinei. 

Bacilul difteric patrunde pe cale respiratorie şi se localizează în 

mucoasa faringiană. Bacteriile pătrund în celule epiteliale, se multiplică şi 

elibereză exotoxina, care duce la necrozarea celulelor învecinate, acestea 

servind la rândul lor ca substrat de dezvoltare bacteriană. Prezenţa 

bacteriilor şi necroza declanşează un proces inflamator caracteristic, cu 

exsudare masivă plasmatică şi celulară, ceea ce conduce la formarea falsei 

membrane. Aceasta constituie un substrat bun de dezvoltare a bacilului 

difteric şi consecutiv este eliberată o cantitate mare de exotoxină. Bacteria 

rămâne cantonată la poarta de intrare, dar toxina difuzează prin circulaţia 

generală şi determină semnele generale de infecţie. 

Toxina este produsă numai în condiţii de conversie lizogenă, prin 

bacteriofagul β-tox (Freeman).  Bacteriofagul conţine în genomul său gena 

pentru sinteza toxinei, celula bacteriană fiind cea care controlează producţia 

de toxină, mai ales prin cantitatea de fier din mediu. Toxina este constituită 

din două fragmente (Strauss, Pappenheimer).   

Fragmentul B favorizează ataşarea şi pătrunderea în celulă prin 

receptorii specifici din membrana celulei; fragmentul A este componenta 

răspunzătoare de activitatea toxică, prin blocarea sintezei proteice din celulă, 
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deoarece ribozilează şi inactivează factorul de elongare EF2. Rezultă 

moartea celulei.  

Este o toxină pantropă, cardiotopă, neurotropă, hepatotropă, 

deteminând manifestările locale şi generale din difterie: manifestări 

nervoase (paralizia vălului palatin, polinevrită), miocardită, afectare renală şi 

suprarenală. 

 

Toxine  cu ţintă de acţiune neurotransmiţătorii 

 

Toxina botulinică: este o toxină neurotropă. Acţionează la nivelul 

sinapselor neuromusculare, blochează eliberarea acetilcolinei, ceea ce 

conduce la apariţia paraliziilor: paralizii de nervi cranieni (diplopie, 

disfagie), ileum paralitic, retenţie urinară. Ulterior se instalează paralizie 

diafragmatică, respiratorie şi deces. DL per os = 0,1g iar DL i.v = 0,1 ng. 

Este cea mai puternică toxină, otravă, depăşind capacitatea toxică a unor 

alcaloizi. 1g de toxină botulinică poate omori 1 milion de şoareci iar 3 g de 

toxină purificată, toată populaţia globului. 

 

Toxina tetanică: este o toxină neurotropă. Blochează eliberarea 

neurotransmiţătorilor inhibitori ai sinapselor neuromusculare. Se eliberează 

continuu acetilcolina, ceea ce conduce la apariţia spasmelor musculare 

tetanusul local, disfuncţii ale nervilor cranieni, cu apariţia trismusului, a 

risusului sardonicus şi în final contractură generalizată (opistotonus) şi deces 

prin spasm glotic. 

 

Exotoxine citotonice 

Modifică mediatori, mesageri celulari. Au efect reversibil, cu 

modificarea proprietăţilor fiziologice ale celulei: ex. enterocitul din celulă 

absorbantă devine celulă secretorie de apă şi electroliţi. 

Sunt reprezentate de: 

1. Toxine care determină creşterea nivelului cAMP în celule, cu 

diferite efecte: secreţia de mucus, secreţia de apă şi electroliţi. Au acest 

mecanism de acţiune:  

♦ Enterotoxinele transformă enterocitul din celulă absorbantă în 

celulă secretorie de apă şi electroliţi, conducând la enterită cu 

scaune apoase.  

♦ Exotoxina Bordetelei pertussis determină hipersecreţie de mucus 

de către celulele epiteliului respirator. 

♦ Exotoxina cărbunoasă este o toxină sinergică, formată din 3 

molecule diferite: factor protector, factor edem şi factor letal. Are 

efect neurotoxic. Determină eritem şi edem la locul de 

multiplicare a bacilului cărbunos. În infecţia cărbunoasă cutanată 

determină edem cutanat.  
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         Exotoxinele  citolitice  sunt toxine proteice. Acţionează la nivelul 

membranei celulare, determinând formarea de pori, canalicule, 

asemănătoare cu cele formate de sistemul complement, (complexul de atac 

membranar), conducând la distrugerea membranei externe şi liza bacteriei. 

Există: 

 toxine cu efect asupra oricarui tip de celule: ex. lecitinazele 

produse de clostridii. Atacă fosfolipidele membranare. Sunt 

fosfolipaze.  

 toxine specializate pentru anumite celule:  

 leucocidinele: sunt toxine care distrug leucocitele. Sunt 

factori cu acţiune directă asupra factorilor de apărare ai 

organismului, inhibând răspunsul prin fagocite.   

 hemolizinele: acţionează ca sfingomielinaze, determinând 

liza hematiilor: ex.  hemolizina stafilococică.  

 toxine thiol dependente, activate de thiol. Au ca ţintă de acţiune 

colesterolul din membrană. Pot fi inactivate de colesterol. Au 

acţiune de tip detergent asupra membranei. Au efect asupra 

hematiilor: ex. streptolizina O, determinând liza hematiilor sau 

au o acţiune directă de producere a leziunilor. Acţionează asupra 

celulelor din vecinătate. La distanţă acţionează doar dacă sunt 

produse în cantitate mare.  Sunt produse de diverse bacterii: 

pneumolizine, tetanolizine, cereolizine. 

 

Exotoxine cu mecanism de acţiune neelucidat: 

a) hemolizinele b. coli,  

b) toxina scarlatinoasă,  

c)  hemolizina stafilococică: hemoliză, efect dermonecrotic, efect 

letal 

d)  toxina exfoliativă stafilococică: acţionează asupra desmozomilor 

din stratul granular din derm, cu desfacerea legăturilor intercelulare. Se 

produce exfoliere dermică, acumulare de lichid între stratul epidermic şi 

dermic. Apar leziuni extinse cutanate.  

e) toxina sindromului de şoc toxic. 

f) enterotoxinele stafilococice: A, B, C, D, E, F 

Deşi nu se cunoaşte mecanismul de acţiune specific şi au efect clinic 

diferit în funcţie de ţinta de acţiune, aceste toxine au în comun faptul că sunt  

superantigen. Acţiunea toxică a acestor toxine depinde de producerea 

concomitentă a unui răspuns imun. Se leagă pe suprafaţa limfocitelor şi a 

macrofagelor. Prin legarea de limfocite şi macrofage determină eliberarea în 

cantitate mare de citokinelor proinflamatorii: IL1; IL6, TNF .   
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Endotoxine 

Mecanismul de acţiune al endotoxinelor este nespecific. Indiferent 

de provenienţă, endotoxinele acţionează identic. Efectul biologic al 

endotoxinelor a fost elucidat prin inocularea la animale de experienţă, 

rezultatele şi constatările obţinute fiind extrapolate ulterior şi la om. Efectul 

biologic nu se datoreşte acţiunii directe ci acţiunii indirecte a endotoxinei, de 

activare a diverselor celule (monocitelor, macrofagelor, limfocitelor, 

plachetelor sanguine şi celulelor endoteliale), stimulând  producerea 

citokinelor proinflamatorii  

 

 Efectul biologic diferă în funcţie de cantitatea de endotoxină. 

1. Inoculate în doze mici (1g la un organism de 70 kg), 

determină: 

♦ febră, prin acţiunea pirogenului endogen ( IL1), asupra centrilor 

nervoşi din hipotalamus 

♦ modificarea constantelor biologice: modificarea numărului de 

leucocite: leucopenie urmată de leucocitoză, hiperglicemie 

♦ modificări vasculare: vasodilataţie, creşterea permeabilităţii 

vasculare, hipotensiune arterială, mici hemoragii vasculare 

♦ la animalele bolnave, determină avort datorită hemoragiilor 

retroplacentare.  

Administrarea de endotoxină în doze mici şi repetate conduce la: 

♦ creşterea toleranţei faţă de dozele mici de endotoxină.  

♦ creşterea rezistenţei organismului faţă de diverşi agenţi 

infecţioşi, deoarece stimulează fagocitoza, mecanismele 

fagocitare (mieloperoxidază), activează macrofagele, stimulează 

producerea de interferon. Pentru efectul de creştere a rezistenţei 

organismului în special faţă de infecţiile virale, endotoxinele 

sunt utilizate terapeutic, sub forma comercială de Polidin (un 

amestec de bacterii Gram negative).   

Administrarea în doze mari, endotoxina determină şoc endotoxic.  

♦ Se produce coagulare intravasculară diseminată (trombi de 

fibrină în vase), hemoragii. Se produc hemoragii intestinale şi 

necroză a corticalei renale. 

♦  Apar semne de suferinţă organică, datorită modificărilor 

circulatorii produse prin CID şi datorită hemoragiilor vasculare. 

Şocul toxic este ireversibil. Se poate produce în orice infecţie cu 

bacterii Gram negative, în special în cazul aplicării unei antibioticoterapii 

intensive, care determină liza bacteriilor, cu eliberarea unei cantităţi mari de 

endotoxină.     
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Factori de protecţie faţă de mecanismele de  apărare 

ale organismului uman 

 

Organismul uman se apără de o infecţie bacteriană prin mecanisme 

de apărare:  

1. nespecifice (rezistenţa naturală): fagocitoza, sistemul 

complement, efectul bactericid al serului, mecanismele de apărare 

nespecifică a organismului  

2. specifice (răspuns imun). 

Factori antifagocitari. Fagocitoza se derulează în etape: 

chemotaxia - deplasarea fagocitelor spre situsul de multiplicare a 

bacteriilor; ataşarea bacteriilor de fagocit, inglobarea bacteriilor în vezicula 

de fagocitoză, fagozom; unirea fagozomului cu lizozomul; formarea 

fagolizozomului 

a) factori antichemotactici: toxina pertussis, enterotoxina 

vibrionului holeric 

b) factori care se opun inglobării bacteriilor: capsula, glicocalix, 

proteina M streptococică, proteina A stafilococică, coagulaza lecată 

stafilococică 

c) împiedică fuzionarea fagozomului cu lizozomul: lipidele 

bacilului tuberculozei 

d) rezistă la acţiunea enzimelor lizozomale: bacilul leprei 

e) părăsesc fagozomiul: ricketsii 

f) produc leucocidine: stafilococi, clostridii 

Factori care se opun rezistenţei metabolice a organismului 
În cursul procesului infecţios se redistribuie Fe, este captat în 

hepatocite. Fe este necesar multiplicării bacteriilor. Bacteriile pot ă-şi 

procure Fe, prin hemolizine - lizează hematiile şi prin siderofori - captează 

Fe, din combinaţii insolubile. 

Factori de protecţie faţă de efectul bactericid al serului 
Serorezistenţa este conferită de:  

a) structuri de suprafaţă a bacteriilor: capsula, LPZ, proteine 

membranare externe. Proteinele membranare externe a bacteriilor Gram 

negative  se opun efectului bactericid al organismului. 

b) proteazele bacteriene (peptidaze) scindează fracţiuni ale 

sistemului C. 

Factori de protecţie faţă de mecanismele imune 
a) proteaze de scindare a IgA secretorii, produse de gonococi, 

pneumococi, hemofili, meningococi 

b) Variabilitatea antigenică întalnită la Borrelia, Leptospira, 

gonococ, virus gripal, HIV 
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GENUL     CORYNEBACTERIUM 

 

    Genul Corynebacterium cuprinde bacterii Gram pozitive cu o largặ 

distribuţie în natură, saprofite, unele specii comensale (difteromorfi), altele 

patogene pentru animale.  

 Bacteriile sunt deformate datorită corpusculilor Babeş-Ernst; au 

dispoziţie în forme de litere chinezeşti sau palisade. 

 

Reprezentanţi:  

1. Corynebacterium diphteriae (bacilul difteric), specia principală 

patogenă pentru om. 

2. Corynebacterium ulcerans produce faringite asemănătoare celor din 

difterie dar cu o toxemie scăzută (produce o toxină identică 

imunologic cu a bacilului difteric şi o toxină care este înrudită cu cea 

de la C. ovis).  

3. Corynebacterium pseudodiphtericum, prezent adesea pe mucoasa 

nazofaringiană, poate produce infecţii ale tractului respirator inferior, 

şi de asemenea este unul din agenţii mai rari ai endocarditei 

bacteriene subacute, putându-se grefa pe leziuni endocardice 

preexistente (reumatismale, congenitale).  

4. Corynebacterium xerosis, C. hoffmani, cunoscuţi şi sub denumirea 

de bacili pseudodifterici sau difteromorfi, sunt specii comensale din 

microbiocenoza faringiană (C. hoffmani), de la nivelul conjunctivei 

(C. xerosis) şi din microbiocenoza cutanată (în special glandele 

sebacee), din microbiocenoza tractului urogenital, intestinal.  

5. Corynebacterium xerosis, C. striatum, R. Equi pot produce infecţii 

respiratorii. Corynebacterium xerosis poate produce faringite şi 

pneumonie la gazde imunocompromise (de ex. pacienţi cu boli 

sanguine, transplante de măduvă osoasă, catetere intravenoase) şi 

chiar bacteremie.  

6. Corynebacterium haemolyticum, C. pseudotuberculosis  pot produce 

infecţii oto-rino-laringologice. 

7. Corynebacterium vaginale (cunoscută înainte ca Haemophilus 

vaginalis) cu intervenţie posibilă în uretrite, cu apariţia unor celule 

epiteliale, în care este  caracteristică prezenţa de bacterii dispuse în 

grămezi;  

8. Corynebacterium parvum, anaerob folosit pentru obţinerea de 

preparate imunostimulante cu utilizare în terapia antitumorală. 

9. Corynebacterium jeikeium produce infecţii oportuniste (în special la 

pacienţii imunocompromişi), septicemii uneori cu endocardită. 

10. Corynebacterium urealyticum C. cystidis, C. pilosum produc infecţii 

ale tractului urinar (infecţii urinare rare dar importante).  
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11. Corynebacterium tenuis, C. pyogenes, C. xerosis, C. striatum pot 

produce infecţii cutanate.  

12. Corynebacterium minutissimum (minutisima) este agentul etiologic 

al eritrasmei (considerată anterior ca fiind produsă de fungi), cu 

apariţia unei plăci cutanate solzoase, cu fluorescenţă roşie-coral în 

lumină ultravioleta). 

13. Corynebacterium pseudotuberculosis, la om, contaminează uneori 

plăgi dând inflamaţii cu edem, limfadenite subacute. 

 

Pseudodiftericii (coryneformi) sunt din ce în ce mai frecvent 

implicaţi în infecţii nosocomiale sau iatrogene, care survin la pacienţii 

imunodeprimaţi sau la pacienţii cu perfuzii, sonde sau catetere. Pot 

determină endocardită (la nivelul protezelor valvulare), infecţii ale 

protezelor articulare, peritonită la pacienţii cu dializă peritoneală cronică 

ambulatorie.  

Habitatul acestor corynebacterii este reprezentat la om şi animale de 

piele şi mucoase, precum şi de mediul înconjurător, în particular de sol. 

 

CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE  

 DIFTERIA 

  
Corynebacterium diphteriae (bacilul difteric), produce difteria. 

În specia C. diphterie au fost separate 3 tipuri: 

1. gravis (izolat iniţial din forme grave de boală),  

2. mitis (izolat din forme clinice mai uşoare),  

3. intermedius (izolat din forme clinice cu evoluţie medie),  

Calea de pặtrundere a bacilului difteric în organism este respiratorie.  

Existặ şi posibilitatea pặtrunderii pe cale conjunctivalặ si rar pe cale 

cutanatặ (plagi).  

Bacilul difteric se multiplicặ la poarta de intrare, nu disemineazặ pe 

cale hematogenặ, dar elaboreazặ toxina diftericặ, care disemineazặ pe cale 

hematogenặ, în organism şi acţionează nociv asupra SNC, miocard, rinichi, 

glande suprarenale.  

Toxina determinặ febră şi fenomenele locale: adenopatie, edem al 

întregului gât (gât de taur), prostraţie şi dispnee. 

Sunt prezente şi simptome generale severe, de intoxicaţie şi de 

afectare pluriorganică: miocardică, nervoasă (paralizia vălului palatin, 

polinevrită), hepatică, renală şi suprarenală. 

 

Patogenitatea difteriei 

Difteria este o angină febrilă, formându-se pe faringe şi, mai ales, pe 

amigdale, o pseudomembrană, aderentă, sângerândă la detaşare, de culoare 

alb-cenuşie.  
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Bacilul difteric pặtrunde în organismul uman pe cale respiratorie şi 

se localizează în mucoasa faringiană, cu intervenţia posibilă a unor antigene 

de suprafaţă, între care o substanţă asemănătoare cord factorului, trehaloza-

corynemicolinat.  

Bacteriile pătrund în celule epiteliale, se multiplică şi elibereză 

exotoxina, care duce la necrozarea celulelor învecinate, acestea servind la 

rândul lor ca substrat de dezvoltare bacteriană.  

Bacteriile pătrund în celule epiteliale ale mucoasei respiratorii, se 

multiplică şi elibereză exotoxina, care duce la necrozarea celulelor 

învecinate, acestea servind la rândul lor, ca substrat de dezvoltare bacteriană 

şi consecutiv de eliberare de exotoxină. 

Prezenţa bacteriilor şi necroza declanşează un proces inflamator 

caracteristic a mucoasei faringiene, cu exsudare masivă plasmatică (PMN 

neutrofile) şi celulară (celule epiteliale necrozate, hematii), cu numeroase 

bacterii cuprinse într-o reţea de fibrinặ, ceea ce conduce la formarea 

pseudomembranei.  

Aceasta constituie un substrat bun de dezvoltare a bacilului difteric şi 

consecutiv este eliberată o cantitate mare de exotoxină. Bacteria rămâne 

cantonată la poarta de intrare, dar toxina difuzează prin circulaţia generală şi 

determină semnele generale de infecţie. 

Angina difterică are un debut treptat cu febră moderată care creşte 

gradat, astenie intensă, greaţă însoţită sau nu de vărsături, anorexie şi/sau nu 

dureri în gât.  

La examenul obiectiv se evidenţiază roşeaţă de nuanţă închisă, cu 

exudat opalin bogat la nivelul amigdalelor, pe peretele posterior al 

faringelui, pe palatul gurii, care se transformă rapid în pseudomembrane 

sau false membrane foarte consistente, sub formă de depozite alb-cenuşii 

(alb-sidefii), membranoase, strălucitoare, aderente de mucoasă (se desprind 

greu de pe mucoasă, care sângerează).   

În perioada de stare: falsele membrane se extind rapid, în câteva ore 

cuprind tot faringele, sunt foarte aderente se pot extinde la laringe, trahee, 

producând asfixie. Dacă falsele membrane sunt smulse cu penseta lasă o 

ulceraţie sângerândă cu refacerea membranelor în 24 ore.  

Sunt însoţite de edem faringian intens, care se poate exterioriza.  

La examenul obiectiv se constată adenopatie regională dureroasă, şi 

anume adenită submandibulară şi laterocervicală cu periadenită şi edem 

inflamator local al ţesutului ce deformează aspectul gâtului (mult îngroşat, 

moale şi sensibil), care a primit numele de “gât proconsular”.  

Este posibilặ extensia procesului infecţios şi a pseudomembranei la 

trahee şi laringe cu formarea crupului difteric - fenomene obstuctive ale 

laringelui, cu asfixie, ceea ce impune de urgenţặ, traheostomia, pentru 

salvarea bolnavilor. Crupul difteric reprezintặ complicaţia localặ gravặ a 

difteriei. 
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Difteria laringiană (crup difteric) poate fi primară (ca manifestare 

izolată a difteriei) sau secundară (extinderea procesului de la angina 

difterică); apare la 20-30 % din cazurile de difterie.  

Este mai frecventă la copiii mici cu rezistenţă scăzută printr-o viroză 

anterioară. Se manifestă clinic ca o laringită obstructivă.  

Debut: febră, disfonie, tuse aspră, spastică, stridor, tiraj, dispnee, 

accese de sufocare, uneori afonie.  

Examenul obiectiv evidenţiază false membrane pe mucoasa 

epiglotei, glotei şi a coardelor vocale, care sunt inflamate.  

Bacilul difteric rămâne cantonat la poarta de intrare (mucoasă sau 

plagă), dar este eliberată o cantitate mare de exotoxină, care difuzează în 

circulaţia generală şi determină semnele generale de infecţie menţionate. 

Toxina determinặ febră şi fenomenele locale: adenopatie, edem al 

întregului gật (gật de taur), prostraţie şi dispnee. 

Difteria clinică clasică este o toxemie, fiind produsă numai de bacilii 

difterici toxigeni (este o boală produsă de toxină).  

Întreaga simptomatologie din difterie rezultă din acţiunea exotoxinei 

difterice, care difuzează în organism (pe cale limfatică), determinând 

fenomene toxice la distanţă, în diferite organe.  

Sunt prezente simptome generale severe, de intoxicaţie şi de afectare 

pluriorganicặ: miocardică, nervoasă (paralizia vălului palatin, polinevrită), 

hepatică, renală şi suprarenală. 

Apar semne generale de toxemie (simptome generale severe, ca 

urmare a fenomenele toxice): febră 38-39
0
C, greaţă, vărsături, astenie, facies 

palid, încercănat, puls slab tahicardie, hipotensiune arterială, precum şi 

dispnee. De asemenea pot surveni tulburări renale şi digestive, ca şi 

hemoragii. 

Laboratorul evidenţiază leucocitoză (peste 10.000 elemente/mm
3
) cu 

neutrofilie şi devierea la stânga a formulei leucocitare; apar chiar şi 

mielocite. În caz de afectare renală se constată: oligurie, albuminurie, 

cilindrurie. 

 

 Exotoxina difterică este o toxina citotoxica: inhibă sinteza 

proteinelor. Produc leziuni biochimice celulare, fără distrugerea celulei. Este 

perturbată morfologia celulară. Celula este omorâtă. 

Toxina difterică este factorul major de patogenitate al bacilului 

difteric.  

După anii 1960, s-a descifrat şi mecanismul molecular al acţiunii 

toxinei prin inhibarea sintezei proteice in celula eucariota, ducậnd la apariţia 

de necroze celulare. 

Toxina diftericặ este constituită din două fragmente (Strauss, 

Pappenheimer).   
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Este sintetizată ca şi un singur lanţ polipeptidic de 535 aminoacizi, 

cu G.M. de 62 kDa.  

Analizele genetice biochimice şi cristalografice cu raze X arată că 

toxina este formată din 3 domenii structural funcţionale:  

1. domeniul activ, catalitic A (N-terminal, ADP-riboziltransferază);  

2. domeniul transmembranar T, o regiune care facilitează transportul 

domeniului catalitic prin membrana celulară;   

3. domeniul B de legare pe receptorul celulei eucariote.  

 

Fragmentul B favorizează ataşarea şi pătrunderea în celulă prin 

receptorii specifici din membrana celulei.  

Fragmentul A este răspunzător de activitatea toxică: inhibặ sinteza 

proteinelor din celulă, inactivează factorul de elongare EF2. Rezultă moartea 

celulei.  

Fragmentul A este componentul N-terminal al toxinei (cu funcţie de 

ADP-ribozilază) şi conţine centrul catalitic pentru ADP-ribozilarea 

factorului de elongare EF-2.  

Fragmentul A catalizează transferul ADP-ribozei de la NAD 

(nicotinamide adenine nucleotide) la un derivat al histidinei modificat, numit 

diftamid (diftamid sau 3-carboxiamido-3 trimetilamino-propil-histidină), din 

factorul-2 de elongare (EF-2) al celulei eucariote.  În citoplasmă, fragmentul 

A blochează sinteza proteică prin ADP ribozilarea EF-2 (care este 

modificat), în prezenţa NAD-ului celular (un cofactor esenţial pentru EF-2, 

şi NAD care este scindat) cu inhibarea EF-2 (sau transferaza II). Ataşarea 

ADP-ribozilazei are loc numai când apare diftamidul, deci fragmentul A are 

rol în ataşarea ADP la acest rezid de histidină, cu rol specific necunoscut, şi 

care există numai în EF-2. EF-2 se leagă specific de ribozomi şi participă 

activ la formarea proteinelor celulare, la alungirea lanţurilor polipeptidice. 

Prin inhibarea EF-2, sinteza proteică celularặ este blocată ireversibil. În 

final, inactivarea tuturor moleculelor de EF-2 cauzează moartea celulei. Deşi 

toxina diftericặ are acelaşi efect de inhibare a EF-2 în toate tipurile de celule 

eucariote, nu are acelaşi efect asupra tuturor tipurilor de celule, ceea ce se 

datorează numărului diferit de receptori pentru fragmentul B pe diferitele 

tipuri de celule (de exemplu: existặ un număr mai mare de receptori pe 

celulele muşchiului inimii şi pe celulele nervoase). 

Mecanismul molecular al acţiunii toxinei - prin inhibarea sintezei 

proteice in celula eucariota, conduce la apariţia de necroze celulare. 

Pặtrunderea toxinei difterice într-o celulặ eucariotặ, are loc  în 4 

etape:  

1.  legarea toxinei la receptorul de la suprafaţa celulei;  

2. invaginarea membranei cu receptori şi înglobarea toxinei prin 

endocitoza mediată de receptori; urmeatặ de acidifierea veziculei de 

endocitoză de către o pompă de ATP asociată membranei;  



   23 

3. inserţia domeniului transmembranar în membrană şi transportul 

faciliat al domeniului catalitic în citoplasmặ.  

4. ADP-ribozilarea factorului de elongare EF-2, care determinặ 

inhibarea ireversibilă a sintezei proteice. S-a demonstrat că o singură 

moleculă a domeniului catalitic transportată în citoplasmặ este suficientă 

pentru produce moartea celulei.  

Toxina diftericặ difuzează pe cale hematogenặ şi determină toatặ 

simptomatologia difteriei.  

Este o toxină pantropă, cardiotopă, neurotropă, hepatotropă, 

deteminând manifestări nervoase (paralizia vălului palatin, polinevrită), 

miocardită, afectare renală şi suprarenală. 

Toxina difterica poate fi letalặ in doze de 0,1µg/kg. Rata de 

mortalitate estimatặ este de 10-30%, decesul fiind datorat insuficienţei 

cardiace congestivặ şi aritmiilor, care apar ca şi manifestặri ale miocarditei 

toxice.  

Elaborarea toxinei 

Toxina este produsă doar în condiţii de conversie lizogenă, prin 

bacteriofagul β-tox (Freeman) sau alţi bacteriofagi care poarta gena „tox”.  

Tulpinile nelizogenizate pot produce faringitặ, dar nu şi manifestặrile 

sistemice ale difteriei. 

Bacteriofagul conţine în genomul său gena pentru sinteza toxinei, 

celula bacteriană fiind cea care controlează producţia de toxină, mai ales 

prin cantitatea de fier din mediu.  

Toxina este elaboratặ cậnd fierul este în cantitate redusặ. Se pare ca o 

proteinặ codificatặ de bacterie şi asociatặ cu fierul ar funcţiona ca represor al 

genei „tox”.  

Bacteriofagul conţine în genomul său gena pentru sinteza protein-

toxinei, celula bacteriană fiind cea care controlează producţia de toxină, mai 

ales prin cantitatea de fier din mediu (la 0,14 μg/ml mediu, producere 

maximă, iar la 0,5 μg/ml sinteza toxinei este diminuată pânặ la abolire).  

Cậnd fierul este în cantitate mare gena „tox” din bacteriofag este 

reprimatặ, nu se produce toxina, iar cậnd fierul este consumat şi scade, 

represorul se desprinde din genomul bacteriofagului iar informaţia din gena 

„tox” determinặ sinteza de toxinặ diftericặ.  

Alţi factori care influenţeazặ secreţia toxinei sunt reprezentaţi de: 

pH, concentraţia aminoacizilor, surse de C, N disponibile, presiunea 

osmoticặ.  

Toxina diftericặ este elaboratặ ca şi un singur lanţ polipeptidic 

(GM~62.000), are 2 punţi disulfidice, este netoxicặ, avậnd nevoie de clivare 

proteoliticặ (prin proteaze bacteriene) şi reducerea unei legặturi disulfidice, 

pentru activare.  
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Terapie 

Terapia difteriei se realizează prin seroterapie, cu ser imun 

antitoxic, anticorpii antitoxici neutralizând toxina (doza unica 20.000-

100.000UA). Anticorpii antitoxici se ataşeazặ pe fragmentul B, împiedicând 

pătrunderea toxinei în celulă, dar nu au efect neutralizant faţặ de toxina 

endocelulară, motiv pentru care se impune introducerea precoce a 

seroterapiei. 

Pentru distrugerea bacililor difterici se folosesc antibiotice: 

Penicilină şi mai ales, Eritomicină. Această terapie este folosită şi pentru 

sterilizarea purtătorilor, depistaţi periodic în colectivităţile de copii şi 

adolescenţi. 

  

Profilaxie 

Se realizeazặ prin vaccinare cu anatoxină difterică, descoperitặ de 

Ramon.  

Se utilizează anatoxina purificată şi adsorbită pe fosfat de aluminiu 

(ADPA), de obicei sub formă de bivaccin (anatoxină difterică şi tetanică) 

sau trivaccin (diftero-tetano-pertussis).  

Imunitatea este conferitặ de antitoxinặ (0,03 UA/ml sậnge); nivelul 

anticorpilor scade în timp, motiv pentru care mulţi adulţi şi vậrstnici nu au 

nivel protector.  

Programele de vaccinare au condus în multe ţări, la o scădere 

considerabilă a morbidităţii difteriei.  

 

Testarea imunităţii antidifterice 

IDR Shick: este o IDR de neutralizare toxină-antitoxină.  

IDR Shick testează starea de imunitate antidifterică şi se practică mai 

ales în colectivităţi . Se injectează intradermic, pe faţa anterioară a braţului 

drept 0,2 ml toxină (care conţine 1/50 DLM pentru cobai). Pe faţa 

antebraţului opus se injectează acelaşi volum, din aceeaşi toxină inactivată 

prin căldură. Reacţia se citeşte după 48 de ore.  

Reacţia pozitivă se manifestă prin eritem, edem cu un diametru 

minim de 10 mm. Intensitatea reacţiei se notează proporţional cu diametrul 

reacţiei locale.  

Reacţia Shick pozitivă denotă că persoana respectivă nu are anticorpi 

neutralizanţi, sau aceştia sunt prezenţi sub titrul de 0,03 UA/ml, numit şi 

titrul minim protector(cantitate de antitoxină în sânge circulant).  

Persoanele cu reacţia Shick pozitivă trebuie să fie vaccinate 

antidifteric. 

Reacţia negativă: Lipsa eritemului la antebraţul drept sau apariţia 

unui eritem cu diametrul sub 10 mm este consideratặ ca şi reacţie negativă. 

Persoanele cu IDR negativ au imunitate  antitoxică, antidifterică (antitoxine 

circulante la nivelul titrului protector) şi nu necesită vaccinarea. 
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Apariţia eritemului la antebraţul stâng arată o alergizare la proteinele 

toxinei difterice.  

Dacă este asociat cu o reacţie de aceeaşi intensitate şi la antebraţul 

drept, este o reacţie pozitivă combinată cu o reacţie alergică. 

 

Alte specii ale genului Corynebacterium 

 

Pseudodiftericii colonizează membranele mucoase ale tractului 

respirator, dar sunt din ce în ce mai frecvent implicaţi în infecţii 

nosocomiale sau iatrogene, care survin la pacienţii imunodeprimaţi sau la 

pacienţii cu perfuzii, sonde sau catetere.  

Pseudodiftericii pot determina endocardită (la nivelul protezelor 

valvulare), infecţii ale protezelor articulare, peritonită la pacienţii cu dializă 

peritoneală cronică ambulatorie.  

1. Corynebacterium ulcerans produce faringite asemănătoare celor din 

difterie dar cu o toxemie scăzută (produce o toxină identică 

imunologic cu a bacilului difteric şi o toxină care este înrudită cu cea 

de la C. ovis).  

2. Corynebacterium pseudodiphtericum, prezent adesea pe mucoasa 

nazofaringiană, poate produce infecţii ale tractului respirator 

inferior, şi de asemenea este unul din agenţii mai rari ai 

endocarditei bacteriene subacute, putându-se grefa pe leziuni 

endocardice preexistente (reumatismale, congenitale).  

3. Corynebacterium xerosis, C. hoffmani, cunoscuţi şi sub denumirea 

de bacili pseudodifterici sau difteromorfi, sunt specii comensale din 

microbiocenoza faringiană (C. hoffmani), de la nivelul conjunctivei 

(C. xerosis) şi din microbiocenoza cutanată (în special glandele 

sebacee), din microbiocenoza tractului urogenital, intestinal.  

4. Corynebacterium xerosis, C. striatum, R. Equi pot produce infecţii 

respiratorii. Corynebacterium xerosis poate produce faringite şi 

pneumonie şi chiar bacteremie, la gazde imunocompromise (ex. 

pacienţi cu boli sanguine, transplante de măduvă osoasă, catetere 

intravenoase).  

5. Corynebacterium haemolyticum, C. pseudotuberculosis  pot produce 

infecţii oto-rino-laringologice. 

6. Corynebacterium parvum, anaerob folosit pentru obţinerea de 

preparate imunostimulante, cu utilizare în terapia antitumorală. 

7. Corynebacterium jeikeium produce infecţii oportuniste (în special la 

pacienţii imunocompromişi), septicemii, uneori endocardită. 

8. Corynebacterium vaginale (cunoscută înainte ca Haemophilus 

vaginalis) cu intervenţie posibilă în uretrite, cu apariţia unor celule 

epiteliale, în care este  caracteristică prezenţa de bacterii dispuse în 

grămezi;  
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9. Corynebacterium urealyticum C. cystidis, C. pilosum produc infecţii 

ale tractului urinar (infecţii urinare rare dar importante).  

10. Corynebacterium, tenuis, C. pyogenes, C. xerosis, C. striatum pot 

produce infecţii cutanate.  

11. Corynebacterium minutissimum (minutisima) este agentul etiologic 

al eritrasmei (considerată anterior ca fiind produsă de fungi), cu 

apariţia unei plăci cutanate solzoase, cu fluorescenţă roşie-coral în 

lumină ultravioleta). 

12. Corynebacterium pseudotuberculosis, la om, contaminează uneori 

plăgi dând inflamaţii cu edem, limfadenite subacute. 

 

GENUL   MYCOBACTERIUM 

 

Genul Mycobacterium face parte din familia Mycobacteriaceae şi 

cuprinde bacili acido-alcoolo-rezistenţi, aerobi, imobili, nesporulaţi. Au o 

structură celulară de tip Gram pozitiv; în perete se adaugă straturi glico-

lipidice complex organizate, responsabile de acido-rezistenţă şi de caracterul 

granulomatos al inflamaţiilor produse.  

 

Reprezentanţi 

Se distinge un număr mare de specii de mycobacterii: unele 

patogene, strict adaptate la om, altele saprofite pe plante, în apă şi sol. 

Mycobacterii de importanţă medicală umană 

1. M. tuberculosis (descoperit de Koch în 1882) şi M. bovis produc 

tuberculoză la om şi animale. 

2. M. leprae: agentul etiologic al leprei. 

3. Mycobacterii netuberculoase (denumite şi “atipice”), încadrate în 

grupe Runyon. 

Speciile şi subspeciile genului sunt definite luând în considerare 

ansamblul proprietăţilor: morfotinctoriale, de cultură, biochimice, 

antigenice, de patogenitate, de sensibilitate la bacteriofagi, analiză 

cromatografică a componentelor celulare. Specii cu proprietăţi foarte 

apropiate sau tulpini cu proprietăţi intermediare sunt grupate în “complexe” 

de specii (de exemplu, complexul M. avium - M. intracelulare). 

Sunt patogene pentru om aproximativ 10 specii sau complexe de 

specii, producând îmbolnăviri cu evoluţie lentă, cu leziuni inflamatorii 

cronice, granulomatoase, localizate superficial sau în organele interne: lepră, 

tuberculoză şi mycobacterioze. 
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Grupul Specii Rol în patologie 

 M. tuberculosis Produc tuberculoză la om; 

contagiu interuman  

de la bovine; infecţie urmată de 

persistenţa în organism 

 M. bovis 

 M.africanum (rar) 

 M. ulcerans Leziuni cutanate 

 M. leprae Rezistenţa la infecţie şi forma 

clinică de boală sunt determinate 

de starea imunităţii mediate 

celular; nu se dezvoltă pe medii de 

cultură 

I. Foto-cromogeni M. kansasii Localizări şi patogenie 

asemănătoare cu M.tuberculosis 

 M. marinum Leziuni cutanate 

 M. simiae Rar întâlnite în patologie 

 M. asiaticum Rar întâlnite în patologie 

II. Scoto-

cromogeni 

M.scrofulaceum 

 

Mai ales adenita cervicală la copii; 

în cavitatea 

bucală se găsesc uneori şi speciile 

nepatogene: M. gordonae si M. 

flavescens 

 M. szulgai 

 M. xenopi 

III. Necromogeni Complexul M. avium-

intracellulare 

Localizări şi patogenie 

asemănătoare cu M. tuberculosis 

 M. malmoense Rar întâlnite în patologie 

 M.haemophilum Rar întâlnite în patologie 

 Complexul M. terrae Specii nepatogene 

IV. Cu creştere 

rapidă 

Complexul M fortuitum-chelonei Rar întâlnite în patologie; se 

dezvoltă pe medii uzuale 

 M. smegmatis Majoritatea speciilor din acest 

grup sunt nepatogene 

 M. phlei  

 M. lepraemurium  

 M. microti  

Patogene pentru 

animale 

M. paratuber culosis  

 M. farcinogenes  

 M. senegalense  

 

Cei mai importanţi patogeni umani sunt: 

 M. tuberculosis şi M. bovis produc tuberculoză la om; contgiul 

este interuman, mai rar de la bovine; infecţia este urmată, de 

obicei, de persistenţa bacteriilor în organism; detectată prin 
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intradermoreacţia cu tuberculină (reacţie de hipersensibilitate de 

tip tardiv); 

 M. leprae nu cultivă pe medii. Se multiplică lent în periniţa labei 

la şoarece sau prin infectarea unor specii de reptile.  

 

  Forma clinică de lepră este determinată de starea imunităţii celulare 

care poate fi puternică în forma tuberculoidă, cu puţine bacterii în leziuni, 

bolnavii având o contagiozitate redusă sau poate lipsi în forma 

lepromatoasă, în care leziunile conţin macrofage pline cu bacili (globi 

lepromatoşi), iar bolnavul este contagios. 

Celelalte mycobacterii produc, în general, leziuni superficiale sau 

localizate în ganglionii limfatici regionali (de exemplu, adenita cervicală). 

Aceste specii cu virulenţă scăzută, ca şi speciile nepatogene, pot fi ocazional 

contaminante, prezente în cavitatea bucală, sucul gastric sau alte produse, 

inclusiv sputa unui bolnav de tuberculoză (ceea ce pune probleme dificile de 

diagnostic). Menţionăm însă rolul cert în patologie al M. kansasii şi M. 

avium intracellulare. 

Imunitatea faţă de mycobacterii, germeni patogeni cu parazitism 

facultativ intracelular, este o imunitate mediată celular, care, alături de 

protecţie, participă şi la mecanismul de producere a leziunilor. 

 

 

MYCOBACTERIUM  TUBERCULOSIS  

 TUBERCULOZA 

 

Forma clinică cea mai frecvent întâlnită este tuberculoza pulmonară, 

dar infecţia poate interesa majoritatea organelor şi ţesuturilor din organism: 

tuberculoză renală, uro-genitală, cutanată, ganglionară, osteo-articulară şi 

altele, apoi meningită, peritonită, pleurizie, etc. În cele ce urmează 

diagnosticul este axat pe tuberculoza pulmonară.  

 

          Patogenitate 

În marea majoritate a cazurilor poarta de intrare este respiratorie – 

bacteriile pătrund şi se multiplică în ţesutul pulmonar, ajungând eventual 

până în ganglionii limfatici mediastinali. 

Urmărirea infecţiei naturale la om a arătat că bacilul tuberculozei are o 

patogenitate redusă pentru specia umană. Poate că mai mult decât pentru 

oricare agent infecţios este important să se deosebească infecţia cu M. 

tuberculosis, de boala infecţioasă – tuberculoza.  

Ca regulă generală, prima infecţie este inaparentă! Ea este urmată însă 

de persistenţa bacililor în organism. Aceasta determină instalarea unei 

hipersensibilităţi de tip tardiv faţă de antigenele bacilului (apare după 

aproximativ 40 de zile şi se evidenţiază prin intradermoreacţie cu proteine 
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purificate din tuberculină – PPD) şi imunitate faţă de reinfecţie, numită şi 

premuniţie. Uneori, prima infecţie evoluează spre boală. Reinfecţii ulterioare 

sunt rezolvate rapid şi sunt, în general, inaparente.  

Infecţia tuberculoasă este un exemplu tipic de implicare a imunităţii 

mediată celular în patogenia şi rezistenţa antiinfecţioasă. 

O reinfecţie masivă din afară (exogenă) sau reactivarea bacilului din 

organism (reinfecţie endogenă) evoluează ca boală – tuberculoza.  

Leziunile pe care le produc sunt de 2 tipuri: exsudative şi productive. 

Leziunea exudativă în alveolele pulmonare este o reacţie 

inflamatorie obişnuită, cu exsudat lichid şi predominanţa neutrofilelor. 

Leziunea exsudativă se poate resorbi complet cu distrugerea bacililor, poate 

duce la necroza ţesuturilor cu extindere sau poate trece intr-o leziune de tip 

productiv. 

Leziunea productivă (foliculul tuberculos) – reacţie inflamatorie 

cronică de tip granulomatos.   

Se dezvoltă după instalarea imunităţii celulare. Este organizată într-o 

zonă centrală cu necroză cazeoasă şi bacili, înconjurată de o primă centură 

de celule gigante, multinucleate, conţinând bacili (celule Langhans) şi celule 

epiteloide cu citoplasma mai clară, şi o a doua centură de limfocite, 

monocite şi fibroblaste. Celulele gigante şi epiteloide sunt macrofage 

activate local. Distrugerea bacililor în macrofage permite evoluţia spre 

vindecare, cu fibrozarea ţesutului, şi eventual depunerea sărurilor de calciu. 

Substanţele greu digerabile enzimatic din compoziţia bacilului şi ţesutul 

cazeos provoacă reacţie inflamatorie de corp străin cu fibrozare-calcificare, 

reacţie numită granulomatoasă. Câţiva bacili sunt sechestraţi în zona 

necrotică, unde rămân pentru tot restul vieţii. Leziunile pulmonare şi din 

ganglionii mediastinali calcificaţi pot fi decelate radiologic ca marcă a 

primoinfecţiei şi formează complexul primar. Depăşirea capacităţii de 

fagocitare duce la multiplicarea bacililor, antrenarea ţesutului din jur în 

reacţia inflamatorie, cu extinderea zonei necrotice, eventual deschiderea 

acestor focare în arborele respirator sau în circulaţie şi diseminarea bacilului 

în organism. 

Aceste evenimente depind în ultimă instanţă de capacitatea celulelor 

macrofagice de a îngloba şi distruge M. tuberculosis. 

Intră astfel în joc pe de-o parte particularităţile biologice ale M. 

tuberculosis, cantitate şi virulenţa lor, iar pe de altă parte, determinismul 

genetic şi nivelul rezistenţei naturale şi a imunităţii celulare a organismului 

infectat. Particularităţile biologice considerate cele mai importante sunt: 

1. multiplicarea lentă, aerobă, ceeea ce permite organismului să-şi 

dezvolte răspunsul imun celular, cu mobilizarea şi activarea 

macrofagelor la locul multiplicării; 
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2. păstrarea viabilităţii luni şi ani de zile în ţesuturi în absenţa 

fagocitozei, ceea ce explică persistenţa (această păstrare a 

viabilităţii este evidentă pe mediile de cultură); 

3. constituţia chimică aparte a mycobacteriilor prin cantitatea mare 

şi varietatea substanţelor lipidice (30% din greutatea uscată, 

localizate mai ales în perete), precum şi reacţiile biologice 

produse de aceste substanţe. 

 

Substanţe bacteriene cu rol în infecţia tuberculoasă 

 

Substanţe Proprietăţi 

Proteine (prezente in PPD) Principalele antigene faţă de care apar 

limfocitele T sensibilizate 

Lipide (ceruri, glicozide, etc.)  

- Cord factor Toxic: inhibă migrarea polimorfonucleatelor 

in vitro;  

letal pentru şoarece (10 μg subcutanat) 

- Sulfolipid Probabil participă la virulenţă 

- Ceara D Stimulează răspunsul imun de tip celular 

faţă de proteinele bacteriene 

- Fosfatide Stimulează răspunsul inflamator de tip 

granulomatos, inclusiv necroza cazeoasă 

(doze mari) 

Polizaharide Rol necunoscut în patogeneză 

 

Imunitatea antiinfecţioasă este condiţionată genetic, existând 

persoane sau populaţii cu o rezistenţă crescută sau scăzută faţă de 

tuberculoză. Ea depinde de starea fiziologică a organismului, ca şi de boli 

care scad rezistenţa generală sau locală; Astfel, în copilărie, rezistenţa la 

îmbolnăvire este mai mare între 3-12 ani. Malnutriţia, stresul, administrarea 

de corticosteroizi sau alte imunodepresoare, boli precum diabetul, silicoza 

scad rezistenţa antiinfecţioasă. 

Dintre factorii rezistenţei naturale principalul rol îl joacă 

macrofagele. Macrofagul normal poate îngloba şi, eventual, distruge un 

număr mic de bacterii. Un număr mare de bacili  mai ales cu virulenţă 

crescută, depăşesc capacitatea bactericidă a fagocitului. Macrofagul devine 

eficient în urma activării prin limfokinele secretate de limfocitele T 

sensibilizate la contactul acestora în principal, cu antigenele proteice ale 

bacilului tuberculozei. 

Aceasta subliniază rolul imunităţii celulare – limfocit T sensibilizat, 

macrofag. Limfocitele T circulante sunt răspândite în tot organismul, putând 

fi evidenţiate prin intradermoreacţia cu PPD sau teste in vitro de imunitate 

celulară (inhibiţia migrării macrofagelor). Activarea macrofagelor se face în 

focarul inflamator, la locul multiplicării bacililor.  
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Un număr mare de bacili cu virulenţă crescută declanşează o reacţie 

inflamatorie puternică, cu distrugeri tisulare extinse, în care capacitatea 

bactericidă a fagocitelor este scăzută iar infecţia evoluează spre boală.  

Un număr mic de bacili cu virulenţă scăzută provoacă o inflamaţie 

care evoluează spre vindecare, cu persistenţa bacililor în organism, fiind 

sursă posibilă de reinfecţie. 

Echilibrul dintre proprietăţile bacilului şi imunitatea celulară explică 

astfel atât patogenia infecţiei cât şi imunitatea antituberculoasă. O situaţie 

asemănătoare se întâlneşte în infecţii produse de alte mycobacterii şi în 

primul rând, în lepră. 

 

Profilaxie: vaccinarea antituberculoasă cu BCG 

BCG-ul este un bacil nevirulent obţinut în laborator prin pasaj pe 

cartof cu bilă (peste 14 ani) a unei tulpini de M. bovis. Introdus intradermic 

în primele zile după naştere, stimulează apariţia limfocitelor T sensibilizate 

şi o inflamaţie productivă locală. Bacilul nu se răspândeşte în organism, dar 

conferă o rezistenţă crescută faţă de infecţia cu M. tuberculosis. Deşi BCG-

ul dispare din cicatricea postvaccinală după 2-3 ani, rolul lui de stimulare a 

imunităţii celulare este preluat de bacilii pătrunşi în organismul uman, ca 

urmare a infecţiei naturale. În absenţa infecţiilor naturale, organismul îşi 

pierde hipersensibilitatea şi reacţia la PPD devine negativă. În consecinţă, 

persoanele cu intradermoreacţie negativă vor fi revaccinate. Astfel, rolul 

BCG este acela de a iniţia starea de premuniţie printr-un bacil lipsit de 

virulenţă. 

O situaţie oarecum paradoxală, care ar putea aşeza într-o lumină 

nouă imunitatea antituberculoasă, a apărut în urma experienţelor pe şoareci, 

efectuate de soţii Youmans, care au reuşit să imunizeze animalele de 

laborator faţă de infecţia cu M. tuberculosis, folosind un vaccin preparat cu 

ribosomi din bacilii tuberculozei. Experienţele au arătat că se poate obţine o 

imunitate, fără ca limfocitele T sensibilizate să fie decelabile în circulaţie – 

imunitate fără hipersensibilitate. Întrucât leziunile tisulare extinse din 

tuberculoză se datorează în mare măsură reacţiei inflamatorii de 

hipersensibilitate, această vaccinare ar evita neajunsurile vaccinării cu BCG. 

Experimentarea nu a ajuns însă în stadiul aplicării la om şi numai rezultatele 

viitoare vor demonstra dacă BCG va fi înlocuit sau nu în practica medicală. 

 

Testarea imunităţii antituberculoase: IDR la la tuberculină 

Intradermoreacţia la tuberculină constituie metoda prin care se 

evidenţiază imunitatea mediată celular şi hipersensibilitatea de tip tardiv, 

faţă de antigenele bacilului Koch.  

Tuberculina (sensitina bacililor tuberculozei) este un preparat 

obţinut dintr-o cultură de 5 săptămâni în bulion glicerinat, autoclavată, 
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filtrată. Lichidul concentrat 1/10 din volumul iniţial constituie tuberculina 

brută (tuberculina veche).  

În prezent se utilizează proteinele purificate din tuberculină - P.P.D. 

(derivat proteic purificat).  

După tehnica Mantoux se introduce strict intradermic pe faţa 

anterioară a antebraţului stâng 0,1 ml din soluţia P.P.D. conţinând 2 unităţi 

tuberculină.  

Citirea se face la 72 de ore urmărind apariţia sau nu a reacţiei locale 

eritematoase. Se măsoară în mm, cel mai mare diametru transversal al 

reacţiei. Se consideră reacţie pozitivă, o reacţie eritematoasă cu diametru 

mai mare de 10 mm, la care se asociază papula dermică palpabilă şi cu 

denivelare faţă de tegumentele înconjurătoare. 

O reacţie locală eritematoasă cu diametrul de 0-9 mm este 

considerată reacţie negativă. 

1. IDR pozitivă: apare reacţie locală eritematoasă cu diametru >10 

mm, papula dermică palpabilă şi cu denivelare faţă de tegumentele 

înconjurătoare, chiar nodul. Semnifică prezenţa  imunităţii antituberculoase. 

Persoana respectivă nu trebuie vaccinată. Este pozitivă la persoanele  

vaccinate cu B.C.G.. 

La persoane infectate asimptomatice sau bolnavi de tuberculoză, pot 

apărea reacţii locale intense. Reacţii intense se pot asocia cu necroză locală 

sau reacţie generală febrilă. La bolnavi cu leziuni tuberculoase în evoluţie, 

administrarea P.P.D. poate agrava boala. 

Apariţia unei reacţii pozitive la o persoană (de obicei copil) cu o 

reacţie anterioară negativă (viraj tuberculinic) surprinde  momentul infecţiei 

naturale cu bacilul tuberculozei. 

2. IDR negativă: nu apare reacţie locală sau apare o reacţie locală 

eritemaroasă, cu diametrul sub 9 mm. Semnifică absenţa imunităţii 

antituberculoase. Persoana trebuie vaccinată cu vaccin BCG.  

Reacţia este negativă la persoane neinfectate sau nevaccinate, dar 

poate indica pierderea reactivităţii prin boli anergizante (rujeolă, tuse 

convulsivă, gripă, etc.), caşectizante, etc. 

În zone geografice în care se întâlnesc frecvent micobacterii atipice 

se pot utiliza sensitine preparate din culturile acestor bacili. 

Hipersensibilitatea de tip tardiv mai poate fi evidenţiată prin testul de 

imunitate celulară al inhibării migrării macrofagelor. 
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GENUL    BACILLUS 

 

Genul Bacillus cuprinde bacili Gram pozitiv, aerobi, mobili, strict 

aerobi sau aerob-anaerobi facultativi, sporulaţi şi necapsulaţi, cu excepţia 

bacilului cărbunos care are capsulă şi este neciliat. Sunt larg răspândiţi în 

natură, prezenţi deseori pe sol. 

Se dezvoltă pe medii simple de cultură, pe mediile solide sub forma 

de colonii caracteristice R. Unele specii ale acestui gen: B. subtilis,                   

B. polymyxa, B. cereus, etc. sunt saprofite, găsindu-se pe sol, în apă, aer şi 

alte elemente de mediu.  

Datorită sporilor, care prin rezistenţa lor au o mare persistenţă în sol, 

sunt în principal caracterizate ca bacterii de sol (telurice). Aceeaşi rezistenţă 

a sporilor explică şi uşurinţa cu care pot fi contaminate diverse materiale 

medico-chirurgicale, alimente, medii de cultură, etc. 

Multe dintre speciile acestui gen pot elabora produşi cu proprietăţi 

antibiotice. 

Singura specie patogenă este Bacillus anthracis (bacteridia 

cărbunoasă sau bacilul cărbunos),  

Speciile B. cereus şi B. megaterium pot declanşa la om toxiinfecţii 

alimentare, datorită capacităţii de a elabora o enterotoxină, similară cu cea 

produsă de tulpinile enterotoxigene de E. coli;  

Unii reprezentanţi ai genului sunt folosiţi cu scop industrial pentru 

biosinteza antibioticelor (B. polymyxa, B. licheniformis). 

 

BACILLUS ANTHRACIS  

 INFECŢIA CĂRBUNOASĂ 

Bacillus anthracis este agentul etiologic al antraxului (cărbune).  

Antraxulul este o antropozoonoză ce evoluează la animale ierbivore, 

ca urmare a pătrunderii sporilor prezenţi pe sol. Produce infecţia cărbunoasă 

la animale (ovine, bovine, mai rar suidee şi la cabaline). De la animale se 

poate transmite accidental la om. 

Infecţia umană este  o antropozoonoză şi are un caracter profesional. 

La bacilul cărbunos s-au evidenţiat şi caracterizat parţial 3 antigene 

importante: polipeptidul capsular (acid D-glutamic), antigenul somatic 

polizaharidic şi o toxină proteică cu 3 componente: antigenul protector, 

factorul letal şi factorul de edem. 

Manifestarea clinică umană este condiţionată de calea de pătrundere 

a bacteriilor în organism. 
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     Infecţia cărbunoasă - forme clinice 

 

Calea de pătrundere Forma clinică Gravitate Frecvenţă 

Cutanată (leziuni) Pustulă malignă Redusă Mare 

Pulmonară (inhalare) Antrax pulmonar 

(pneumonie) 

Mare Redusă 

Digestivă (alimente) Antrax intestinal 

(enterita) 

Mare Redusă 

 

1.  Formele clinice ale infecţiei la om, sunt:  

 Cutanată (“pustulă malignă”), care apare ca şi o leziune unică 

sau multiplă, înconjurată de edem, la început sub formă de 

maculă apoi papulă, veziculă şi pustulă, care se transformă într-o 

crustă de culoare neagră, de unde şi numele de cărbune. 

 Viscerală: intestinală, care evoluează ca o enterită gravă cu 

scaune mucosanguinolente. 

 Pulmonară, sub forma unei pneumonii grave. 

 Meningeală 

 Toate formele clinice pot fi însoţite de septicemie, care agravează 

evoluţia bolii. 

 

Patogenitate 

Prezenţa capsulei permite iniţierea infecţiei şi difuzarea agentului 

patogen (capsula protejează bacteria de fagocitoză).  

Exotoxina cărbunoasă este o toxină sinergică, formată din 3 

molecule diferite: factor protector, factor edem şi factor letal. Sunt necesare 

toate cele 3 componente ale toxinei pentru acţiunea toxinei. 

Are efect neurotoxic; Determină eritem şi edem la locul de 

multiplicare al bacilului cărbunos. În infecţia cărbunoasă cutanată determină 

edem cutanat.  

Semnele clinice se datorează toxinei, care se acumulează treptat în 

organismul infectat, atingând nivelul maxim în momentul decesului.  

 

Profilaxia specifică, adresată animalelor cu deosebită eficienţă, a 

fost introdusă de către Pasteur, prin inocularea unor tulpini bacteriene 

atenuate prin căldură (43
o
C); ulterior au fost preparate şi alte vaccinuri. 

Pentru persoanele expuse profesional infecţiei, s-au utilizat, cu rezultate 

bune, vaccinuri conţinând toxoizi. 
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GENUL CLOSTRIDIUM 

 

Caracteristicile generale ale genului pot fi definite prin: 

- bacili Gram pozitivi,  

- sporulaţi 

- mobili, cu excepţia C.perfringens 

- strict anaerobi 

Acest gen este reprezentat de peste 60 de specii, însă cei mai 

importanţi sunt: 

- Clostridium botulinum 

- Clostridium tetani 

- Clostridium perfringens, histoliticum, aedematiens, care sunt 

cunoscuţi ca şi Clostridiile gangrenei gazoase 

- Clostridium difficile 

 

 

CLOSTRIDIUM   BOTULINUM 

BOTULISMUL 

Clostridium botulinum este agentul etiologic al uneia dintre cele mai 

grave boli, şi anume botulismul, care este încadrată în categoria 

intoxicaţiilor - boli produse fără infecţie, doar prin acţiunea toxinei: în 

botulinism, leziunile sunt datorate toxinei botulinice, eliberată de bacilul 

botulinic în aliment şi care pătrunde în organism prin consumul alimentului. 

Toxina produsă de către C. botulinum se numeşte toxina botulinică şi 

prezintă 8 forme antigenice (A-G). Pentru om au semnificaţie 

epidemiologică formele A, B, E şi F. 

Toxina este sensibilă la căldură, dar pentru inactivarea ei este 

necesară fierberea minim 20 de minute. 

 

Patogenie 
Toxinfecţia alimentară are o incubaţie de 12 – 36 ore, apare după 

ingerarea alimentelor contaminate (care de obicei sunt produse conservate 

acasă, sosuri, peşte, măsline şi miere păstrate la pH alcalin). 

Toxina botulinică: este o toxină neurotropă. Acţionează la nivelul 

sinapselor neuromusculare, blochează eliberarea acetilcolinei, ceea ce 

conduce la apariţia paraliziilor: paralizii de nervi cranieni (diplopie, 

disfagie), tulburări de deglutiţie, ileum paralitic, retenţie urinară. Ulterior se 

instalează paralizie diafragmatică, respiratorie şi deces.  

DL per os = 0,1g iar DL i.v = 0,1 ng. Este cea mai puternică toxină, 

otravă, depăşind capacitatea toxică a unor alcaloizi. 1g de toxină botulinică 
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poate omori 1 milion de şoareci iar 3 g de toxină purificată, poate omori 

toată populaţia globului. 

 

Tratament 
1.  Antibiotice  - este de preferat Penicilina 

2. Administrarea serului antibotulinic: antitoxine trivalente (A, B şi 

E) sau antitoxine specifice, în cazul în care este determinată antigenicitatea 

toxinei. 

 

 

CLOSTRIDIUM   TETANI         

Mod de transmitere: contaminarea unei plăgi cu spori produşi de 

bacilul tetanic. Dezvoltarea bacililor la locul de pătrundere depinde de 

existenţa condiţiilor de anaerobioză. Bacilul tetanic se multiplică la nivelul 

plagii tetanigene, cu elaborarea toxinei tetanice, care difuzează pe cale 

nervoasă spre SNC. Perioada de incubaţie variază de la câteva zile la trei 

săptămâni. 

Clostridium tetani  produce o neurotoxină (tetanospasmina), care 

acţionează asupra SNC, cauzând paralizii spastice. 

Toxina tetanică este o toxină neurotropă. Blochează eliberarea 

neurotransmiţătorilor inhibitori ai sinapselor neuromusculare. Se eliberează 

continuu acetilcolina, ceea ce conduce la apariţia spasmelor musculare, a 

disfuncţiilor nervilor cranieni, cu apariţia de trismus,  risus sardonicus şi în 

final contractură generalizată (opistotonus) şi deces prin spasm glotic. 

 

 Forme clinice: 

a. Tetanosul localizat este o formă uşoară de tetanos, caracterizat 

prin spasm muscular persistent la locul de pătrundere al bacililor tetanici. 

b. Tetanosul localizat la extremitatea cefalica este frecvent asociat 

cu disfuncţia unuia sau mai multor nervi cranieni, cel mai frecvent nervul 

facial VII. 

c. Tetanosul generalizat este cea mai frecventă şi mai severă formă 

de tetanos. Simptomatologia tipică este reprezentată de trismus, risus 

sardonicus şi opistotonus. Se poate întâlni tahicardia, hipocalcemia, 

meningita bacteriană şi insuficienţa respiratorie. 

Rata mortalităţii este de 15 - 30 %, cu incidenţă mai crescută la copii 

şi vârstnici. 

 

Tratament 
Clostridium tetani este dificil de izolat, astfel încât tratamentul va 

trebui iniţiat pe baza diagnosticului clinic.  
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Profilaxie 

Prevenirea se face prin imunizarea cu anatoxină tetanică asociată cu 

anatoxină difterică şi B. pertussis sub forma trivaccinului DTP, la 

primovaccinare şi ulterior cu bivaccin DT (anatoxină tetanică asociată cu 

anatoxină difterică). 

 

GERMENI GANGRENEI GAZOASE 

Gangrena gazoasă este o infecţie produsă germenii gangrenei 

gazoase, bacterii anaerobe din genul Clostridium:  

 Clostridium  septicum 

 Clostridium histolyticum    

 Clostridium sporogenes 

 Clostridium aedematiens 

 Clostridium  perfringens 

Principalul agent etiologic este Clostridium  perfringens. 

 

Pot fi asociate  mai multe specii anaerobe şi pot fi prezente şi bacterii 

aerobe care prin consumul oxigenului, facilitează multiplicarea bacteriilor 

anaerobe:  

 
Anaerobi Aerobi 

 C. septicum  Staphiloccocus 

 C.histolyticum    Streptococcus 

 C.sporogenes 

 C.aedematiens 

 C.perfringens 

 E.coli, 

 Proteus,  

 Pseudomonas, 

 Corynebacterium 

 

Clostridiile gangrenei gazoase produc leziuni histolitice/proteolitice, 

ale ţesuturilor, în funcţie de speciile asociate: C.histolyticum este proteolotic 

iar C.perfringens zaharolitic, ceea ce conduce la producerea de gaze, 

explicând formarea edemul (cu acumulare de gaze) şi leziunile distructive 

tisulare locale. Bacteriile se multiplică în sânge, conduc la septicemie şi 

eliberează o exotoxină, responsabilă de lezarea fosfolipidelor membrane 

(celulară şi mitocondrială), cu efect de lecitinază, care lizează hematiile, 

producând anemie. 

Alte infecţii determinate de C.perfringens sunt: abcese ale vezicii 

biliare, ale uterului, trompelor uterine, abcese abdominale, celulita 

localizată, enterita necrozantă (frecvent letală).  

Clostridium perfringens produce septicemie post abortum.  
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C.perfringens tip A poate cauza o toxinfecţie alimentară, datorită 

toxinei eliberate în alimentele consumate.  

 

Tratamentul - se începe cât mai curând posibil după precizarea 

diagnosticului clinic (diagnosticul de laborator va confirma sau nu 

diagnosticul clinic câteva zile mai târziu), prin administrarea de doze mari 

de Penicilină. 

 

CLOSTRIDIUM   DIFFICILE 

Clostridium difficile este un bacil noninvaziv care produce 

citotoxinele A şi B, care pot cauza moartea celulelor intestinale şi denudarea 

mucoasei producând colita pseudomembranoasă  

Colita pseudomembranoasă: enterita post antibiotice este 

consecinţa terapiei cu antibiotice cu spectru larg: Clindamicina, 

Cefalosporine (cefazolin şi cephalexin), Ciprofloxacin. Evoluează cu greaţă, 

diaree apoasă şi uneori cu sânge, crampe şi febră, dureri abdominale, febră, 

semne "peritoneale". Bolnavii prezintă  o stare generală alterată, prostraţie, 

letargie, anemie. Colonoscopia vizualizează leziunile mucoase tipice. 

Confirmarea diagnosticului este dificilă, deoarece Clostridium 

difficile colonizează indivizii normali, reprezentând 3% din microbiocenoza 

intestinală. Pe durata bolii, procentul colonizării cu Clostridium difficile 

creşte la 20%. 

 

Tratament: Cazurile uşoare trebuie să întrerupă administrarea 

antibioticului. Cazurile moderate necesită administrarea de Metronidazol sau 

Vancomicină (oral). Cazurile severe necesită administrarea de Metronidazol 

sau Vancomicină (intravenos). 

 

 

FAMILIA  ENTEROBACTERIACEAE 

 

Enterobacteriile sunt bacili Gram negativi mobili sau imobili, 

majoritatea fiind ubiquitari, existând în număr mare în intestinele omului şi 

animalelor, dar pot fi găsite şi pe piele, în orofaringe şi în apă.  

Majoritatea enterobacteriilor sunt oportuniste: E. coli, Citrobacter, 

Enterobacter, Serratia, Providencia, Arizona, Klebsiella, Proteus şi Yersinia 

enterocolitica. 

Unele enterobacterii au patogenitate certă: Salmonella, Shigella, 

Yersinia pestis. Există tulpini patogene de E.coli: 

- E.coli enteroaderent (EAEC),  

- E.coli enterotoxigen (ETEC),  

- E.coli enterohemoragic (EHEC), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotic
http://en.wikipedia.org/wiki/Cefazolin
http://en.wikipedia.org/wiki/Cephalexin
http://en.wikipedia.org/wiki/Anemia
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Specie Rezervor major 
Infectii clinice 

majore 

E.coli 
Tract gastrointestinal uman 

   Purtători animali 

Diaree 

Infecţii  de tract 

urinar 

Meningită nou născut 

Klebsiella 
Tract gastrointestinal uman 

 
Pneumonie 

Septicemie 

Infecţii în mediul 

spitalicesc 

 

Citrobacter 

Enterobacter 

Serratia 

Mediu ambiant 

 

Proteus  spp. Tract gastrointestinal uman Infecţii de tract urinar 

Yersinia enterocolitica 
Tract gastrointestinal uman 

Purtători umani si animali 
Enterocolite 

ETEC 
Tract gastrointestinal uman 

 
Diareea călătorilor 

EHEC 
Tract gastrointestinal uman 

 

Diaree 

Sindrom hemolitic 

uremic 

EAEC Tract gastrointestinal uman Diaree 

Shigella Tract gastrointestinal uman Dizenterie 

Salmonella typhy Tract gastrointestinal uman Febră tifoida 

Salmonella enteritidis 
Vite 

Păsări domestice 
Gastroenterite 

 

 

Determinanţi de patogenitate: 

1. Imunologic sunt cunoscute trei tipuri principale de antigene : 

 antigenul de înveliş K – asociat cu polizaharidele capsulare 

 antigenul H  - flagelar (important pentru serotipul Salmonella) 

 antigenul O - somatic (diferenţele din lanţul polizaharidic al 

lipopolizaharidelor determină tipul acestui antigen) 

2. Factori de patogenitate: 

 endotoxina (LPS) 

 exotoxine (enterotoxine produse de E. coli, toxine Shiga şi Shiga-

like) 

 factori de aderare: aderarea prin pili 

 capsula şi alţi antigeni de suprafaţă 

 hemolizinele E. coli: deşi nu se cunoaşte mecanismul de acţiune 

specific, aceste toxine sunt  superantigen. Acţiunea lor toxică 

depinde de producerea concomitentă a unui răspuns imun. Se 

leagă pe suprafaţa limfocitelor şi a macrofagelor. Prin legarea de 
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limfocite şi macrofage determină eliberarea în cantitate mare de 

citokinelor proinflamatorii: IL1; IL6, TNF .   

Endotoxine: Mecanismul de acţiune al endotoxinelor este 

nespecific.  

Efectul biologic al endotoxinelor a fost elucidat prin inocularea la 

animale de experienţă, rezultatele şi constatările obţinute fiind extrapolate 

ulterior şi la om. Efectul biologic nu se datoreşte acţiunii directe ci acţiunii 

indirecte a endotoxinei, de activare a diverselor celule (monocite, 

macrofage, limfocite, plachete sanguine şi celule endoteliale), stimulând  

producerea citokinelor proinflamatorii  

 Efectul biologic diferă în funcţie de cantitatea de endotoxină: 

1. Inoculate în doze mici (1g la un organism de 70 kg), determină: 

♦ febră, prin acţiunea pirogenului endogen (IL1), asupra centrilor 

nervoşi din hipotalamus 

♦ modificarea constantelor biologice: modificarea numărului de 

leucocite: leucopenie urmată de leucocitoză, hiperglicemie 

♦ modificări vasculare: vasodilataţie, creştera permeabilităţii 

vasculare, hipotensiune arterială, mici hemoragii vasculare 

♦ la animalele bolnave, determină avort datorită hemoragiilor 

retroplacentare.  

2. în doze mari, endotoxina determină şoc endotoxic.  

 Se produce coagulare intravasculară diseminată (trombi de 

fibrină în vase), hemoragii. Se produc hemoragii intestinale şi 

necroză a corticalei renale. 

 Apar semne de suferinţă organică, datorită modificărilor 

circulatorii produse prin CID şi datorită hemoragiilor vasculare. 

        Şocul toxic este ireversibil. Se poate produce în orice infecţie cu 

bacterii Gram negative, în special în cazul aplicării unei antibiotiboterapii 

intensive, care determină liza bacteriilor, cu eliberarea unei cantităţi mari de 

endotoxină. 

 

3. Administrarea de endotoxină în doze mici şi repetate conduce 

la: 

♦ creşterea toleranţei faţă de dozele mici de endotoxină.  

♦ creşterea rezistenţei organismului faţă de diverşi agenţi 

infecţioşi, deoarece stimulează fagocitoza, mecanismele 

fagocitare (mieloperoxidază), activează macrofagele, stimulează 

producerea de interferon. Pentru efectul de creştere a rezistenţei 

organismului în special faţă de infecţiile virale, endotoxinele 

sunt utilizate terapeutic, sub forma comercială de Polidin (un 

amestec de bacterii Gram negative).   
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ESCHERICHIA   COLI  

 

Escherichia coli (E. coli) este un bacil Gram negativ, care produce o 

mare varietate de infecţii. Prima implicare a acestuia în gastroenterite a fost 

semnalată în anul 1945 odată cu descrierea unor serotipuri“enteropatogene”.  

Există tulpini de E. Coli patogene: 

 care deţin pili P1: aderă de mucoasa uretrală iniţiind infecţii 

urinare. 

 EHEC:  E.coli enterohemoragic. 

 tulpini enterotoxigene: ETEC - E.coli enterotoxigenic: prin pili 

denumiţi CFA (factori antigenici de colonizare), cu determinism 

plasmidic, colonizează mucoasa intestinală, eliberează 

enterotoxină şi produc enterită de tip holeriform.  

 tulpinile enteroinvazive EIEC - E.coli entero (aderent) invaziv, 

au capacitatea de a invada epiteliul intestinului gros, dar şi de a 

elibera o exotoxină: toxina shiga - like. Toxina shiga like produsă 

de tulpini patogene de E. Coli este o toxina citotoxică, inhibă 

sinteza proteinelor. Produce leziuni biochimice celulare, fără 

distrugerea celulei. Este perturbată morfologia celulară.  

 EPEC - E. Coli enteropatogen. 

 

ETEC  
Tract gastrointestinal uman 

Purtatori umani  
Diareea calatorilor  

EHEC  
Tract gastrointestinal uman 

Purtatori umani  

Diaree  

Sindrom hemolitic   

uremic  

EPEC  
Tract gastrointestinal uman 

Purtatori umani  
Diaree  

 

E. coli enterotoxigen (ETEC), 

 

Este resposabil de diareea acuta infantilă.  

Enterita produsa de E. coli enterotoxigen (ETEC), se manifestă 

asemănător holerei, prin: 

 diarea apoasă fară sânge sau mucus.  

 crampe abdominale frecvente  

 simptomele de tract gastrointestinal superior (greaţa şi vomă) 

se întalnesc în aproximativ 20% din cazuri.  

Perioada de  incubaţie este de 4 - 96 ore. Evoluţia clinică este mai 

uşoară. Simptomele durează în general 2 - 3 zile. 
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Patogenie 

Patogenia enteritei produsă de aceste tulpini de E. coli, seamană cu 

cea din holeră dar este mai complexă. E. coli enterotoxigen (ETEC), 

produce o enterotoxină termolabilă,  o enterotoxină termostabilă sau 

ambele.  

 Enterotoxina termolabilă este asemănătoare structural cu toxina 

holerică. Au proprietăţi antigenice comune cu efecte biochimice 

similare.  

 În contrast cu toxina holerică,  toxina termolabilă a E. coli nu 

activează adenilat ciclaza - sistemul cAMP;  

 activează guanilat ciclaza, crescând concentraţia de cGMP în 

celulele mucoasei intestinale.  

 Enterotoxina termostabilă diferă de cea termolabilă prin faptul că  

pastrează activitatea biologica şi după încălzire (65 grade C timp 

de 30 minute). 

 Producţia celor 2 toxine este sub control plasmidic şi poate fi 

transferată altor microorganisme prin conjugare.  

E.coli enteroinvaziv (EIEC) 

Tulpinile de E. coli enteroinvaziv (serotipuri O28, O124, O 143, etc) 

produc enterite. Au capacitatea de a invada mucoasa intestinală într-o 

manieră similară cu Shigella. Perioada de incubaţie este între 1 - 3 zile. 

Evoluează ca şi dizenteria cu  febră, dureri abdominale,  scaune muco -

sanguinolente. Simptomele dispar într-o saptămână. Incidenţa acestei infecţii 

a crescut dramatic în ultimii ani. Tulpinile enteroinvazive de E. coli sunt 

identificate prin testul kerato-conjunctivitei Sereny la cobai.  

Tratament 

Testarea sensibilităţii la antibiotice este necesară deoarece rezistenţa 

este foarte larg răspândită în această familie de bacterii. 

 

 

SHIGELLA 

Proprietăţi generale ale bacteriilor din genul Shigella: sunt bacili 

Gram negativi imobili, nu fermentează lactoza.  

Clasificarea se face în concordanţă cu diferenţele de antigen somatic 

(O): 

1. Grupa A: Shigella dysenteriae,  

2. Grupa B: Shigella flexneri 

3. Grupa C: Shigella boydii 

4. Grupa D: Shigella sonnei 
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În funcţie de alte antigene, grupele de Shigella se clasifică astfel: 

 S. dysenteriae se împarte în 10 tipuri antigenice:  

- tip 1 este S. dysenteriae shigae,  

- tip 2 este S. dysenteriae schmitzi,  

- tipurile 3 la 10 sunt S. dysenteriae Large-Sachs 

 S. flexneri se împarte în 6 tipuri antigenice, câteva subtipuri şi 

variantele X şi Y 

 S. boydii se împarte în 15 tipuri antigenice 

 S. sonnei are numai un tip antigenic, dar două variante: S şi R 

 

Epidemiologie 

Shigella este agentul dizenteriei bacilare. Shigella este un patogen 

specific uman, nu se pretează la nici un animal. Se transmite pe cale fecal-

orală, prin contact direct interuman (incluzând contactul sexual) sau prin 

alimente sau apă contaminate. În prezent sunt frecvente infecţiile produse de 

Shigella sonnei, Shigella  flexneri; Se semnalează epidemii în zone 

subdezvoltate: Africa, Asia, America Centrala. În Mexic, America Centrală 

s-au înregistrat peste 500.000 cazuri, cu Shigella shiga, şi cu mortalitate de 

35%. Perioada de incubaţie este de 1- 4 zile. Infecţia poate fi asimptomatică, 

mai ales cu Sh.sonnei. La formele clinic manifeste, debutul este brusc. Se 

manifestă prin febră (2-5 zile) crampe abdominale severe, vărsături, tenesme 

şi emisia de scaune caracteristice muco-sanghinolente, uneori purulente, cu 

resturi celulare şi  PMN (polimorfonucleare). La copii, bătrâni, dizenteria  

poate fi cauza de deces. Unele persoane sunt “purtatori cronici” - pot avea 

episoade recurente ale bolii. Shigella disenteriae shiga determină forme 

severe prin toxina Shiga (neurotoxina).  

1. Complicaţii:  

 - sindrom uremic-hemoragic (trombocitopenie, anemie hemolitică, 

insuficienta renală acută),  

-  sindrom Reiter cu artrită cronică - Shigella flexneri  

 

Patogenie 

Dizenteria este o enterocolită, datorită  invadării mucoasei colice 

de către bacterii prin: multiplicarea bacteriilor şi producerea de leziuni 

caracteristice ale mucoasei.  

Bacilul dizenteric are capacitatea de a invada epiteliul intestinului 

gros, dar şi de a elibera o exotoxină: toxina shiga. 

Toxina shiga produsă de bacilul dizenteric shiga este o toxină 

citotoxică: inhibă sinteza proteinelor. Produce leziuni biochimice celulare, 

fără distrugerea celulei. Este perturbată morfologia celulară.  
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Tratament - se face în funţie de sensibilitatea la AB (medicamentul 

recomandat este Ampicilina/Amoxicilina). Rezistenţa la Trimetoprim-

sulfametoxazol este comună. 

 

Alte bacterii invazive 

1. E.coli enteroinvaziv   

2. unele tulpini de Salmonella,  

3. Yersinia enterocolitica  

 

SALMONELLA 

SALMONELOZE 

Clasificare: 

Genul Salmonella cuprinde un număr mare de specii. Unele specii 

infectează omul, dar există o mulţime de specii de Salmonella care 

parazitează animalele şi păsările. Diferitele specii şi serotipuri de Salmonella 

sunt subclasificate în sute de serotipuri.  

Există „purtatori cronici asimptomatici” umani sau animali de 

salmonele. 

Din multitudinea speciilor (1200 specii), sunt importante pentru 

patologia umană, următoarele specii:  

- Salmonella typi,  

- Salmonella paratyphi A şi B,  

- Salmonella. enteritidis  

- Salmonella typhimurium, 

Speciile de Salmonella cauzează boli diferite, numite salmoneloze:   

a. Salmoneloze majore:  

- febra tifoidă şi paratifoidă: afectează exclusiv omul, se 

transmit pe cale fecal-orală, apă contaminată sau prin 

procesul de prelucrare şi manipulare a mîncarii de către 

„purtatori cronici asimptomatici”. 

În prima săptămână bolnavii prezintă: letargie, febră, dureri, 

constipaţie iar în a doua săptămână: febră crescută, abdomen 

dureros, rozeole tifice, diaree, hepatosplenomegalie. 

b. Salmoneloze minore:  

- toxinfecţii alimentare - au o incidenţă crescută în ultimul 

timp.  
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Sunt cauzate de unele specii de Salmonella: Salmonella 

typhimurium, Salmonella enteritidis,.S.anatum, prin ingerarea 

de carne, lapte, ouă infectate.  

Evoluţia clinică: au o incubaţie mai lungă, de 12 – 48 de ore, 

evoluează cu febră, sindrom diareic. Este necesar diagnosticul diferenţial cu 

toxiinfecţiile alimentare stafilococice.  

 

Tratament: în funcţie de testul de sensibilitate la antibiotice; este 

recomandat Cloramfenicolul. Ampicilina şi Trimethoprim-sulfametoxazolul 

sunt alternative cu efecte secundare mai puţin severe. 

 

VIBRIONACEAE 

                                                VIBRIO   CHOLERAE                                                                                                                                                        

HOLERA 

Genul Vibrio cuprinde bacili Gram negativi, scurţi, încurbaţi 

Principalele caracteristici: 

 oxidazo - pozitivi  

 mobili, datorită unui  cil polar 

 anaerobi sau anaerobi facultativi. 

 

Clasificare: 

Genul Vibrio cuprinde: 

 grupa O1: V. cholerae O1 cu 2 biotipuri: clasic şi biotipul El Tor 

 grupa non O1, este asociată cu cazuri izolate de holeră şi mici 

diarei sporadice. 

 

Vibrio parahemolyticus a fost izolat din sindroame diarice 

determinate de consumul de alimente de provenienţă marină (fructe de 

mare).  V. parahaemolyticus este invaziv si toxigen. 

Vibrio vulnificus cauzează  infecţii sistemice. În contrast cu alte 

specii ale genului Vibrio acesta fermentează lactoza. Se gaseste in fructele 

de mare contaminate, iar infecţia umană apare ca urmare a consumarii crud, 

sau puţin prelucrate prin căldură, a acestora. 

V. cholerae şi V. parahaemolyticus sunt cele mai importante specii 

ale genului Vibrio. Ambele specii produc enterita, dar mecanismul este 

diferit. 
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Patogenia holerei  

Se produce colonizarea intestinului subţire.   

 

Determinanţi de patogenitate: 

1. Factorul de colonizare -  vibrionii aderă de microvili (marginea în 

perie a enterocitelor);  se ataşează pe un receptor gangliozidic de pe celulele 

intestinale şi se multiplică.  

2. Enterotoxina:  este o este o proteina formată din 2 subunitati: A, 

B (binding). Este o exotoxină citotonică.  

 Subunitatea A activează adenilat ciclaza în 15-30 minute, 

conducând la o creştere a concentraţiei intracelulare a cAMP. 

 modifică mediatori, mesageri celulari. Are efect reversibil, cu 

modificarea proprietăţilor fiziologice ale celulei: transformă 

enterocitul din celulă absorbantă devine celulă secretorie de apă 

şi electroliţi. Determină creşterea activitatii adenilat ciclazei şi a 

nivelului AMPc în celule, ceea ce are ca şi efect, secreţia de apă 

şi electroliţi. Creşterea AMP-ului ciclic inhibă absorbţia Na şi a 

K, determinind pierderea de Na, K şi bicarbonat în intestin, cu o 

pierdere corespunzătoare de lichide, pentru a menţine 

izotonicitatea fluidului intestinal. Pierderea de apă şi electroliţi 

conduce la deshidratare.  

 pierderea de apă şi electroliţi, conduce la enterită cu scaune 

apoase.  

HOLERA 

Epidemiologie: Holera este endemică în Asia şi epidemică în Africa.  

Există  persoane asimptomatice “purtatori sanatoşi”.  

Contaminare umană: transmitere fecal-orală, contact interuman 

direct, consum de apă contaminată (cu MF): cea mai frecventă modalitate de 

transmitere a holerei este prin consum de alimente contaminate (alimente de 

mare, vegetale, produse nepasteurizate)  

 Evoluează cu scaune diarice mucoapoase, riziforme, care conduc la 

deshidratare puternică, accentuată de numeroase vărsături, crampe 

musculare, scăderea tensiunii arteriale, stare de torpoare. Fără o intervenţie 

rapidă (rehidratare mai ales) se atinge o rată de mortalitate de 60%.   

 

Tratament: în funcţie de sensibilitatea la antibiotice, determinată 

prin  efectuarea antibiogramei: Tetraciclină, Cloramfenicol, Sulfamide şi 

rehidratare. 
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PSEUDOMONAS 

P. aeruginosa este cel mai important patogen uman, este un 

oportunist, producînd infecţii la pacienţii imunocompromişi. Habitatul 

natural este solul şi apa. 

 

Carateristicile principale: 

 bacili Gram negativi, capsulaţi, aerobi 

 oxidazo - pozitivi 

 nefermentativi 

 mobili 

 produc pigment fluorescent sub lumină ultravioletă: piocianină, 

pioverdină,  

 

Determinanţi de patogenicitate: 

 enterotoxină  

 LPS 

 exotoxine  

 altele 

Toxina A a bacilului piocianic: este o toxină citotoxică: inhibă 

sinteza proteinelor. Produc leziuni biochimice celulare, fără distrugerea 

celulei. Este perturbată morfologia celulară. Celula bacteriană este omorâtă. 

 

Infecţii produse:  

Cel mai frecvent sunt implicaţi în producerea infecţiilor oportuniste 

sau nosocomiale, la pacienţi spitalizaţi sau cu imunodepresie, cu arsuri 

extinse, traumatisme ale pielii, cateterizari sau alte manopere medicale în 

zona aparatului genito-urinar, fibroză chistică,  

Cauzează infecţii: 

1. suprainfecţii ale arsurilor sau plăgilor chirurgicale 

2. urinare 

3. infecţii ale tractului respirator 

4. enterite 

5. meningite 

6. septicemie (bacteremie)  

 

Căile de transmitere sunt: mâinile murdare, aparatele de respiraţie 

artificială, fluidele intravenoase (pentru infecţiile nosocomiale). 

 

Tratament: în toate cazurile trebuie determinată sensibilitatea la 

antibiotice, pentru că aceste bacterii sunt rezistente la o mare varietate de 

antibiotice. 
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GENUL STAPHYLOCOCCUS 

 

Stafilococii (staphilos în limba greacă înseamnă ciorchine) sunt 

grupaţi ca rezultat al diviziunii lor în mai multe planuri.  

Sunt catalazo - pozitivi; preferă condiţii aerobe, însă mulţi se 

comportă ca şi anaerobi facultativi; cresc în prezenţa clorurii de sodiu 7,5% 

(halotoleranţi). 

Fac parte din familia Micrococcaceae. 

Se diferenţiază în mai multe genuri printre care: 

1. Staphylococcus – aerob şi facultativ aerob 

2. Micrococcus – strict aerob 

 

 Genul Staphylococcus cuprinde mai mult de 30 de specii, însă 

dintre acestea 3 sunt importante din punct de vedere medical: 

1.  Staphylococcus aureus: responsabil de cele mai multe infecţii 

umane cu stafilococi.  

2.  Staphylococcus epidermidis: bacterii comensale, cauzează infecţii 

oportuniste la pacienţii imunosuprimaţi: cistite, septicemii, endocardite, 

meningite. 

3.  Staphylococcus saprophyticus - oportunist, cauzează infecţii 

urinare la femei. 

 

Habitat 

Stafilococii sunt întâlniţi în organismul uman şi animal. De asemenea 

sunt larg răspândiţi în mediul extern. 

S. epidermidis face parte din microbiocenoza nazală şi cutanată.  

S. aureus poate fi întâlnit la purtătorii sănătoşi în cavitatea nazală, în 

faringe, pe tegumente, în intestin. S. aureus colonizează pielea si mucoasa la 

aproximativ 30% dintre persoanele sănătoase (80-90% la personalul din 

mediul spitalicesc). 10% dintre purtătorii sănătoşi de S. aureus sunt purtători 

persistenţi, care elimină timp îndelungat acelaşi lizotip, restul purtând 

intermitent diverse lizotipuri. 

S. aureus este implicat în numeroase infecţii umane; 

Transmiterea de la o persoană la alta este cea mai frecventă 

modalitate de transmitere, însă pot să apară şi infecţii intraspitaliceşti (în 

spitale există gazde imunosuprimate şi nou născuţi). 

 

Factorii care determină apariţia bolii - depind de: 

1. gazdă: elemente hormonale, devitalizare (plăgi, arsuri, diabetus 

mellitus), imunosupresie datorată iradierii, bolilor virale, 

corticosteroizilor, medicamentelor citostatice, antibioterapie 

prelungită. 
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2. bacterie: număr, factori de patogenitate. 

 

Stafilococul poate determina o scară largă de îmbolnăviri, de la 

toxiinfecţiile alimentare, atribuite în întregime ingerării de enterotoxină, 

până la septicemii, cu diseminare masivă a bacteriilor în organism. 

Majoritatea infecţiilor au un caracter piogen supurativ, stafilococul fiind 

prototipul de bacterie piogenă.  

 

         Infecţiile cauzate de S. Aureus 

 

Infecţii cutanate Osteoarticulare Alte Localizări 

Furncul 

 

Folicul pilos cu 

extindere în 

profunzime 

 

Osteomielita 

(frecventă la oasele în 

creştere) 

Respirator:  

sinuzite, otite,  

pneumonii 

(secundare 

infecţiilor virale, de 

obicei). 

Rar pneumonie 

primară la copil 

mic 

Carbuncul 

 

Folicul pilos (cu 

focare multiple) 

 

 Urogenital: 

cistite, 

Cistopielite 

Panariţiu 

 

Periunghial  

 

 Mastite: glandele 

mamare, la femei 

care alăptează 

 

Foliculite 

 

Folicul pilos 

 

 Hidrosadenita: 

glande sudoripare 

 

Impetigo 

 

 

Leziuni cutanate 

veziculare 

 Seroase:  

meningite,  

pleurezii, 

peritonite 

Flegmoane 

Abcese 

  Enterocolite 

postantibiotice 

Toxiinfecţii 

alimentare 

Sindrom 

exfoliativ 

  Septicemii, 

Septicopiemii 

   Sindromul de şoc 

toxic 

 

 

 



   50 

Principalele infecţii cauzate de S. aureus sunt:  

1. Infecţii cutanate piogene: Furunculul, Carbuncul, Panariţiu, 

Foliculite, Impetigo,  

2. Sindrom exfoliativ 

3. Infecţii glandulare: Hidrosadenita, Mastite,  

4. Osteomielita,  

5. Infecţii ale tractului respirator: sinuzite, otite, pneumonii 

(secundare infecţiilor virale, de obicei). Rar pneumonie primară 

la copil mic. 

6. Infecţii la nivelul seroaselor: meningite, pleurezii, peritonite 

7. Infecţii urogenitale: cistite, cistopielite 

8. Infecţii digestive: Enterocolite postantibiotice, Toxiinfecţii 

alimentare 

9. Septicemii, Septicopiemii, 

10. Sindromul de şoc toxic 

 

Infecţiile stafilococice cutanate piogene: 

Sunt frecvente şi sunt caracterizate printr-o supuraţie intensă, 

elemente de necroză locală şi prin formarea unor abcese locale. Sunt 

reprezentate de: 

1. Piodermita (impetigo): este o infecţie superficială a pielii, foarte 

contagioasă; se manifestă prin apariţia de vezicule, care conţin un fluid 

incolor sau colorat în galben, cel mai adesea situate la extremităţi, urmând 

traumelor pielii. 

2. Foliculite:  infecţii ale foliculului pilos 

3. Furuncule: infecţii ale foliculului pilos cu extinderea infecţiei în 

tesutul celular subcutanat.  

3.  Abcese  

4.  Carbuncul: focare multiple şi extinse în profunzime,  

 

Infecţiile stafilococice acute: 

1. Osteomielita 

2. Pneumonia 

3. Endocardita acută 

4. Artrita,  

5. Bacteriemia,  

6. Septicemia  

7. Abcesele organice acute (creier, rinichi, plămân).  

 

 Bolile produse de toxine stafilococice: 

1.   Sindrom exfoliativ, de piele opărită  

 este produs de tulpini de S. aureus, care elaborează toxina 

exfoliativă. 
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 în faze iniţiale evoluează cu eritem iar în fazele mai tardive cu 

descuamare dermică.  

 boli cutanate generalizate: dermatita buloasa exfoliativă a noului 

născut (boala Ritter), impetigo bulos, sindromul Lyell, rashul 

scarlatiniform,  

 Sunt întâlnite la nou născuţi şi copii mai mici de 5 ani  

 

2. Sindromul de şoc toxic: evoluează cu febră, cauzează multiple 

disfuncţii organice, şoc şi deces. 

 

Infecţii intraspitaliceşti produse de S. Aureus: prezintă importanţă 

participarea S. aureus în etiologia infecţiilor intraspitaliceşti, care afectează 

îndeosebi bolnavii cronici, nou născuţi, pacienţi supuşi intervenţiilor 

chirurgicale, etc, evoluând uneori sub formă de epidemii.  

Relaţiile ecologice care condiţionează apariţia infecţiilor 

intraspitaliceşti sunt complexe. Pe de o parte, în mediul spitalicesc, se 

selectează cu uşurinţă variante rezistente la antibiotice. Plasmidele care 

poartă genele de rezistenţă pot fi transferate la tulpini sensibile prin 

translizogenie, purtând unul sau mai mulţi profagi, care asigură acest 

transfer, contribuind la circulaţia tulpinilor multiplu rezistente la 

chimioterapice, în mediul spitalicesc. 

Utilizarea antibioterapiei în infecţiile stafilococice se face numai pe 

baza antibiogramei, având în vedere numărul mare de tulpini rezistente 

circulante.  

În infecţiile cronice se recurge la inoculare de autovaccin, asociat cu 

anatoxina, procedeu care stimulează mecanismele de rezistenţă naturală şi 

imunitare. 

  

Toxinfecţii alimentare 

 

 apar ca şi urmare a ingerării de alimente în care s-a elaborat 

enterotoxina stafilococică.  

 evoluează cu greţuri, vărsături abundente (vomă explozivă), 

diaree dar febra este absentă. 

 apar după o incubaţie scurtă de 2-6 ore după ingestia alimentelor  

contaminate (ex.: carne, smântână, maioneză) 

 se vindecă rapid, se autolimitează în timp, cu o hidratare potrivită 

se produce revenirea completă în decurs de 24-48 ore. 

 

Enterocolitele postantibiotice apar îndeosebi, la persoane 

spitalizate, supuse unor tratamente îndelungate cu chimioterapice cu spectru 

larg. Este perturbat echilibrul microbiocenozei intestinale, producându-se 
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colonizarea cu stafilococi enterotoxinogeni, achiziţionaţi din spitale şi care, 

sunt de obicei, multiplu rezistenţi la antibiotice.  

Evoluţia este severă, cu mortalitate crescută.  

 

Factori de patogenitate ai S. aureus 

 

 Denumire Mod de acţiune 

I Antigene de suprafaţă: 

polizaharide şi proteine din peretele 

celular, microcapsula 

Rol antifagocitar : contribuie la iniţierea 

infecţiei 

II Enximele extracelulare : 

1. coagulaza liberă  

 

 

 

 

 

2. coagulaza legată 

 

 

 

3. stafilokinaza 

 

 

 

 

 

4. hialuronidaza 

 

 

 

5. DRN-aza,RN-aza 

 

 

6. Lipaze şi esteraze 

 

- transformă fibrinogenul în fibrină în 

prezenţa unui activator plasmidic. 

Induce formarea de coaguli mici 

endovenoşi, încarcaţi cu stafilococ, cu 

rol în diseminare 

 

-acţionează direct asupra fibrinogenului, 

formând o manta de fibrină în jurul 

bacteriei, cu rol antifagocitar 

 

- activează plasmingenul în plasmină, 

care lizeaza fibrina. Rol în diseminarea 

bacteriilor prin microemboli supuraţi, 

desprinşi din coagul endovenoşi 

infectaţi 

 

- hidroliza acidului hialuronic din 

ţesutul conjunctiv, cu rol în răspândirea 

bacteriilor 

 

- clivează acizii nucleici celulari; 

contribuie la formarea leziunilor 

 

- metabolizează lipide cutanate, 

favorizând colonizarea cu stafilococ a 

zonelor sebacee 

III Toxine : 

7. citolitice 

 

 

8. enterotoxine 

 

 

9. exfoliativă 

 

- efecte hemolitice, leucocidale, 

dermonecrotice, letale 

 

-cauzează diaree si vărsaturi în 

toxiinfecţiile alimentare şi enterite acute 

 

-induce boli cu exfoliere cutanată 
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Infecţiile stafilococice sunt rezultatul multiplicării bacteriene, a 

diseminării prin factori de patogenitate extracelulari (invazine), dar şi a 

eliberării de toxine.  

Stafilococii (S. aureus) sunt bacterii invazive şi toxigene.  

S. aureus elaborează numeroşi factori de patogenitate, ceea ce 

explică diversitatea infecţiilor stafilococice. O parte a acestor factori au 

determinism plasmatic sau fagic, ceea ce explică variaţiile în virulenţă 

observate la stafilococi. 

 

I. Antigene de suprafaţă: sunt implicate în aderarea (ataşarea) 

stafilococilor de epitelii, în ţesuturi. Sunt acizii teichoici, peptidoglicanul, 

capsula, proteina A.  

Proteina A este legată covalent de suprafaţa peptidoglicanului la 

peste 90% dintre tulpinile de S. aureus izolate. Intervine în aderarea 

stafilococilor de epitelii. Are: 

- efect opsonizant.  

- proprietatea de a fixa porţiunea Fc a moleculelor de IgG, 

proprietate utilizată în identificarea altor bacterii, cum ar fi 

streptococii, prin reacţia Streptic.  

- Efect proinflamator: complexul proteină A - imunglobuline 

activează sistemul complement, ceea ce poate contribui la 

declanşarea unei reacţii inflamatorii.  

- Este responsabilă de instalarea coagulării intravasculare 

disseminate (CID), întâlnită în infecţii generalizate cauzate 

de        S. aureus. 

Capsula polizaharidică produsă de majoritatea tulpinilor de              

S. aureus este prezentă la stafilococii tineri. Capsula are acţiune 

antifagocitară.  

Peptidoglicanul din peretele celular are efect piretogen, 

dermonecrotic şi cardiotoxic (efecte citotoxic asupra fibrelor musculare 

cardiace). Induce febră şi somnolenţă. Stimulează inflamaţia, prin eliberarea 

de citokine proinflamatorii din monocite (IL-1, TNF-) şi activează 

complementul pe cale alternativă sau pe cale clasică.   

 II. Enzimele extracelulare contribuie la formarea leziunilor tisulare 

(nucleaze, lipaze, esteraze, protaze, hialuronidaze) şi la diseminarea 

bacteriilor din organism: stafilokinaza, hialuronidaza, coagulaza.  

1. Coagulaza este cel mai important factor de patogenitate, 

constituind un marker de apreciere a patogenităţii în laborator a 

stafilococilor. Determină transformarea fibrinogenului în fibrină. 

Este de 2 tipuri:    

a) Liberă:  cauzează coagularea plasmei. 

b) Legată: formează o mantie de fibrină deasupra unui grup 

de stafilococi,  prevenind fagocitoza. 
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2. Fibrinolizina (stafilokinaza): activează plasmingenul în 

plasmină, care lizează fibrina. Rol în diseminarea bacteriilor prin 

microemboli supuraţi, desprinşi din coagul endovenoşi infectaţi. 

3. Hialuronidaza: determină hidroliza acidului hialuronic din 

ţesutul conjunctiv, cu rol în răspândirea bacteriilor. 

4. DRN-aza: clivează acizii nucleici celulari; contribuie la formarea 

leziunilor. 

5. Fospfolipazele şi esterazele metabolizează lipide cutanate, 

favorizând colonizarea cu stafilococ a zonelor sebacee. 

Favorizează instalarea stafilococilor în ţesutul cutanat şi 

subcuanat, unde degradează prin metabolizare lipidele cutanate şi 

permit utilizarea acizilor graşi ca surse de carbon şi de energie. 

Se observă o corelaţie între capacitatea stafilococilor de a 

produce furuncul şi secreţia de lipaze. 

6. -lactamaze (penicilinaze): sunt uşor de transmis de la o tulpină 

la alta, determinând rezistenţa stafilococilor la peniciline şi la alte 

-lactamine. 

 

Toxine stafilococice 

 

Tip Mod de acţiune Observaţii 

1.Citolitice 

Hemolizine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucocidina 

Hemolizina α :  

efect hemolitic : hematii de iepure, oaie  

leucocidal : leucocite de om, iepure 

dermonecroză, efect letal 

Poate fi 

transformată în 

anatoxină 

Hemolizina β: Acţionează asupra 

sfingomielinei din membrana hematiilor.  

Determină hemoliza “cald-rece” 

Prezentă la 

stafilococi de 

origine animală 

Hemolizina γ:  hemoliză, efect citotoxic 

asupra limfoblastelor 

 

δ Hemolizina: hemoliza (hematii de om), 

efect citotoxic pentru neurofile, 

macrofage, limfocite, plachete. Alterează 

mitocondrii şi lizozomii celulari 

 

Altereaza PMN şi macrofage, rol 

antifagocitar 

Induce 

anticorpi 

protectori 

2.Enterotoxine Acţionează asupra terminaţiilor nervoase 

din intesin, asupra centrului vomei si 

centruli motilităţii intestinale  

Prezentă la 

grupul fagic III 

3.Toxina 

exfoliativă 

Perturbă forţele de adeziune între celulele 

granulare din derm, cauzând exfoliere 

cutanată 

Produsă de 

grupul fagic II 
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III. Exotoxine stafilococice 

 

Exotoxine piretogene: acţionează ca şi superantigene (interacţiunea 

cu LT nu este specifică astfel încât un număr mare de LT să fie implicate, 

secretând o cantitate mare de limfochine). 

Leucocidinele sunt prezente la majoritatea stafilococilor patogeni. 

Omoară PMN şi macrofagele, având rol important în invazivitate 

  Hemolizinele: acţionează ca sfingomielinaze, determinând liza 

hematiilor. Hemolizinele se diferenţiază în mai multe tipuri: , , ,  .   

1. hemolizina α: are efect hemolitic (hemoliză), leucocidal, efect 

dermonecrotic, efect letal. 

 Dermonecroza, observată prin inoculări interdermice la 

iepure, se produce prin acţiunea asupra musculaturii netede 

din pereţii vaselor mici, ducând la contracţii vasculare cu 

necroze consecutive în ţesutul afectat.  

 Acţiunea letală a fost observată accidental la om şi este 

demonstrată prin inoculări intravenoase la iepuri. α toxina 

este antigenică, stimulând formarea de anticorpi neutralizaţi. 

2. hemolizina β stafilococică: acţionează asupra sfingomielinei din 

membrana hematiilor. Determină hemoliza “cald-rece”.  
3. hemolizina γ:  hemoliză, efect citotoxic asupra limfoblastelor 

4. hemolizina δ: hemoliza (hematii de om), efect citotoxic pentru 

neurofile, macrofage, limfocite, plachete. Alterează mitocondrii şi 

lizozomii celulari 

Enterotoxinele: 

 sunt 6 tipuri antigenice de enterotoxine notate cu A,B,C,D,E şi F 

 sunt proteine stabile rezistente la enzimele digestive, şi la 

temperatură: rezistă 30 min. la fierbere 

 sunt responsabile pentru majoritatea toxiinfecţiilor alimentare (în 

SUA şi în întreaga lume). 

Acţionează asupra terminaţiilor nervoase din intestin, impulsul 

transmiţându-se apoi spre centrul motilităţii intestinale şi spre centrul vomei. 

Apar vărsături abundente şi diaree, care caracterizează toxiinfecţiile 

alimentare stafilococice şi enteritele acute postantibiotice. 

 

   Toxina exfoliativă 
   Este implicată în boli cutanate cu exfoliere, observate mai ales la 

copii. Este secretată îndeosebi de stafilococi din grupul fagic II, mai rar din 

grupele I si III şi are determinism plasmidic. Toxina exfoliativă stafilococică 

acţionează asupra desmozomilor din stratul granular din derm, cu desfacerea 

legăturilor intercelulare. Se produce exfoliere dermică, acumulare de lichid 

între stratul epidermic şi dermic. Apar leziuni extinse cutanate.  
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TSST-1 (toxina sindromul de şocul toxic) 

 cauzează febră, multiple disfuncţii organice şi şoc 

 este aproape identică cu enterotoxina F 

 

Terapie 

 Oxacilina, Nafcilina şi Meticilina sunt cele 3 medicamente 

recomandate în tratamentul infecţiilor stafilococice. Pentru tulpinile 

rezistente la Meticilină se preferă Vancomicina. 

 Cefalosporinele, Eritromicina sau Clindamicina pot fi folosite la 

pacienţi care sunt alergici la Penicilină. 

 

 Profilaxia: se realizează prin controlul şi sterilizarea “purtătorilor 

sănătoşi” şi terapia corectă a infecţiilor stafilococice. Nu există vaccinuri 

disponibile. Este necesară prepararea de autovaccin. 

 

GENUL STREPTOCOCCUS 

 

Familia Streptococcaceae cuprinde un grup de bacterii, care pe baza 

proprietặţilor morfologice, biochimice şi prin tipizari genetice, s-au regrupat 

taxonomic, în mai multe genuri: 

1. Streptococcus: important în patologie. Cuprinde numeroase specii 

patogene pentru om şi animale. 

2. Enterococcus: 12 specii. 

3. Lactococcus: streptoci lactici. Nu sunt patogeni pentru om. 

4. Aerococcus: bacterii prezente în aer, pe vegetale. Rar patogene 

pentru om. 

5. Gemella: comensal la nivelul cặilor respiratorii superioare. Rar 

patogen pentru om. 

6. Leuconostoc: bacterii prezente pe fructe, vegetale, în lapte, 

nepatogen pentru om. 

7. Pediococcus: bacterii prezente pe vegetale, rar în lapte, nepatogen. 

8. Vagococcus: mobili. 

9. Abiotrophia:  variante nutritionale, “deficiente”.  

10. Carnobacterium,  

11. Weissella,  

12. Tetragenococcus,  

13. Oenococcus,  

14. Lactobacillus 

 

Genul Streptoccocus este un grup heterogen, care include un număr mare 

de specii de streptococi, care pot fi specii:  

-  saprofite ale plantelor,  

-  prezente în lapte şi brânzeturi (Streptococcus lactis),  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnobacterium&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Weissella&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetragenococcus&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Oenococcus
http://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
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- comensale, care pot coloniza diverse teritorii ale organismului, 

fiind membrii ai microbiocenozei normale din cavitatea nazalặ, orofaringe, 

şi intestin şi tegument. 

- specii patogene, care produc o diversitate de infecţii, cum ar fi 

Streptococcus pyogens, cel mai frecvent patogen izolat din infecţiile umane. 

Streptococii anaerob obligatorii (5 specii) formează genul 

Peptostreptococcus.  

 

Proprietăţi generale:  

Streptococii constituie un grup morfologic: coci grampozitivi aşezaţi în 

lanţuri, cu câteva caractere metabolice comune:  

- catalazo- negativi 

- aerob-anaerob facultativi; unii sunt strict anaerobi  

- cresc cel mai bine în agar sânge, mediu care le oferă catalază  

Unii streptococi au o capsulă formată din: 

- acid hialuronic : Streptococii -hemolitici grup A 

- polizaharide: Streptococcus pneumoniae 

 

Cuprinzând un număr mare de bacterii cu proprietăţi de cultură, 

biochimice, antigenice şi de patogenitate diferită, de la saprofiţi ai plantelor 

la comensali sau patogeni animali şi umani, genul alătură specii atât de 

diferite ca Streptococcus pyogens, cel mai frecvent patogen izolat din 

infecţiile umane şi Streptococcus lactis, microorganism aproape nelipsit din 

lapte si brânzeturi.  

Include un mare număr de specii de streptococi, mulţi dintre ei 

comensali, care pot coloniza diverse teritorii ale organismului: membrii ai 

microbiocenozei normale din orofaringe şi intestin şi specii patogene, care 

produc o diversitate de infecţii. 

Tulpini din aceeaşi specie produc mai mulţi factori de patogenitate, 

care au o participare inegală în diverse forme de infecţie; concură şi factorii 

genetici, condiţiile de viaţă şi alimentaţie, repartiţia geografică. 

 

Clasificarea streptococilor 

O proprietate care permite clasificarea Streptococilor este hemoliza. 

S-a descris:  

 hemoliza α clarặ, hematiile fiind lizate total (ex. streptococi           

β-hemolitici, grup A sau non grup A, etc). 

 hemoliza α incompletă, adesea cu o tentă verzuie (ex. streptococii 

viridans, Streptococcus pneomoniae - pneumococul). 

 hemoliza α’- intermediarặ, între hemoliza incompletă şi hemoliză 

clară.  

 streptococii care nu produc liza sunt numiţi streptococi γ.  

 hemoliza este o proprietate deosebit de utilă pentru diagnostic,  
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După hemoliza produsă pe agar sânge, se delimitează:  

1. Streptococi -hemolitici, care realizează hemoliză incompletă, de 

culoare verde:  

 Streptococcus viridans (mutans, salivarius): implicat în placa 

dentară şi endocardită 

 Streptococcus pneumoniae (pneumococ): implicat în pneumonia 

bacteriană, cu un grad ridicat de patogeneză 

 Enterococcus (E. faecalis, faecium): implicat în producerea de 

infecţii intraspitaliceşti (oportuniste), în special infecţii urinare. 

2. Streptococi -hemolitici, care realizează hemoliză completă, 

produce o zonă de hemoliză clară pe geloză  sânge: 

 Streptococcus pyogenes: streptococ -hemolitic grup A 

Lancefield, responsabil de majoritatea bolilor streptococcice 

 Streptococcus agalactiae: streptococ -hemolitic grup B 

Lancefield, agent patogen pentru nou născuţi 

3. Streptococci γ-hemolitici sunt nehemolitici şi nepatogeni 

(Streptococcus lactic). 

 

Clasificare Rebecca Lancefield:  
Polizaharidul (carbohidratul) “C” din structura peretelui celular 

permite gruparea streptococcilor în grupe Lancefield.  

Pe baza specificitặţii antigenice a polizaharidului C, Lancefield a 

reuşit să delimiteze grupe de streptococi, notate cu litere majuscule A-T, 

alcătuite din una sau mai multe specii. Patogenii umani importanţi sunt 

cuprinşi în grupele: A, B, C, D, G. 

Proteina M este factorul de iniţiere a infecţiei pe mucoasa faringiană 

(aderare) şi are proprietăţi antifagocitare. Anticorpii opsonizanţi antiproteină 

M conferă o imunitate de tip, de lungă durată. 

Tipuri antigenice s-au descris şi la alte specii de streptococ (de ex în 

grupa B sau la pneumococ).  

Streptococcus pneumoniae - pneumococii sunt grupaţi după 

specificitatea polizaharidelor capsulare în tipuri capsulare. 

 

Infecţiile streptococice 

 

Infecţiile streptococice variază de la placa dentară şi infecţii ale 

pielii, la complicaţii grave, precum şocul toxic, reumatism poliarticular acut 

şi glomerulonefrita. 
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Streptococcus  pyogenes  

 Streptococ hemolitic grup A 

 

Factori de patogenitate  
Cei mai mulţi factori de patogenitate sunt cunoscuţi la streptococii de 

grup A. Rolul pe care îl joacă în infecţia naturală este dovedit numai de 

câţiva dintre aceşti factori:  

Factori de suprafaţă: 

- Capsula hialuronică cu proprietăţi antifagocitare,  

- Proteina F (fibrinonectina- proteină de legătură). 

- Proteina M este factorul de iniţiere a infecţiei (aderare pe mucoasa 

faringianặ). După structura proteinei M, streptococii de grup A au fost 

grupaţi în peste 80 serotipuri, de Rebecca Lancefield (1928). În prezent, sunt 

peste 100 serotipuri M. Proteina M este principalul factor de virulenţă, faţă 

de care apar anticorpi protectori. Anticorpii antiproteinặ M conferă o 

imunitate de tip, de lungă durată.  

- alte proteine (T, R) şi polizaharide. 

 

Factori extracelulari: 

Hemolizinele:  

- Streptolizina S (SLS-oxigen stabilă) este neimunogenă, dar 

citotoxică. Produce zona hemolitică de suprafaţă.  

- Streptolizina O (SLO- oxigen labilă) este puternic imunogenă, 

evidenţierea anticorpilor antistreptolizină O (ASLO), fiind folosită în 

diagnostic ca şi indicator al infecţiilor streptococice în evoluţie sau recente; 

hemolitică (în stare redusă); inhibată de colesterol, posibill letală, 

cardiotoxică, leucotoxică. Face parte din categoria toxinelor thiol 

dependente, activate de thiol. Au ca ţintă de acţiune colesterolul din 

membrană. Pot fi inactivate de colesterol. Au acţiune de tip detergent asupra 

membranei. Au efect asupra hematiilor, determinând liza hematiilor sau au o 

acţiune directă de producere a leziunilor. Acţionează asupra celulelor din 

vecinătate. La distanţă acţionează doar dacă sunt produse în cantitate mare.  

 

Factori de diseminare:  

Enzimele: prin care streptococii invadeazặ ţesuturile (prin disocierea 

structurilor tisulare).  

 Fibrinolizina: streptokinază, cu rol în fluiditatea puroiului, 

activeazặ plasminogenul (o enzimặ proteoliticặ), in plasminặ, care digerặ 

fibrina şi alte proteine. 

 Hialuronidaza: degradeazặ acidul hialuronic, un component 

important al ţesutului conjunctiv, facilitậnd diseminarea infecţiiei. 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Rebecca+Lancefield
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 Streptodornaza: DNAazặ, care depolimerizezặ DNA, cu rol  în 

fluiditatea puroiului. 

 Proteinaze.  nucleaze: disocierea structurilor tisulare 

 

Exotoxine:  

Toxina eritrogenă (Dick) este produsă de către tulpinile lizogenizate 

(bacteria poartă un bacteriofag lizogen); Este piretogenặ (acţionează asupra 

hipotalamusului). Toxina eritrogenă, este responsabilă de manifestările 

caracteristice din scarlatină (produce eritemul cutanat, caracteristic). Există 

3 tipuri antigenice: A, B, C  

Exotoxina A: este un superantigen (alặturi de cu toxina eritrogenă şi 

TSST-1). Determinặ manifestări sistemice.  

 Se leagă pe suprafaţa limfocitelor şi a macrofagelor. Prin legarea 

de limfocite şi macrofage determină eliberarea în cantitate mare 

de citokinelor proinflamatorii: IL1; IL6, TNF . Este 

responsabilă de  manifestările sistemice din scarlatină. 

 Prezintă, în membrana citoplasmatică determinanţi comuni cu 

sarcolema şi membrana bazală glomerulară. 

 

Factori extracelulari ai streptococilor β hemolitici 

Factor Antige- 

nitate 

Proprietăţi demonstrate 

experimental 

Efect în infecţia 

naturală 

Toxina 

eritrogenă 

 

 

+ 

 

 

 

 

Trei toxine distincte 

antigenic; producerea toxinei 

A prin lizogenizare 

 

Erupţia în 

scarlatină; efect 

piretogen 

 

Streptolizina O 

 

+ 

 

Letală, cardiotoxică, 

leucotoxică;  

hemolitică în stare redusă; 

inhibată de colesterol 

 

Cardiotoxică? 

Leucotoxică? 

Streptolizina S 

 

- 

 

hemolitică  Cardiotoxică? 

 

Proteinaza şi 

precursori 

 

+ 

 

Autocatalictică în condiţii 

reduse;  

necroză miocardică 

 

DPN-aza 

 

+ 

 

Leucotoxică, 4 tipuri 

antigenice 

 

 

Streptokinaza 

 

+ 

 

Activează proteaze 

plasmatice 

 

Leucotoxică? 

 

Hialuronidaza + Produsă mai ales de tipurile 4 Invazie tisularặ? 
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  şi 22 

 

Infecţii produse de Streptococcus  pyogenes 

 

Infecţii primare – infecţii piogene (supurative): 

I. Infecţii la poarta de intrare: 

- Respiratorie 
1. Faringita şi tonsilita: cea mai frecventă infecţie streptococică,  

2. Otita medie,  

3. sinuzita,  

4. mastoidita,  

5. pneumonia (mai puţin uzuala) 

- Cutanată 

1. Impetigo 

2. Celulita  

3. Erizipelul 

4. Fasceita necrozantă  

II. Infecţii invazive, generalizate: 

1. Scarlatina:  

2. Bacteriemia  

3. Febra puerperală  

4. Sindromul şocului toxic streptococic 

 

Infecţiile cutanate streptococice 

Sunt reprezentate de piodermite: Impetigo, Erizipel, Celulitặ, 

Fasceita necrozantă. Sunt localizate în straturile superficiale ale 

tegumentelor.  

Infecţiile cutanate sunt mai frecvente în zonele climatice calde şi 

umede (subtropice-tropice), iar în zonele temperate, sunt mai frecvente mai 

ales vara, toamna. Au o incidenţặ maximặ la copii de 2-5 ani. Modalitatea de 

transmitere este necunoscutặ 

Sunt produse de anumite tipuri streptococice (în general, tipuri M cu 

număr mare). 

Răspunsul prin anticorpi specifici de tip este variabil, adesea slab. 

Anticorpi ASLO apar rar, în titru mic. Sunt prezenţi anticorpii 

antistreptokinaze.  

Pot conduce la glomerulonefrită acută poststreptococicặ. 

Eritemul nodos: se consideră a fi o reacţie de hipersensibilizare faţă 

de peptidoglicanul din peretele celular al bacteriei, fiind caracterizat prin 

noduli mici, eritematoşi prezenţi pe tegument. 

 

 

 



   62 

 

Infecţii invazive streptococice 

Invazia ţesuturilor urmează, în special unor infecţii pe o suprafaţă 

denudată: plagặ cutanată, mucoasa uterină după avort sau naştere: Febra 

puerperală.  

Conduce frecvent la bacteriemie, care poate fi urmată de localizări 

secundare: artrita supurativă, osteomielita, peritonita, endocardita bacteriană 

acută, meningita, abcese viscerale, pleurezii, pneumonii (infecţii bacteriene 

care se asociază unei infecţii virale cu virus al rujeolei sau varicelei).  

Sindromul şocului toxic streptococic nu este frecvent. 

 

Faringita - amigdalita eritemato-pultaceee 
 

Este cea mai frecventặ infecţie streptococică în zona temperată. 

Distribuţie geografică predominantă: zona temperată, în sezonul de 

iarna, primavară, cu vârf de frecvenţă la  5-15 ani şi transmitere prin contact 

direct, prin microaerosoli.  

 10-20% dintre persoanele infectate sunt asimptomatice, 

 evoluţia clinică: acută 

 este vizibil un eritem al mucoasei faringiene cu exudat albicios; 

papilele linguale sunt crescute şi iritate; 

 inflamaţia amigdalelor  

 dureri la deglutiţie  

 poate apărea adenopatie (ganglioni cervicali anteriori),  

 febră, cefalee şi greţuri, dureri abdominale (la preşcolari)  

   este posibilặ extinderea infecţiei pe alte mucoase, cu producerea 

de complicaţii supurative (piogene): sinuzite, otite medii, mastoidite. 

Este produsặ de anumite tipuri streptococice (în general, tipuri M cu 

număr mic). 

Faringita este urmată de o imunitate solidă faţă de tipul antigenic 

infectant.  

Sunt induşi anticorpi faţặ de structuri de suprafaţặ ale streptococului 

şi faţặ de produşi extracelulari, secretaţi de streptococi. 

 anticorpi ASLO în titru mare: valoare diagnostică  

 anticorpi antistreptochinaze, 

Rặspunsul prin anticorpi specifici de tip este bun în general. 

Proteina M este principalul factor de virulenţă, faţă de care apar 

anticorpi protectori. Anticorpii antiproteinặ M conferă o imunitate de tip, de 

lungă durată. În prezent, sunt peste 100 serotipuri M de streptococi de grup 

A, motiv pentru care o persoanặ poate face teoretic, de mai multe ori 

faringitặ produsặ de un alt serotip de streptococ (dintre cele 100 serotipuri). 
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Scarlatina 

 

Scarlatina poate evolua concomitent cu faringita sau cu o infecţie 

streptococică cutanatặ. 

Mai ales unele tipuri M produc scarlatină, într-o anumită zonă 

geografică şi într-o anumitặ perioadă.  

Este determinatặ de un streptococ producător de eritrotoxină.  

Nu toate tulpinile de S pyogenes sunt toxigene. Sunt toxigene 

tulpinile care deţin un bacteriofag (lizogene), care aduce informaţia pentru 

sinteza eritrotoxinei.  

S-au descris 3 tipuri antigenice diferite de toxină eritrogenă, astfel 

că, teoretic un individ poate face în cursul vieţii de trei ori scarlatinặ, cu 

toxine diferite, care induc anticorpi specifici, dar care nu asigurặ protecţie 

faţặ de un alt tip de toxinặ. Totuşi aceste toxine sunt prezente, mai ales, la 

streptococii de grupele G si C, care produc mai rar infecţii umane.  

Evolueazặ cu manifestặri de faringitặ, febrặ şi erupţie cutanatặ 

(cauzatặ de eritrotoxinặ) 

 „limbă de căpşună"  

 papule eritematoase, fine, diseminate pe tot corpul (cu aspect de 

„hârtie de nisip”) 

 poate apărea descuamarea pielii de pe mâini şi picioare. 

Imunitatea antiscarlatinoasă se poate testa prin IDR Dick. 

IDR Dick: poate fi testată prin injectarea intrademică a eritrotoxinei,  

- IDR Dick pozitivặ: indivizii fără anticorpi neutralizaţi prezintặ 

reacţie localặ eritematoasặ, inflamatorie (efectul toxinei).  

- IDR Dick negativặ: la persoanele care au anticorpi, reacţie localặ 

eritematoasặ, nu se produce.  

 

Boli poststreptococice 

 

După infecţiile primare pot urma complicaţii nonsupurative, care 

rezultă prin mecanisme autoimune (reactivitate încrucişată a anticorpilor 

induşi de streptococi cu ţesuturile organismului (fibra cardiacă, membrana 

bazală glomerulară, ţesutul articular) sau prin afectarea ţesuturilor de către 

toxinele şi factorii extracelulari streptococici. 

 

1.  Reumatismul poliarticular acut  

 urmează unei angine streprococice,  

 se caracterizează prin: artrită (fiind afectate articulaţiile mari), 

cardită şi coree (mişcări involuntare),  

 este redutabil, mai ales, prin leziunile cardiace, 

 are cea mai ridicată prevalenţă la copii şi adolescenţi, 
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 prevenirea reapariţiei: necesită penicilină administrată profilactic 

pe tot parcursul vieţii, la pacienţii rămaşi cu boli cardiovasculare. 

 

Patogenie 

Reumatismul poliarticular acut şi glomerulonefrita acută difuză, apar 

la 2-6 săptămâni după o infecţie cu streptococ de grup A. Deşi ambele au un 

mecanism imun există câteva diferenţe notabile. 

O infecţie faringeană poate fi urmată de oricare dintre aceste 2 boli, 

care apar însặ cu o frecvenţă relativ scazută; o infecţie cutanată duce numai 

la glomerulonefrită. 

Infecţia cu unele tipuri de streptococ, considerate tipuri nefritogene 

(12, 4, 49, 55, 57), este urmată de un procentaj crescut de glomerulonefrită, 

în timp ce oricare tip poate fi reumatogen.  

Streptococii de grup A au antigene comune cu fibra cardiacă 

(sarcolema) şi cu cele din ţesutul conjunctiv, prezente în cantitate mare în 

valvele cardiace. Infecţia streptococică este urmată de un puternic răspuns 

imun, producậndu-se anticorpi faţă de diversele componente antigenice 

streptococice, care interacţioneazặ cu fibra cardiacă (sarcolema) şi cu cele 

din ţesutul conjunctiv, prezente în valvele cardiace.  

Infecţiile streptococice repetate duc la creşterea treptată a titrului de 

anticorpi antistreptococici, cu efect asupra structurilor umane (antifibră 

musculară şi faţă de alte antigene comune), iar când cantitatea de anticorpi 

depăşeşte un anumit prag, apar fenomene clinice de reumatism poliarticular 

acut.  

Anticorpii antistreptococici nu pot fi evidenţiaţi prin metodele uzuale 

de diagnostic. Prezenţa lor poate fi determinatặ indirect, prin evidenţierea 

anticorpiilor antistreptolizinặ O, prin reacţia ASLO. Creşterea titrului 

antistreptolizinelor O, confirmặ etiologia streptococicặ a reumatismului 

poliarticular acut sau permite evaluarea riscului de dezvoltare a acestuia.  

 

2.  Glomerulonefrita acută poststreptococică  

 urmează de obicei, după infecţiile cutanate. Poate urma şi 

infecţiilor faringiene. 

 apariţia sa nu poate fi prevenită printr-o antibioticoterapie 

adecvată a infecţiilor cutanate. 

Glomerulonefrita s-ar datora depunerii în capilarele glomerulare a 

complexelor antigen-anticorpi, cu activarea complementului şi producerea 

de leziuni. Tipurile nefritogene au antigene comune cu membrana bazală 

glomerulară: în acest caz anticorpii se fixează în cantitate mare pe 

membrana bazală glomerulară, unde se produc leziuni tot ca urmare a 

activării complementului şi a reacţiei inflamatorii. Există date care implică şi 

factorii imunităţii mediate celular în patogenia bolilor poststreptococice.  

Streptococul grup A şi-a păstrat sensibilitatea la Penicilina G.  
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Este posibil tratamentul cu Penicilină la pacienţii cu reumatism sau 

glomerulonefrită şi prevenirea agravarii leziunilor, printr-o chimioprofilaxie 

adecvată. 

Alţi streptococi au plasmide de rezistenţă multiplă transmisibile prin 

conjugare (ex. Streptococcus faecalis). 

 
              Infecţii piogene la poarta de intrare 

 

 Faringita Piodermite 

1. distribuţie geografică 

predominantă 

2. sezon în zona temperată 

3. vârf de frecvenţă 

4. transmitere  

5. boală clinică 

6. tipuri streptococice 

 

7. anticorpi ASLO 

8. antistreptochinaze 

9. răspuns în anticorpi 

specifici de tip 

10. boli poststreptococice 

Zona temperată 

 

Iarna, primavara 

5-15 ani 

contact direct-picături 

acută 

în general, tipuri M cu 

număr mic 

prezenţi, titru mare 

prezente 

în general, bun 

 

reumatism 

poliarticular acut, 

glomerulonefrită 

difuză acută 

Subtropice-tropice 

 

Vara, toamna 

2-5 ani 

necunoscut 

nedureroasă 

în general, tipuri M 

cu număr mare 

rar, titru mic 

prezente 

variabil, adesea slab 

 

glomerulonefrită 

difuză acută 

 

 

Streptococii din alte grupe 

 

Streptococii din celelalte grupe sunt frecvent comensali:  

- Streptococii viridans în faringe şi cavitatea bucală,  

- Streptococii de grup B în tractul genital feminin,  

- Enterococii în tractul digestiv,  

- Streptococii anaerobi în toate aceste teritorii. 

 

Principalele îmbolnăviri produse de alţi streptococi 

 
 Streptococi grup S. 

viridans 

Pneumo- 

coc B C D 

Infecţii ale căilor 

respiratorii superioare 

şi mucoase învecinate 

(sinusuri, ureche 

medie) 

+ 

 

+ 

 

  + 

 

Infecţii primare ale 

căilor respiratorii 

inferioare (pneumonii, 

    + 
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bronhopneumonii) 

Diseminări bacteriene 

cu localizări pe : 

- endocard 

(endocardita 

bacteriana subacuta) 

-meninge (meningita) 

 

-     alte seroase 

 

 

+ 

+ 

mai ales 

la n.n 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Infecţii ale căilor 

urinare şi ale tractului 

genital feminin 

 

 Febră 

puerperală 

   

Alte îmbolnăviri infecţiile 

plăgilor 

Erizipel Infecţii 

intra 

abdominale 

caria 

dentară 

 

 

Dintre infecţiile produse de aceşti streptococi, cele care reţin 

atenţia prin frecvenţă şi gravitate sunt:  

- meningita nou-născutului şi septicemiile produse de 

streptococi de grup B, 

- endocarditele subacute cu streptococi viridans, enterococi, 

boli în care bacteriemia care urmează pătrunderii 

streptococilor în circulaţie (de ex, după extracţii dentare 

pentru streptococii viridans), este urmată de fixarea şi 

multiplicarea streptococilor pe un endocard modificat prin 

leziuni reumatismale, leziuni ateromatoase, cardiopatii 

congenitale;  

- septicemiile cu punct de plecare uterin produse de streptococi 

din grupurile B, C, D;  

- infecţiile urinare produse, mai ales de enterococi şi produse 

de streptococi grup B;  

- leziunile supurative produse de streptococi anaerobi 

obligatorii;  

- intervenţia unor specii de streptococi viridans în producerea 

cariei dentare. 

 

Streptococi grup B - Streptococcus agalactiae sunt o cauză 

importantă a infecţiilor neonatale: bacteriemie, pneumonie, meningite. 

Streptococi grup D (Enterococi): sunt adesea întâlniţi în 

microbiocenoza normală intestinală, precum şi în cavitatea bucală. Sunt 

patogeni oportunişti, care pot cauza infecţii urinare la pacienţi debilitaţi sau 

imunosuprimaţi. Enterococii pot fi deasemenea implicaţi în producerea de 

endocardite bacteriene. 

Streptococii viridans: pot fi întâlniţi în orofaringele indivizilor 

sănătoşi. Sunt asociaţi cariilor dentale şi endocarditelor subacute. 
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Tratament 

Pentru streptococii de Grup A, Penicilina este medicamentul 

recomandat (administrare timp de 10 zile). 

Pentru pacienţii alergici la penicilină se recomandă Eritromicina. 

Se pot utiliza şi Cefalosporine. 

Pentru streptococii de Grup B, Ampicilina este medicamentul 

recomandat. 

 

Streptococcus  pneumoniae (pneumococ) 

 

Streptococcus pneumoniae (pneumococul) face parte din genul 

Streptococcus. 

Identificat în anul 1881, de George Sternberg şi Louis Pasteur şi 

denumit iniţial Diploccocus pneumoniae, în 1926 (dupa grupare 

caracteristica în coloraţia Gram), a fost redenumit Streptococcus 

pneumoniae (1974). 

 

Proprietặţi generale: coci ovalari, cu aspect de vậrf de lance sau 

flacarặ de lumậnare, dispuşi în diplo (diplococi), imobili, nesporulaţi, Gram 

pozitivi. 

- sunt clasificaţi după natura capsulei lor polizaharidice,  

- doar tulpinile capsulate sunt patogene, 

- cresc cel mai bine la o presiune de 5 până la 10% dioxid de carbon, 

pe geloză  sânge (sau geloză  şocolatie), 

- pot apărea colonii S sau R, în funcţie de prezenţa sau absenţa 

capsulei, 

- sunt alpha-hemolitici 

 

Habitat: tractul respirator superior la om si animale.  

Transmiterea: de la om la om pe cale respiratorie (nu există surse 

animale). 

- Existặ un procent mare de purtặtori sặnặtoşi de pneumococi, la 

nivelul tractulului respirator superior, mai ales copii. 5-10% din 

populaţia adultặ şi 20-40% dintre copiii sunt purtặtori sặnặtoşi.  

- La “purtặtorii sặnặtoşi” are loc ataşarea pneumocilor pe mucoasa 

faringeană pe celulele epiteliale, prin adezine bacteriene de 

suprafaţă. 

 

Infecţii produse:  

Pneumococul produce infecţii pulmonare (pneumonia francặ 

lobarặ), cât şi infecţii cu localizări pe:  

- mucoase (sinuzite, otite, mastoidite),  

- seroase (meningite, peritonite, endocardite, pericardite) sau  

http://ro.wikipedia.org/wiki/1881
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Sternberg&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://www.answers.com/topic/hemolysis-microbiology
http://www.answers.com/topic/epithelium-1
http://www.answers.com/topic/adhesin
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- la nivelul articulaţiilor (artrita supurată).  

Pneumococii determină infecţii severe la toate grupele de vậrstặ, dar 

mai severe la copii sub 2 ani şi la bặtrâni, peste 60 ani. Produce boli severe 

la persoane cu imunitatea scặzutặ. 

 

Pneumonia francặ lobarặ 

 

 Streptococcus pneumoniae este o bacterie patogenặ. Este cauza 

primară de pneumonie francă lombară, rặspunzătoare de 70-90% dintre 

pneumoniile bacteriene.  

Pentru că boală nu se raporteazặ, incidenţa realặ a pneumoniei 

pneumococcice nu este cunoscutặ, dar este estimatặ la 2 cazuri/1000 de 

persoane/an (SUA). 

Pneumonia pneumococica este sporadicặ. 

- tipurile 1-8 determinặ aproximativ 75% din pneumoniile adultului, 

- la copii intervin mai ales tipurile 6, 14, 19, 23. 

Pneumonia pneumococicặ este o infecţie endogenặ nasofaringianặ. 

Se produce prin aspirarea secreţiilor nazo-faringiene încarcate cu 

pneumococ. 

Se poate transmite de la persoanặ la persoanặ, prin microaerosoli, cu 

predilecţie în timpul iernii, când transmiterea este facilặ datoritặ 

aglomeraţiilor, în colectivitặţi închise. 

Pneumococii pot pặtrunde la nivelul plamậnilor, mai ales cậnd sunt 

perturbate mecanismele de apặrare ale organismului uman:  

- rezistenţa naturalặ (perturbarea secreţiei de mucus, a mişcặrii cililor 

prin infecţii, deficienţe ale fagoctozei).  

- imunitatea (la persoane cu deficite în sinteza IgG, deficite ale 

sistemului complement). 

Factori favorizanţi locali, la nivelul tractului respirator: infecţiile 

virale, acumularea de mucus (“alergii”), obstrucţia bronşicặ, alcoolul, 

tabagismul, unele medicamente, perturbặ activitatea muco-ciliarặ.  

Persoanele normale dezvoltặ pneumonie, secundar unei infecţii 

virale respiratorii, ca urmare a distrucţiei mucoasei bronhotraheale şi a 

perturbặrii mişcặrii cililor.  

Riscul infecţiei pneumococice este mult crescut la personele cu 

splenectomie, asplenie congenitalặ, hiposplenism. Splina are un rol 

important în fagocitozặ şi eliberarea de anticorpi.  

Pneumonia pneumococicặ este frecventặ la unele grupe de risc cu 

rezistenţặ naturalặ scặzutặ: copii mai mici de 5 ani, persoane în vârstặ, 

alcoolici cronici, pacienţi cu malnutriţie, diabet zaharat sau boli cardio-

pulmonare  
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Mortalitatea datoratặ pneumoniei pneumococice este de 5-10%, o 

scặdere semnificativặ faţă de 30% mortalitate, înregistratặ înainte de 

descoperirea Penicilinei 

Se localizeazặ într-un lob pulmonar. În aveolele existặ un exudat 

bogat în fibrinặ, leucocite, hematii, pneumococi. Apar zone de condensare 

pulmonarặ extinse la 1 lob sau difuze (broho-pneumonie). 

În 20-30% din cazuri apar bacteriemii tranzitorii, care pot determina:  

 meningite 

 artrite septice 

 endocardite (rar) 

 sinuzite,  

 otite,  

 mastoidite,  

 conjunctivite 

 abcese pulmonare, pleurezii, emfizem pulmonar 

 septicemii, 

 peritonite la splenectomizaţi 

 infecţii nosocomiale  

 

Factori de patogenitate 

 

I. Elemente de suprafatặ ale pneumococilor:  

- compenente de suprafaţặ ale pneumococilor intacţi. 

- componente eliberate prin liza pneumococilor. 

Capsula: reprezintă principalul factor de virulenţă, conferind 

penumococilor capacitatea de invazie. 

- protejeazặ structururile de suprafaţặ, 

- diminueazặ activarea alternativặ a complementului, 

- polizaharidul capsular singur, nu este toxic. 

Capsulặ polizaharidicặ pneumococicặ este complexặ, avậnd un rol 

important în patogenezặ. Permite pneumococilor sặ scape de mecanismele 

de apặrare ale organismului uman (fagocitoza, sistem imun).  

Capsula se opune fagocitozei pneumococilor de cặtre leucocite, prin 

efect antiopsonizant, împiedicậnd legarea factorului C3b a complementului 

de suprafaţa fagocitelor şi astfel opsonizarea C3b.  

Capacitatea pneumococilor de a rezista fagocitozei, este comunặ cu a 

altor bacterii capsulate (exemplu H. Influenzae şi Klebsiella Pneumoniae).  

Rezistenţa organismului uman faţặ de infecţia pneumococặ este 

dependentặ de producţia specificặ de anticorpi, neutralizanţi ai activitặţii 

antifagocitare a capsulei.  

În absenţa anticorpilor anticapsulari, macrofagele alveolare nu au 

capacitatea de a distruge pneumococii. Anticorpii anticapsulari sunt 

http://www.answers.com/topic/macrophage
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protectori, au efect opsonizant, permiţind fagocitarea şi distrugerea 

pneumococilor capsulaţi. 

Prin pierderea capsulei pneumococii pierd virulenţa, devenind 

nepatogeni. 

Pneumococii sunt grupaţi după specificitatea polizaharidelor 

capsulare, în peste 90 tipuri antigenice capsulare (serotipuri), fiecare 

deţinậnd o capsulặ polizaharidicặ unicặ.  

Pneumococii din primele tipuri sunt izolaţi mai frecvent. 

Tipul 3 pneumococic este cel mai virulent, deoarece are producţia 

cea mai mare de material capsular. 

Sunt posibile reacţii încrucişate între polizaharidele capsulare 

pneumococice, cu ale altor bacterii: Streptococi α hemolitici, E. coli, 

Klebsiella, Salmonella, Hemophilus influenzae. Serotipul 14 dặ reacţii 

încrucişate cu antigenul eritrocitar profund. 

Polizaharidul capsular solubil (SSS - substanţa solubilặ specificặ) 

poate difuza în LCR, sậnge, urinặ. Se determina prin: contraimun 

electroforeza, ELISA, coaglutinare. 

Pneumococii sunt timoindependenţi, stimuleazặ eliberarea de 

anticopi farặ intervenţia limfocitelor T. Nu stimuleazặ memoria 

imunologicặ. 

 

Compenente de suprafaţặ ale pneumococilor intacţi 

 

Proteinele de suprafaţặ pneumococicặ au rol important în virulenţa 

pneumococilor. 

- Colin binding protein (CbpA): este adezina pneumococicặ 

majorặ. Se leagặ de colina celulelor respiratorii şi are rol în colonizarea 

ţesuturilor.  

Mutantele CbpA-deficiente sunt defective şi nu se leagặ de diferite 

celule umane in vitro, nu colonizeazặ mucoasa nazofaringeanặ. 

- Pneumococcal surface adezine A (PsaA) favorizeazặ invazia 

pneumococilor, se leagặ de lactoferinặ. 

- Antigenul protector (PspA) este o proteinặ de 65 kD. Deţine 10 

subunitặţi repetitive de legare a colinei. PspA inhibặ opsonizarea 

pneumococilor mediatặ de complement, iar mutantele defective în PspA au 

o virulenţặ redusặ. Anticorpii anti PspA conferặ o protecţie pasivặ la 

şoarece. 

-  Proteina M nu are rol antifagocitar şi nu oferặ protecţie. 

- Componentele peretelui celular activezặ direct multiple cascade 

inflamatorii: activezặ calea alternativặ a complementului, cascada coagulặrii 

şi a citokinelor, inducînd producerea interleukinei-1, a interleukinei 6 şi a 

TNF (tumor necrosis factor) de cặtre macrofage şi alte celule.  



   71 

- Complexul peptidoglican/acizi teichoici al pneumococilor are un 

puternic efect inflamator: activeazặ direct calea alternativặ a sistemului 

complement, stimuleazặ producţia de citokine (interleukina-1, interleukina 6 

şi TNF, generậnd chemotaxine petru leukocite şi astfel atrage leucocitele (în 

special neutrofile).  

Carbohidratul specific de grup (polizaharidul de grup). Poate fi 

precipitat de proteina C reactivặ (o globulinặ sericặ prezentặ în infecţii 

acute) şi împreună activeazặ sstemul complement. 

 

Componente eliberate prin liza pneumococilor 

Pneumococii secretặ exotoxine.  

Autolizinele produc autoliza celulei bacteriene. Au rol în creşterea şi 

diviziunea pneumococilor, precum şi în eliberarea de pneumolizinặ şi alte 

componente din peretele celular. 

 LytA este responsabilặ de liza pneumococilor în faza stationarặ, 

precum şi în prezenţa antibioticelor.  

 LytB este o glucozaminidazặ implicatặ în creşterea peretelui 

celular separarea celelor şi diviziunea celularặ. Prezentă în 

structura bacteriilor, în cursul diviziunii bacteriene, produce 

breşe în peretele celular, în care se adaugặ peptidoglican nou 

sintetizat.  

 LytC are activitate lizozime-like. Hidrolizeazặ peptidoglicanul 

din peretele celular, ceea ce determinặ autoliza. 

Hemolizine: au fost descrise 2 hemolizine, dintre care cea mai 

potentặ este pneumolizina.  

Pneumolizina este intracelularặ şi este eliberatặ dupặ liza 

pneumococilor de cặtre autolizinặ. Este o toxinặ thiol dependentặ. Se leagặ 

de colesterol şi astfel se poate lega de toate celulele fặrặ restricţie de legare 

de receptor. Aceastặ proteinặ se asambleazặ în oligomeri, pentru a forma 

pori transmembranari, care în final conduc la liza celulelor. Are activitate 

citotoxicặ: lizeazặ monocite, PMN, distruge epiteliul bronşic, produce 

dermonecrozặ, inhibặ mişcarea cililor celulelor epiteliale respiratorii.  

Pneumolizina poate stimula producţia de citokine inflamatorii, 

activeazặ sistemul complement, inhibặ proliferarea limfocitelor, scade 

activitatea bactericidặ a neutrofilelor. Produce hemolizặ.  

În adiţie, pneumococii produc molecule mici de peroxid de hidrogen 

în cantitặţi mai mari decật cel produs de leucocitele umane.  

Peroxid de hidrogen funcţioneazặ ca şi o hemolizinặ puternicặ.  

Pneumolizina şi peroxidul de hidrogen omoarặ celulele şi induc 

producţia de oxid nitric, care poate avea un  rol cheie in producerea şocului 

septic. Activeazặ sistemul complement, rezultậnd anafilatoxine, factori 

proinflamatori (C3a, C5a), ceea ce accentuaezặ inflamaţia.  

 

http://www.answers.com/topic/complement-system
http://www.answers.com/topic/cytokine
http://www.answers.com/topic/neutrophil
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Produşi extracelulari netoxici:  

- Neuraminidaza cliveazặ acidul neuraminic (acidul sialic) din 

glicoproteine, glicolipide de pe celule, din LCR. Fluidificặ mucusul 

şi favorizeazặ accesul bacteriilor spre celule. Demascặ receptorii 

celulari, ceea ce permite aderarea bacteriilor şi colonizarea mucoasei.  

- Hialuronidaza degradeazặ acidul hialuronic, favorizeazặ invazia 

bacterianặ cu pneumococi, care pot disemina şi pot cauza meningite. 

- Proteaze IgA: pneumococii secretặ proteaza IgA1, care distruge IgA 

secretorii, produse de organism. IgA secretorii au rol în apặrarea la 

nivelul mucoaselor, împiedicậnd ataşarea bacteriilor de epitelii. 

Proteaza IgA inactiveazặ IgA secretorii.  

- Serin-proteazele (degradeazặ fibrinogenul), fibronectinele şi alte 

proteine, favorizeazặ penetrarea în mucoase şi invazia sistemicặ a 

pneumococilor.  

 

Patogeneză 

Pneumococii sunt capabili doar ocazional sặ invadeze direct celulele  

endoteliale. In vitro, pneumococii aderặ şi traverseazặ bariera endotelialặ în 

aproximativ 4 ore. 

Ligandul prin care pneumococii se leagặ şi activazặ celulele umane 

include colina localizatặ pe acizii teichoici din peretele celular, care este 

ligand şi se leagặ direct de receptorii celulari PAF.  

Coline-binding proteina A (CbpA), se leagặ de un carbohidrat 

specific de pe suprafaţa celulelor alveolare.  

Dupặ legarea de receptorii celulari PAF, pneumococii sunt endocitaţi 

prin procesul de endocitozặ mediatặ de receptori, pặtrund în vacuola de 

endocitozặ, strặbat celula, expulzind bacteriile pe surfaţa internặ a lumenului 

alveolar.  

În cazul în care se produce bacteremia, riscul de producere a 

meningitei creşte. Pneumococii pot adera specific de capilarele cerebrale, 

utilizậnd aceleaşi legặturi dintre colinặ şi receptorii PAF şi dintre CbpA şi 

receptorii carbohidrat, de pe suprafaţa celulelor.  

Astfel, bacteriile pot transmigra celulele endoteliale, prin procesul de 

endocitozặ mediatặ de receptorii PAF.  

O varietate de componente pneumococice, în particular componente 

ale peretelui celular bacterian, induc un rặspuns inflamator.  

În cursul invaziei pneumococice interacţiunea dintre colina din 

peretele celular bacterian şi proteina G din receptorii PAF celulari, 

contribuie la alterarea permeabilitặţii vasculare.  

În plặmận, aceasta conduce la formarea unui exudat inflamator; 

iniţial se formeazặ un exudat seros, urmat de transvazarea leucocitelor, cu 

apariţia unui exudat purulent. Infecţia pneumococicặ este particularặ prin 

intensitatea respunsului purulent. 
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În adiţie, prin liza pneumococilor, sub acţiunea defensinelor produse 

de organismul uman şi a agenţilor antimicrobieni, sunt eliberate componente 

ale peretelui celular, cum ar fi pneumolizina şi alte substanţe, care conduc la 

acentuarea inflamaţiei şi a  efectelor citotoxice.  

  

Patogenia meningitei  

Pneumococii aderă specific de capilarele cerebrale, utilizậnd aceleaşi 

legặturi dintre: colinặ şi receptorii PAF şi CbpA şi receptorii carbohidrat, de 

pe suprafaţa celulelor. O varietate de componente pneumococice (în 

particular componente ale peretelui celular bacterian), induc un rặspuns 

inflamator.  

 

Tratament 
• Penicilina G: Rezistenţa în creştere la Penicilină/cefalosporine de 

generatia 3, a apărut prin  modificarea ţintei de acţiune (PLP), prin 

modificări în genele PLP (genele care codificặ ţinta de acţiune a 

Penicilinei), prin recombinare genetică. Apariţia tulpinilor rezistente 

impune testarea sensibilităţii la antibiotice. 

• Vancomicina este medicamentul recomandat pentru tulpinile cu 

rezistenţă ridicată. Alte antibiotice active asupra pneumococilor sunt: 

• Eritromicina,  

• Moxifloxacin 

• Ketolide –Talitromicina 

• Linezolid 

• Vancomicina 

• Quinupristin / Dalfopristin (Synercid) 

 

Profilaxie:  

1. Vaccin pneumococic (Pneumovax™): vaccin polivalent, realizat 

din polizaharide capsulare din 23 serotipuri.  

- induce anticorpi protectori anticapsulari specifici de tip,  

- este ineficient la copiii ≤ 2 ani, deoarece polizaharidul 

capsular nu induce rặspuns imun la copii ≤ 2 ani (imaturitate 

imunologicặ)  

- este recomandat la grupe de risk (≥65 ani).  

- asigura protecţie la 85% dintre persoanele vaccinate (sub 55 

ani), pentru 5 ani.  

2. Vaccin  pneumococic conjugat  (PCV 7)  (Prevnar) - asigurặ 

protecţie faţa de infecţiile pneumococice diseminate (septicemie, meningitặ).  

 

 

 

http://www.answers.com/topic/polysaccharide
http://www.answers.com/topic/prevnar
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GENUL  NEISSERIA 

 

Genul Neisseria face parte din familia Neisseriaceae, care cuprinde: 

- Genul Neisseria 

- Genul Moraxella (subgen Moraxella şi subgen Branhamella) 

- Genul Kingella 

- Genul Acinetobacter 

Genul Neisseria cuprinde 11 specii, dintre care cei mai important 

reprezentaţi sunt N. gonorrhoeae şi N. meningitidis. 

  

 Proprietăţi   generale:  

- diplococi Gram negativi, de forma reniformă sau ovoidă  

- capsulaţi şi piliaţi 

- aerobi  

- oxidazo-pozitivi, 

Neisseriile sunt bacterii Gram negative care conţin endotoxina în 

structura lor.  

 

Clasificare: 

Specii patogene (specii intracelulare):  

- Neisseria meningitidis (meningococ) 

- Neisseria gonorrhoeae  (gonococ) 

 Specii comensale (specii extracelulare) 

- Neisseria lactamica   

- Neisseria subflava  

- Neisseria sicca,  

- Neisseria mucosa 

- Neisseria flavescens 

Sunt specii extracelulare, comensale ale tractului respirator şi genito-

urinar. Speciile comensale sunt condiţionat patogene, fiind incriminate în 

producerea de: meningite, endocardite, artrite, infecţii oculare, infecţii 

urinare, etc.  

Neisseria catarrhalis a fost reclasificată în ultimii ani, constituind în 

momentul de faţă o specie a subgenului Branhamella (gen Moraxella). Este 

comensală la nivelul faringelui, dar poate cauza infecţii ale tractului 

respirator superior şi inferior, mai ales la imunodeprimaţi.  

Speciile patogene Neisseria meningitidis (meningococ), Neisseria 

gonorrhoeae  (gonococ) sunt patogeni stricţi umani, nu au sursă animală 

cunoscută şi sunt distribuite pe tot globul. 

 

 

NEISSERIA GONORRHOEAE 
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Infecţii produse: 

1.  Infecţii localizate: 

- uretrita - se manifestă predominant la bărbaţi. 

- cervicita - la femei.  

- boală inflamatorie pelviană (PID-pelvic inflammatory diseaese) 

- oftalmia neonatală  

- gonoreea ano-rectală  

- gonoreea faringiană  

2. Infecţie diseminată: apare în 1% din cazurile de infecţii 

gonococice, cel mai frecvent la femei (în sarcină, la persoane cu deficienţă a 

sistemului complement). 

  

 Transmitere 

- în general prin contact sexual,  

- de la mamă la copil în timpul naşterii, 

 

Factori de patogenitate ai gonococilor 

Structura gonococilor şi importanţa acesteia pentru patogenitatea 

gonococilor: gonococii nu au capsulă, dar au pili comuni, endotoxină şi 

proteine membranare externe.  
1. Pilii comuni sunt adezine bacteriene dar au şi efect antifagocitar.

 Determină aderarea gonococilor de mucoasa uretrală. Aderarea 

reprezintă etapa iniţială în declanşarea procesului infecţios, gonococii 

cauzând uretrita gonococică. Tulpinile de gonococi apiliari devin 

nepatogene.  

Structura pililor este determinată genetic, existând în cromozomul 

bacterian, gene pentru pileină.  

Este posibilă modificarea structurii antigenice a pililor, prin 

modificarea genelor care codifică structura lor. Astfel, prin modificarea 

frecventă a structurii pililor gonococilor este explicată apariţia infecţiilor 

gonococice cronice. 

În genomul gonococilor există gena activă exprimată fenotipic şi 

gene tăcute, neexprimate fenotipic, dar care codifică o altă structură a 

pileinei. Pilii induc anticorpi specifici, cu rol protector. Gonococii lizaţi, prin 

anticorpii formaţi şi activarea complementului, eliberează fragmente de 

ADN, care conţin gene tăcute pentru pileină. Fragmentul de ADN exogen 

pătrunde în gonococii nelizaţi, se recombină prin recombinare omoloagă cu 

gena pentru pileină, rezultând în urma recombinării, o nouă genă 

funcţională, care codifică însă o nouă structură antigenică a pileinei. În urma 

acestor modificări apar gonococi, pentru care anticorpii formaţi anterior nu 

sunt protectori. Anticorpii formaţi anterior sunt inactivi asupra acestor 

gonococi, dar se formează alţi anticorpi şi fenomenul se repetă. Gonococii 

îşi pot modifica în acest mod, structura antigenică de zeci de ori în 
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organismul uman, ceea ce explică evoluţia cronică a gonoreei. Înainte de 

descoperirea antibioticelor şi introducerea antibioticoterapiei, gonoreea 

putea dura ani de zile. 

 

2. Endotoxina gonococilor este un lipoologozaharid LOS, care 

conţine lipidul A, responsabil de toxicitate, corele polizaharidic dar nu 

deţine lanţurile lungi repetitive ale LPS. 

 Corele polizaharidic suferă modificări structurale moleculare, 

prezintă la suprafaţa bacteriei diferiţi epitopi, ceea ce explică variabilitatea 

antigenică a LOS. Variabilitatea structurală a LOS poate influenţa aderenţa 

gonococilor de mucoasa uretrală şi capacitatea distructivă exercitată asupra 

gonococilor de către celulele fagocitate din serul uman.   

  

3. Proteine membranare externe - Omp (outer membrane proteins) 

Gonococii au în structura lor 3 proteine membranare externe: 

 PI: Porine Proteina (Por P) formează pori în membrana externă, 

prin care pătrund sau ies molecule mici din sau în spaţiul periplasmic. Este 

antigenică şi permite delimitarea de serotipuri gonococice, corelate cu 

virulenţa acestora. Pe baza antigenicităţii proteinei membranare externe se 

delimitează peste 100 de serotipuri. 

Anticorpii induşi au aplicabilitate în identificarea serotipurilor de 

gonococi, prin reacţii serologice (ex. coaglutinare cu stafilococii). 

 PII: Opacity Protein (OpaP): contribuie alături de pili la aderenţa 

gonococilor de mucoasa uretrală. Este codificată de gene cromozomiale şi 

suferă procese de variabilitate antigenică. Este prezentă la tulpinile 

avirulente. 

 PIII: Rmp (reduction modifiable protein): prezintă similitudini 

structurale cu proteina membranară externă a E. coli (Omp A - outer 

membrane protein A). Anticorpii anti Omp A se leagă de proteina Rmp a 

gonococilor, blocând legarea anticorpilor anti LOS şi anti Por. Legarea 

acestor anticorpi diminuează efectul bactericid al serului normal asupra 

gonococilor. 

 Proteine membranare externe funcţionează ca şi receptori pentru 

transferina umană şi lactoferină, asigurând astfel Fe necesar metabolismului 

gonococilor. 

 4. Componente din structura peptidoglicanului gonococilor, au 

efect citotoxic celular, fiind astfel implicate în patogenitatea gonococilor. 

Activează sistemul C’.  

5. Proteaze Ig A - prin care gonococii scindează IgA secretorii. 

Variabilitatea antigenică a pililor gonococici şi a proteinelor 

membranare externe, precum şi producerea de proteaze IgA, permit 

gonococilor să reziste la acţiunea factorilor de apărare ai organismului şi să 

producă infecţii cronice. 
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Factori de apărare ai organismului uman 

- urina, secreţia vaginală au rol de eliminare mecanică a gonococilor. 

- anticorpi: IgA, IgG. IgA secretorii au un rol important, împiedicând 

ataşarea gonococilor de mucoasa uretrală.  

- sistemul Complement 

- fagocite, în special PMN 

Factorii de apărare ai organismului uman încercă să elimine 

gonococii prin opsonizare mediată de anticorpi şi fagocitarea lor în PMN 

neutrofile.  

Deşi, în urma îmbolnăvirii s-a evidenţiat un răspuns imun concretizat 

prin apariţia de anticorpi variaţi, rolul protector al acestora nu a fost înca 

elucidat. Este posibil ca îmbolnăvirile repetate ale unei persoane să fie 

datorate heterogenităţii antigenelor de suprafaţă.  

 

Gonoreea 

 

Gonoreea este o boală infecto-contagioasă cu transmitere sexuală. 

Bacteriile se aşează cu ajutorul pililor de suprafaţa celulelor epiteliale ale 

mucoaselor, mai ales genito-urinare (mucoasa uretrală, vaginală).  

Prin ataşarea de mucoasă, este împiedicată eliminarea mecanică a 

gonococilor de către urina sau secreţia vaginală. Gonococii colonizează şi 

invadează celulele epiteliale ale mucoasei, care internalizează gonococii şi 

permit multiplicarea lor în vacuole intracelulare, ceea ce permite protejarea 

lor faţă de acţiunea fagocitelor şi a anticorpilor. Prin migrarea vacuolelor 

spre polul bazal al celulelor epiteliale are loc fuziunea cu membrana bazală, 

cu descărcarea gonococilor în ţesuturile conjunctive subepiteliale şi 

difuzarea lor de la o celulă la alta. Leziunile rezultă din răspunsul inflamator 

al persoanei infectate faţă de prezenţa gonococilor. 

La bărbaţi rezultă la câteva zile de la contactul infectant uretrita 

gonococică, care se manifestă printr-o secreţie uretrală spontană seroasă, 

care devine curând purulentă, în absenţa terapiei. Uretrita este însoţită de 

inflamaţia glandului, usturime la micţiune şi disurie. Complicaţiile sunt rare.  

Infecţia netratată poate evolua asendent, interesând prostata, 

veziculele seminale, epididimul şi poate conduce la epididimită, prostatită 

sau la infecţie diseminată gonococice. 

La femei, infecţia evoluează deseori asimptomatic, sau clinic 

manifest prin secreţie vaginală purulentă puţin abundentă, ceea ce creează 

dificultăţi în depistare, hemoragii intermenstruale, disurie şi dispareunie. 

Sunt posibile complicaţii, în absenţa tratamentului, prin afectarea glandelor 

vestibulare, a endometrului, a salpingelui şi chiar a peritoneului, infecţia 

conducând la: boală inflamatorie pelviană – (PID: pelvic inflammatory 
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disease), dureri pelviene cronice, infertilitate prin lezarea tubilor falopieni, 

infecţie diseminată gonococică 

 

Oftalmia la nou născuţi - oftalmia neonatorum, este o 

conjunctivită gravă, manifestă prin secreţie conjunctivală, care poate 

conduce la orbire. Este contactată de la mama infectată, în timpul expulzării 

fătului prin tractul genital infectat în timpul naşterii. Incidenţa oftalmiei 

gonococice a scăzut semnificativ în prezent, datorită aplicării locale de 

Eritromicină sau AgNO3 1% în scop profilactic pentru toţi nou născuţii, la 

scurt timp după naştere.  

 

Infecţii diseminate gonococice: sunt mai frecvente la femei decât la 

bărbaţi. 

În unele cazuri, infecţia primară poate fi urmată de diseminarea 

sanguină.  

Diseminarea gonococilor se poate datora tulpinii de gonococ sau 

deficienţei mecanismelor de apărare ale gazdei.  

Persoanele cu deficienţe ale factorilor C5-9 ale sistemului 

Complement, prezintă un risc mai crescut de a dezvolta infecţie diseminată. 

Există tulpini de gonococ, care au capacitate de diseminare mai 

crescută decât alte tulpini de gonococ. 

Tulpinile invazive se caracterizează prin 3 proprietăţi: 

- rezistenţă la efectul bactericid al serului, 

- sensibilitate crescută la Penicilină, 

- auxotrofie pentru arginină, uracil, hipoxantină (aceşti factori sunt 

esenţiali pentru multiplicarea bacteriilor şi trebuie adiţionaţi la 

mediile de cultură),  

Infecţiile diseminate sunt adesea consecinţa infecţiilor locale 

asimptomatice şi a localizării secundare a gonococilor la nivelul 

articulaţiilor şi se manifestă ca:  

- artrite,  

- tenosinovite,  

- poliartralgii, 

- leziuni tegumentare (papule la debut, care ulterior se transformă 

în pustule sau zone hemoragice, cu centru necrotic),  

- endocardite 

- pericardite 

- meningite  

- perihepatite (sindromul Fitz Hugs Curtis): este consecinţa 

localizării gonococilor la nivelul peritoneului şi a aderenţei dintre 

mucoasa peritoneală şi suprafaţa ficatului).  

Alte situsuri infectate pot fi reprezentate de zona ano-rectală sau 

faringe. 
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 Infecţiile ano-rectale sunt întâlnite la homosexuali şi evoluează 

clinic asimptomatic sau ca şi o proctită, cu secreţie rectală purulentă  

Infecţiile faringiene (faringite) sunt în general asimptomatice.  

  

 Tratament 

 Penicilină: înainte de 1950, gonococii au fost sensibili la 

Penicilină.  

 Ulterior au apărut tulpini cu rezistenţă cromozomială de nivel 

scăzut la Penicilină (prin modificarea permeabilităţii şi a 

transportului în bacterie sau a modificării ţintei de acţiune). Acest 

tip de rezistenţă se semnalează şi faţă de alte antibiotice: 

Tetraciclină, Cloramfenicol.  

Tratamentul abuziv şi neraţional cu chimioterapice a condus la 

selectarea tulpinilor multirezistente la antibiotice şi la instalarea infecţiilor 

cronice, care devin multiple surse de infecţie. Din 1976 au apărut tulpini de 

gonococi producători de penicilinază (PPNG), cu rezistenţă de nivel înalt 

faţă de Penicilină. Rezistenţa este de natură plasmidică (plasmide cu gene 

care codifică penicilinaze) şi se poate transmite prin conjugare bacteriană. 

 Ceftriaxona, Cefixime sunt antibioticele recomandate în terapia 

infecţiilor gonococice necomplicate. 

 Spectinomicina (în doză unică), Ciprofloxacin sau Rozoxacin se 

recomandă pentru pacienţi alergici la beta-lactamine.  

 Terapia orală cu Cefixime sau Ciprofloxacin, trebuie continuată 

cu Doxiciclină sau Azitromicină, pentru posibila coinfecţie cu 

Chlamydia.  

 

Profilaxie  

Pentru profilaxia gonoreei este necesară respectarea normelor de 

igienă sexuală, tratarea pacienţilor. Contacţii unui pacient cu gonoree trebuie 

de asemenea trataţi. 

 

NEISSERIA MENINGITIDIS 

 

Proprietăţi generale  

N. meningitidis este un diplococ Gram negativ, cu o structură în mare 

parte asemănătoare genococilor, dar suplimentar prezintă o capsulă 

polizaharidică semnificativă, care este antigenică.  

N. meningitidis este: 

- unul dintre cei mai virulenţi patogeni umani 

- agent etiologic al meningitei (meningita cerebrospinală) 

- este transmis prin secreţii respiratorii şi este foarte contagios 
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 Clasificare 

Specificitatea antigenică a polizaharidului capsular a permis 

clasificarea meningococilor în 13 grupe antigenice.  

Meningococii deţin şi un antigen proteic de suprafaţă (proteine 

membranare), care permit delimitarea tipurilor şi antigene somatice, mai 

puţin caracterizate. 

 13 serogrupe, potrivit diferenţelor antigenice ale polizaharidelor 

capsulare (A, B, C, D, H, I, K, L, X,Y, Z, W135, 29E). 

Serogrupele A, B, C, W135 şi Y sunt foarte răspândite şi foarte 

adesea implicate în patologia umană. 

 Serotipuri - serogrupele B şi C sunt subdivizate în serotipuri, 

potrivit diferenţelor proteinelor membranare. Serotipul 2 este cel mai 

întâlnit.  

Grupele A, B, C sunt cele mai frecvent implicate în patologia umană, 

raportându-se diferenţe corelate cu producerea de epidemii în diverse zone 

geografice: în Anglia şi SUA sunt mai frecvente epidemiile produse de 

grupul B, pe când în Africa, China, America de Sud, epidemiile produse de 

grupul A şi C.  

La copii în special, meningococii de grup A sunt incriminaţi în 

producerea epidemiilor de meningită. Cazurile sporadice de meningită sunt 

produse mai frecvent de H. influenzae, urmat de meningococ şi pneumococ.  

 

Infecţiile meningococice 

 

1. Boală febrilă, adesea auto-limitativă, reprezintă forma medie a 

infecţiei meningococice. Hemocultura poate demonstra prezenţa 

meningococului. 

2.   Meningita acută, 

3. Meningococemia acută - reprezintă o infecţie sistemică care 

conduce la şoc septic, la leziuni peteşiale sau hemoragice extinse 

tegumentare şi la deces în decurs de 8-12 ore, de la apariţia 

iniţială a simptomelor. 

4. Conjunctivita, 

5. Osteomielită, artrite, pericardite, endoftalmite, peritonite 

(consecinţa diseminării hematogene) 

6. Pneumonia meningococică  

   

  Factori de patogenitate ai meningococului 

1. Capsula polizaharidică este principalul factor de patogenitate al 

meningococilor, prin efectul antifagocitar, opunându-se fagocitării 

meningococlor de către PMN. Permite identificarea meningococilor 

(delimitarea grupelor serologice; detectarea meningococilor în LCR).  
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Induce producerea de anticorpi specifici de grup, care nu asigură 

protecţie la reinfecţia cu un alt grup meningococic. Este utilizată pentru 

preparearea de vaccin. 

2. Endotoxina (LPS): Endotoxina meningococilor este un LPS, cu o 

structură asemănătoare cu a LPS-ului din structura altor bacterii Gram 

negative. Cauzează febra, stare de şoc şi alte manifestări patofiziologice 

întâlnite în meningococemie. Poate fi purificată şi inoculată poate reproduce 

majoritatea manifestărilor clinice ale meningococemiei. 

3. Proteaza Ig A: clivează anticorpii de clasă IgA secretorii, 

favorizând ataşarea de mucoasa respiratorie a meningococilor şi iniţierea 

infecţiei.  

 

  Patogeneză  

Meningococii pătrund pe cale aerogenă în nazofaringele omului, se 

ataşează prin pili de celulele epiteliale şi colonizează mucoasa 

nasofaringiană. Pot rămâne la nivelul nasofaringelui, tranzitor în 

microbiocenoza căilor respiratorii superioare, realizând starea de portaj.  

Se estimează că 10-20% dintre persoane sunt “purtători sănătoşi” 

cronici, care însă transmit meningocogii la persoane sănătoase susceptibile. 

Procentul purtătorilor sănătoşi poate creşte la 35% în colectivităţi şi chiar la 

valori mai crescute în cursul epidemiilor (până la 70%).  

Pot produc rinofaringe cu evoluţie banală.  

Datorită polizaharidelor capsulare, care protejează bacteriile de 

acţiunea fagocitelor, are loc diseminarea hematogenă a meningococilor 

(bacteriemia), cu localizarea secundară la nivelul organelor ţintă: meninge, 

articulaţii sau alte organe. Mai rar, bacteriemia poate fi urmată de artrite, 

pericardite şi alte manifestări. 

Cea mai gravă formă clinică rezultată din bacteriemie este 

localizarea meningeală: meningita cerebrospinală (epidemică sau 

sporadică).  

În colectivităţile de copii şi adolescenţi, meningita cerebrospinală 

poate evolua sub formă epidemică (meningococi de grup A si C), situaţii în 

care procentajul de purtători creşte.  

În unele cazuri (35%), se asociază o infecţie sistemică - 

meningococemia acută, o formă severă fulminantă.  

Persoanele care deţin anticorpi antimeningococici sunt rezistente faţă 

de invazie, datorită efectului opsonizant al anticorpilor anticapsulari, corelat 

şi cu sistemul complement.  

Persoanele cu deficienţe ale sistemului complement sunt susceptibile 

la invazie, prezentând o susceptibilitate crescută în special persoanele cu 

deficienţă a factorilor C5-C9 ai sistemului complement.   

Copiii de vârstă cuprinsă între 6 luni şi 6 ani, care au pierdut 

protecţia prin anticorpi materni şi nu au dobândit imunitatea proprie prin 
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vaccinare sau trecerea prin infecţie sunt susceptibili de a dezvolta infecţia 

meningococică invazivă. Incidenţa infecţiei meningococice la această grupă 

de vârstă este mai scăzută decât a infecţiilor produse de H. influenzae şi este 

similară cu a pneumococului (Streptococcus pneumoniae).  

   

Meningita meningococică: se manifestă clinic prin debut brusc 

după o incubaţie de 2-4 zile, prin:  

 cefalee severă,  

 gât uscat (rar la copii) 

 febră ridicată 

 vărsături, 

 vomă 

 semne neurologice: redoarea cefei 

 status mental alterat   

 creşterea semnificativă a PMN în LCR. 

 

Meningococemia acută - evoluează clinic cu febră crescută, leziuni 

mucoase şi tegumentare maculo-papulare sau hemoragice mici (peteşii), sau 

extinse (purpură).  

În evoluţie, se poate instala şoc septic, endotoxemie, tulburări de 

coagulare, CID (coagulare intravasculară diseminată), cu leziuni 

tegumentare peteşiale sau hemoragice extinse, purpura fulminans (în 

cazurile severe), hemoragii cerebrale, hemoragii la nivelul glandelor 

suprarenale (sindromul Waterhouse-Friderichsen), insuficienţă renală şi 

deces în decurs de 8-12 ore de la apariţia iniţială a simptomelor.  

Prognosticul meningitei meningococice şi a meningococemiei este 

nefavorabil conducând la deces, în 100% din cazuri în lipsa tratamentului 

adecvat şi în 10-30% prin aplicarea corectă a terapiei. Sechele, deşi posibile, 

au o frecvenţă scăzută (<10%) şi pot fi cauză de surditate. 

 

  Profilaxie 

În timpul epidemiilor, sunt indicate atât chemoprofilaxia (pentru 

protecţie pe termen scurt), cât şi imunizarea prin vaccinare (pentru protecţie 

pe termen lung). 

Chimioprofilaxia: Rifampicina sau Ciprofloxacina (pentru membrii 

familiei sau alţi contacti apropiaţi, uneori şi pentru personalul medical). 

Rifampicina se recomandă pentru 2-3 zile şi se preferă deoarece se elimină 

prin salivă, permiţând eliminarea meningococilor. Penicilina G 

neeliminându-se prin salivă nu se recomandă pentru profilaxie deoarece nu 

elimină meningococii din rinofaringe şi starea de purtător. 

Pentru profilaxia specifică, în unele ţări, s-au aplicat cu succes 

vaccinul antimeningococic, preparat din polizaharidul capsular specific de 

grup A si C, Y, W135. Vaccinul antimeningococic nu conţine polizaharidul 
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capsular de grup B, care este nu este imunogen (datorită similitudinii de 

structură cu structuri umane cerebrale, este recunoscut ca şi “self”) şi nu 

induce răspuns imun. În prezent în diferite ţări se încearcă prepararea unui 

vaccin de grup B. 

 

Tratament 

 Penicilina G administrată intravenos, este antibioticul de elecţie 

recomandat în tratamentul  meningitei meningococice. Rezistenţa la 

Penicilină este rar întâlnită, însă trebuie să se determine obligator 

sensibilitatea prin efectuarea antibiogramei. Rezistenţa la sulfamide este 

frecventă. 

 Cloramfenicolul se recomandă pentru pacienţii alergici la 

penicilină. 

 

GENUL HAEMOPHILUS 

 

 Genul Haemophylus este clasificat în familia Pasteurellaceae, alături 

de genul Pasteurella şi Actinobacillus. 

        Genul Haemophylus cuprinde cocobacili Gram negativi, imobili, 

nesporulaţi, aerob-anaerob facultativi, cu polimorfism accentuat, putând 

ajunge până la forme filamentoase, uneori capsulate.  

Se dezvoltă numai pe medii cu sînge, deoarece necesită pentru 

creştere doi factori: factorul X (hemina, care se găseşte în ser) şi factorul V 

(NAD, NADP, prezent în hematii sau sintetizat de stafilococ). 

 

Clasificare 

Specii patogene: Haemophylus influenzae, Haemophylus ducreyi, 

Haemophylus  parainfluenzae (se găsesc destul de frecvent şi ca bacterii 

comensale), Haemophylus aegyptius (Haemophylus influenzae biogrup 

aegyptius). 

        Specii nepatogene, comensale: Haemophylus aphrophylus, 

Haemophylus paraprophylus (fac în mod obişnuit parte din microbiocenoza 

plăcii dentare),  H.  haemolyticus, H. parahaemolyticus. O parte dintre 

aceste  specii sunt comensali faringieni. 

 

 
Reprezentanţi Localizare în 

organism 

Infecţii cauzate 

H.parainfluenzae Comensal în 

rinofaringe 

Rare endocardite, sinuzite 

acute, infecţii ale tractului 

genital (uretrite, prostatite), 

bacteriemie postpartum, 

septicemie neonatală  
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H. haemolyticus 

H. parahaemolyticus 

Comensal în 

rinofaringe 

 

H. aphrophylus,  

H. paraphrophylus 

Comensal în 

rinofaringe 

endocardite 

H. aegyptius - 

H.influenzae biogrup 

aegyptius 

Mucoasa 

conjunctivală 

Conjunctivită acută,  

febra purpurică braziliană  

H. ducrey Tract genital 

Mucoasa 

genitală 

Şancru moale 

 

În patologia umană sunt implicate următoarele specii: 

1. Haemophylus ducreyi: este agentul etiologic al unei boli venerice 

numită şancru moale sau şancroid. Sancrul moale este o boală cu transmitere 

sexuală. Apar leziuni ulcerative pe organele genitale, însoţite de 

limfadenopatie inghinală (prinderea ganglionilor regional, care devin mari şi 

nedureroşi). 

2. Haemophylus aegypticus: este agentul etiologic al conjunctivitei 

acute (mai ales la copii); Considerată în trecut o specie distinctă, în prezent 

H. aegyptius este considerată ca şi o biovariantă a H.influenzae. În 1980 s-a 

evidenţiat o variantă virulentă a H. aegypticus, denumită în prezent 

H.influenzae biogrup aegypticus, ca agent etiologic al febrei purpurice 

braziliene. 

3. Haemophylus parainfluenzae, care poate determina endocardite 

şi uretrite 

4.  Haemophylus influenzae, cu mai multe tipuri antigenice, care 

determină îmbolnăviri diverse: 

- pneumonii şi bronhopneumonii postgripale 

- infecţii respiratorii (otite medii, sinuzite, epiglotite) 

- meningite, mai ales la copii (serotipul “b” capsulat) 

- laringotraheita obstructivă 

- infecţii cronice ale tractului respirator inferior (serotipurile 

necapsulate) 

- prin invazie (rar) pot determina: artrite supurative, celulite, 

osteomielite, endocardite 

 

Haemophilus influenzae 

 

Este principalul reprezentant patogen al genului.  

Este o bacterie specific umană capsulată. Rezervorul de infecţie este 

reprezentat de rezervorul uman. Nu există rezervor animal. 
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Factori de patogenitate 

Capsula este de natură polizaharidică. Pe baza specificităţii 

polizaharidului capsular se delimitează 6 serotipuri (a, b, c, d, e, f). Capsula 

serotipului b este formată din poliribitol fosat (PRP). Doar capsula 

serotipului 6 conţine riboză şi această particularite structurală pare a fi 

corelată cu patogenitatea, capsula PRP fiind considerată ca factorul major de 

patogenitate, conferind rezistenţa la fagocitoză şi la omorârea intra fagocit a 

H. influenzae. Anticorpii anticapsulari au efect opsonizant şi facilitează 

fagocitoza dependentă de Complement şi omorârea hemofililor. 

 Pilii sunt prezenţi atât la tulpinile capsulate, cât şi la cele necapsulate 

şi determină aderarea de mucoasa respiratorie, deşi se pare că inhibă 

capacitatea de a invada mucoasa. 

  Endotoxina este un lipooligozaharid (LOS). LOS ca şi LPS conţin 

lipidul A, responsabil de toxicitate, corele polizaharidic, dar LOS nu deţine 

lanţurile lungi repetitive ale LPS. Lipidul A este diferit antigenic la tulpinile 

tipabile şi non tipabile ale H. influenzae şi acest tip de lipid A nu este întâlnit 

la alte specii de hemofili. Deţine toate proprietăţile biologice ale 

endotoxinei. 

 Corele polizaharidic al LOS suferă modificări structurale moleculare, 

prezintă la suprafaţa bacteriei diferiţi epitopi, ceea ce explică variabilitatea 

antigenică a LOS la diversele tulpini. Variabilitatea structurală a LOS poate 

influenţa aderenţa de mucoasa respiratorie.   

 Proteine membranare externe –P2 şi P6  
Proteina P2 este o proteină majoră, reprezentând >50% din proteinele 

membranei externe ale H. influenzae. Este antigenică. Anticorpii induşi au 

efect protector şi bactericid, motiv pentru care se încearcă prepararea unui 

vaccin din proteinele P2 şi P6.  

Proteaza Ig A: prin care tulpinile de H. influenzae scindează IgA 

secretorii, ceea ce permite ataşarea de mucoasa respiratorie. 

Producerea de bacteriocine: hemocina, prin care tulpinile de H. 

influenzae tip b competiţionează cu hemofilii netipizabili, pentru colonizarea 

mucoasei respiratorii. 

 

Infecţiile cauzate 

 
Infecţii produse de H. influenzae 

tip b 

(rar de alte tipuri capsulate) 

Infecţii produse de H. 

influenzae netipizate 

Meningita epiglotita 

Faringita, epiglotita otite medii  

Laringotraheita obstructivă bronşite 

Pneumonii sinuzite,  
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Endocardite (rar) pneumonii, la persoane 

în vârstă 

Septicemia  

Pericardita, 

Artrita, 

Infecţii ale tractului genital:  

uretrite negonococice, 

endometrite, salpingite, 

bacteriemie postpartum, 

septicemie neonatală cu 

meningită 

 

              Patogeneză 

 H. influenzae pătrunde în organismul uman pe cale respiratorie. 

Colonizează mucoasa tractului respirator. Poate rămâne asimptomatic în 

faringe.  

Tulpinile capsulate cauzează faringite, laringoepiglotite la copiii 

mici, traheobronşite acute, pneumonii, otite medii, artrite septice, 

pericardite. Determină frecvent pneumonii şi bronhopneumonii postgripale.  

Serotipul b produce infecţii severe invazive: meningita, septicemia. 

Majoritatea hemofililor din tractul respirator sunt necapsulaţi.  

Tulpinile necapsulate nu pot fi tipizate (sunt tulpini netipizate), 

produc infecţii, dar nu sunt invazive. Nu diseminează pe cale hematogenă, 

dar pot cauza infecţii respiratorii de tip: otite medii, sinuzite, epiglotite sau 

pneumonii. 

 Tulpinile necapsulate cauzează uneori infecţii respiratorii acute 

secundare infecţiilor virale (infecţii gripale), sau participă la etiologia unor 

infecţii respiratorii cronice, fiind incriminaţi în exacerbările acute ale 

bronşitelor cronice - traheobronşite acute febrile. 

 

 Meningita: majoritatea copiilor cu meningită prezintă anterior 

instalării meningitei, infecţii respiratorii sau otite. Diseminează pe cale 

hematogenă spre SNC, unde se multiplică producând meningite.  

Bacteriemia rezultă prin diseminarea hematogenă a H. influenzae 

capsulat tip b. Diseminarea hematogenă rar poate conduce şi la alte 

complicaţii: artrite septice (supurative), celulite, osteomielite, endocardite, 

septicemia nou născutului. 

În patogeneza infecţiei diseminate un rol important îl deţine capsula 

(prin efectul său antifagocitar) şi endotoxina.  

Meningita produsă mai ales la copii de serotipul “b” capsulat, 

prezintă o evoluţie clinică asemănătoare cu a meningitei produse de 

meningococ sau pneumococ. Incubaţia este de 5-6 zile. Debutul este mai 

insidios decât al meningitei meningococice şi pneumococice. Evoluează cu 

febră, cefalee, redoare de ceafă. 
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 Evoluţia este mai puţin severă decât meningita meningococică, 

letalitatea este mai scăzută, dar sunt mai crescute sechelele de tip: surditate, 

retardare mintală, convulsii, tulburări de vorbire. 

După trecerea prin infecţie apare o imunitate specifică de serotip. 

Anticorpii materni se transmit transplacentar la făt şi asugură protecţie nou 

născutului până la 3-4 luni. 

Meningita este întâlnită mai ales la copii, între 6 luni şi 6 ani, cu o 

incidenţă crescută la vârsta de 6 luni - 1 an, explicată prin susceptibilitatea 

crescută a copiilor, datorită dispariţiei anticorpilor materni şi a imaturităţii 

sistemului imun de a produce anticorpi anticapsulari, până la 2 –3 ani. 

Pneumonia poate fi o manifestare a infecţiei sistemice sau poate fi o 

infecţie primară respiratorie, consecinţa a extensiei H. influenzae capsulat tip 

b, sau de alt tip de la nivelul faringelui. 

Epiglotita-laringotraheita obstructivă conduce la obstrucţia căilor 

respiratorii prin edem laringean, la asfixie, care poate fi o cauză de deces.  

 Infecţii ale tractului genital: uretrite negonococice, endometrite, 

salpingite,  bacteriemie postpartum, septicemie neonatală cu meningită, sunt 

produse de tulpini netipizate de H. influenzae, care se presupune a aparţine 

unei noi genospecii a H. influenzae, prezentând proprietăţi distincte de alte 

tulpini, proprietăţi care îi conferă virulenţa crescută în producerea infecţiilor 

genitale şi materno-fetale.  

 

Infecţii produse de alte serotipuri capsulate 

 
Serotip Infecţie 

Serotip c Septicemie neonatală 

Serotip a, d, f  Pneumonia, bacteriemie la adulţi 

imunodeprimaţi   

Serotip f Osteomielită şi artrită septică la tineri  

Serotip non b Meningită şi bacteriemie 

 

 

GENUL BORDETELLA  

 

Include cocobacili Gram negativi, imobili, nesporulaţi, capsulaţi.  

 

Clasificare:   

Speciile patogene pentru om sunt: 

1.Bordetella pertusis: – principalul agent etiologic al tusei 

convulsive  

2.B. parapertusis.– cauzează rar tuse convulsivă 

3.B. bronhiseptica – întâlnită de obicei la animale, poate determina 

la om forme atipice de tuse convulsivă. 
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Factori de patogenitate ai Bordetellei pertussis: 

Bordetella  pertussis este un patogen uman. Se transmite pe cale 

respiratorie, prin microaerosoli. Are mai multe antigene pe suprafaţa celulei 

bacteriene: un aglutinogen şi o hemaglutinină filamentoasă (FHA). Peretele 

celular conţine exotoxina, antigenul protector (în cantităţi mari la bacterii de 

fază I) şi un factor histaminosensibilizant.  

S-au mai evidenţiat: o toxină termolabilă şi alte antigene. 

Ataşarea pe celulele epiteliului respirator se realizeazặ prin 

intermediul unei proteine piliare, numită hemaglutinină filamentoasă (FHA). 

Anticorpii faţă de această proteină inhibă ataşamentul de epiteliul respirator.  

Exotoxina Bordetelei pertussis determină hipersecreţie de mucus 

de către celulele epiteliului respirator. Toxina stimulează adenilat ciclaza, 

care determină creşterea nivelului cAMP în celule, având ca şi efect 

hipersecreţia de mucus. 

Adenilat ciclaza poate inhiba activitatea bactericidặ a neutofilelor. 

Mutantele bacteriene care nu au capacitatea de a produce adenilat ciclaza 

sunt avirulente. 

Citotoxina traheală este o componentă a peptidoglicanului, care 

lezează celulele epiteliale ale mucoasei respiratorii.  

 

Patogeneza tusei convulsive 

Infecţia interesează epiteliul traheal, bronşic şi bronşiolar. 

Bordetella pertussis aderă prin intermediul hemaglutininei filamentoase 

(FHA) şi se multiplică la suprafaţa epiteliului ciliat, alterându-l, prin 

citotoxina traheală.  

Toxina eliberată din bacteriile dezintegrate, promovează 

hipersecreţia de mucus şi apariţia simptomelor catarale, stimulând totodată 

tusea paroxistică şi bronhospasmele. Se produc necroze epiteliale, 

inflamaţie peribronhială cu infiltraţie de PMN şi pneumonie interstiţială.  

Bronhiolele obstrucţionate cu mucus determină oxigenarea redusă a 

sângelui, ceea ce favorizează apariţia anoxiei cerebrale şi a convulsiilor. 

Tusea convulsivă apare după o incubaţie de 1-2 săptămâni. Este o 

traheobronşită, debutând cu apariţia simptomelor catarale ale tractului 

respirator superior, urmate de tuse paroxistică şi bronhospasme, cu o durată 

de 1-4 săptămâni. 

Complicaţiile sunt rare, iar evoluţia nefavorabilă, se datoreşte 

pneumoniei interstiţiale. 

 

 Profilaxia: Profilaxia tusei convulsive se realizează cu vaccinul 

antipertussis, obţinut din B. pertussis faza I, bacterii omorîte prin căldură. Se 

asociază cu anatoxinele difterică şi tetanică în trivaccinul DTPer (care se 

administreză obligatoriu la copii, în primul an de viaţă). 
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Tratament: Este recomandată efectuarea antibiogramei. Terapia cu 

Eritromicină are efectul de a scădea numărul bacteriilor şi a complicaţiilor, 

dar nu influenţează evoluţia bolii, deoarece s-au produs leziuni ale mucoasei 

respiratorii, sub acţiunea toxinei. 

 

 

GENUL BRUCELLA 

 

Bacteriile din genul Brucella sunt cocobacili mici, Gram negativi, 

aerobi facultativi, imobili. Cuprinde microorganisme facultativ intracelulare, 

care infectează animalele, determină avort la femele şi afectarea glandelor 

sexuale la masculi. Fiecare specie este adaptată la o gazdă particulară. 

Speciile care  infectează animalele domestice sunt:  

 Brucella melitensis (capre şi oi), Brucella suis (porci), Brucella 

abortus (vaci şi bizoni), Brucella ovis (oi), Brucella canis (câini). 

La animale, evoluţia infecţiei este latentă sau cronică, frecvent 

asimptomatică cu afectarea glandelor sexuale la masculi. La femele gestante 

determină avort; după avort infecţia se localizează în glanda mamară, cu 

eliminarea brucelelor timp îndelungat prin lapte. Ţesuturile restante 

postpartum sunt de asemenea extrem de bogate în brucele virulente. 

Poate trece accidental la om, determinând o antropozoonoză numită 

bruceloză. 

Contaminare umanǎ se realizează pe cale gastro - intestinală, prin: 

 consum de lapte şi derivate din lapte contaminat În prezent boala 

este mai frecvent asociată cu consumul de lapte nepasteurizat şi 

cu consumului de brânzeturi obţinute din lapte de la animale 

infectate mai ales de oaie şi capră  contaminat cu B. melitensis.  

 pe cale cutanată, prin contactul direct cu animalele infectate sau 

cu produse provenite de la animale şi chiar cu carcasele 

animalelor. Infecţia se asociază frecvent cu expunerea 

profesională a medicilor veterinari, a personalului din sectorul 

zootehnic, fermieri, mulgători, ciobani, măcelari,  lucrători din 

industria pielăriei.  

 Unele tipuri de vaccin utilizate la animale, mai ales Brucella 

abortus tulpina 19, de asemenea poate cauza infecţii la om dacă 

este injectată accidental. 

Bruceloza umană 

 

Patogeneză  

Brucella, alături de Leptospira, au proprietatea de penetra pielea 

umană intactă,  de aceea sunt frecvente contaminările în urma contactului 

direct cu materialul infecţios (mai ales la nivelul mâinilor).  
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Perioada de incubaţie în bruceloză este, de obicei, de 1-3 săptămâni, 

dar în cazuri rare poate dura câteva luni. 

După ce ajung în organism, brucelele se localizează în sistemul 

reticulo-endotelial (noduli limfatici, splină, măduva spinării şi ficat). Sunt 

fagocitate, dar o parte supravieţuiesc în interiorul celulelor, probabil prin 

inactivarea sistemului intracelular de apărare mieloperoxidază-peroxidază 

unde sunt protejate faţă de acţiunea anticorpilor. Brucelele ajung la nivelul 

ganglionilor limfatici şi în sânge şi vor fi sechestrate în diferite părţi ale 

sistemului reticuloendotelial: sinusoidele hepatice, splină, măduvă  osoasă. 

În aceste locuri, PMN-urile se distrug şi eliberează brucelele intracelulare. 

Mecanismul patogenetic nu este foarte bine cunoscut, se cunoaşte însă că 

este implicată endotoxina (când antigenul O polizaharidic se pierde de pe 

porţiunea externă a endotoxinei, organismul îşi pierde virulenţa).  

Bacteriile vor fi endocitate de către macrofage şi monocite, unde vor 

continua să se multiplice; aceste celule vor fi distruse şi bacteriile vor fi 

eliberate în organism. Se crede că acest caracter ondulant al febrei din 

bruceloză corespunde eliberării periodice a bacteriilor sau a componentelor 

bacteriene, ca LPZ, din fagocite. Eliberarea bacteriilor în sânge va determina 

localizarea secundară alte organe şi ţesuturi. Reacţia gazdei este una 

granulomatoasă, care poate evolua spre abces şi cazeificaţie.  

Recăderile în bruceloză sunt determinate de echilibrul dintre 

virulenţa germenului şi prezenţa unui sistem imun celular intact şi eficient. 

B. melitensis şi B. suis sunt mai virulente, boala cauzată de B. 

abortus sau B. canis este de gravitate medie şi complicaţiile mai puţin 

severe. 

Bruceloza evoluează clinic, cu febră intermitentă, ondulantă, cu 

tendinţă de cronicizare. Se caracterizează prin febră, transpiraţii, astenie, 

anemie, cefalee, mialgii. Simptomele sunt asemănătoare cu cele întâlnite în 

alte boli febrile, dar sunt accentuate durerile musculare şi transpiraţiile. Sunt 

de asemenea prezente limfadenopatii, splenomegalia şi hepatomegalia. 

Durata bolii poate varia de la câteva săptămâni la mai multe luni sau 

chiar ani. În primul stadiu al bolii apare septicemia şi determină triada 

clasică de febră ondulantă, transpiraţii (cu un miros caracteristic, de paie 

ude), artralgii şi mialgii migratorii. Denumirea de febră ondulantă provine 

de la caracterul ondulant al febrei, care creşte şi scade pe parcursul 

săptămânilor la pacienţii netrataţi. Brucelele pot afecta tractul genito-urinar 

(consecinţă a infecţiei sistemice),  cauzând epididimită, orhită, granuloame 

renale. Localizarea brucelozei are loc de obicei la nivelul oaselor sau 

articulaţiilor. Complicaţiile pot include hepatită granulomatoasă, artrită, 

spondilită, meningită, uveită, endocardită. Spondiloza coloanei lombare, 

însoţită de sacroileită este caracteristică. Netratată, boala poate deveni 

cronică.  
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Paraclinic, este caracteristică leucopenia şi anemia, trombocitopenie, 

creşteri ale ASAT şi ALAT, reacţia Huddleson pozitivă. Prezenţa brucelelor 

în sânge poate fi demonstrată prin hemocultură.   

 

Tratament: Antibiotice ca Tetraciclina, Rifampicina şi 

aminoglicozidele (streptomicina şi gentamicina), sunt eficiente împotriva 

brucellelor. Datorită faptului că este o bacterie intracelulară, este necesar 

tratamentul cu mai mult de un antibiotic timp de mai multe săptămâni. 

 

Profilaxie: depistarea si sacrificarea animalelor bolnave, vaccinarea 

septelului, protecţie profesionala (mănuşi), pasteurizarea şi fierberea  

laptelui, pasteurizarea brânzeturilor, vaccinarea personalului expus cu vaccin 

RBS1 (rough B. abortus strains). Cazurile de boală apărute după vaccinare în 

USA au scăzut după utilizarea vaccinului cu tulpina RB-51 (realizat în anii 

1990) şi modificarea legilor privind vaccinarea vitelor.  

 

 

BACTERII SPIRALATE 

 

Au o structură helicoidală, sunt flexibile şi mobile, având un aparat 

locomotor intracelular. 

Cuprinde două familii: 

 familia Spirochetaceae cu două genuri: Treponema şi Borelia     

 familia Leptospiraceae cu un singur gen: Leptospira 

 

GENUL TREPONEMA 

În patologia umană sunt implicate: 

1.  Treponema pallidum, agentul etiologic al sifilisului; 

2.  Treponema carateum, agentul etiologic al bolii numite pinta; 

3.  Treponema pertenue, agentul etiologic al bolii numite pian. 

Ultimele două sunt boli nevenerice care se întâlnesc în zonele 

tropicale şi subtropicale. 

 

TREPONEMA PALLIDUM  

 SIFILIS 

Sifilisul este o boală venerică, specific umană. 

Transmiterea se realizează prin următoarele modalităţi: 

 sexual 

 transplacentar (de la mamă la făt) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotics
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetracyclins
http://en.wikipedia.org/wiki/Rifampicin
http://en.wikipedia.org/wiki/Aminoglycosides
http://en.wikipedia.org/wiki/Streptomycin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gentamicin
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 accidental în laborator (foarte rar) 

 

Sifilisul evoluează în trei perioade: 

a)  Sifilisul primar - şancru dur, însoţit de adenopatie satelită, în 

săptămâna 3 - 4 de la contaminare.  

b) Sifilisul secundar se manifestă după săptămâna 3-8; septicemie, 

rozeole cutanate, plăci mucoase. 

c) Sifilisul terţiar sau visceral - gome sifilitice localizate cutanat, în 

viscere sau oase. Această perioadă a sifilisului se numeşte „marele imitator”, 

deoarece simptomele determinate imită diverse boli. 

 

Patogenie 

În sifilisul primar, cu o durată de 2-10 săptămîni, se produc leziuni 

exudative pe mucoase sau tegumente (mai ales în cazul unor leziuni ale 

acestora), denumite şancru dur, însoţite de adenopatie satelită. Şancrul dur 

este cel mai frecvent localizat la nivelul organelor genitale, dar poate avea şi 

ale localizări, în funcţie de calea de pătrundere: anus, cavitatea bucală, pe 

degete la ginecologi sau stomatologi (sifilisul “inocenţilor”). 

Şancru dur este nedureros şi se vindecă spontan în aproxoximativ 14 

zile, în 75% din cazuri.  

Sifilisul secundar evoluează cu rush generalizat. Rozeole sifilitice 

(cutanate) sunt  localizate pe palme, plante, prezintă un centru închis la 

culoare şi margini mai deschise. Coexistă  plăci mucoase decolorate şi 

alopecie arială. Se poate vindeca spontan iar în 15 % din cazuri infecţia trece 

în stadiul 3. 

În sifilisul terţiar treponemele se găsesc la nivelul mucoaselor, 

ficatului, ochilor, articulaţiilor, oaselor, musculaturii sau la nivelul SNC, 

unde fie se multiplică fie rămân dormante, determinând apariţia gomelor 

sifilitice în diverse organe. Localizarea la nivelul SNC produce tabesul 

dorsal. 

 

Tratamentul sifilisului se face cu Penicilină retard. 

Dovada eficienţei tratamentului constă in scăderea titrului 

anticorpilor nespecifici, cu o excepţie: titrul se menţine dacă tratamentul este 

efectuat doar în faza terţiară. 

 

 

GENUL   BORRELIA 

 

Cuprinde spirochete mobile, neregulat şi lejer spiralate, 

microaerofile, care pot fi cultivate pe medii conţinând ser şi extract de 

ţesuturi.  
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Unele sunt comensale în cavitatea bucală (Borrelia vincenti), iar 

altele se transmit la om prin intermediul artropodelor: căpuşe: Borrelia 

recurrentis sau păduchi: Borrelia brugdorferi, Borrelia hispanica, Borrelia 

duttani, Borrelia caucasica 

Borrelia recurrentis determină febra recurentă.  

Febra recurentă se transmite prin contact interuman, prin intermediul 

păduchilor de corp, omul fiind singurul rezervor. Febra recurentă evolua în 

trecut sub formă epidemică, dar în prezent este rară, fiind întâlnită în Africa, 

America de Sud. 

Există mai multe tulpini în cadrul aceluiaşi serotip, diferite după 

repartizarea geografică, gazda animală. 

 

Patogenie: 

De la locul de pătrundere: leziuni de grataj, sau la nivelul mucoasei 

conjunctivale, se produce diseminarea hemtogenă, care corespunde  

perioadei de incubaţie de 3-10 zile. 

Evoluează cu febră, cefalee, artralgii, mialgii, greţuri, vărsături, 

însoţite uneori de icter, cu o durată de 3-5 zile. Urmează o perioadă de 

afebrilitate, cu o durată  de 10 zile, urmată de recăderea infecţiei, cu 

instalarea unui nou episod febril clinic manifest.  Recăderile se pot repeta de 

3-10 ori. Reapariţia episoadelor febrile se explică prin variaţia antigenică a 

Borreliei recurrentis în cursul infecţiei. Sunt  descrise 9 variante antigenice.  

Tratament: Tetracicline (Doxyciclină), Penicilină, Eritromicină. 

După câteva episoade febrile, în absenţa tatamentului,  evoluţia poate 

fi spre deces la 30% din cazuri. Imunitaea post infecţie este de scurtă durată, 

de 3-6 luni luni sau maxim 2-3 ani, fiind astfel posibilă reinfectarea . 

 

GENUL LEPTOSPIRA 

Leptospirele sunt spirochete aparţinând ordinului Spirochetales, 

familiei Leptospiraceae, care cuprinde genurile Leptospira, Leptonema, 

Turneria. Sunt organisme spiralate, subţiri, foarte mobile, cu capetele 

îndoite, cu aspect de cârlig şi doi flageli periplasmatici, care permit 

pătrunderea în ţesuturi. 

Genus Leptospira cuprinde 17 genomospecii.  

Genul Leptospira cuprinde numeroase specii:  

1. saprofite, nepatogene: Leptospira biflexa 

2. oportunise: L. inadai  

3. patogene: Leptospira interrogans 

Leptospirele patogene sunt împarţite în 23 de serotipuri, care cuprind 

aproximativ 200 de serovariante (ex. Leptospira interrogans serovar 

Australis). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leptonema
http://en.wikipedia.org/wiki/Turneria
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Leptospirele patogene produc boli infecţioase, numite leptospiroze. 

Există 5 serovariante diferite de importanţă medicală:  

- L. icterohaemorrhagiae,  

- L. canicola,  

- L. pomona,  

- L. grippotyphosa,  

Sunt şi alte tulpini infecţioase mai puţin frecvente.  

Leptospirozele sunt antropozoonoze cu distribuţie largă, care 

afectează cel puţin 160 specii de mamifere.  

Rezervorul este reprezentat de animale (şobolan, porc, cîine, pisică) 

şi chiar de peştii şi păsări. Cel mai important rezervor este reprezentat de 

şobolani, iar transmiterea are loc prin urina animalelor ajunsă în apă, nămol, 

care poate contamina alimentele, pielea lezată sau mucoasele integre umane. 

Contaminarea umană poate fi consecinţa contactului direct cu urina, 

sângele sau ţesuturile animalelor infectate sau indirect, prin ape infectate.  

Transmiterea interumană este rară. Unele categorii profesionale  

prezintă un risc crescut de contaminare: medicii veterinari, agricultorii, 

pescarii, etc. 

 

Patogeneza leptospirozelor nu este pe deplin elucidată.  

Leptospirele pot pătrunde în organismul uman la nivelul leziunilor 

tegumentare sau prin mucoase: bucală, nazală, conjunctivală. 15-40% din 

persoanele expuse nu dezvoltă boala.  

Leptospirozele pot fi relativ uşoare (la peste 90% din pacienţii 

simptomatici) sau severe (icterul hemoragic). Debutează cu manifestări 

reversibile pseudogripale (febră ridicată, frisoane, mialgii, cefalee intensă), 

digestive (greţuri, vărsaturi, dureri abdominale, diaree) şi/sau rash, pacientul 

devenind asimptomatic. Aproximativ 10% dintre pacienţi prezintă 

meningită, simptomele meningeale dispărând frecvent în câteva zile. 

Formele uşoare sunt anicterice. 

La unele persoane are loc diseminarea hematogenă, care conduce la 

bacteriemie, cu localizarea leptospirelor în rinichi, ficat, meninge, 

determinînd un sindrom febril, icteric, hemoragic, renal, meningeal. 

Cea mai gravă boală determinată de leptospirele patogene este icterul 

hemoragic sau boala Weil, produsă de Leptospira icterohaemorrhagiae. 

Icterul hemoragic (boala Weils sau sindromul Weil), se 

caracterizează prin meningită, afectare renală, hepatică (cu icter), 

pulmonară, hemoragii. Sunt posibile afectări cardiovasculare. Manifestările 

hemoragice cele mai frecvente sunt: epistaxis, peteşii, purpură, şi rar 

hemoragie gastrointestinală, suprarenală sau subarahnoidiană.  

Evoluţia este gravă, se instalează insuficienţa respiratorie, renală şi 

hepatică, conducând la deces în 5-50% din cazuri. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Serovar
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdominal_pain
http://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea
http://en.wikipedia.org/wiki/Rash
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Tratamentul trebuie iniţiat cât mai rapid posibil. Terapia se face cu 

Penicilină, Amoxicilină, Eritromicină. Pacienţii cu leptospiroză severă şi 

insuficienţă renală necesită dializa. Pacienţii cu sindrom Weil necesită 

transfuzie de sânge. 

 

Profilaxia constă în informarea categoriilor profesionale cu risc 

asupra posibilităţilor de contaminare şi în vaccinarea animalelor împotriva 

serovariantelor prezente în aria geografica respectivă. 

 

 

GENUL MYCOPLASMA 

 

Aparţine clasei Mollicutes, adică a bacteriilor lipsite de perete celular 

şi sunt bacteriile cu cele mai mici dimensiuni. Pentru a se dezvolta în culturi 

necesită sterol. 

Cuprinde specii patogene pentru om, păsări şi animale şi specii 

comensale buco-faringiene şi genito-urinare. 

Cel mai important reprezentant este Mycoplasma pneumoniae, 

agentul etiologic al pneumoniei atipice primare. Este o bacterie aerobă, alte 

specii fiind facultativ anaerobe, aceste caracteristici metabolice permiţând 

diferenţierea între ele a speciilor. 

M. pneumoniae este patogenă numai pentru om şi se transmite pe 

cale respiratorie. Infecţia este răspândită pe tot globul având o creştere a 

incidenţei în sezonul rece. Este cea mai frecventă cauză a pneumoniei la 

adulţii tineri şi este responsabilă de izbucnirea unor epidemii în grupuri 

restrânse cum ar fi în familie, între studenţi, etc 

 

Patogeneză:  

M. pneumoniae este un patogen al tractului respirator, dar pot fi 

afectate şi SNC, miocardul, tegumentul, articulaţiile şi sistemul sangvin. 

Cei mai mulţi pacienţi manifestă simptome de pneumonie, 

traheobronşită sau otită medie. Pneumonia nu este la fel de severă caşi alte 

pneumonii bacteriene: pneumonie atipică. Termenul de atipică înseamnă că 

agentul cauzativ nu pate fi izolat pe medii de cultură folosite de rutină în 

diagnosticul de laborator sau că boala produsă nu se aseamănă cu 

pneumonia pneumococică. 

Simptomele descrise de pacienţi sunt: debut insidios cu tuse 

neproductivă, iritaţie laringiană şi dureri otice. Sputa albicioasă este prezentă 

în cantităţi reduse. Febra, cefaleea şi mialgia sunt pronunţate, în contrast cu 

puţinele semne şi simptome obţinute la examenul toracelui. 
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Tratament 

Tetraciclina şi Eritromicina sunt medicamentele de elecţie. De obicei 

boala se rezolvă de la sine, dar medicamentele scurtează durata 

simptomelor. Penicilinele şi cefalosporinele nu au efect pentru că lipseşte 

peretele celular. 

Alte Mycoplasme: 

- Mycoplasma hominis este implicată în cazuri putin frecvente de 

boli inflamatorii pelvine. 

- Ureoplasma urealyticum este una din cauzele de uretrită 

negonococică. Ureoplasmele pot fi deosebite de micoplasme prin 

posibilitatea lor de a produce o enzimă numită urează, care 

degradează ureea la amoniac şi dioxid de carbon. 

 

GENUL RICKETTSIA 

 

Rickettsiile sunt cocobacili mici Gram negativi (0.3-0.5 x 0.8-2.0 

μm, 300-1000 nm), aerobi, paraziţi ai celulelor eucariote, obligatori 

intracelulari. Se localizează în citoplasma sau în nucleul celulei. Rickettsiile 

fac parte din alphaproteobacterii. Puţine alphaproteobacterii sunt patogeni 

umani. Brucella, Bartonella, Rickettsia şi un alt parazit intracelular, 

Ehrlichia, sunt principalele excepţii. Rickettsiile sunt transmise la gazde 

mamifere, predominant prin vectori reprezentaţi de artropode. Cale de 

transmitere este reprezentată de înţepături de insecte (pureci, ploşniţe, 

păduchi, căpuşe). 

 

Taxonomie: Genul Rickettsia face parte din tribul Rickettsieae, 

familia Rickettsiaceae, ordinul Rickettsiales. Genul include specii parazitare 

intracelulare obligatorii, cu excepţia unei singure specii (R.quitana), care are 

capacitatea de a se dezvolta extracelular. Din punct de vedere taxonomic, 

rickettsiae sunt împărţite în 2 grupe mari bazate pe caracteristicile 

filogenetice şi clinice ale bolii (1. grupul febrelor pătate; 2.grupul tifos), la 

care se adaugă unele specii cu proprietăţi aparte: R. tsutsugamushi 

reclasificată în genul Orientia şi Coxiella burnetii.  

Grupul Tifos (TG) 

Specie  Boală produsă  Vector  Rezervor 

R. prowazekii tifos epidemic, de 

recădere şi sporadic 

păduchi om 

R. typhi  tifos murin (endemic)  purece rozătoare 

sălbatice 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orientia
http://en.wikipedia.org/wiki/Rickettsia_prowazekii
http://en.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://en.wikipedia.org/wiki/Typhus
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Rickettsia prowazekii produce tifos exantematic epidemic, de 

recădere şi sporadic şi este prototipul de bacterie din grupul tifos. Infecţia se 

transmite de la o persoană la alta de către păduchele de corp  (Pediculus 

humanus humanus), prin excremente. Tifosul epidemic are incidenţă 

maximă iarna, apare în condiţii de igienă precară, aglomerări umane. Boala 

este larg distribuită pe glob. R.prowazekii afectează celulele endoteliului 

vascular producând vasculita. Alte rickettsii din grupul tifos sunt: R. typhi şi 

R. felis. R. typhi produce tifos murin (endemic), având ca şi rezervor 

şobolani, pisici şi ca vector purecii. Tifosul murin este larg raspândit şi 

endemic în SUA. Rickettsia felis are ca şi vector purecii pisicilor. Din punct 

de vedere filogenetic este mai apropiat de grupul febrelor pătate decât de 

grupul tifos, dar are antigene comune cu R. typhi şi produce o boală 

asemănătoare tifosului murin. 

Rickettsia tsutsugamushi face parte dintr-un gen aparte Orientia 

deoarece din punct de vedere filogenetic este diferit de alte rickettsiae. Este 

răspandit preponderent în Asia şi Australia.  

Specie  Boală produsă  Rezervor 

R. tsutsugamushi 

reclasificată in genul 

Orientia. 

 rozătoare sălbatice 

C. burnetii febra Q Bovine, ovine, câine 

Grupul febrelor pătate: Rickettsia rickettsii produce febrele pătate 

a munţilor stâncoşi (febra pătată Rocky Mountain) şi este prototipul de 

bacterie din grupul febrelor pătate.  Se transmite la om prin muşcătura de 

căpuşă, are ca şi rezervor căpuşa, rozătoare sălbatice şi este întâlnită în 

America. Alte rickettsii din grupul febrelor pătate care produc rickettsioze 

umane include: R. conorii, R. mongolotimonae si R. slovaca (febra 

butunoasă sau alte boli similare), R. akari (rickettsialpox), R. japonica (febra 

pătată japaneză), R. sibirica (tifosul de căpuşe Nord Asiatic), R. africae 

(tifosul de căpuşe african), R. helvetica (perimiocardită), R. australis (tifosul 

de căpuşe Queensland) şi R. honei (febra pătată Flinders Island).  Febrele 

pătate s-au găsit pe toate continentele, cu excepţia Antarcticii.  

Specii Repartizare geografică  Boli produse 

R. rickettsii  emisfera vestică Febre pătate a munţilor 

stâncoşi (febra pătată 

Rocky Mountain) 

R. akari  USA, Uniune Sovietică Rickettsialpox  

http://en.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://en.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://en.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://en.wikipedia.org/wiki/Orientia
http://en.wikipedia.org/wiki/Rickettsialpox
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R. conorii  ţări mediteraneene, Africa, 

Asia de sudvest, India 

Febra Butonoasă 

R. sibirica  Siberia, Mongolia, nordul 

Chinei 

Tifosul de căpuşe siberian 

R. australis  Australia Tifosul de căpuşe 

australian 

R. japonica 

(Japan) 

 Febra pătată orientală 

 

În ţara noastră se întîlnesc următoarele boli determinate de richettsii: 

- tifosul exantematic (epidemic) produs de R.prowazeki 

- tifosul de recădere 

- tifosul murin produs de R.mooseri 

- febra Q produsă de C.burnetti (zoonoză, care poate evolua la om ca 

şi pneumonie interstiţială)  

- febra butonoasă 

Patogenitatea  rickettsiilor: Rickettsiile sunt inoculate intradermic 

prin muşcătură sau pătrund prin pielea lezată cu fecalele paduchilor sau a 

puricilor. Rickettsiile pătrund în celulele dermice, trec de la o celula la alta. 

Difuzează rapid în organism, infectează preponderent celulele endoteliale şi 

afectează endoteliile vasculare. Aderenţa la celula gazda este primul pas al 

patogenezei rickettsiilor. Se presupune că adezinele sunt proteine interne de 

membrană. Proteina externă de membrană OmpA este implicată în aderenţa 

R. rickettsii, deoarece s-a demonstrat ca anticorpii anti OmpA blochează 

aderenţa. Principalele celule gazdă pentru Rickettsia sunt celulele 

endoteliale. Rickettsiile se ataşează de membrana celulară şi pătrund în 

citoplasmă. Studiile efectuate pe culturi de celule au demonstrat că 

mecanismele de distrugere ale celulei gazdă diferă între grupul febrelor 

pătate şi grupul tifos.  

Rickettsiile din grupul tifos (R. prowazekii,  R. typhi) se multiplică în 

celulele endoteliale, determinând spargerea lor şi sunt eliberate din celulele 

infectate ca urmare a lizei. Se pare ca în liza celulei gazdă este incriminată 

fosfolipaza A2. Ricketisiile din grupul febrelor pătate se acumulează în 

celulele endoteliale dar nu produc liza celulelor. Celulele infectate prezintă 

semene de afectare membranară, asociate cu influxul apei, dar mijloacele 

prin care rickettsiile afectează celula gazdă sunt necunoscute. Există date 

care sugereaza rolul radicalilor liberi de oxigen, a fosfolipazelor si 

proteazelor. Cel mai important efect fiziopatologic este creşterea 

permeabilităţii vasculare cu edeme consecutive, scăderea volumului sanguin 

hipoalbuminemie, scaderea presiunii osmotice si hipotensiune.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Boutonneuse_fever
http://en.wikipedia.org/wiki/Boutonneuse_fever


   99 

Boli produse: Simptomatologia bolilor produse de Rickettsii variază 

în funcţie de virulenţa Rickettsiilor şi de gazdă (vârsta, sex, alcoolism sau 

alte boli concomitente). Cele mai agresive rickettsii sunt R. rickettsii şi R. 

prowazekii, care sunt cauzã de deces în procent crescut, în absenţa unui 

tratament precoce cu chimioterapice, de obicei doxiciclina.  

Tifosul exantematic este o boală foarte contagioasă, cu un indice de 

letalitate crescut (60 - 70%) în unele epidemii. După o incubaţie de 7-21 

zile, tifosul exantematic se manifestă prin febră (39°C), frisoane, dureri 

musculare, artralgii, hemoragii subcutanate. Erupţia cutanată asemanatoare 

celei din rujeola, apare la câteva zile de la apariţia febrei, este 

maculopapulară, peteşială sau hemoragică, fiind localizată pe trunchi, 

extremităţi, dar nu pe palme şi plante. În evoluţie, se poate produce adesea, o 

stare toxiinfecţioasă gravă, cu scăderea presiunii arteriale. Complicaţile 

includ: miocardită, afectare nervoasă cu stupoare, fotofobie, delirium. 

Mortalitatea este de 10% până la 60% din cazuri, dar scade semnificativ prin 

terapia precocee cu antibiotice (tetraciclina).  Boala Brill-Zinsser este o 

recrudescenţă a  tifosului epidemic. Apare la decade după infecţia iniţială.  

Evoluţia clinică este similară cu a tifosului epidemic, dar este mai uşoară, rar 

fiind prezenţă erupţia cutanată.  

Febra Pătată a Munţilor Stâncoşi 

Febra pătată Rocky Mountain este cea mai severă şi mai frecventă 

infecţie cu rickettsii din SUA. În era pre-antibiotica, decedau 20-25% dintre 

pacienţii infectaţi. În ultimii ani, decesul survine la aproximativ 3-5% dintre 

pacienţi, datorită diagnosticãrii tardive, iniţierii tardive a tratamentului 

chimioterapic sau datorită ineficienţei tratamentului. Boala este produsă de  

Rickettsia rickettsii, inoculată la oameni de către capuşe din familia 

Ixodidae.  La om, Rickettsia rickettsii traieşte şi se multiplică în interiorul 

celulele endoteliului vaselor de sânge mici (în nucleul sau în citoplasma 

celulei), producând un răspuns inflamator. Pe măsură ce se multiplică, 

rickettsiile distrug celula, ceea ce duce la extravazarea sângelui în ţesuturile 

adiacente. Rezultatul este apariţia rashului cutanat şi a modificărilor la 

nivelul organelor şi ţesuturilor. Boala debutează la o săptămâna (2-14 zile) 

după muşcătură cu febră, dureri musculare şi rash. Boala este dificil de 

diagnosticat la debut iar evoluţia fără tratament precoce şi adecvat poate fi 

fatală. Aproximativ 40% dintre pacienţi nu se adresează medicului dupã 

muşcătură capuşei, deoarece aceasta este nedureroasă, trecând neobservată, 

iar rashul apare după 3-5 zile. Simptomele ulterioare, precum greaţa, voma, 

diarea, durerile abdominale sugerează o enterocolită, un abdomen acut 

chirurgical sau o pneumonie.  Rashul apare tipic la încheietura mâinii şi pe 

gambe fiind reprezentat de macule de 1-5 mm, ca urmare a invaziei 

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=maculopapular&action=Search+OMD
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?action=Search&query=petechial
http://en.wikipedia.org/wiki/Delirium
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetracycline
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vasculare cu vasodilaţie înconjuratoare. Aceste leziuni devin 

maculopapulare, cu apariţia de hemoragii (peteşii) în centrul leziunilor. 

Afectarea vasculară se manifestă prin erupţie cutanată, pneumonie 

interstiţială, encefalită, nefrită interstiţială şi miocardită interstiţială, precum 

şi prin leziuni hepatice, gastrointestinale, pancreatice. Febra pătată a 

Munţilor Stâncoşi rămâne o boală infecţioasă gravă, uneori letală. În ciuda 

accesibilitatiii tratamentului şi a progreselor care se fac în acest domeniu, 

aproximativ 3- 5% dintre pacienţii cu febrã pãtata a Munţilor Stâncosi 

decedeazã. Totusi, terapia cu antibiotice eficace, a redus dramatic numărul 

deceselor. 

Treatment: Este necesară indroducerea precocee a terpiei cu antibiotic 

(Tetraciclină Doxycyclinã), pe baza datelor clinice şi epidemiologice, fără a 

aştepta rezultatele examenului microbiologic. Cloramfenicol este un 

antibiotic alternativ pentru terapia febrei pătate.  

Profilaxia se face prin izolarea bolnavilor, deparazitare şi vaccinare cu  

vacin omorât. 

 

 

GENUL CHLAMYDIA 

 

Este tot un microorganism obligator intracelular ca şi rikketziile, ca 

urmare nu se dezvoltă pe medii artificiale. Sunt microorganisme care contin 

ribozomi fiind astfel capabile sa îşi sintetizeze propriile proteine. Genul 

Chlamydia cuprinde trei specii, toate prezentând un antigen 

lipopolizaharidic comun. 

Chlamydiile au ciclu de viaţă complex: 

- corpul elementar este forma infecţioasă, extracelulară 

- corpul reticulat (iniţial) este forma replicativă, intracelulară; 

rezultă din corpul elementar după 5-6 ore de la penetrarea celulei ţintă, se 

divide prin fisiune binară timp de 18-24 ore şi formează corpi de incluziune 

intracitoplasmatici. C psittaci şi C. pneumonie prezintă mai multi corpi de 

incluziune, de dimensiuni mici, concentraţi în jurul nucleului, în timp ce C. 

trachomatis prezintă un singur corp de incluziune, de dimensiuni mari. 

-  corpul intermediar rezultă din condensarea corpului reticulat şi 

are aspect de “ochi de bou” la microscopul optic. 

Cuprinde 3 specii patogene pentru om: 

1. Chlamydia trachomatis (are 15 serotipuri, diversele serotipuri 

determinând îmbolnăviri diverse): 

- trahomul (keratită foliculară cronică) este o afecţiune a globului 

ocular care conduce la orbire; prima cauză de orbire pe plan mondial, 
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frecventă încă în ţările subdezvoltate). Este produsă de serotipurile A, B, B4 

şi C. 

- conjunctivita cu incluzii  şi pneumonii la nou născuţi, serotipurile 

D-K; 

- limfogranulomatoza veneriană (LGV), boală cu transmitere 

sexuală; serotipurile L1, L2 şi L3; 

- uretrite negonococice atît la bărbat cît şi la femeie (unde poate 

conduce la sterilitate). 

2. Chlamydia psitaci, infectează în general papagalii dar şi porumbeii 

şi se poate transmite accidental la om determinând o boală numită psitacoză 

sau ornitoză şi care este o boală sistemică, dar plămânii sunt afectaţi în mod 

deosebit (pneumonie atipică).  

3. Chlamydia pneumoniae este agentul etiologic al unor infecţii de 

tract respirator superior, care evoluează ca o formă uşoară de traheobronşită. 

Din punct de vedere antigenic este distinctă de celelalte specii iar corpii săi 

de incluziune au formă de pară. 

 

Tratamentul se face cu tetracicline (Doxiciclină cel mai frecvent). 

Trachomul se tratează cu Azytromicină. 

 

Profilaxie: Psitiacoza poate fi prevenită prin limitarea contactului cu 

păsări (papagali), omorârea păsărilor bolnave şi adăugarea tetraciclinei la 

hrana păsărilor.  

Chlamydia trachomatis trebuie diagnosticată şi tratată nu numai la 

cazurile clinic manifeste, dar şi la contacţii sexuali ai acestor persoane. La 

nou-născuţii mamelor infectate se administrează Eritromicină pentru 

prevenirea conjunctivitei cu incluzii şi a pneumoniei. 

 

 

GENUL CAMPILOBACTER 

 

Acest gen cuprinde bacterii care produc zoonoze.  

Sunt bacili încurbaţi Gram negativi, având formă de virgulă, de literă 

S sau dublu S cu aspect de aripă de pescăruş. Sunt microaerofili şi termofili. 

Reprezentanţii acestui gen sunt C. jejuni şi C. fetus 

 

Epidemiologie 

Rezervorul natural este reprezentat de bovine şi de păsările de curte, 

iar contaminarea umană are loc pe cale fecal-orală prin intermediul apei şi al 

alimentelor. 

C. jejuni produce gastroenterite şi enterocolite acute. Este o cauză 

majoră de diaree în SUA.  
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C. fetus produce enterite mai puţin frecvent, dar este frecvent 

implicat în infecţii sistemice febrile la pacienţi debilitaţi. Simptomele clinice 

cuprind: diaree apoasă, urât mirositoare, urmată de scaune sanguinolente, 

febră, dureri abdominale severe. 

Tratamentul se face prin administrarea de eritromicină sau 

ciprofloxacin şi tetraciclină. 

 

GENUL HELICOBACTER 

 

Helicobacter pylori a fost iniţial denumit Campilobacter pylori. Este 

un bacil spiralat, Gram negativ, capnofilic (se dezvoltă în atmosferă de 10% 

CO2), microaerofil şi produce urează. 

 

Patogeneză  

Se presupune transmiterea interumană, de la persoană la altă 

persoană. Infecţia este asociată cu gastrita cronică, ulcerul gastric şi 

carcinomul gastric. 

Helicobacter pylori se ataşează de celulele secretorii de mucus din 

mucoasa gastrică pe care le lezează prin producerea de amoniac din uree, 

precum şi prin răspunsul inflamator datorat prezenţei microorganismului. 

Simptomele sunt reprezentate de dureri recurente în abdomenul 

superior şi sângerări frecvente ale tractului gastrointestinal. Diagnosticul 

presupune intubare gastrică, endoscopie şi biopsierea mucoasei gastrice. 

 

Tratament 

Tratamentul ulcerului gastric constă în asocierea unui medicament 

antiacid (Omeprazol) cu una sau două antibiotice cu spectru larg, 

(claritromicină, doxiciclină şi metronidazol), timp de 1-3 săptămâni, pentru 

terapia infecţiei cu Helicobacter pylori. 
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INFECTII 

  VIRALE 
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CLASIFICAREA VIRUSURILOR 

 

Clasificarea virusurilor se realizează după unele criterii: clasificarea 

Lwoff-Horne -Tournier 

  1.   după natura acidului nucleic: există virusuri cu ADN şi virusuri 

cu ARN. 

a) după tipul de simetrie: virusuri cu simetrie cubică şi virusuri cu 

simetrie helicoidală. 

b) după prezenţa sau absenţa anvelopei virale (a învelişului viral) 

există virusuri învelite şi virusuri neînvelite.  

 

 Prin sumarea acestor criterii majore se delimitează: 

 

virusuri cu ADN virusuri cu ARN 

virusuri cu simetrie cubică  învelite virusuri cu simetrie cubică învelite 

virusuri cu simetrie cubică neînvelite virusuri cu simetrie cubică 

neînvelite 

virusuri cu simetrie helicoidală 

învelite 

virusuri cu simetrie helicoidală 

învelite 

virusuri cu simetrie helicoidală 

neînvelite 

virusuri cu simetrie helicoidală 

neînvelite 

 

  În cadrul acestor grupe se delimitează familii de virusuri, cu 

proprietăţi asemănătoare privind dimensiunile, diametrul helixului 

nucleoproteic, tipul de acid nucleic: ADN d.c sau m.c, segmentat, 

nesgmentat  ARN d.c sau m.c, segmentat, nesgmentat, etc. Pentru denumirea 

familiilor virale se foloseşte terminaţia dae, ex. familia Picornaviridae, 

Retroviridae.  

   Unele familii cuprind subfamilii. Pentru denumirea subfamiliilor 

virale se foloseşte terminaţia; nae ex. subfamilia Oncovirinae). 

O familie cuprinde mai multe genuri, cu proprietăţi asemănătoare. 

Într-un gen sunt cuprinse mai multe virusuri, tipuri sau subtipuri virale.  

  

 

VIRUSURI CU ARN 

 

Simetrie cubica neînvelite 

 
FAMILIA GEN REPREZENTANŢI 

Picornaviridae 

27 nm, 32 capsomere, 

ARN m.c, +, linear 

 

gen Enterovirus: 

rezistent la pH acid, 

 

 

 

v. poliomielitice 1,2, 3, 

-poliomielita paralitică       

-meningita aseptică            

-poliomielita abortivă 

 vaccin viu atenuat Sabin 
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gen Hepavirus 
(Heparnavirus) 

 vaccin inactivat Salk 

v. Coxsackie A: 24 tipuri 

-herpangina 

-boala mână, picior, gură 

- meningite aseptice 

- pareze, guturai 

v. Coxsackie B: 6 tipuri 

- pleurodinia 

- encefalomiocardita n.n. 

- miocardopatii la copii, adulţi 

- meningite aseptice 

- pareze 

- guturai 

v. Echo: 34 tipuri 

- meningite aseptice 

- pareze, paralizii 

- meningite cu erupţie cutanată 

enterovirus 68, 69, 70, 71,  

- enterovirus 68: pneumonii, 

bronşiolite 

- enterovirus 70: conjunctivita 

hemoragică 

- enterovirus 7: encefalite, 

meningite 

- enterovirus 72: v. hepatitei A 

(HAV).  

 gen Rhinovirus labile 

la pH acid 

113 serotipuri: guturai, bronşite, 

pneumonii 

Caliciviridae: 30-40 nm, 

aspect de caliciu 

 

 

 

 

v. Norwalk: gastroenterite 

v. Norwalk like  

virusul hepatitei E (HEV) 

Astroviridae 
 

 v. gastroenteritelor. Nu sunt 

asemănătoare v. Norwalk 

Reoviridae (Respirator 

enteric orfan) 

60 - 80 nm, 32 – 92 

capsomere,capsidă dublă, 

ARN d.c, segmentat (10 

segmente) 

9 genuri  

gen Reovirus 1,2,3:  

 

 

 

gen Rotavirus 

grup A, B, C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enterite la sugari;  

infecţii respiratorii (faringită, 

rinită)  

 

Rotavirusuri: enterite de iarnă 

(gastroenterite) la copii mici, sunt 

responsabile de  50-60% din 

enteritele copilului mic. Se 

manifestă prin diaree, vărsături, 

febră, dureri abdominale, 

deshidratare. Virusul se multiplică 

în enterocite, în citoplasmă, 

modificând capacitatatea de 

absorbţie a enterocitelor. 

Determină liza celulelor infectate.  

Se evidenţiază prin ME sau IEM în 

filtrat de MF şi în ultrasecţiuni 
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gen Orbivirus: orbis - 

inel). 97 tipuri, 6 de 

importanţă medicală 

 

 

 

 

 

 

biopsice duodenale. Induc 

anticorpi specifici serici şi IgA 

(asigură protecţie faţa de 

reinfecţie). 

produc boli febrile,  

sunt transmise de artropode (ţînţar, 

căpuşe, flebotom).  

Sunt Arbovirusuri (arthropode 

borne viruses).  

Ex.  

v. Changinola (flebotom),  

v. Lebombov (ţânţar),  

v. Kemerevo (căpuşe). 

 gen Coltivirus: genom 

segmentat: 12 

segmente,  

 

sunt transmise de artropode 

(căpuşe). Sunt Arbovirusuri 

(arthropode borne viruses).  

v. febrelor de Colorado, se 

transmite prin căpuşe; produce 

febra de Colorado (mialgii, dureri 

oculare, fotofobie, cefalee, 

prostraţie), cu o durată de 7 –10 

zile. 

 

Simetrie cubică învelite 

 
FAMILIA GEN REPREZENTANŢI 

Togaviridae: 40-70 nm, 

32 capsomere, A.R.N 

m.c, sens + 

 

1) gen Alphavirus:  

sunt Arbovirusuri grup 

A 

   

 

 

 

2) gen Rubivirus  

 

a) v. Sindbis boală febrilă cu 

artralgii transmisă prin ţânţar. 

b) v. encefalitelor ecvine: 

encefalite ecvine de Vest (EEW), 

de Est (EEE), de Venezuela (EEV).  

 

 

v rubeolei: produce rubeola; 

infecţia maternă dobândită în 

primul trimestru de sarcină poate 

cauza infecţie congenitală;  

Vaccinare: vaccin viu atenuat - 

vaccin Cendehill (celule diploide 

umane), se administrează la fete de 

12-14 ani. 

Flaviviridae:  

 

Arbovirusuri grup B 

67 virusuri, dintre care 

29 produc infecţii 

umane.  

Se transmit prin  

- ţânţar (v. febrei 

galbene, v. denga, v. 

encefalitelor,  

v. West Nile). 

 

- v febrei galbene: febra galbenă se 

manifestă prin febră, hepatită, icter, 

manifestări nervoase şi 

gastrointestinale.  

- v. denga: febră cu artralgii 

evoluează cu febră, cefalee, 

mialgii, artralgii (dangero), eritem. 

-v encefalitelor de ţînţar: 

encefalita japoneză, encefalita 

Murray Valey, encefalita Saint 
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-căpuşe(v.encefalitelor) 

 

 

 

- virusul hepatitei C 

(HCV): hepatită 

posttransfuzională 

- virusul hepatitei G 

(HGV) 

Louis 

- v. West Nile 

 

 

-v. encefalitelor de căpuşe: 

encefalita rusă de primăvară - vară;  

encefalita central europeană; 

encefalita scoţiană: loupping ill 

  

 

C. Retroviridae: d:100 

nm, 2 molecule ARN, cu 

revers transcriptază 

ataşată genomului viral. 

 

 

1. subfamilia 

Oncovirinae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. subfamilia 

Lentivirinae  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Subfamilia 

Spumavirinae  
 

- v. leucemiei/ sarcoamelor aviare,  

- v. sarcomului Rous  

- v.leucemiei / sarcoamelor 

mamiferelor (bovine, feline, 

porcine) 

- HTLV I, HTLV II: human T 

lymhotrophic virus (v. limfotrope 

pentru LT):    

HTLV I: parapareză spastică, 

HTLV II: mielopatii, leucemii, 

limfoame (LT). 

- lentivirusurile animalelor 

1. v.Visna Maedi (VMV): oi 

2. v. anemiei infecţioase ecvine 

(EAV) 

3. v. encefalitelor şi artritelor 

caprine (CAEV) 

- v. imunodeficienţelor: bovine 

(BIV),  

simiene (SIV), feline (FIV). 

- v. imunodeficienţei umane: HIV1 

(HTLV III); HIV2 (HTLV IV) 

celulele infectate au aspect spumos 

 

Simetrie helicoidală neînvelite 
VMT - v. mozaicului tutunului  

 

Simetrie helicoidală învelite 
FAMILIA GEN REPREZENTANŢI 

Orthomyxoviridae 

80 –100 nm, dh 9 nm, ARN 

mc. sens -; genom segmentat: 

8 segmente 

 - v. gripale A, B, C  

Paramyxoviridae 

150 – 300 nm., dh 18 nm., 

- gen Paramyxovirus:  

 

P. parainfluenzae  
( v. paragripal 1, 2, 3, 4) 
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ARN m.c sens-; nesegmentat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gen Morbillivirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gen. Pneumovirus:  

 

 

- rinofaringite, guturai la 

adulţi,  

- la copii mici: bronşite, 

bronşiolite, pneumonii, 

laringotraheite sufocante 

(pseudocrup) 

P. parotiditis (v. urlian) 

- parotidita epidemică 

(oreion), ovarită, 

orhiepididimită (sterilitate la 

pubertate), pancreatită,  

meningită (10-15%), 

meningoencefalită, tiroidită, 

nefrită 

 

v. rujeolei 
- rujeola: catar oculo-nazal, 

semn Koplick pe mucoasa 

gingivală, erupţie cutanată 

maculo-papuloasă (r. atg.-atc 

in endoteliul vascular) 

encefalite postinfecţioase 

demielinizante 

- PESS 

vaccin atenuat (Edmoston), 

vaccin supraatenuat: Schwartz 

 

VRS – virus respirator 

sinciţial: produce rinofaringite, 

guturai la adulţi, la copii mici: 

bronşiolite obstructive  

Rhabdoviridae 

80/ 180 nm.,  ARN m.c sens -

, nesegmentat 

 

 

- gen Vessiculovirus 

 

- gen Lyssavirus  

v. stomatitei veziculare 

 

v.rabic (v. rabic sălbatic “de 

stradă”); v. rabic asociate. 

produc rabia: encefalită: 

halucinaţii, agitaţie, 

hidrofobie, paralizie, deces 

Vaccinare umană 

- vaccin Pasteur (v. rabic fix): 

măduvă uscată de iepure  

- vaccin Semple: creier de 

iepure  inactivat cu formol  

- vaccin Fermi: creier de oaie 

inactivat cu β propiolactonă  

- creier de şoarece n. n 

- DEV (culturi celulare de 

embrion de raţă);  

- HDCV 

Vaccinarea animalor - virus 

viu atenuat  Flury (pe embrion 

de pasăre)  
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Terapie 

- ser antirabic;  

- RIG: Ig antirabice umane 

 

Coronaviridae 

80 –130 nm., dh 7-9 nm; 

 

 Produc: 

- infecţii respiratorii (guturai): 

10% din cazurile de guturai); 

- infecţii digestive izolate 

Arenaviridae 

50 -150 - 300  nm.(în medie 

80 -120 nm.), genom 

segmentat (5 segmente) 

 

complex CMV:  

 

 

 

 

 

 

 

 

complex Tacharibe:  

produc febre 

hemoragice 

sudamericane; 

argentiniene                                                    

boliviene 

sunt Robovirusuri 

v. coriomeningitei limfocitare: 

produce coriomeningita 

limfocitară: febră, cefalee, 

oboseală, meningită, meningo- 

encefalită; rezervor şoarece de 

casă, 

- v. Lassa 

 

 

v. Junin,  

v. Machupo,  

v. Pichinde  

febrele hemoragice evoluează 

cu peteşii, hemoragii masive 

ale mucoaselor (nazală 

gastrointestinală) prin 

afectarea endoteliului 

vascular; leziuni viscerale: 

hepatice, renale, miocardice 

deces 

Filoviridae 
 

produc febre 

hemoragice africane 

v. Marburg  

v. Ebola  

Bunyaviridae 

70 –90 nm, ARN segmentat 

(3 segmente) 

sunt Arbovirusuri 

 

1. gen Bunyavirus:  

  

 

 

2. gen Phlebovirus:  

 

 

 

 

3. gen Nairovirus 

 

 

 

4. gen Hantaavirus 

 

 

5. gen Uunkuvirus 

- v. encefalitelor de căpuşe 

- v. encefalitelor de California,   

- v. encefalitei La Crosse, 

 

v. Papatassi: transmis prin 

flebotom; produce febra 

Papatassi (febră cu artralgii, 

cu durată de 3 zile). 

 

v. febrei hemoragice de 

Crimeea Congo: transmis prin 

căpuşe 

 

v. febrei hemoragice coreene 
(febră hemoragică cu sindrom 

renal) 
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VIRUSURI CU ADN 

 

Simetrie cubica neînvelite 
 

FAMILIA GEN REPREZENTANŢI 

Parvoviridae 

ADN m.c, linear, 20 –26 nm., 

32 capsomere 

    

gen Parvovirus: 

 

gen Dependovirus:  

v. B 19: eritem infecţios (a 5-

a boală erutivă a copilăriei 

AAV (adenoasociat virus):  

4 tipuri 

Papovaviridae 

ADN d.c superhelicoidal, 

circular, 40 – 45 nm, 

72capsomere 

 

gen Papilomavirus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

gen Poliomavirus 

v. papiloamelor: 70 tipuri 

produc:  

- veruci cutanate,  

- veruci genitale - condiloame 

acuminate 

- papiloame laringiene,  

- cancer de col uterin 

(carcinom cervical) 

 

- v. SV40: produce vacuole în 

culturi celulare, tumori la 

animale 

- v. polioma like:  

v. BK (izolat din urină, de la 

persoane cu transplant renal) 

v. J.C.: izolat de la persoane 

cu leucoencefalopatie 

multifocală progresivă 
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Adenoviridae  
ADN d. c. 70-90 nm, 252 

capsomere 

 

6 subgenuri A  F 

Mastadenov. -

mamifere; Aviadenov.: 

pasari 

 

47 tipuri (1...47)  

4 grupe hemaglutinante 

- infecţii acute:  

 infecţii respiratorii (febre 

faringoconjunctivale, 

faringite acute febrile)  

 pneumonii 

2. infecţii oculare 

3. conjunctivita acuta 

foliculară 

4. gastroenterite (tip 40-41)  

 adenite mezenterice 

 infecţii oportuniste la 

imunodeprimaţi (tip 43-

47) 

 keratoconjunctivită 

hemoragică epidemică 

(tip 42) 

 cistite hemoragice 

- infecţii persistente în 

ţesuturile adenoidiene 

- sunt oncogene pentru 

rozătoare n.n. 

 

Simetrie cubica învelite 

 

FAMILIA GEN REPREZENTANŢI 

Herpetovidirae 

   
-  Herpetovirinae 

gen Herpes simplex:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen Varicella Zoster 

 

 

 

HSV1(HHV1), 

-Gingivostomatita (pi) 

-Faringita, amigdalita 

(pi) 

-Herpes labial (re)                            

-Keratoconjunctivita 

(pi, re) 

-Eczema herpeticum 

(pi) 

-Herpes traumatic (re) 

-Encefalita la adulti 

HSV2 (HHV2) 

-Herpes genital (pi, re) 

-Herpes neonatal (pi) 

cu meningoencefalită 

 

VZV (HHV 3)  

-varicela (encefalită, 

pneumonie) 

-zona zoster 
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- ß Herpetovirinae 

gen Citomegalovirus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Herpetovirinae 

gen 

Lymphocryptovirus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMV (HHV 5)- 

produce: 

- infecţie 

asimptomatică cu 

eliminare urinară  

-citomegalia cu 

incluzii: infecţie 

transplacentară (pi 

maternă) 

- la adulţi: 

mononucleoza 

posttransfuzională; 

hepatită la 

politransfuzati;  

pneumonii la adulţi cu 

transplant de organe, 

retinită la 

imunodeprimaţi. 

 

v. Ebstein Baar 
(HH4)- produce: 

- mononucleoză 

infecţioasă (febra 

ganglionară): este 

frecventă la 

adolescenţi, adulţi, 

tineri. Evoluează cu 

febră, laringită, 

limfadenopatie 

cervicală, leziuni 

hepatice cu icter, 

astenie,leucocitoză, 

limfocitoză, 

mononucleoză 

(mononucleare atipice) 

- limfom Burkitt 

- carcinom 

nazofaringian 

 reprezanţi oncogeni:  

- v. Luke: 

adenocarcinom renal la 

broască 
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HHV 6  

 

HHV 7  

 

HHV 8  

 

v. herpetic simian - 

v. herpetic B 

- v. neurolimfomatozei 

Marek la pui 

- v. Hinze: limfom la 

iepure 

 

- Exantem subitum, 

roseola infantum  

- orfan de boală, izolat 

de la persoane 

sănătoase  

-izolat de la persoane 

cu sarcom Kapossi 

Hepadnaviridae 

42 nm, ADP parţial d.c 

 HBV - virusul 

hepatitei B 

 

Simetrie helicoidală neînvelite 
Bacteriofagi   

 

Simetrie helicoidală învelite 

 
FAMILIA GEN REPREZENTANŢI 

Poxviridae 1. gen Orthopoxvirus:  

 

2. gen Parapoxvirus:  

v.variolei; v. vaccinal 

 

- v. nodulilor mulgătorilor 
(cowpox) 

- v. variolei bovideelor 

- Moluscum contagiosum: v. 

neclasificat.  

Produce tumorete mici , roz, 

pe faţă, pe braţe, pe spate, la 

copii. Boala există în toată 

lumea sub formă  sporadică 

sau epidemică, mai frecventă 

la copii. Este în creştere 

incidenţa la adulţi, tineri, ca şi 

o boala cu  transmitere 

sexuală.  

Leziunile tipice sunt:  

- papule ombilicate, care pot 

să se ulcereze, şă se inflameze 

şi să fie confundate cu cele 

produse de HSV,  

- noduli epidermici ombilicaţi, 

însoţiţi de noduli sateliţi la 

periferia leziunilor primare. 

Dispar fără tratament, după 

cateva luni.      
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Patogeneza infecţiei virale 

Multiplicarea virusurilor în celule conduce la interrelaţii virus-celulă, 

virus-populaţie celulară şi virus-organism uman, explicând patogeneza 

infecţiei virale şi evoluţia acută, cronică şi persistenţa virală. 

 

Relaţia virus – celulă 

 

Există o diversitate de relaţii virus-celulă, de la infecţie citocidă la 

persistenţă virală. 

Multiplicarea virală se referă la un virus complet, care se replică într-

o celulă sensibilă şi permisivă. 

Celulele sensibile au receptori pentru virus iar prezenţa receptorilor 

explică tropismul virusurilor pentru anumite celule şi organe. Celulele 

rezistente nu au receptori, nu permit pătrunderea  virusului în celulă şi nici 

replicarea virală. 

Celulele permisive permit derularea tuturor etapelor de replicare 

virală. 

Infectarea unei celule cu un virus complet conduce la o infecţie 

productivă, cu producerea de virioni pirogeni.  

Infectarea unei celule cu un virus incomplet, defectiv conduce la 

infecţie abortivă. 
Celulele nonpermisive nu permit derularea tuturor etapelor de 

replicare virală, permit eventual derularea etapelor iniţiale de replicare.  

Infectarea unei celule nonpermisive cu un virus complet conduce la 

infecţie abortivă. 

În urma multiplicării virusurile pot avea asupra celulelor infectate: 

1. un efect citocid, determinând liza celulelor: infecţia virală este 

productivă şi se eliberează un  număr mare de particole virale.  

2. un efect noncitocid: în cazul unor virusuri infecţia virală a celulei 

nu are un efect citocid. Infecţia este productivă şi se eliberează un număr 

mare de particole virale, în infecţia acută sau un număr mai mic de particole 

virale, în infecţiile cronice .  

Infecţia noncitocidă a celulei şi infecţia abortivă determină infecţia 

persistentă. Persistenţa virală se poate produce prin: 

- integrarea genomului viral în genomul celular, cu sinteză proteică 

minimă (eventual strict intracelulară); ex. Herpetoviridae. 

- persistenţă fără multiplicare virală, dar cu sinteza şi eliberarea de 

proteine virale: ex. atg Hbs 

Celula infectată persistent suferă unele modificări: 

1. Se reduce activitatea specifică a celulei diferenţiate: hepatocit, 

fagocit. 
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2. Celula sintetizează noi molecule, care reprezintă şi markeri de 

celulă infectată viral. Pot fi autoantigene, prin care sunt declanşate boli 

autoimune. 

3. Persistenţa virală poate duce la transformarea tumorală a celulei la 

animale sau la om.  

 

 

Relaţia virus - populaţie celulară 

 

A fost studiată în vitro, pe culturi de celule. În organismul uman 

celulele prezintă o dinamică celulară. Populaţia celulară din organismul 

uman este diferenţiată în: 

- tipuri morfologice celulare  

- stadii de evoluţie de la celula suşă la stadiile mature 

- starea de activare a celulei 

Diversele tipuri de celule sau aceeaşi celulă în diferitele stadii de 

evoluţie şi diferenţiere celulară şi de activare prezintă seturi diferite de 

molecule intracelulare şi molecule expuse la suprafaţa celulară. În funcţie de 

moleculele expuse, care sunt receptori celulari, celula poate avea un 

comportament diferit în relaţia cu virusurile. Astfel, dacă este activată o 

celulă:  

 -  nonpermisivă faţă de un anumit virus, poate deveni permisivă 

 - sensibilă, poate să-şi schimbe receptorii celulari, devenind 

rezistentă faţă de un anumit virus 

 - rezistentă, poate să-şi schimbe receptorii celulari, devenind o celulă 

sensibilă faţă de un anumit virus 

Virusurile papiloamelor (virusul verucilor, virusurile implicate în 

producerea cancerului de col uterin, a cancerului laringean) au ca şi celulă 

ţintă şi infectează celulele din stratul bazal al mucoaselor şi tegumentului. 

Aceste celule sunt nonpermisive şi virusurile le infectează abortiv. Prezenţa  

virusului abortiv în celulele epidermului determină multiplicare celulară, 

ceea ce conduce la formarea tumoretelor benigne (veruci cutanate) iar pentru 

unele virusuri ale papiloamelor, infecţia abortivă poate conduce la 

transformarea tumorală a celulelor: cancer laringean, cancer de col uterin. 

Keratinocitele sunt celule permisive pentru virusurile papiloamelor. 

Multiplicarea lor în keratinocit conduce la infecţie productivă cu eliminarea 

de virioni progeni, ceea ce explică contagiozitatea şi transmiterea virusurilor 

papiloamelor, respectiv a verucilor cutanate de la o persoană la o altă 

persoană. 
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Relaţia virus - organism uman 

 

În organismul uman virusul pătrunde printr-o poartă de pătrundere. 

Unele virusuri se multiplică la poarta de pătrundere iar alte virusuri 

diseminează în organism spre organul ţintă, în care virusul se multiplică. 

Astfel, în organismul uman se produc runde succesive de multiplicare virală, 

care sunt influenţate de diversitatea relaţiei virus - celulă (efectul 

multiplicării: citocid sau non citocid), starea de diferenţiere şi activare 

celulară, intervenţia şi complexitatea răspunsului imun.  

Răspunsul imun: 

- poate elimina celulele infectate viral,  

- asigură protecţie faţă de reinfecţie, 

- permite persistenţa virală,  

 

Persistenţa virală 

 

Persistenţa virală constă în prezenţa virusului în celule, pentru o 

perioadă mai lungă. Persistenţa materialului genetic se poate realiza prin 

integrarea totală sau parţială a genomului viral în genomul celular: 

Papovavirusuri, Herpetovirusuri, HBV. Genomul viral poate persista şi sub 

formă plasmidică. 

Persistenţa materialului viral poate avea exprimare fenotipică, cu 

sinteza proteinelor virale sau nu se exprimă fenotipic.  

Există 3 categorii de infecţii persistente virale, delimitate după 

criterii clinice şi criteriul biologic (prezenţa sau absenţa virusului): infecţii 

persistente latente, infecţii persistente cronice, infecţii persistente lente.     

  

Infecţii persistente latente 

 

 Infecţia acută produsă de virus, simptomatică sau asimptomatică se 

vindecă prin intervenţia răspunsului  imun, dar virusul nu este eliminat, 

materialul genetic viral persistă în organismul uman, ca provirus într-un 

anumit tip celular, fără producere de noi virioni. La anumite intervale de 

timp, virusul se reactivează sub acţiunea unor factori favorizanţi şi poate 

trece în ciclul productiv, determinând recăderi ale bolii. În perioada dintre 

reactivări, virusul nu este detectabil.  

Produc infecţii persistente latente reprezentanţii familiei 

Herpetoviridae: HSV1, HSV2, VZV, CMV. 

Virusurile herpetice HSV1, HSV2 infectează la primul contact cu 

organismul uman celulele ţintă: celulele mucoasei bucale, conjunctivale 

(HSV1) sau genitale (HSV2). Aceste celule sunt sensibile, permisive şi HSV 

iniţiază un ciclu productiv, litic de multiplicare. Infecţia acută este 

productivă şi litică: poate fi asimptomatică sau clinic manifestă, evoluând în 
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cazul HSV1 ca gingivostomatită, keratită iar în cazul HSV2 ca şi herpes 

genital. Infecţia acută se vindecă prin intervenţia răspunsului imun, dar 

virusul herpetic se propagă pe cale nervoasă ascendentă spre ganglionii 

regionali: trigeminal (HSV1), sacraţi (HSV2), unde infectează neuronii 

senzitivi, care sunt celule nonpermisive pentru virusurile herpetice. Virusul 

persistă ca provirus în aceste celule şi infecţia virală este abortivă, 

nonproductivă, noncitocidă. Persistenţa este pe viaţă.  

În anumite situaţii este favorizată revenirea virusului din celula 

nervoasă infectată persistent în celula ţintă (mucoasă), care fiind permisivă 

permite multiplicarea productivă, citocidă a virusului herpetic, producându-

se un nou episod clinic manifest, o recidivă: herpes labial; herpes genital. 

Între recidive, prezenţa virusului nu poate fi detectată.  

Factorii favorizanţi, inductori ai reactivărilor virale şi a recidivelor, 

sunt diverşi şi pot fi reprezentaţi de: expuneri solare abundente, iradieri cu 

UV, boli febrile, factori hormonali (herpes menstrual, catamenial). 

VZV prezintă un comportament similar: produce în copilărie, ca 

primoinfecţie - varicela, având ca celule ţintă sensibile şi permisive, celulele 

tegumentare. Varicela se vindecă. Virusul se propagă ascendent pe cale 

nervoasă şi infectează abortiv, persistent, neuronii senzoriali din ganglionii 

nervilor cranieni şi ai nervilor intercostali. La adulţii infectaţi în copilărie 

este posibilă reactivarea virusului latent prin progresia sa descendentă, pe 

cale nervoasă spre celulele tegumentare. În urma multiplicării productive, 

citocide în aceste celule rezultă leziuni veziculare tegumentare pe traiectul 

unui nerv, producând zona zoster, cu diverse localizări: leziuni veziculare 

tegumentare pe traiectul unui nerv cranian: zoster oftalmic, facial, acustico - 

vestibular sau pe traiectul unui nerv intercostal: zoster toracic. 

CMV determină infecţii asimptomatice la persoanele 

imunocompetente. Poate persista în leucocite. Este posibilă reactivarea 

virusului latent la recipienţi  de transplante de organe şi la imunodeprimaţi, 

la care poate produce boală clinic manifestă: pneumonie. La persoanele 

adulte transfuzate poate produce mononucleoza posttransfuzională şi 

hepatită, la politransfuzaţi. 

   

Infecţii persistente cronice 

 

Infecţiile persistente cronice urmează unei infecţii acute manifestă 

sau nemanifestă clinic. Virusul persistă într-un anumit tip de celule. În 

infecţia cronică, devine celulă infectată persistent chiar celula ţintă  a 

infecţiei virale acute şi în general virusul se poate detecta. 

Produc infecţii persistente cronice virusurile hepatitelor - HBV, 

HCV, virusuri transmise transplacentar, care produc infecţii congenitale şi 

retrovirusurile oncogene. 
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Virusurile hepatitelor: HBV, HCV au ca şi celulă ţintă, hepatocitul 

pe care il infectează productiv, noncitocid. Infecţia acută se poate vindeca la 

o parte dintre persoanele infectate prin intervenţia răspunsului imun. La alte 

persoane (10-15% dintre persoanele infectate cu HBV), după infecţia acută 

virusul persistă în hepatocit (celula ţintă), poate fi produs în continuare şi 

infecţia se cronicizează. Infecţia acută se transformă în infecţie cronică, lent, 

în ani de zile. Persoana este o sursă de virus. În infecţia cronică există 

diverse posibilităţi de schimbare al caracterului abortiv/productiv al 

infecţiei.  

La unele persoane infecţia este abortivă, nu se produc virioni 

progeni, dar se eliberează anumite molecule virale: antigenul Hbs. Antigenul 

Hbs în sânge se poate autoasambla în particole sferice, cilindrice de 22 nm, 

vizibile la microscopul electronic, numite antigen Australia.  

Ţesutul în care se multiplică virusul este lezat prin mecanisme 

imune. Rezultă hepatita cronică, care poate evolua spre ciroză hepatică sau 

cancar hepatic - carcinom hepatocelular. 

HCV determină hepatita posttransfuzională. După infecţia acută la 

aproximativ 50% dintre pacienţi, se instalează infecţia persistentă cronică.  

   

 

Sindromul congenital 

 

Infecţia congenitală este o altă modalitate de persistenţă virală. 

Persistenţa este urmarea transmiterii transplacentare a virusurilor. Pot 

produce infecţie congenitală virusurile: rujeolei, citomegalovirus, virusurile 

herpetice.  

Infecţiile congenitale sunt cuprinse sub denumirea de sindrom 

TORCH fiind produse de Toxoplasma sau de unele virusuri: v. rujeolei, 

citomegalovirus, virusurile herpetice.  

Virusurile transmise congenital pot avea efect citocid asupra 

ţesuturilor embrionare, cauzând moartea  embrionului şi avort. Virusurile 

noncitocide perturbă multiplicarea celulelor embrionare şi dezvoltarea 

ţesuturilor embrionare, rezultând malformaţii congenitale (malformaţii 

cardiace, cerebrale), corioretinită (orbire), sechele neurologice: retardare 

mintală, surditate. 

Virusul rujeolei  produce rujeola, o boală eruptivă cu evoluţie 

uşoară la copii şi adulţi. boala eruptivă a copilăriei: evoluează cu febră, 

adenopatie suboccipitală, cervicală, retroauriculară, erupţie cutanată, 

artralgii, mialgii, parestezii. 

La gravide infecţia rujeolică, dobândită în special, în primul trimestru 

al sarcinii determină infecţie congenitală: evoluează cu defecte oculare, 

cardiace, osoase, anemii hemolitice. Poate fi cauză de deces sau copii care 

supravieţuiesc, după câteva luni, prezintă surditate, retardare mintală. 
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Virusul citomegalic determină la persoanele imunocompetente 

infecţii inaparente clinic. Virusul persistă în leucocite, la nivelul rinichilor şi 

a glandelor salivare şi se transmite prin urină, salivă. În sarcină, CMV se 

poate transmite la făt,  transplacentar, producând “citomegalia cu incluzii”, 

care poate cauza malformaţii congenitale grave. CMV se poate transmite la 

nou născuţi, fără consecinţe. Aceştia elimină virusul prin urină. 

 

  Transformarea tumorală a celulelor infectate 

 

La om pot fi oncogene:  

1. virusuri cu ADN:  

o v. Ebstein Baar (EBV) - limfom Burkitt, carcinom 

nazofaringian;  

o HBV - carcinom hepatocelular primitiv;  

2. virusuri cu ARN:  

 Retrovirusuri oncogene: genomul viral se integrează în genomul 

celular, ca provirus. Consecinţa persistenţei virale este 

transformarea tumorală a celulelor infectate. Subfamilia 

Oncovirinae cuprinde virusuri oncogene pentru animale (virusuri 

ale sarcoamelor, limfoamelor; leucemiilor) şi virusuri limfotrope 

umane:  

- HTLV I:  boli neurologice: parapareza spastică tropicală;  

- HTLV II: mielopatii, leucemii, limfoame cu LT. 

 Unele virusuri cu ARN pot fi cofactori în oncogeneză. 
  

 

Infecţii persistente lente 

 

Sunt infecţii persistente heterogene, atât în ceea ce priveşte evoluţia 

clinică cât şi etiologia. Pătrunderea virusului în organism se manifestă 

printr-o infecţie acută clinic manifestă sau este inaparentă. Urmează o lungă 

perioadă (luni, ani), de persistenţă virală asimptomatică. După luni sau ani 

de zile, prin multiplicarea virusului, poate apărea boală clinic manifestă. În 

general, se produce o boală cu evoluţie letală. Sunt boli ale SN, ale 

sistemului respirator pulmonar, ale sistemului imun. 

 

Infecţii persistente lente produse de virusuri convenţionale 

  

Sunt produse de virusuri, care în mod normal produc alte boli, dar 

ocazional, în anumite situaţii, cauzează infecţii lente. 

În infecţiile lente produse prin agenţi concvenţionali există anticorpi 

(ex. antirujeolici, antiherpetici, etc).   
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1. Panencefalită sclerozantă subacută  

Virusul rujeolei produce la copii rujeola. La unii copii, virusul 

rujeolei poate persista în sistemul nervos. Virusul persistent declanşează o 

reacţie inflamatorie şi după 4-8 ani poate cauza o panencefalită sclerozantă 

subacută: PESS. PESS este probabil consecinţa persistenţei în sistemul 

nervos a unei variante defective a virusului rujeolos: virus defectiv în 

proteina M. Boala evoluează cu manifestări comportamentale, perturbarea 

capacităţii mintale, tulburări motorii, deces. 

2. Leucoencefalopatia multifocală progresivă este produsă de 

virusul J.C. din familia Papovaviridae. 

3. Mielopatia neurooptică subacută este produsă probabil de un 

virus herpetic . 

4. Scleroza multiplă - scleroza în plăci, este o infecţie persistentă 

lentă frecventă. Sunt incriminate în producerea sa virusul rujeolic, virusurile 

paragripale. HTLV I produce parapareza spastică tropicală, care ar putea fi 

echivalentă sclerozei în plăci din zonele temperate.  

 5. Infecţii lente produse de Lentivirusuri  

  

Subfamilia Lentivirinae: cuprinde virusuri cu evoluţie lentă la 

animale şi la om. 

 Lentivirusurile animalelor produc infecţii lente la animale:  

 pneumonii, encefalite la ovine: v. Visna Maedi 

 anemie infecţioasă: virusul anemiei infecţioase ecvine (EAV),  

 encefalită, artrită: v. encefalitei, artritei caprinelor (CAEV)  

 imunodeficienţă: SIV (v. imunodeficienţei simiene), BIV (v. 

imunodeficienţei bovine), FIV (v. imunodeficienţei feline). 

 

 Lentivirusurile persistă în celulele sistemului mononuclear fagocitar: 

monocite, macrofage, celule dendritice neactivate. Macrofagele diferenţiate 

în ţesuturi şi activate devin celule permisive, producătoare de virus, infecţia 

productivă conducând la manifestări clinice neurologice: encefalită (infecţia 

productivă a celulelor gliale din SN), pneumonie (infecţia productivă a 

macrofagele pulmonare). 

Lentivirusurile umane: HTLV I, HTLV II, HIV produc infecţii 

umane lente.  

Sindromul imunodeficienţei umane 

- HIV1 (v. imunodeficienţei umane tip 1): SUA, Europa, Africa 

Centrală. 

- HIV 2 (v. imunodeficienţei umane tip 2): Africa de sud vest 

Pentru HIV celulele sensibile sunt monocitele, macrofagele şi 

limfocitele T. 

Infecţia acută evoluează ca şi în alte infecţii virale, care se 

cantonează în ţesutul limfatic (ex. virusuri limfotrope: EBV). Persoanele 
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infectate pot prezenta un sindrom de mononucleoză. Ulterior, se instalează 

persistenţa virală cu 2 posibilităţi evolutive: celule care produc virus şi 

celule care nu produc virus.  

În perioada asimptomatică, virusul se multiplică în ţesutul limfatic 

(ganglioni limfatici, timus), în monocite şi în macrofagele din piele, 

mucoase.  

Limfocitele T naive sunt celule nonpermisive şi sunt infectate 

abortiv. Virusul iniţiază etapele precoce de replicare: reverstranscrierea într-

o moleculă d.c. de ADN, care pătrunde în nucleu şi rămâne persistentă în 

celula infectată sub formă plasmidică liniară sau circulară.  După ani de zile, 

limfocitele T activate prin citokine, devin celule permisive, ceea ce permite 

multiplicarea virusului. Infecţia limfocitelor devine productivă, eventual 

citocidă (în funcţie de tulpină), eliberandu-se virionii progeni prin liza 

limfocitelor CD4. Se instalează sindromul imunodeficienţei umane. 

Virusul se multiplică productiv în macrofagele activate tisulare: nervoase, 

pulmonare şi în  enterocite, determinând liza acestora (ex. moarte 

neuronală), cu apariţia manifestărilor clinice neurologice, pulmonare, 

intestinale (tulburări de absorbţie şi motricitate intestinală).  

Imunodeficienţa (scăderea numărului LTCD4, a activităţii fagocitare 

a monocitelor, macrofagelor) permit instalarea infecţiilor oportuniste. 

Există ipoteze potrivit cărora sunt infecţii persistente lente şi alte 

boli, cum ar fi: ateroscleroza, artrita reumatoidă, lupusul eritematos 

diseminat, boala Parkinson.        

  

 

Infecţii persistente lente produse de virusuri neconvenţionale 

 

Encefalopatii spongiforme 

 

Produc encefalopatii spongiforme transmisibile - EST. Determină 

leziuni degenerative ale encefalului, cu apariţia de leziuni vacuolizante în 

SN (aspect buretos al encefalului), fără reacţie inflamatorie.  

Encefalopatii spongiforme există la animale şi la om.  

La animale:  

1) boala scrapie la oi, capre. Animalele bolnave prezintă un prurit 

intens (scrapie = a se scărpina), tulburări de echilibru, tulburări de 

comportament, tulburări psihice (animalele devin agresive). 

2) encefalopatia spongiformă bovină: boala vacilor nebune s-a 

extins ca o epidemie în ultimii 15 ani, în general după introducrea în 

alimentaţia bovinelor a carcaselor de oi bolnave de scrapie. Se datoreşte 

trecerii agentului infecţios de la oaie la bovine. Probabil virusul există şi în 

viscere, ceea ce ar permite transmiterea infecţiei la om, motiv pentru care 

este interzisă utilizarea sa în alimentaţia umană.  
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La om:  

1) boala Kuru: encefalite spongiforme au fost semnalate în Noua 

Guinee, la triburi din această zonă. În aceste triburi se practica canibalismul. 

Se consuma creierul bărbaţilor decedaţi, de către copii şi femei, care după 

ani de zile, prezentau tulburări de echilibru, de comportament, prurit şi 

evoluţie letală, manifestări asemănătoare cu cele întâlnite la ovine. Nu s-a 

evidenţiat agentul etiologic, dar s-a demonstrat caracterul transmisibil al 

bolii. După combaterea şi încetarea canibalismului, boala a dispărut. 

 2) boala Creutzfeld Jacob denumită şi demenţa presenilă, s-a 

evidenţiat la persoane mai tinere, de 30-40 ani, care prezintă leziuni 

degenerative ale SN, tulburări psihice, cu evoluţie spre demenţă. Nu s-a 

evidenţiat agentul etiologic. S-a constatat că se poate transmite de la o 

persoană la alta, prin aplicarea de electrozi pentru efectuarea unei EEG sau 

prin  transplant de cornee, ceea ce a demonstrat caracterul transmisibil al 

bolii.   

La animalele şi persoanele bolnave s-au evidenţiat în secţiunile 

cerebrale, prin microscopie electronică, proteine cu aspect fibrilar, care au 

fost denumite prioni.  

În leziunile nervoase se produc cantităţi mari, în exces din aceste 

proteine, care se asociază în fibrile.  

Proteinele prion nu sunt antigenice, nu induc sinteza de anticorpi, 

nu sunt recunoscute de fagocite, de sistemul complement, nu declanşează 

răspuns inflamator. Sunt foarte rezistente la factori fizici: temperatură, 

radiaţii şi la acţiunea proteazelor. Au fost denumite proteine prion scrapie - 

Pr.P
scr

, deoarece şi în organismul uman există proteine prion, normale, 

denumite Pr.P
c
 (proteine prion celulare), care nu se dispune în fibrile şi sunt 

sensibile la acţiunea proteazelor.  

Proteina prion scrapie probabil provine din proteina prion celulară 

preluată şi transformată de agenţi virali. Această ipoteză este susţinută 

experimental. Punerea în contact a proteinei prion celulară cu proteina
scr

, o 

transformă în proteină prion scrapie, probabil sub acţiune enzimatică. 

Prionii sunt entităţi biologice, agenţi etiologici ai unor boli 

degenerative ale sistemului nervos central, putând fi întâlniţi şi în alte 

organe. Până în prezent sunt considerate proteine infecţioase fără acid 

nucleic. Există ipoteze potrivit cărora în structura lor pot exista segmente 

mici de acizi nucleici, dar care nu au putut fi evidenţiaţi până în prezent. 

Este posibil să existe câteva nucleotide ataşate. 
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FAMILIA HERPETOVIRIDAE 

 

Familia Herpatoviridae conţine virusuri mari, învelite şi care conţin 

ADN dublu catenar. Virionul are aproximativ 150 nm în diametru. Genomul 

de ADN este înconjurat de o capsidă icosaedrică formată din 162 de 

capsomere. Virusurile herpetice sunt un grup divers de virusuri mari cu 

ADN dar care au comună moroflogia virionului, modul de replicare şi 

capacitatea de a produce infecţii latente şi recurente. În prezent sunt 

recunoscute 8 virusuri herpetice umane şi infecţia cu primele şapte tipuri s-a 

dovedit a fi comună în toate populaţiile.  

 

 Virusul Herpes simplex 1 – HSV 1 

 Virusul simplex 2 – HSV 2 

 Virusul varicelo–zoster  –VZV 

 Virusul Epstein Barr – EBV 

 Virusul cytomegalic  CMV 

 Virusul herpetic uman 6 – HHV 6 

 Virusul herpetic uman 7 – HHV 7 

 Virusul herpetic uman 8 – HHV 8 (asociat cu saromul Kaposi) 

 

Unele dintre virusurile herpetice sunt predominant neurotrope (HSV 

şi VZV) sau limfotrope (EBV, HHV6 şi HHV7) 

Familia herpetoviridae cuprinde 3 subfamilii: 

1. alphaherpesvirusuri – ex. HSV, VZV (dezvoltare rapidă, latente în 

ganglionii senzitivi) 

2. betaherpesvirusuri – ex. CMV (creştere lentă, număr restrâns de 

gazde), HHV6, HHV7 

3. gammaherpesvirusuri – ex. EBV (cresc în celule limfoblastoide) 

HHV8 

 

Replicarea ADN-ului  viral şi asamblarea capsidei are loc în 

interiorul nucleului.  

 

 

Virusul herpes simplex 

 

Virusul herpes simplex este ubiguitar infectând marea majoritate a 

populaţiei de pe glob în prima parte a vieţii, şi persistă apoi latent, formă de 

la care are loc reactivarea şi instalarea infecţiilor recurente, menţinându-se 

astfel lanţul de transmitere. 

Există două tipuri diferite de HSV numite tipul 1 (HSV - 1) şi tipul 2 

(HSV - 2). Tipul 1 este asociat în primul rând cu infecţii ale cavităţii bucale, 
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ochiului şi ale sistemului nervos central, în timp ce tipul 2 este cel mai des 

întâlnit la nivelul tractului genital.  

HSV-1 şi HSV-2 sunt patogeni umani care produc leziuni dureroase 

dar benigne şi forme recurente de boală. În prezentarea clasică leziunea este 

o veziculă clară cu o bază eritematoasă care apoi progresează spre leziuni 

pustuloase şi cruste. Ambele virusuri însă pot cauza infecţii ale ochilor şi ale 

creierului cu morbiditate şi mortalitate semnificativă precum şi infecţii 

diseminate la persoane imunosupresate sau nou născuţi.  

Herpesul oral poate fi cauzat de HSV-1, dar uneori şi de către HSV-2.  

1. Gingivostomatita herpetică primară la copii este aproape întotdeauna 

produsă de HSV-1, în timp ce la adulţi, infecţia poate fi produsă de 

HSV-1 sau HSV-2. Leziunea începe ca o veziculă clară care 

ulcerează rapid (pe mucoasa bucală, limbă, gingii, faringe, palat). 

Unele persoane prezintă infecţii mucocutanate recurente cu HSV 

chiar dacă nu au prezentat niciodată o infecţie primară clinic 

aparentă. În general virusul se activează de la nivelul ganglionului 

trigeminal. Recurenţa poate fi activată prin diverşi stimuli (stres, 

traume, febră, lumina solară). În acest caz virusul coboară pe 

traiectul nervului cauzând leziuni cu aceeaşi localizare de fiecare 

dată. Infecţiile recurente sunt în general mai puţin severe, mai 

localizate şi cu durată mai scurtă decât primul episod datorită 

existenţei unei memorii a răspunsului imun.  

2. Faringita herpetică (adulţi tineri) 

3. Stomatita cu virus herpetic se aseamănă cu gingivostomatita primară 

şi apare la pcienţi imunosupresaţi datorită altor boli sau terapii.  

4. Keratita herpetică – este aproape întotdeauna limitată la un singur 

ochi. Se pot produce recurenţe conducând la afectarea corneei şi 

chiar la orbire.  

5. Eczema herpetică apare la copii cu eczemă activă 

6. Herpesul genital este produs de HSV-2 dar poate fi produs şi de 

HSV-1 în 10% din cazuri. Prima infecţie genitală este 

asimptomatică. De cele mai multe ori leziunile apar la nivelul 

organelor genitale; infecţia primară la pacienţii de ambele sexuri 

poate fi acompaniată de febră, astenie, mialgie şi adenită inghinală. 

Herpesul genital recurent durează mai puţin şi este mai puţin sever 

decât episodul primar. Recurenţele se datorează reactivării virusului 

latent la nivelul ganglionului sacral. Aproape toate infecţiile genitale 

recurente sunt cauzate de HSV-2. 

7. Encefalita herpetică este o boală acută febrilă, cauzată, de cele mai 

multe ori, de HSV-1, avand o morbiditate si mortalitate 

semnificativa, chiar si in randul pacientilor care primesc un tratament 

corect.  
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8. Meningita cu herpeto-virusuri este de obicei o complicaţie a infecţiei 

genitale cu HSV-2, simptomele dispărând treptat, de la sine.  

9. Infecţia cu herpeto-virusuri în perioada neonatala si la nou-nascuţi 

este devastatoare si de obicei fatala, cauzata, de cele mai multe ori, 

de HSV-2. Poate fi contactată in utero, dar mai frecvent este 

contactată în timpul pasajului pelvin când mama prezintă infecţie 

activă cu virus herpetic în momentul naşterii (HSV diseminează la 

nivelul plămânului şi a altor organe, precum şi la nivelul SNC).  

 

Tratament, prevenire si control 

Terapia specifică antivirală a revoluţionat tratamentul infecţiilor cu 

HSV în ultimii 15 ani.  

Majoritatea medicamentelor antiherpetice sunt analogi de nucleotide 

sau inhibitori ai AND-polimerazei-virale, enzimă esenţială pentru replicarea 

virală şi ţinta optimă pentru medicamentele antivirale. Cele mai utilizate 

medicamente anti-herpetice sunt: acyclovir (ACV)(cel mai frecvent prescris 

medicament antiherpetic), vidarabine (Ara-A), famciclovir, valacyclovir, 

iododeoxiuridina şi trifluridina. 

HSV-1 este transmis cel mai des de la nivelul leziunilor muco-

cutanate active, astfel, evitarea contactului direct reduce riscul infecţiei. 

Medicii, asistentele, stomatologii si tehnicienii dentari trebuie sa fie în mod 

deosebit atenţi cand vin în contact cu ţesuturi sau fluide potenţial infectate 

(se recomandă purtarea manuşilor de unică folosinţă). 

Pacienţii care au în antecedente infecţii genitale cu HSV trebuie 

instruiţi să se nu aibă relaţii sexuale pe perioada când prezintă simptome 

prodromale sau leziuni si să aibă relaţii sexuale numai în momentul în care 

leziunile au dispărut complet.  

O femeie însărcinată, având o infecţie genitală activă cu HSV sau 

care este asimptomatică, dar prezintă virusul la nivelul vaginului în 

momentul nasterii, poate transmite virusul la nou-nascut, dacă nasterea are 

loc pe cale vaginală. Această transmitere poate fi prevenită prin naşterea 

copilului prin secţiune cezariană. 

Actualmente nu există vaccin antiherpetic.  

 

 

Virusul Varicelo-zoster 

 

Infecţia cu virusul varicelo-zoster (VZV) se prezintă sub două forme. 

Infecţia primară, varicela, este o erupţie generalizată, în timp ce ractivarea 

virusului şi apariţia zonei-zoster se produce localizat, la una sau câteva 

dermatoame.Virusurile izolate în varicelă si zona-zoster sunt identice, şi 

prezintă morfologia tuturor herpesvirusurilor. Replicarea virusurilor are loc 

în interiorul nucleului şi examinarea histologică a epidermului infectat 
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relevă incluziuni nucleare tipice şi celule gigante multinucleate, identice 

celor produse de Herpes simplex. Pentru izolare sunt utilizate cel mai adesea 

culturile de fibroblaşti umani, dar VZV se dezvoltă pe variate celule umane 

şi simiene. 

Varicela. Este o boală care apare predominant la copii, caracterizată 

prin febră şi eritem maculo-papular, care apare dupa o perioadă de incubaţie 

de aproximativ 14 zile. 

Se consideră că virusul pătrunde prin tractul respirator superior sau 

conjunctive şi se multiplică în ţesutul limfoid local timp de câteva zile 

înainte de  a patrunde în sânge şi de a fi diseminat în întreg organismul. În 

timp de câteva ore, fiecare leziune maculo-papulară, formează o veziculă 

care în 12 ore se transformă în pustulă şi apoi în crustă. Eritemul e 

generalizat, notabil fiind faptul că leziunile sunt prezente în toate stadiile 

simultan, apărând mereu noi vezicule. Infecţia primară, la adulţi, e de obicei 

mai severă decât la copii (la adulţi se poate produce pneumonie în 20-30% 

din cazuri, care poate fi fatală). Reactivarea virusului VZV se manifestă ca 

zona zoster (zoster înseamnă “centură”), poate apărea la orice vârstă, la 

persoanele care au prezentat infecţia primară clinic aparentă sau inaparentă 

(cel mai frecvent persoane peste 60 de ani). Apariţia leziunilor variceliforme 

este precedată de apariţia unei dureri severe în aria inervată de nervul 

respectiv. Eritemul este, de cele mai multe ori, limitat la un dermatom (sub 

forma unei erupţii localizate). Infecţia cu VZV la pacienţii imuno-

compromişi sau nou-nascuţi, poate produce forme serioase, progresive si 

potenţial fatale.  

 

            Tratament, prevenire şi control 

Tratamentul este necesar adulţilor şi pacienţilor imunocompromişi cu 

infecţie VZV şi pentru persoanele cu zona zoster, dar, de obicei, nu este 

nevoie de tratament pentru copiii cu varicelă. Aciclovirul, famciclovirul şi 

valaciclovirul au fost aprobate în tratamentul infecţiilor cu VZV.  

Imunitatea pasivă oferă protecţie parţială faţă de varicelă, aşa cum       

s-a observat la copiii cu anticorpi materni sau la pacienţii care au primit 

imunoglobuline varicelo-zoster (VZIG) într-un interval de 72 de ore de la 

expunere. 

Un vaccin viu atenuat pentru VZV a fost aprobat şi este administrat 

după aceeaşi schemă ca şi vaccinurile pentru rujeolă, oreion si rubeolă 

(MMR). 

 

Virusul Epstein-Barr (EBV) 

 

 Virusul Epstein-Barr a fost descoperit prin observarea la  

microscopul electronic a caracteristicilor virionului herpes din biopsia unui 
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specimen de limfom African Burkitt. EBV produce cel mai adesea 

monbonucleoza. 

 Mononucleoza sau febra glandulară reprezintă infecţia primară cu 

EBV şi cel mai frecvent se produce la persoane între 15 şi 25 ani. Perioada 

de incubaţie este între 30 şi 50 zile şi debutează brusc cu faringită, 

limfadenopatie cervicală, febră şi astenie. 

Virusul EB produce şi carcinom nazofaringian, boală endemică în 

Orient şi care apare la adulţi, celulele tumorale conţinând AND EBV; de 

asemenea, EBV este asociat cu limfomul Burkitt la persoanele care traiesc în 

Africa. Un procent mare de limfoame Hodkin conţin secvenţe AND 

aparţinând EBV. 

 

Tratament, prevenire şi control 

Nu există tratament sau vaccin pentru infecţiile produse de EBV. 

 

 

Virusul Citomegalic (CMV) 

 

CMV este un patogen uman comun, infectând 0,5-2,5% din nou-

născuţi şi aproximativ 50% din populaţia adultă a ţărilor dezvoltate. Este cea 

mai frecventă cauză virală a defectelor congenitale. CMV este important în 

special ca patogen pentru pacienţii imunocompromişi. 

Numele de “citomegalovirus”  a fost ales pe baza aspectului tumefiat 

al celulelor infectate observate în culturi şi în ţesuturi. Nucleii celulelor 

infectate conţin incluziuni largi cu aspect de “ochi de bufniţă”. Pentru 

izolarea CMV în vitro sunt necesari fibroblaşti umani, dar în vivo, virusul se 

replică în glandele salivare şi în mod particular în epiteliul renal şi 

respirator. 

 

 

            Infecţia congenitală 

CMV este cea mai frecventa cauză a bolilor congenitale; copiii sunt 

infectaţi la naştere sau în primele luni de viaţă. Aproximativ 10% dintre 

aceşti nou-născuţi prezintă semne clinice evidente ale bolii, cum sunt: 

microcefalia, retard în creştere, hepatosplenomegalie şi icter. 

CMV produce infecţii oportuniste la pesoanele imunocompromise 

producând retinte, colite şi esofagite. 

 

Tratament, prevenire şi control 

Ganciclovirul şi fostcarnetul au fost aprobate pentru tratamentul 

infecţiilor cu citomegalovirus şi sunt utile mai ales pentru pacienţii imuno-

supresaţi. 
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CMV se transmite mai ales pe cale sexuală, prin transplant de 

organe, şi prin transfuzii, ceea ce înseamnă că aceste infecţii pot fi prevenite 

(folosirea prezervativelor, testarea seronegativităţii pentru CMV a sângelui 

pentru transfuzii şi a organelor pentru transplant). Transmiterea CMV 

perinatal şi congenital nu poate fi prevenită eficient, o mamă seropozitivă 

este puţin probabil să dea naştere unui copil cu boală simptomatică CMV. 

Nu există vaccin pentru CMV. 

 

 

Herpetovirusuri umane 6, 7 şi 8 

 

HHV6 a fost prima oară izolat din sângele unor pacienţi cu SIDA şi 

cultivat pe culturi de celule-T. Este un virus limfotropic, care are 

caracteristicile morfologice de herpetovirus în celulele infectate. HHV6 este 

asociat cu o boală frecventă la copii, exanthema subitum, cunoscută ca şi 

rozeolă. 

HHV7 a fost izolat într-o manieră similară din celule-T a unui 

pacient cu SIDA infectat şi cu HHV6 (nu asociază nici o boală). 

HHV8 Secvenţa AND a HHV8 a fost descoperită la biopsia unui 

sarcom Kaposi şi în limfoame cu celule-B de la pacienţi cu SIDA. 

 

 

FAMILIA ADENOVIRIDAE 

 

Familia Adenoviridae conţine virusuri cu AND dublu catenar; 

virionii nu prezintă anvelopa, au simetrie icosaedrică, 252 de capsomere şi 

diametrul de 70 – 90 nm. Replicarea AND-ului viral are loc în nucleu. 

Adenovirusurile au fost izolate pentru prima dată în 1953 pe o 

cultura de celule umane adenoide (au fost denumite după această sursă 

originară). De atunci, au fost descoperite aproximativ 100 de serotipuri 

dintre care 47 produc infecţii umane. 

Adenovirusurile au fost asociate cu infecţii ale tractului respirator, 

conjunctivie şi gastroenterite (40, 41, 42) mai târziu, au fost identificate alte 

serotipuri (43 - 47) majoritatea la pacienţi cu SIDA. 

Câteva adenovirusuri au potenţial oncogenic la animale şi, din acest 

motiv, au fost atent studiate de cercetători în biologie moleculară. 

 

Clasificare: 

Familia Adenoviridae cuprinde două genuri: 

1. Mastadenovirusuri, a căror membrii infectează în special 

mamiferele, inclusiv omul; 

2.  Aviadenovirusuri, care infectează speciile de păsări. 
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Cele două genuri sunt complet diferite antigenic. Adenovirusurile 

umane sunt mai departe subdivizate în 6 subgenuri (A - F) pe baza 

omologiei AND-ului. 

 

Sindroame clinice: 

Adenovirusurile infectează în primul rând copiii şi mai puţin adulţii. 

O serie de sindroame clinice distincte sunt asociate infecţiei cu 

adenovirusuri.  

 

1. Faringita acută febrilă şi febra faringo-conjunctivală 

Adenovirusurile cauzează faringita care, de obicei, este insoţită de 

conjunctivită (febra faringo-conjunctivală). Faringita simplă apare la copiii 

mici în special la cei sub 3 ani; febra faringo-conjunctivală apare mai ales ca 

şi epidemii (serotipurile 3-7). 

2. Boli respiratorii 

În copilărie sunt frecvente infecţiile uşoare ale tractului respirator 

superior, rinita şi tuse. Cele mai frecvente sunt serotipurile 1 - 7. Serotipurile 

asociate cu infecţii endemice sunt tipurile 1, 2, 5 şi 6, în timp ce tipurile 3, 4 

şi 7 produc epidemii.   

Aceste infecţii sunt rareori grave, dar, ocazional, progresează spre 

pneumonie, uneori fatală. 

La copiii mai mari şi la adulţii tineri adenovirusurile cauzează 

simptome asemănătoare răcelii – o boală acută a tractului respirator - 

sindromul cuprinzând febra, tuse, faringita şi adenita cervicală, apare mai 

ales printre recruţii militari, produsă de serotipurile 4 şi 7. 

3.  Conjunctivita şi keratoconjunctivita epidemică 

Adenovirusurile produc o conjunctivită foliculară care apare sporadic 

sau în epidemii restrânse, care pot fi legate de o sursă comună (bazine de 

înot) (serotipurile 8, 19).  

4. Gastroenterita şi diareea 

Serotipurile 40, 41 şi 42 au fost grupate ca şi adenovirusuri enterice 

(grupul F) şi par a fi responsabile de apariţia unor episoade de diaree la 

copii. 

    Adenovirusurile au fost de asemenea asociate cu boli 

asemănătoare cu pertusisul (1, 3, 5), cu cistita hemoragică acută (serotipurile 

1, 4, 7, 11, 21), cu infecţii genitale (serotipul 19) şi infecţii cutanate (2, 4, 7, 

21). 

Ultimele serotipuri (43 - 47) au fost identificate în fecalele 

pacienţilor cu SIDA, rolul acestor 5 serotipuri nou descoperite nefiind 

cunoscut în prezent. 
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Epidemiolgie 

Adenovirusurile sunt răspândite exclusiv prin transmitere 

interumană, în special pe cale respiratorie sau fecal-orală fără să existe, 

aparent, rezervoare virale animale. 

Virionii adenovirusurilor sunt rezistenţi în condiţii de mediu uscat, la 

secreţiile gastro-intestinale, la detergenţi şi chiar la concentraţii mici de 

clorina. 

 

Tratament şi prevenire 

Nu există medicamente antivirale pentru tratamentul infecţiilor cu 

adenovirusuri. 

Vaccinuri orale cu viruşi vii au fost folosite pentru prevenirea 

infecţiilor cu adenovirusuri 4 şi 7 la recruţii militari dar nu sunt utilizate. 

 

 

FAMILIA PICORNAVIRIDAE 

 

Familia Picornaviridae conţine virusuri mici (pico), având diametrul 

cuprins între 27 – 30 nm, un genom ARN monocatenat cu polaritate 

pozitivă. Familia cuprinde virusuri nude şi care prezintă o capsidă 

icosaedrică.  

Familia Picornaviridae este una dintre cele mai numeroase familii de 

virusuri şi include unele dintre cele mai importante virusuri umane şi 

animale. Familia include peste 230 de membrii şi este împărţită în patru 

genuri: Enterovirusuri, Rhinovirusuri, Cardiovirusuri şi Aphtovirusuri. 

Dintre acestea, doar Enterovirusurile şi Rhinovirusurile produc boli umane. 

Enterovirusurile pot fi deosebite de Rhinovirusuri prin stabilitatea capsidei 

la Ph 3, prin modul lor de transmitere şi prin bolile pe care le cauzează. 

Virusurile din genul Enterovirus produc infecţii pe cale intestinală şi includ 

Poliovirusurile, Echovirusurile şi virusurile Coxsackie. La acestea se adaugă 

şi virusul Hepatitei A. Rhinovirusurile sunt cea mai frecventă cauză a gripei.  

 

 

ENTEROVIRUSURILE 

 

Poliovirusurile, virusurile Coxsackie şi ehcovirusurile sunt descrise 

ca şi enterovirusuri deoarece sunt localizate în intestin şi excretate prin 

fecale.  

Ulterior au fost izolate noi enterovirusuri: enterovirusurile 68 – 71 şi 

virusul Hepatitei A, clasificat ca enterovirusul 72. Contrar denumirii lor, 

enterovirusurile nu produc în mod frecvent boli enterice, dar se transmit pe 

cale fecal - orală.  
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Diferenţele dintre bolile produse de către enterovirusuri rezultă în 

principal din diferenţele de tropism şi din capacitatea citologică diferită a 

virusurilor. 

Capsida acestor virusuri este foarte rezistentă la condiţii aspre de 

mediu precum şi la condiţiile din tractul gastrointestinal, fapt care facilitează 

transmiterea lor fecal - orală.  

În mod obişnuit infecţiile sunt asimptomatice, dar imunizează şi 

protejează împotriva unei viitoare infecţii cu acelaşi virus.  

 

 

Infecţiile cu poliovirusuri 

 

Se disting trei tipuri de poliovirusuri, identificate prin teste de 

neutralizare pe culturi de celule. Două dintre cele mai importante 

caracteristici ale acestor virusuri sunt: afinitatea pentru sistemul nervos şi 

susceptibilitatea faţă de o gamă restrânsă de gazde: omul şi primatele. 

Cazurile grave de infecţii cu poliovirusuri au devenit rare datorită 

introducerii vaccinului antipolio. Persoanele nevaccinate sunt supuse 

riscului de infecţie şi în astfel de cazuri poliovirusurile pot produce una din 

următoarele forme de boală:  

- boala asimptomatică – în 90% din cazuri; infecţia virală este 

limitată la nivelul orofaringelui şi intestinului; 

- forma minoră, este o boală febrilă nespecifică şi care se 

manifestă la aproximativ 5% din persoanele infectate; 

- poliomielită nonparalitică sau meningita aseptică apare la 1-2 

% din pacienţii infectaţi; 

- poliomielita paralitică, forma majoră a bolii, apare în 0,1 – 2 

% din pacienţii infectaţi. În acest caz virusul trece din sânge în 

celulele cornului anterior al măduvei spinării şi în celulele din 

cortexul motor. Poliomielita paralitică se caracterizează prin 

paralizie flască asimetrică.  

Poliovirusul tip 1 este responsabil de 85% din cazurile de 

poliomielită paralitică, tipurile 2 şi 3 putând produce imbolnăvirea în urma 

vaccinării prin trecerea virusului de la forma atenuată la cea virulentă.  

 

 

Infecţiile cu virusurile Coxsackie 

 

Virusurile Coxsackie sunt denumite astfel după numele oraşului 

Coxsackie, statul New York, unde a fost izolat pentru prima dată. Aceste 

virusuri sunt împărţite în două grupuri, A şi B, pe baza anumitor diferenţe 

biologice şi antigenice şi apoi sunt subîmpărţite în serotipuri numerice pe 
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baza unor diferenţe antigenice adiţionale. Virusurile Coxsackie sunt 

patogenice pentru şoarecii şi hamsterii nou născuţi.  

Virusurile Coxsackie A, în număr de 24, produc miozită severă a 

muşchilor scheletali la şoarece, care dezvoltă paralizie flască, în timp ce 

virusurile din grupa B, în număr de 6, cauzează leziuni extinse în numeroase 

organe la şoareci, inclusiv miozită cu dezvoltarea unei paralizii spastice. 

La oameni, virusurile coxsackie cauzează o serie de sindroame 

clinice.  

Grupul A:   

- meningită aseptică (serotipurile 2, 4, 7, 9 şi 23) 

- herpangină (2, 4, 5, 6, 8, 10 şi 23), boală acută febrilă, 

întâlnită la tineri şi caracterizată prin leziuni veziculare la 

nivelul cavităţii bucale.  

- boala mână – picior – gură („hand-foot-mouth disease”), 

cauzată de virusul Coxsackie A16, şi constând din leziuni 

veziculare la nivelul mâinilor, picioarelor şi cavităţii bucale. 

 

Grupul B:  

- pleurodinia (mialgia epidemică sau boala Bornholm), boală 

acută caracterizată prin febră şi instalarea bruscă a unei dureri 

musculare la nivelul pieptului şi epigastrului.  

- miocardită la nou născuţi, foarte severă, deseori fatală.  

- miopericardită la copii mai mari sau adulţi şi mai puţin severă 

decât la nou născuţi.  

- meningită aseptică. 

 

 

ECHOVIRUSURILE 

 

Numele de “echovirusuri” este derivat din lipsa capacităţii 

citopatogenice enterice la om, deoarece s-a crezut iniţial că aceşti agenţi nu 

sunt asociaţi cu boli clinice. În prezent sunt recunoscute 32 de serotipuri.  

Majoritatea tipurilor de echovirusuri au fost asociate cu cazuri 

sporadice de meningită aseptică. Anumite tipuri (4, 6, 9, 16, 20, 28 şi 30) au 

un potenţial epidemic considerabil.  

 

Alte boli produse de enterovirusuri 

Enterovirusul 70 şi virusul Coxsackie A24 au fost asociate cu o boală 

oculară deosebit de contagioasă, conjunctivita acută hemoragică. 

Enterovirusul 71 produce în mod obişnuit infecţii inaparente; au fost izolate 

pentru prima dată în fecalele unui copil de 9 luni cu encefalită.  

Alte enterovirusuri (68, 69) pot produce boli ale tractului respirator, 

iar enterovirusul 72 produce Hepatita A.  
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  Tratament, prevenire, control 

Nu există tratament antiviral specific pentru infecţiile produse de 

enterovirusuri. Terapia de suport este foarte importantă pentru pacienţii cu 

boli paralitice având în vedere potenţiala lor recuperare.  

Există două tipuri de vaccinuri cu poliovirusuri: vaccinul cu 

poliovirus inactivat (IPV), vaccinul Salk, şi vaccinul cu virus polio viu 

atenuat (OPV), vaccinul Sabin. Vaccinul Sabin este atenuat (mai puţin 

virulent) prin pasaje  pe culturi de celule umane sau de maimuţă. Aceste 

tulpini se pot replica în orofaringe şi în tractul intestinal, dar nu infectează 

celulele neuronale. Marele dezavantaj al acestui vaccin viu constă în 

posibilitate acestui virus de a reveni la forma virulentă şi de a cauza boala 

paralitică. Acest incident se estimează la 1 din 4 milioane doze administrate. 

Copiii trebuie să primească vaccinul Sabin la 2, 4, şi 15 luni şi la 4 şi 6 ani. 

Noua tendinţă este de a administra vaccinul Salk ca şi prime două doze 

pentru a elimina riscul poliomielitei paralitice postvaccin.  

 Nu există vaccinuri pentru coxsackie virusuri şi echovirusuri. 

Transmiterea acestora se poate reduce prin îmbunătăţirea condiţiilor de 

igienă şi viaţă.  

   

 RHINOVIRUSURILE 

 

Rhinovirusurile sunt cea mai frecventă cauză a gripei şi a infecţiilor 

tractului respirator superior.  

Au fost identificate peste 100 de serotipuri de rhinovirusuri.  

Rhinovirusurile nu se pot replica în tractul gastrointestinal; sunt 

labile la pH acid şi se dezvoltă cel mai bine la 33
0 

Celsius. “Racelile” 

produse de Rhinovirusuri apar frecvent toamna devreme şi primăvara târziu 

la persoane care locuiesc în climate temperate şi reprezintă cel puţin 

jumătate din infecţiile căilor respiratorii superioare.  

Imunitatea faţă de rhinovirusuri este tranzitorie şi nu previne infecţia 

ulterioară datorită numeroaselor serotipuri virale.  

Diagnosticul de laborator nu este necesar.  

   

Tratament, prevenire şi control 

Nu există terapie specifică şi nu exista medicamente antivirale care 

să controleze infecţiile cu rhinovirusuri.  

Spălarea mâinilor şi dezinfecţia obiectelor contaminate sunt cele mai 

bune măsuri care previn răspândirea virusului, care se face prin aerosoli şi 

prin mâini şi obiecte contaminate.  
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ORTHOMYXOVIRIDAE  

GRIPA 

 

Agentul etiologic al gripei este reprezentat de virusuri din familia 

Orthomyxoviridae, numite virusuri gripale, caracterizate prin afinitatea 

pentru receptori mucoproteici (myxa=mucus, în greacă). 

Morfologie 

Sunt virusuri sferice, cu diametrul de aproximativ 100 nm. 

Sînt virusuri cu ARN, simetrie helicoidală, învelite. 

Structura particolei virale 

Virusurile gripale sunt alcătuite dintr-o porţiune centrală 

(nucleoproteina) şi dintr-un înveliş viral.  

  Ribonucleoproteina (RNP) este formată din ARN monocatenar, de 

care se ataşează subunităţi proteice nucleocapsidale (protomere) şi 

transcriptaza virală, care are rol în replicarea virusului. 

Caracteristica cea mai importantă este faptul că ARN este segmentat: 

are 8 segmente, ceea ce permite fenomenul de reasortare genică între 

genomuri virale diferite, prezente concomitent în aceeaşi celulă şi conduce 

la variaţia antigenică a virusurilor gripale.  

  Învelişul viral (peplos) este de natură lipoproteică şi este sensibil la 

tratarea cu solvenţi lipidici. Este alcătuit din: 

- proteina M (matrix proteina), formată din subunităţi care se 

repetă. Este bine reprezentată cantitativ şi asigură stabilitatea structurală a 

învelişului. 

- strat lipidic: lipidele sunt preluate din membrana citoplasmatica a 

celulei infectate. 

- Peplomere: sunt glicoproteine codificate de virus, care proemină 

ca nişte spini la suprafaţa virusului. Sunt reprezentate de neuraminidaza (N) 

şi hemaglutinina (H). 

 Hemaglutinina (H) are aspect de bastonaş. Prin hemaglutinine (H), 

virusurile se ataşează de celulă, pe receptorii mucoproteici. Se pot ataşa şi pe 

hematii, determinând aglutinarea lor, proprietate folosită în diagnosticul 

gripei. Este antigenică. Induce formarea de anticorpi antihemaglutinină, care 

inhibă ataşarea virusului pe celulă şi hemaglutinarea.   

Neuraminidaza (N), are aspect de măciucă, şi are funcţie enzimatică: 

scindează acidul neuraminic din mucoproteinele pe care se fixează. Intervine 

în eliberarea virusului din celulă. Este antigenică stimulând producerea de 

anticorpi inhibitori ai neuraminidazei, care împiedică eliberarea virusului din 

celulă, reducând răspândirea virusului.     

Antigenele virusurilor gripale 

Virusurile gripale au 2 categorii de antigene: 
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Antigen intern, reprezentat de proteina M şi ribonucleoproteina 

(RNP): determină specificitatea de tip a virusurilor gripale. Există 3 tipuri 

antigenice ale virusurilor gripale: virusurile gripale tip A, B, C. 

Antigene de înveliş, reprezentate de hemaglutinină (H) şi 

neuraminidază (N), care conferă specificitatea de subtip şi variantă. Suferă 

în timp modificări structurale şi antigenice, fiind supuse fenomenului de 

variabilitate antigenică. 

Variaţa antigenică a virusurilor gripale: interesează fie H, fie N, sau 

atât H cât şi N. Există: 

Variaţii antigenice minore: apar la virusurile gripale A şi B. Se 

produc prin mutaţii, în genele care codifică H şi/sau N. H şi N prezintă 

modificări structurale mici. Rezultă variante antigenice minore ale 

virusurilor gripale A şi B, cu diferenţe structurale mici faţă de virusurile 

gripale, care au circulat anterior. Apariţia unei noi variante a virusurilor 

gripale poate conduce la o epidemie de gripă. 

Variaţii antigenice majore: sunt prezente doar la virusurile gripale 

tip A. Se produc prin fenomenul de reasortare genică (recombinare 

genetică), între 2 genomuri virale diferite, prezente concomitent în aceeaşi 

celulă şi conduc la variaţia antigenică majoră a virusurilor gripale. Rezultă 

un nou subtip de virus gripal A, cu mari diferenţe în structura antigenelor de 

înveliş, faţă de virusurile gripale, care au circulat anterior. Noile subtipuri, 

conduc la apariţia pandemiilor de gripă. Această variaţie antigenică face 

imposibilă obţinerea unui vaccin 100 % efectiv pe virusurile gripale din 

fiecare an. 

Prin variaţia majoră a antigenelor glicoproteice - neuraminidaza (N) 

şi hemaglutinina (H) - ale virusurilor gripale umane tip A, s-au delimitat 3 

subtipuri de hemaglutinină (H1, H2, H3) şi 2 subtipuri de neuraminidază 

(N1,N2). ale virusurilor gripale umane. Prin combinaţia acestor subtipuri au 

rezultat 3 subtipuri: H1N1; H2N2; H3N2. In cadrul fiecărui subtip, există 

numeroase variante antigenice. Se observă reapariţia unor structuri 

antigenice ale virusurilor gripale, care au circulat anterior. 

Virusul gripal tip A se întâlneşte atât la om cât şi la animale (cal, 

porc) şi la păsări. Prezintă o variaţie antigenică foarte exprimată tocmai 

datorită recombinării segmentelor de ARN ale virusurilor umane cu cele 

animale sau aviare. 

Virusurile gripale tip A determină pandemii la 10-30 ani şi epidemii 

la intervale de 2-3 ani, cauzate de variante antigenice diferite. În istoria 

gripei sunt cunoscute pandemiile din 1989-1990, din 1918-1919 (cu o 

mortalitate extem de ridicată), din 1957 şi din 1968 (gripa Hong-Kong).   

Tipurile B şi C infectează doar omul.  

Virusul gripal B prezintă o variaţie antigenică minoră. Nu sunt 

separate subtipuri. Există numeroase variante, care cauzează epidemii la 

interval de 3-6 ani. Evoluţia clinică este mai puţin severă decât în gripa A.   
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Virusul gripal C este mai stabil din punct de vedere antigenic. Nu 

prezintă subtipuri şi nici variante. Determină îmbolnăviri sporadice, cu o 

evoluţie clinică uşoară. 

Infecţia gripală umană: virusurile gripale se localizează la nivelul 

tractului respirator, determinând reacţie inflamatorie şi necroza celulelor 

epiteliale. Leziunile produse de virusurile gripale favorizează apariţia 

complicaţiilor bacteriene: pneumonii cauzate de stafilococi, pneumococi, 

hemofili, bacili Gram negativi.  

Clinic, gripa evoluează cu manifestări respiratorii şi semne generale: 

cefalee, febră, mialgii. Complicaţiile bacteriene agravează evoluţia clinică şi 

cresc mortalitatea.  

Imunitatea antigripală se instalează după infecţie. Este stimulată 

imunitatea umorală (anticorpi antigripali serici), locală (Ig A secretorii 

antigripale, la nivelul tractului respirator) şi imunitatea mediată celular, dar 

imunitatea este strict specifică de subtip şi variantă, ceea ce explică 

posibilitatea reinfecţiei multiple a unei persoane în cursul vieţii, cu subtipuri 

sau variante diferite.  

 

Profilaxia gripei 

Se realizează prin vaccinare. Vaccinurile antigripale se obţin din 

variantele circulante ale virusurilor gripale. Există mai multe tipuri de 

vaccin: 

- vaccin inactivat cu formol, administrat subcutanat 

- vaccin preparat din hemaglutinină purificată 

- vaccin viu cu virulenţă atenuată, administrat pe cale nazală 

- alte vaccinuri sunt în curs de preparare; se folosesc occazional  

 

Chimioterapice antigripale 
- Amantadina, Rimantadina: inhibă fazele iniţiale ale replicării 

virale. Se recomandă pentru profilaxia gripei la grupe de risc: vârstnici, copii 

mici 

- Ribavirin: inhibă transcrierea informaţiei genetice (sinteza ARN-

ului viral).  

 

FAMILIA   PARAMYXOVIRIDAE 

 

Paramyxovirusurile sunt virusuri învelite având o capsidă helicoidală 

şi conţin un genom ARN monocatenar, cu catenă negativă. Se aseamănă cu 

orthomyxovirusurile din punct de vedere morfologic şi prin afinitatea faţă de 

receptorii acidului sialic de pe celulele mamiferelor, dar au dimensiuni mai 

mari (200nm) şi nu au genomul unisegmentat precum virusurile gripale.  

Paramyxovirusurile cuprind următoarele genuri: genul morbilivirus, 

genul paramyxovirus şi genul pneumavirus. Dintre morbilivirusuri are 
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patogenitate umană virusul rujeolei; dintre paramyxovirusuri, virusurile 

paragripale şi virusul urlian, iar dintre neovirusuri virusul sinciţial respirator 

(RSV). Virusurile paragripale şi virusurile parotiditei epidemice au 

hemaglutidine şi neuraminidaze de suprafaţă în timp ce virusul rujeolei are 

hemaglutidine dar nu şi neuraminidaze, iar pneumovirusurile nu au nici una 

dintre cestea.  

 

Rujeola este o boală acută, febrilă, mai frecventă la copii şi care 

apare după o periaodă de incubaţie de 10 - 12 zile. Debutează prin simptome 

asemănătoare gripei, cu febră înaltă, tuse, şi conjunctivită. Semnul Koplick 

apare în această perioadă (puncte roşii cu un centru alb pe mucoasa bucală). 

După una, două zile apare o erupţie maculopapuloasă extinsă. Rujeola este 

una dintre cele 5 boli eruptive clasice ale copilăriei alături de rubeolă, 

reseolă, varicelă, şi „fifth disease”. Rujeola este foarte contagioasă şi se 

transmite de la persoană la persoană pe cale aeriană. Vindecarea se produce 

la majoritatea pacienţilor, urmată de o imunitate faţă de acest virus care 

durează apoi toată viaţa. La o parte din pacienţi poate apărea o encefalită 

post infecţioază, complicaţie care poate fi fatală în 15% din cazuri; 

pneumonia poate fi o altă complicaţie severă. Panencefalita sclerozantă 

subacută este o sechelă neurologică foarte tardivă şi extrem de serioasă care 

apare la 7 din 1 milion de pacienţi (produsă de virusuri lente). Virusul a fost 

asociat cu scleroza multiplă, dar acesta rămâne încă un fapt incert.  

 

Tratament, prevenire şi control 

Din 1963 se foloseşte un vaccin cu virus viu atenuat şi care este 

responsabil de scăderea semnificativă a incidenţei rujeolei. Vaccinul cu 

virus viu atenuat se administrează tuturor copiilor sub vârsta de 15 luni în 

combinaţie cu vaccinul antirubeolic şi antiurlian (vaccinul MMR). 

 

 

VIRUSURILE  PARAGRIPALE 

 

Virusurile paragripale sunt virusuri respiratorii care cauzează 

simptome uşoare, asemănătoare gripei dar pot de asemenea cauza boli 

serioase ale tractului respirator. Patru tipuri serologice de virusuri 

paragripale au patogenitate umană. Tipurile 1, 2 şi 3 produc infecţii severe 

ale tractului respirator inferior la copiii mici. Produc în special 

laringotraheobronşită (crup). Tipul 4 produce infecţii uşoare ale tractului 

respirator superior la copii şi adulţi. Virusul se transmite prin contact între 

persoanele infectate şi pe cale respiratorie.  

 

Tratament prevenire şi control 

Nu sunt disponibili agenţi antivirali specifici. Nu există vaccin.  
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Virusul   urlian 

 

Virusul urlian produce parotidita virală benignă, acută (tumefierea 

dureroasă a glendelor salivare) aproape totdeauna bilaterală şi acompaniată 

de febră. Edemaţierea altor glande şi meningoencefalita pot însoţi aceste 

manifestări. Edemul produs prin orhită urliană poate produce sterilitate. 

Deseori infecţia cu virusul urlian este asimptomatică.  

 

Tratament, prevenire şi control 

Singura măsură eficientă de prevenire a răspândirii şi a infectării cu 

virusul urlian este vaccinarea antiurliană. Oreionul este foarte rar întâlnit în 

ţările în care se practică vaccinarea cu vaccin viu, care se administrează 

împreună cu vaccinul viu antirujeolă şi antirubeolă.  

Nu există agenţi antivirali.  

 

 

   Virusul respirator sinciţial 

 

Cea mai gravă dintre bolile cauzate de virusul respirator sinciţial este 

bronşiolita copiilor mici, dar poate produce şi infecţii minore ale tractului 

respirator superior la copiii mai mari şi adulţi.  

Bronşiolita poate fi fatală la prematuri şi imunocompromişi.  

 

Tratament, prevenire şi control 

La pacienţii predispuşi de a dezvolta forme severe (prematuri şi copii 

imunocompromişi) se administrează ribavirin pe cale inhalatorie.  

Nu există vaccin.  

 

 

FAMILIA RHABDOVIRIDAE 

 

Familia Rhabdoviridae (de la grecescul “rhabdos”= baston”) include 

virusuri patogene pentru diverse mamifere, peşti şi plante. Această familie 

cuprinde două genuri: genul Vesiculovirus (virusul stomatitei veziculare 

VSV), şi genul Lyssavirus (virusul rabic şi virusuri rabic-like). 

 Clasificare:  

 - gen Veziculovirus: v. stomatitei veziculare VSV  

 - gen Lyssavirus - v.rabic 

    -  v. rabic asociate:  

Descoperirea virusurilor rabic asociate, respectiv virusul Lagos 

izolat de la liliac, virusul Mokola izolat de la insectivore şi virusul 

Duvehange izolat de la om a impus perfecţionarea unor metode de 

identificare a lor şi de delimitare a 4 serotipuri:  
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I. virus rabic - serotip 1,  

II. virus Lagos de liliac - serotip 2,  

III. virus Mokola - serotip 3   

IV. virus Duvehange - serotip 4  

 

Proprietăţi generale  

Virusul rabic este cel mai reprezentativ patogen dintre Rhabdovirusuri.  

Virionii au formă de glonţ,  Prezintă anvelopă lipidică cu hemaglutinine 

(aglutinează He gâscă) şi o nucleocapsidă ARN monocatenar  simetrie 

helicoidală, cu polaritate negativă (-).  Au dimensiunile de 80/180nm. 

Replicarea rhabdovirusurilor are loc în citoplasmă, asamblarea 

virionului producându-se în două faze: asamblarea nucleocapsidei în 

citoplasmă şi ataşarea anvelopei şi eliberarea au loc la nivelul membranei 

celulare. Sunt patognomonice în neuroni incluziile citoplasmatice eozinofile: 

corpi Babeş Negri. 

  

Rezervor: 

Virusul este raspandit pe tot globul; nu are incidenţă sezonală.  

V.rabic are o mare diversitate de gazde. În Europa de vest, Canada, 

USA cazurile de rabie umană se dezoltă după muşcătura animalelor 

salbatice: rezervor silvatic: vulpi, sconcs, lilieci, lupi, jderi, veveriţe, şacal, 

etc. 

In ţările în curs de dezvoltare (India, Asia, Africa) majoritatea 

cazurilor se dezvoltă după muşcătura de animale domestice (câini, pisici) 

cabaline, porcine. 

Creşterea rabiei sălbatice prezintă un risc crescut pentruom decât 

rezervorul domestic (vulpile  pot transmite rabia la bovine), ex. în RFG 3000 

de cazuri pe an – 70 % prin muşcare de vulpe.  

Un rol important pentru menţinerea v.rabic în natură revine liliecilor 

mai ales hematofagi care transmit rabia prin înţepătura altor animale şi 

liliecilor insectivori care trăiesc prin peşteri. Liliecii pot fi aparent sănătoşi 

(cei hematofagi pot fi agresivi datorită encefalitei), ceea ce-I face să muşte 

dar excretă virusul prin saliva – aerosoli în peşteri - rabia speologilor. 

 

Rabia animală 

 

Perioada de incubaţie relativ lungă (favorizează deplasarea 

animalelor aparent sănătoase), fiind de: 

- câteva săptămâni la vulpi 

- aprox 14 zile la câine (3 – 8 săptămâni) (câinii se ţin sub 

observaţie aprox. 10 zile) 

Evoluţia clinică este stadială:  

-     faza prodrosuală comportament modificat 



   140 

- faza excitativă: nervozitate (furios) 3-7 zile 

- faza paralitică 

Virusul se elimină prin salivă. 

Turbarea este modelul clasic de zoonoză, transmisă de la animale la 

om. Vectorul şi rezervorul pentru acest virus sunt reprezentate de animalele 

salbatice si câinii şi pisicile nevaccinate. În toate lumea, principalul rezervor 

pentru virusul turbării este câinele. 

 

 

Rabia umană 

 

Epidemiologie 

In fiecare an aprox. 1000 cazuri rabie umană (majoritatea în ţările în 

curs de dezvoltare) şi aprox. un milion pers.primesc profilaxie post 

expunere. 

 

Contaminarea umană 

1. muşcătura unui animal bolnav de rabie 

2. aerosoli de lilieci 

3. rar transmitere de la o persoană la alta prin saliva mai ales la 

personal medical, autopsieri, inf.de laborator 

4. recent: transplant de cornee de la o persoană decedată cu 

manifestări encefalitice nediagnosticate. 

5. rabie spontană: posibil şi alte modalităţi (v.rabic asociate). 

Infecţia rabică apare de obicei în urma unei muşcături produse de un 

animal turbat.  

Prezintă risc crescut de infecţie: 

- veterinarii şi posesorii de animale; 

- persoanele muşcate de un animal turbat; 

- locuitorii ţărilor in care nu există programe de vaccinare a animalelor 

de companie. 

Sursa virusului: 

- majoră: saliva când infecţia se produce prin muşcătura unui animal 

turbat. 

- minoră: aerosolii, în peşterile populate de lilieci turbaţi. 

 

Patogeneza: 

Virusul rabic pătrunde prin muşcătură. Rămâne la locul de inoculare 

timp de zile săptămâni sau luni multiplicându-se în celule musculare, ţesut 

conjunctiv, înainte de a ajunge in sistemul nervos central (SNC). Virusul 

rabic se propagă centriped pe cale nervoasă (prenervoasă - axoplasma)cu 

3mm/min, pe calea jonctiunilor  mioneurale, unde se prinde de receptorul 

pentru acetilcolina (piraterie) spre SNC, măduvă, creier, multiplicându-se 
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abundent în coarnele posterioare ale măduvei spinării, gg. bazal, cortex 

cerebral şi cerebelar. Virusul rabic se propagă de la o celulă la alta 

producând infectarea unui număr mare de neuroni. 

Se produce multiplicarea în citoplasmă, adesea fără a se produce 

injurii celulare, deşi multe celule sunt infectate şi simptomatologia clinică 

este violentă. Uneori se produc necroze ale celulei nervoase sau neurofagie 

şi infiltrat celular.  

Rabia este o encefalomielită cu degenerări neuronale ale creierului 

şi măduvei. Se postulează ideea că degenerescenţa neuronală este produsă 

prin mecanisme imune (ATC formaţi  faţă de neuronii infectaţi). 

Virusul progresează descendent pe calea nervilor periferici spre 

glandele salivare eliminându-se prin salivă. 

Infectează şi alte organe: plămâni, inima, org periferice: musculatura 

scheletică, piele (v. poate fi găsit în folicul pilos, cornee). 

 

Incubaţia este lungă, fiind în medie de  2 - 16 săptămâni dupa 

muşcătură, dar este foarte variabila (30 – 60-365 zile). Durata perioadei de 

incubaţie depinde de doza infectată de virus (concentraţia virusului la locul 

de inoculare), de sediul (localizarea rănii faţă de creier) şi profunzimea 

muşcăturii vârsta gazdei şi statusul imunitar al acesteia: cele mai grave sunt 

muşcăturile la faţă sau cap (v. au de parcurs o distanţă mică spre creier: 

aprox 40% din persoane cu muşcături la aces nivel dezvoltă rabie în ciuda 

vaccinoprofilaxiei specifică). 

 

Simptome clinice 

După perioada de incubaţie urmează faza prodromală in care 

pacienţii prezintă febră, astenie, cefalee, dureri sau parestezii (prurit) la locul 

muşcăturii, anorexie (dispariţia poftei de mâncare) şi simptome 

gastrointestinale (greaţă şi vomă). 

Prodromul durează de obicei între 2 şi 10 zile, după care apar 

simptomele neurologice caracteristice turbării.  

- In faza de debut pacienţii prezintă hiperestezii şi prurit la nivelul 

muşcăturii modificări de caracter, anxietate 

- Faza de excitaţie pacienţii prezintă: halucinaţii, agitaţie, spasme 

dureroase ale musculaturii, hidrofobie. Hidrofobia (teama de apă), cel mai 

caracteristic simptom în turbare, apare la 20-50% dintre pacienţi şi se 

datorează spasmului dureros al muşchilor deglutiţiei. Apar, de asemenea, 

spasm faringian, hiperactivitate, anxietate şi depresie. Alte simptome din 

partea SNC sunt: pierderea coordonării, halucinaţii şi dezorientare. 

- Faza paralitică cu paralizie progresivă (poate conduce la blocarea 

respiratiei) 
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După faza neurologică, bolnavul devine comatos, fază care durează 

între 2 şi 10 zile. In această fază intervine moartea dacă tratamentul nu se 

administrează prompt. 

Odată ce boala devine clinic manifestă se produce o encefalită fatală, 

decesul producându-se prin insuficienţă cardiacă (stop cardiac), 

insuficienţă ventilatorie. 

Turbarea este o boala fatală dacă nu este tratată prin vacccinare. 

Anticorpii  pot bloca răspandirea virusului spre SNC şi creier dacă au fost 

administraţi sau generaţi în perioada de incubaţie. De obicei perioada de 

incubaţie este destul de lungă pentru a permite producerea răspunsului imun 

protector după o imunizare activă cu vaccin antirabic. 

Dintre cazurile confirmate de meningite şi encefalite virale, cei mai 

comuni agenţi etiologici diagnosticaţi sunt enterovirusurile,  Arbovirusurile, 

HSV (47). 

 

 
Virus Meningită  Encefalită  Mielită  Meningoencefalomiel

ită  

V.Poliomielitic  + - + - 

V.Cocsackie + + + + 

V.Echo + ? + ? 

V.Urlian + + + , - +, - 

Arbovirus  + +        + + 

HSV + + +, - +, - 

VCL 

(v.coriomeningitei 

limfocitare) 

+ +, -        + ? 

  

Tratament şi profilaxie 

 

Profilaxia rabiei animale 

O altă modalitate de prevenire a turbării umane constă în controlul 

eficient al turbării în rândul animalelor domestice şi sălbatice.  

Unele ţări, cum ar fi Anglia, Australia, Scandinavia nu au rabie 

indigenă, la animale sălbatice. Instituie carantină de 6- 12 luni pentru câini şi 

alte animale importate. 

În ţările în care există rabie canină, se impune omorârea animalelor 

bolnave şi vaccinarea câinilor şi pisicilor. Prin vaccinarea câinilor, pisicilor 

s-a reuşit în ţările dezvoltate să fie controlată rabia canină. 

În ţările în care există rabie sălbatică şi în care este inevitabil 

contactul dintre animalele domestice şi sălbatice, toate animalele trebuie 

vaccinate şi trebuie urmărită continuu incidenţa rabiei la animalele sălbatice. 

Controlul animalelor domestice constă în vaccinarea tuturor câinilor 

şi pisicilor.  
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Pentru imunizarea animalelor se poate folosi cu succes şi un vaccin 

atenuat oral. Vaccinarea animalelor sălbatice se realizează prin introducerea 

vaccinului în alimente. 

 

Vaccinuri antirabice 

 

I. Vaccin preparat din material nervos infectat. 

Virusul rabic izolat de la animalul bolnav este numit şi virus sălbatic 

sau “de stradă”. Inoculat la animale susceptibile produce boala după 

incubaţii lungi şi variabile, determină producerea incluziilor 

intracitoplasmatice în neuroni (corpii Babeş Negri) şi poate invada glandele 

salivare. 

Pasteur a obţinut virusul rabic “fix” prin inocularea virusului de 

stradă la iepure, intracerebral, în pasaje succesive. Virusul fix produce boala 

după o incubaţie fixă de 6 zile, nu se mai multiplică în ţesuturile 

extraneurale şi sunt absente incluziile intracitoplasmatice. 

Virusul rabic fix a servit pentru prepararea vaccinului antirabic. 

Primul  vaccin antirabic preparat de Pasteur din maduvă de iepure 

inoculată cu virus fix, uscată la 22-23
0
C, timp variabil. 

Fermi: suspensie de creier de oaie inoculată cu virus fix, inactivată 

cu fenol. 

Semple: suspensie de creier de iepure inoculat cu virus fix inactivat 

cu fenol.  Aceste  vaccinuri au cauzat encefalite alergice prin fenomene de 

hipersensibilitate. 

Vaccinul preparat pe creier de şoarece n.n. inactivat cu 

betapropriolactonă este mai puţin alergogen, riscul de producere de 

encefalită post vaccinală fiind mult scăzut (0,05 %). Se adm.s.c. 14 doze cu 

2 rapeluri sau i.d.: 7 doze cu 4 rapeluri. 

   

II. Vaccin preparat pe embrion de pasăre: DEV (duck embrio 

vaccin): vaccin rabic fix cultivat pe ou embrionat de raţă sau culturi de ţesut 

embrionar de raţă, pentru a scădea  riscul encefalitei postvaccinale (< 

0,001%). Se administrează 23 doze zilnice s.c. 

            

III. Vaccin din celule umane diploide (HDCV): vaccin rabic fix 

cultivat pe: 

-    linii celulare de fibroblaste umane sau culturi de celule diploide 

umane, inactivat cu beta propiolactona,   4 – 6 doze i.m. 

-    celule diploide din plămâni de maimuţă rhesus fetală: 5 doze i.m.  

Vaccinul HDCV se administrează imtramuscular în zilele 0, 3, 7, 17 

şi 28 după expunere (cinci doze). 

Vaccinurile antirabice utilizate în prezent HDCV (celule umane 

diploide) şi DEV (duck embrio vaccin) sunt vaccinuri cu virus mort, 
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preparate prin inactivare chimică a culturilor de ţesuturi infectate cu virusul 

rabic. Aceste vaccinuri produc mai puţine reacţii adverse decât vechile 

vaccinuri (Semple şi Fermi), care erau preparate din creier de animale adulte 

sau pui.  

 

IV. Vaccinuri de generaţia III obţinute prin inginerie genetică: se 

introduc gene ale v.rabic în virus vaccinal sau drojdie de bere. 

In vaccinarea animalelor se prepară un vaccin viu atenuat tip Flury, 

atenuat prin pasaje succesive pe culturi de embrion de pasăre. 

 

             Anticorpi antirabici 

 

1. Imunoglobuline umane antirabice: HRIG – gama globulină 

purificată din serul persoanelor umane hiperimune: ½ doza la locul 

muşcăturii, ½ doza i.m.                                                

2. Ser antirabic equin – ser concentrat de la cai hiperimunizati cu 

virus rabic. 

Primul ser antirabic a fost preparat de Babeş în 1889. Şi în prezent 

este cea mai eficientă metodă de terapie antirabică, cu condiţia să fie 

administrat precoce: în primele ore, cel mult la 48 – 72 ore. 

3. Ser antirabic purificat, concentrat. 

 

Profilaxia umană 
Cu excepţia a trei cazuri documentate de pacienţi care au 

supravieţuit, turbarea este în mod invariabil fatală dacă nu este tratată.  

Profilaxia preexpunere: Se recomandă vaccinarea grupelor de risc 

înainte de expunere: veterinarii, îngrijitorii de animale, personal de 

laborator, speologi, persoane care manevrează ţesuturi posibil infectate, 

precum şi persoanele care călătoresc în zone cu rabie endemică şi sunt 

expuşi riscului de expunere inaparentă sau în zone endemice. Se 

adminitrează HDCV în 3 doze, intramuscular, care oferă imunitate timp de 2 

ani. Este necesară revaccinarea la 2 ani, testarea nivelului anticorpilor din 

ser. 

 

Profilaxia postexpunere este singura şansă de a preveni 

manifestarea bolii la o persoană infectată. 

Profilaxia trebuie aplicată oricărei persoane muşcate sau care 

prezintă o rană deschisă posibil contaminată cu saliva unui animal suspect 

de a fi purtat virusul, afară doar dacă nu se testează animalul si se dovedeşte 

că nu este infectat. Profilaxia presupune: 

- Dezinfecţia plăgii  

- Administrarea de vaccin antirabic sau / şi ser antirabic (sau 

imunoglobuline umane antirabice). 
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Prima măsură de protecţie este tratamentul local al rănii: rana trebuie 

spălată imediat cu apă şi săpun, detergent sau orice altă substanţa care 

inactivează virusul. 

Comitetul Antirabic al OMS recomandă de asemenea instilarea de 

ser antirabic în jurul rănii: ser antirabic ecvin sau imunglobuline umane 

antirabice (HRIG). 

Decizia de a administra vaccin antirabic, ser antirabic sau ambele 

depinde de : 

a) natura animalului care a muşcat şi statusul sau vaccinal 

b) existenţa rabiei în zonă 

c) localizarea muşcăturii, severitatea acesteia şi contaminarea cu 

saliva animalului 

 
ANIMAL  Terapie 

DOMESTIC    sănătos urmărit 10 zile  Nu 

 Rabic: turbat ser şi vaccin 

 Necunoscut  ser şi vaccin (în funcţie de 

zona) 

SĂLBATIC  

 

(vulpi, lupi,  

sconcs, şobolani, lilieci): în 

absenţa dg.de lab se consideră  

rabie 

ser + vaccin 

 

 Alte animale (iepuri, şoareci, 

hamsteri) 

în general nu necesită 

vaccinare. 

       

Se recomandă imunizarea prin vaccinare, combinată cu 

administrarea unei doze de ser antirabic sau imunglobuline umane 

antirabice. Imunizarea pasivă cu HRIG asigură anticorpi pâna la producerea 

anticorpilor proprii ca răspuns la vaccin. Incubaţia lungă a rabiei permite 

sistemului imun să genereze anticorpi în timp util pentru a oferi protecţie. 

Administrarea locală de ser imun: virionii sunt legaţi şi neutralizaţi 

de anticorpi, în ţesuturi musculare adiacente şi joncţiuni asociate 

mioneurale. 

La persoanele cu rabie clinic manifestată se poate  încerca 

administrarea gama globulinelor umane specifice intraventricular, pentrua 

a asigura o concentraţie mare de anticorpi în SNC. 

 

Virusurile gastroenteritelor 

 

Multe virusuri sunt capabile să se multiplice la nivelul tubului 

digestiv, dar majoritatea nu determină manifestări gastroenteritice, ci adesea 

determină infecţii inaparente: v.poliomielitic, Echo, Coxsackie, 

adenovirusuri. 

 Virusurile considerate ca virusuri ale gastroenteritelor au fost 

recunoscute iniţial doar prin ME. Două categorii  de virusuri domină 
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etiologia gastroenteritelor: rotavirusurile şi agentul Norwalk. Rotavirusurile 

sunt principalele virusuri responsabile de gastroenteritele infantile, în  timp 

ce ag. Norwalk şi virusurile aparente sunt mai mult implicate în epidemiile 

care afectează colectivităţile de adulţi. 

 

     

ROTAVIRUSURI  

 

 Genul Rotavirus face parte din familia Reoviridae alături de genul 

Reovirus şi Orbivirus. 

 Este constituit din virusuri întâlnite de la diferite specii vertebrate, la 

care determină diarei la animalele tinere, fiecare specie având rotavirusul 

sau rotavirusurile proprii. Există de asemenea rotavirusuri umane (2 – 4 

serotipuri), rotavirusuri ale primatelor, rotavirusuri ale bovinelor, porcinelor. 

 Aceste virusuri au comun un antigen fixator  de C’ dar fiecare virus 

are în condiţii naturale specificitate de gazdă şi nu s-au evidenţiat infecţii 

umane cu rotavirusuri de origine animală. 

 Toate rotavirusurile au o structură analoagă. Sunt virusuri neînvelite 

de 70 mm diametru, o capsidă  icosaedrică ARN bicatenar cu 11 segmente. 

 Virusul este foarte rezistent şi pentru transportul probelor este 

suficientă menţinerea MF la 0 – 4 
o
 evitând proliferarea bacteriană. 

 

Epidemiologie  

Reprezintă principala cauză a gastroenteritelor infantile responsabile 

de majoritatea cazurilor care necesită spitalizare. Aceste cazuri predomină 

între 6 luni – 2 ani şi în perioadele reci ale anului.  

 Rotavirusurile sunt rar asociate cu diarea la adulţi deşi acestea adesea 

sunt contacţi ai copiilor: la adult se produc infecţii inaparente. S-au raportat 

totuşi epidemii eventual severe, în colectivităţile de bătrâni. 

 Sunt posibile veritabile endemii în maternităţi, rotavirusurile 

infectând  n.n. la 3–4 zile de viaţă dar în general fără a determina manifestări 

clinice importante. 

 La 6 ani, 60 – 90% din copii au anticorpi antirotavirus. 

 

Clinic 

Gastroenteritele cu rotavirus au un caracter explosiv simulând o 

toxiinfecţie alimentară. După o incubaţie de 2-6 zile debutează brutal prin 

vomă precoce şi o diaree apoasă, galben – verzuie, fără mucus sau sânge. 

 Este frecventă o febră moderată. Această fază acută cedează în 5-8 

zile, dar uneori sunt întâlnite forme prelungite peste 3 săptămâni. 

Deshidratarea este în general controlabilă prin administrarea orală precoce 

de soluţii glucozate saline. Cazurile severe, care să necesite rehidratarea pe 
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cale venoasă sunt rare. În  ţările sub dezvoltate, rotavirusurile omoară prin 

deshidratare milioane de copii pe an. 

 

  Grupul Norwalk 

Agentul Norwalk a fost recunoscut pentru prima data în cursul unei 

epidemii de vomă şi diaree survenită la Norwalk în Ohio în 1968. Au fost 

identificaţi agenţi asemănători denumiţi după locul descoperirii lor: agent 

Hawai, MC (Montgomery Country), agent W, agent Ditchling. 

 Caracterele fizicochimice ale acestor agenţi nu sunt suficient 

cunoscute pentru a- i putea plasa precis în clasificare. Este vorba de virusuri 

mici ca parvovirusurile, neînvelite, dar nu se cunoaşte natura acidului 

nucleic. Talia lor de 27 nm îi îndepărtează de parvovirusuri, care sunt şi mai 

mici (18 –22 nm) şi le apropie de enterovirusuri şi calicivirusuri. Indiferent 

ce sunt, sunt virusuri de 27 nm neînvelite, rezistente. Nu se multiplică în 

culturi de celule. Infecţia cu agentul Norwalk a fost transmisă experimental 

la cimpanzei dar fără a produce diaree, nici vomă. 

Studiul lor se realizează prin ME şi inoculare la voluntari. ME 

simplă nu este suficientă pentru detectarea în MF a acestor virusuri mici. 

Este necesară imunoelectronomicroscopie (IEM) cu tratarea extractului de 

MF cu ser de convalescent (această tehnică permite şi detectarea atc în ser). 

 

Epidemiologie:  

Sunt întâlnite în epidemii sau cazuri sporadice. Ele predomină iarna, 

afectând toate vârstele, colectivităţi şi populaţii. 

 

Patogenie 

Biopsia mucoasei dudenojejunală are acelaşi aspect ca în diareile cu 

rotavirus. 

 Imunitatea faţă de agentul Norwalk studiată prin ingerarea de către 

voluntari a virusului pare a fi particulară. Reinocularea după 2 – 4 ani de la 

prima inoculare nu determină simptome decât la cei care au avut simptome 

şi prima dată iar subiecţii sensibili sunt cei care răspund la fiecare inoculare 

prin producerea de anticorpi serici. Invers, subiecţii fără manifestări clinice 

la prima inoculare nu prezintă nici la a doua inoculare deşi sunt lipsiţi de 

anticorpi. În schimb există o imunitate pe termen scurt la majoritatea 

subiecţilor. 

 

 Alte virusuri ale gastroenteritelor  

 

 Aplicarea ME în diagnosticul gastroenteritelor a permis 

recunoaşterea de diverse clase de virusuri a căror responsabilitate în 

declanşarea gastroenteritelor urmează a fi determinată: coronavirus, 

astrovirus, calicivirus, adenovirus, necultivabile. 
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Coronavirusurile găsite în MF necultivabile diferă de 

coronavirusurile responsabile de infecţii ale căilor respiratorii superioare la 

copii. Sunt virusuri cu ARN, capsidă tubulară învelită cu spiculi largi. Deşi 

coronavirus determină gastroenterite la porci, rolul lor în enteritele umane 

urmează a fi dovedit. 

Atenţia a fost recent atrasă de detectarea lor în MF ale n.n. cu 

enterocolite necrozante. 

Calicivirusurile şi Astrovirusurile sunt virusuri neînvelite, 

necultivabile, de forme apropiate. Astrovirusurile se numesc aşa din cauza 

aspectului lor de stea datorită reliefurilor cu dispoziţie radială. 

Calicivirusurile poartă pe suprafaţă depresiuni caliciforme separând 

reliefuri, care desenează o stea David. 

 Un adenovirus necultivabil recunoscut prin  ME se distinge de 

adenovirusul clasic cultivabil prin criterii antigenice, ceea ce face un 

subgrup aparte. 

 

 

INFECŢIA   HIV 

 

În 1978 s-a realizat eradicarea variolei, dar în 1981 s-a semnalat 

apariţia de infecţii oportuniste neîntâlnite până în atunci (infecţii cu 

Pneumocistis, bacterii, virusuri) şi de tumori (sarcom Kapossi) la grupe de 

risc, în special la homosexuali, ceea ce a sugerat posibilitatea apariţiei unui 

nou agent etiologic şi a permis descoperirea virusului imunodeficienţei 

umane (HIV) şi a sindromul imunodeficienţei umane (1982); 

Identificarea virusului: Luc Montagnier: LAV (virus asociat 

limfocitelor); Gallo: HTLV III (human T lymfocites virus).  

 Origine: virus simian; virus uman rezultat prin evoluţie. 

 Epidemiologie: evoluţie pandemică cu 3 componente:  

1. Numărul persoanelor infectate este mai mare decât numărul 

persoanelor diagnosticate. 

2. Evoluţie clinică asimptomatică ani de zile; boală clinic manifestă  

după ani de zile (5-7 ani) de la contaminare. 

3. Impact social: vârsta tânară; cost ridicat pentru medicaţie; 

absenteism de la lucru: 10.000 dolari/an în SUA. 

4. AIDS infantil: 50% din copiii infectaţi din Europa sunt în ţara 

noastră. 

      Pandemia HIV: 

a) Incidenţă crescută în Africa: zone depopulate 

b) Incidenţă medie în Europa, SUA 

c) Incidenţă scăzută în Asia 
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 Clasificare 

 

Familia Retroviridae: 

       1. Subfamilia Oncovirinae: virusuri oncogene pentru animale (virusuri 

ale sarcoamelor, limfoamelor; leucemiilor) şi virusuri limfotrope umane: 

HTLV 1 (leucemie, boli neurologice: parapareza spastică tropicală); HTLV 

II (infecţii persistente; limfoame). 

      2. Subfamilia Spumavirinae: virusuri care produc ECP cu aspect spumos 

în culturile de celule; nu sunt importante pentru patologia umană). 

      3. Subfamilia Lentivirinae: virusuri cu evoluţie lentă la animale şi la om. 

 

          Virusuri animale:  

   -  virusul Visna Maedi: pneumonii, encefalite la ovine 

- EAC: virusul encefalitei si artritei caprine 

- AIE: virusul anemiei infecţioase a cailor 

- Virusuri ale imunodeficienţei animalelor: SIV (v. imunodeficienţei 

simiene), BIV (v. imunodeficienţei bovine), FIV (v. imunodeficienţei 

feline) 

 

        Virusuri umane: 

- HIV1 (v. imunodeficienţei umane tip 1): SUA, Europa, Africa Centrală. 

- HIV 2 (v. imunodeficienţei umane tip 2): Africa de sud vest 

 

      Proprietăţi comune Lentivirinelor: 

-    Incubaţie lentă 

-    Infectează persistent celulele SMoF (macrofage pulmonare, cerebrale), în 

care, după activarea celulară determină infecţie litică;  

-   Infectează limfocitele T persistent sau litic: virusurile imunodeficienţelor 

animale, umane. Celelalte lentivirusuri ale animalelor nu infecteaza 

limfocitele.  

 - Produc leziuni datorate: multiplicării virusului în celule şi 

imunodeficienţei (sindromul imunodeficienţei umane - SIDA, AIDS). 

 

       Structura 

Sunt virusuri cu ARN + (2 molecule, la care se asociază 

reverstranscriptaza), simetrie cubică, învelite. Genomul viral este delimitat 

de un strat de proteine: proteina P24. Sub învelişul viral există un alt strat de 

proteine: proteina P 17. În învelişul viral există glicoproteine de suprafaţă, 

cu aspect butonat: glicoproteina 160, formată din gp 120 + gp 41 si proteine 

preluate din celula infectată. 

      Structura virusului este codificată de genomul viral, care deţine mai 

multe gene, care codifică poliproteine, care ulterior sunt clivate în proteine 

mai mici sub acţiunea proteazelor: 
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- Gena Gag:  codifică proteina 55, proteina P 24, P 17 

- Gena Pol: codifică proteine enzime: P51, P66, P31 (integraza virală), P10 

(proteaza virală, care scindează poliproteinele), P 7,8 (reverstranscriptaza 

virală) 

- Gena Env: codifică glicoproteinele de înveliş: glicoproteina P160, formată 

din gp120 si gp41 

- 6 gene de reglare - Tat, Rev, Nef, etc: gene de latenţă, gene de infectivitate 

virală, gene de reglare a replicarii virale (codifică ARN polimeraza), gene de 

reglare a exprimarii fenotipice (determină fenomenul de splicing), gene de 

integrare a genomului viral în genomul celular. Activarea acestor gene 

determină tipul de infecţie litică sau persistentă a celulei.  

 

Structura antigenică a virusului HIV 

- antigene interne: ARN-ul viral, reverstranscriptaza 

- antigene proteice interne: P24, P17, 

- glicoproteinele de suprafaţă: gp 160, gp 120, gp 41 

 Există mici diferenţe în structura antigenică a HIV 1 şi HIV2. 

Antigenele virale induc producerea de anticorpi specifici: primii anticorpi 

sunt anticorpii anti gp 160; ulterior apar anticorpii antiproteină P 24. 

 

Variabilitatea antigenică a HIV 
   Este accentuată, din 100 de tulpini izolate, doar 4 au aceeaşi 

structură. Se produc modificări structurale, mai ales la nivelul glicoproteinei 

P 160, care este o glicoproteină formată din 5 regiuni variabile. Se produc 

prin mutaţie la nivelul porţiunii variabile a gp 160. Variabilitatea antigenică 

se produce în diferite zone geografice, la grupe de indivizi şi chiar în cazul 

evoluţiei virusului într-un singur organism uman. De la un singur bolnav se 

pot izola aproximativ 100 variante antigenice diferite. Variabilitatea 

antigenică accentuată a HIV reprezintă un impediment în prepararea unui 

vaccin. 

 

Contaminarea umană 
Se poate realiza pe mai multe căi: 

1. Sanguină: prin transfuzii de sânge de la donatori infectaţi, la 

hemofilici, microtransfuzii oarbe, transplant de organe, instrumentar medical 

nesterilizat sau incorect sterilizat, cu cantităţi mici de sânge; la drogaţi (prin 

utilizarea în comun a acelor de seringă), infectări accidentale ale 

personalului medical. 

2. Sexuală: homosexuală în SUA (60%); raport bărbaţi/femei=10/1; 

heterosexuală în Africa, Europa de Est; raport bărbaţi/ femei= 1/1. HIV nu 

pătrunde prin mucoasă. Pentru infectare sunt necesare leziuni mici ale 

mucoasei genitale. Este modalitatea de infectare primordială la anumite 
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grupe de risc: homosexuali, prostituate, persoane cu parteneri sexuali 

multiplii. 

  3. Materno-fetală: în timpul naşterii sau transplacentar. Se impune 

întreruperea sarcinii. 

 

Evoluţia clinică 
Se  produce în etape: 

1. Infecţia primară cu seroconversie: este în majoritatea cazurilor 

asimptomatică şi rar (10-20%din cazuri) clinic manifestă, ca un 

sindrom mononucleozo-like: febră, faringită, adenopatii, dureri 

articulare, erupţii cutanate, meningism, suferinţă hepatică şi ocazional 

manifestări neurologice: encefalită acută. Infecţia primară clinic 

manifestă are o durată scurtă şi poate trece nediagnosticată. În această 

etapă se produce seroconversia: apar anticorpii antiHIV la 6-8 

săptămâni de la contaminare. Are loc multiplicarea activă a virusului 

în monocite, macrofage, rezultând peste 10.000 virioni/ml plasmă şi o 

cantitate de 10 ori mai mare de virioni în ţesutul  limfatic. Prezenţa 

virusului în sânge poate fi depistată prin evidenţierea genomului viral 

prin PCR sau se poate evidenţia P24, P17 şi gp 120, gp 41. Persoana 

este contagioasă. Prezintă modificări sanguine ale constantelor 

biologice: anemie, leucopenie, hipergammaglobulinemie, 

trombocitopenie. 

2. Infecţia asimptomatică cronică latentă cu o durată de 2-5-7 ani: 

Virusul este prezent în stare latentă în monocite, macrofage din 

ganglioni, splină. Singura dovadă a infecţiei sunt anticorpii anti HIV: 

persoane seropozitive, contagioase. 

3. Limfadenopatia persistentă (ARC): cu durată peste 3 luni; sunt afectaţi 

cel puţin 2 grupe de ganglioni extrainghinali. Persoana infectată prezintă 

modificări ale constantelor biologice: anemie, leucopenie, 

hipergammaglobulinemie, trombocitopenie; numărul limfocitelor TCD4 

începe să scadă. Se modifică imunitatea mediată celular: apare anergia la 

tuberculină. Există în sânge anticorpi anti HIV: persoane seropozitive, 

contagioase. 

4. Boala clinic manifestă: sindromul imunodeficienţei dobândite: 

SIDA, AIDS. Se produce la 2-5-7 ani de la contaminare. Evoluează cu: 

- Manifestări sistemice: febră cu durată peste 1 lună; scădere în 

greutate cu peste 10% din greutatea iniţială, diaree cu durată 

peste 1 lună. 

- Manifestări neurologice: meningită, encefalită subacută cu 

debut brusc, afectarea SNC: neuropatii, mielopatii, pareze, 

demenţă. 

- Infecţii cu microorganisme oportuniste: bacteriene: reactivări 

ale tuberculozei; infecţii cu mycobacterii atipice, în special din 
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grupul avium-intracelulare, bacili Gram negativi (Salmonella), 

bacterii Gram pozitive  (Stafilococi); virale: infecţii cu 

herpetoviridae (HHV6, VZV – zona zoster, CMV – pneumonii, 

retinite, EBV); fungice: Candida, Criptococcus, Aspergillus; 

infecţii cu protozoare: Pneumocistis, Toxoplasma, 

Microsporidium, Criptosporidium.  

- Neoplazii: sarcom Kapossi, limfoame cerebrale. 

- Scade nivelul anticorpilor anti P24 şi creşte nivelul proteinelor 

P24.  

- Evoluţia este spre deces.   

 

  Patogenie 

  Pentru toate lentivirusurile principalele celule infectate persistent 

sunt celulele sistemului mononuclear fagocitar: monocite, macrofage, celule 

dendritice neactivate. Macrofagele diferenţiate în ţesuturi şi activate devin 

celule permisive, producătoare de virus: ex. celulele gliale din SN - infecţia 

productivă conducând la manifestări neurologice; macrofagele pulmonare - 

infecţia productivă conducând la pneumonie. 

  Pentru HIV celulele sensibile sunt pe lângă Mo, Mf şi limfocitele T. 

Limfocitele T naive, restante sunt celule nonpermisive şi sunt infectate 

abortiv. Virusul se ataşează pe receptorii celulari: molecule CD4. 

Capacitatea virusului de a infecta şi alte celule decât limfocitele T, conduce 

la ipoteza că pot funcţiona ca şi receptori şi alte molecule decât CD4. După 

ataşare se produce fuziunea învelişului viral cu membrana celulară, urmată 

de eliberarea genomului viral. Virusul iniţiază etapele precoce de replicare: 

reverstranscrierea într-o moleculă de ADN, rezultând un hibrid ARN -ADN, 

în care este clivată catena de ARN, sub acţiunea unei ribonucleaze iar pe 

catena de ADN se sintetizează catena complementară rezultând o moleculă  

d.c. de ADN, care pătrunde în nucleu şi rămane persistentă în celula 

infectată sub formă plasmidică liniară sau circulară. După ani de zile, 

limfocitele T activate prin citokine, devin celule permisive, ceea ce permite 

multiplicarea virusului. Se produce reactivarea genomului viral latent, care 

este transcris într-o catenă complementară de ARN: mARN care determină 

traducerea informaţiei genetice la nivelul ribozomilor, cu sinteza proteinelor 

virale şi ARN pregenomic, care se va asambla cu proteinele virale, rezultând 

virioni progeni, care sunt eliberaţi prin înmugurire. Reactivarea virusului 

este indusă de inductori ai multiplicării virale: reinfecţii HIV, infecţii 

concomitente cu virusuri herpetice: HHV6, CMV sau HTLV I. Infecţia 

limfocitelor devine productivă, eventual citocidă (în funcţie de tulpină), 

eliberându-se virionii progeni prin liza limfocitelor CD4. Liza celulelor 

infectate este consecinţa acumulării unui număr mare de particole virale şi 

de gp 41. Liza limfocitelor infectate se produce prin LT citotoxic sau prin 

citotoxicitate mediată de anticorpi şi complement. Scade semnificativ 
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numărul limfocitelor CD4, cu inversarea raportului LTCD4/LTCD8, care 

devine subunitar (în mod normal raportul LTCD4/LTCD8 = 60/40 =>1. Se 

instalează sindromul imunodeficienţei. Virusul se multiplică productiv în 

macrofagele activate tisulare: nervoase, pulmonare, enterocite, determinând 

liza acestora (moarte neuronală) cu apariţia manifestărilor clinice 

neurologice, pulmonare, intestinale: tulburări de absorbţie şi motricitate 

intestinală. 

 

 Tratament 

Analogi de baze azotate pirimidinice: inhibă reverstranscriptaza 

virusului HIV. 

AZT: Azidotimidina (Zidovudina) 

DDC: Dideoxicitidina 

DDI: Dideoxiinozina (Didanozina) 

 

 

AZT (Zidovudina): Azidotimidina 

Mecanism de acţiune: este un analog de bază azotată pirimidinică 

(azidotimidina). Are ca ţintă de acţiune şi inhibă revers transcriptaza 

virusului HIV, blocând transcrierea informaţiei genetice din ARN - ul viral 

în ADN şi din ADN - ul viral integrat în genomul celular în mARN. Nu 

acţionează asupra genomului viral integrat ca provirus în genomul celular, 

motiv pentru care nu acţionează asupra celulelor infectate persistent. Nu 

elimină virusul din organism. Împiedică reactivarea virusului integrat ca 

provirus în genomul celular şi împiedică transmiterea virusului la noi celule 

neinfectate.  

Indicaţii terapeutice: bolnavi AIDS. Terapia cu AZT nu este 

curativă. Trebuie să fie continuă, de lungă durată, pentru toată viaţa 

bolnavului. Este un tratament de supravieţuire.   

Efece toxice: aplazie medulară 

 

DDC (Dideoxicitidina) 

Face parte dintre 2’-3’ dideoxinucleozide. 

Mecanism de acţiune: Este un analog de bază azotată pirimidinică 

Dideoxicitidina inhibă revers transcriptaza virusului HIV 

Indicaţii terapeutice: este folosit în terapia alternativă, cu AZT, la 

bolnavii AIDS. Pare a fi mai eficient decât AZT –ul.  

Efece toxice: efecte neurotoxice.  

 

DDI (Didanozina): Dideoxiinozina 

Face parte dintre 2’-3’ dideoxinucleozide. 

Mecanism de acţiune: Este un analog de baze azotate pirimidinice 

Dideoxiinozina inhibă reverstranscriptaza virusului HIV. 
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Indicaţii terapeutice: este folosit în terapia alternativă, cu AZT, la 

bolnavii AIDS. Pare a fi mai eficient decât AZT -ul. Se asociază mai 

frecvent cu AZT –ul, decât DDC.  

  

Vaccinare 

S-au făcut mai multe încercări de preparare a unui vaccin, dar nu s-a 

obţinut până în prezent un vaccin eficient. 

1.Obţinerea prin tehnologia ADN recombinat a glicoproteinei 120. 

Variabilitatea accentuată a gp este un impediment major în eficienţa acestui 

vaccin. 

2. Stimularea răspunsului imun citotoxic prin LTH1, faţă de 

limfocitele infectate, pentru distrugerea celulelor infectate. 

3. Utilizarea unor proteine cu structură asemănătoare proteinei P24, 

pentru prevenirea ataşării şi pătrunderii virusului în celule.  

 

Profilaxie 

Evitarea contaminării prin: 

 Supravegherea surselor de infecţie: homosexuali, politransfuzaţi, 

prostituate 

 Controlul donatorilor de sânge şi trierea sângelui 

 Educaţia sexuală a populaţiei 

 Respectarea normelor de igienă sexuală, utilizarea prezervativului 

 Sterilizarea corectă a instrumentarului medical sau folosirea 

instrumentarului medical de unică folosinţă 

 Protecţia personalului medical, pentru evitarea contaminării 

accidentale. 

 

Fereastra de diagnostic 

Anticorpii antiHIV apar la 6-8 săptămâni de la contaminare, periodă 

de timp în care nu poate fi depistată infecţia prin evidenţierea anticorpilor. 

Este fereastra serologică de diagnostic În săptămâna 1-2 apare în sânge 

proteina P24, deoarece virusul se multiplică la câteva ore de la contaminare. 

Prin depistarea P24 este posibilă depistarea precoce a contaminării şi 

închiderea ferestrei serologice de diagnostic.  
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VIRUSURILE HEPATITELOR ŞI HEPATITELE 

VIRALE 

 

VIRUSUL HEPATITEI A: HAV 

 

Proprietăţi generale: virus cu ARN, simetrie cubică, 27 nm, 

neînvelit, ARN +, 32 capsomere. 

Familia: Picornaviridae, enterovirus 72, gen Hepavirus 

(Heparnavirus).  

Transmitere: digestivă, fecal - orală, epidemii hidrice. Se elimină 

prin materiile fecale. Virusul este stabil la 60
0
 timp de 1 oră, la eter, la pH 

acid. Rezistă mai mulţi ani la -20
0
. Rezistenţa crescută a HAV la mijloacele 

de dezinfecţie necesită  precauţii speciale faţă de pacienţii infectaţi şi 

produsele lor biologice. Virusul poate fi distrus prin autoclavare, clorinare, 

încălzire la 100
0 

timp de 5 minute. 

Incubaţie: 2-6 săptămâni (medie 30 zile). 

Determină: hepatita epidemică acută (icter epidemic sau icter 

cataral), întâlnită în special toamna şi iarna, mai ales la copii de 5-14 ani. 

Produce epidemii în colectivităţi închise: in mediul familial, colectivităţi de 

copii, unităţi militare. Majoritatea adulţilor au contactat o hepatită 

epidemică, asimptomatică, în copilărie.    

Evoluţie clinică: Prezintă o evoluţie asimptomatică (90%) şi rar este 

clinic manifestă, ca hepatită icterică (10%); Are o evoluţie clinică uşoară. 

Debutul este brusc. Bolnavii prezintă febră, greţuri, vărsături, dureri în 

hipocondrul drept. La aproximativ o săptămână se instalează icterul. Nu 

determină infecţie cronică; Mortalitatea este scăzută (0,5%). 

Patogeneză: HAV este un virus citocid. Determină leziune hepatică, 

exprimată prin creşterea transaminazelor. Virusul este prezent în sânge cu 2 

săptămâni (1-3 săptămâni) înainte de apariţia icterului şi o săptămână după 

apariţia icterului, în urină (în perioada când există în sânge), iar în materiile 

fecale cu 2 săptămâni înainte şi 2 săptămâni după apariţia icterului. Prezenţa 

virusului în organismul uman induce producerea de anticorpi specifici anti 

HAV. Iniţial se produc anticorpi antiHAV, de clasă Ig M şi ulterior anticorpi 

anti HAV, de clasă IgG, protectori pentru toată viaţa. Deoarece infectarea se 

poate produce în coplilărie, majoritatea adulţilor au anticorpi protectori anti 

HAV, de clasă IgG.   

Profilaxie:  globuline umane. 

 

VIRUSUL HEPATITEI E: HEV 

 

Proprietăţi generale: virus cu ARN m.c, simetrie cubică, 30-32 nm, 

neînvelit, aspect de caliciu 

Familia: Caliciviridirae 



   156 

Transmitere: digestivă, fecal orală. 

Determină: hepatită acută. Este întâlnit în Asia, China, Africa, 

America de Sud. Nu este întâlnit în Europa, SUA.  

Evoluţie clinică: uşoară; gravă la gravide, cu mortalitate 20%; ţesutul 

fetal este ţesut de cultură pentru virus. Este un virus citocid. 

Evoluţie: nu determină hepatită cronică. 

Mortalitate: 20% la gravide. 

Profilaxie: respectarea normelor de igienă individuală: spălatul 

mâinilor, dezinfecţia apelor. 

 

VIRUSUL HEPATITEI  B: HBV 

 

Proprietăţi generale: virus cu ADN, parţial d.c, simetrie cubică, 

învelit, de 42 nm. Particola virală - particola Dane. Genomul viral este 

format dintr-o catenă negativă completă şi o catenă pozitivă incompletă, la 

care se ataşează polimeraza virală (reverstranscriptaza virală).    

Familia: Hepadnaviridae, care cuprinde HBV şi virusuri ale 

animalelor: rozătoare, raţe. 

 

Structură antigenică:  

HBV prezintă următoarele antigene: 

- HBc: antigen intern (de core)  

- HBe: marker de infecţiozitate (AND polimeraza virală) 

- HBs: antigenul de suprafaţă (învelişul viral): prezintă determinanţi 

antigenici de tip: a şi determinanţi antigenici de subtip: dy şi wr, care 

determină 4 subtipuri: adw, adr, ayw, ayr. În sânge există structuri 

filamentoase sau sferice, de 22 nm, vizibile prin microscopie electronică. Au 

fost denumite antigen Australia. Este un conglomerat de antigen HBs. Nu 

este infecţios. Are importanţă pentru diagnostic. 

Antigenele virale induc producerea de anticorpi specifici: anti HBc, 

anti Hbe, anti HBs. 

 

Epidemiologie: 

Transmitere: HBV se transmite pe mai multe căi: 

1. Sanguină: transfuzii de sânge, instrumentar medical incorect 

sterilizat, instrumentar stomatologic. 

2. Transmitere sexuală. 

3. Transmitere materno-fetală: virusul se transmite la făt, la care 

produce infecţie persistentă, cu posibilitatea de a se produce la vârsta 

adultului tânăr (20-30 ani) hepatită cronică şi cancer hepatic. 
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HBV este larg răspândit pe plan mondial. Există peste 300.000 

persoane infectate. Circulaţia şi incidenţa infecţiei cu HBV este estimată 

după prezenţa anticorpilor anti HBs sau a antigenelor HBs. 

 

Zone de circulaţie a HBV 

Se conturează 3 zone de circulaţie a HBV, în care incidenţa infecţiei 

HBV este diferită:  

    -  Zona  1: SUA, Europa occidentală; incidenţa infecţiei este scăzută. 

    - Zona 2: Europa de Est, Orientul mijlociu, America de Sud; incidenţă 

medie. 

- Zona 3: Asia, Africa: incidenţă crescută a infecţiei cu HBV; 

predomină transmiterea sexuală şi materno-fetală; este crescută incidenţa 

hepatitelor cronice şi a cancerului hepatic. 

În aceste zone anticorpii anti HBs sunt prezenţi la: 

1. Zona 1: 5% persoane 

2. Zona 2: 20-50% 

3. Zona 3: 70-95%  

În aceste zone antigenul HBs este prezent la: 

1.Zona 2: 2-5% 

2.Zona 1: 0,1-0,5% din populaţie 

3.Zona 3: 10-20% 

 

HBV determină hepatită acută serică sau posttransfuzională. 

Incubaţie: 2-3-6 luni (medie 90 zile) 

Evoluţie clinică: asimptomatică (60- 90%) din persoanele infectate; 

icterică (10-40%); forme fulminante (1%). 

Complicaţii: glomerulonefrită prin complexe imune.  

Evoluţie: vindecare (90%); infecţie cronică (10%), deces  

Infecţia cronică persistentă (10%) poate fi: neevolutivă (3%); 

evolutivă (3%), ciroză hepatică (3%), cancer hepatic (1%). Evoluţia 

hepatitei este determinată de răspunsul imun: 

 Răspuns imun adecvat prin anticorpi anti HBc, anti HBs 

determină evoluţia spre vindecare, cu dobândirea imunităţii 

pentru toată viaţa şi eliminarea virusului din hepatocit.   

 Răspuns imun incomplet: virusul nu este eliminat. Persistă în 

hepatocit, cauzând infecţie cronică evolutivă sau neevolutivă. 

 Răspuns imun exagerat: forme grave; IMC: LT citotoxic cu 

acţiu ne asupra hepatocitelor infectate: necroză, 

degenerescenţă celulară (degenerescenţa hepatocitelor); 

imunitate umorală: anticorpi induşi de agregatele de HBs. Se 

formează complexe imune, care determină manifestări 

extrahepatice: ex. glomerulonefrită. 

 Mortalitate: 10% 
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Markeri virali de evoluţie: 

1. Antigenul HBs: prezenţa sa în sânge este un indiciu infectivitate, 

relevând infecţie acută sau cronică. În infecţia acută apare cu 2-3 săptămâni, 

înainte de creşterea transaminazelor şi cu 3-5 săptămâni înainte de apariţia 

icterului. Persistenţa antigenului HBs peste 4-6 luni indică infecţie 

persistentă iar declinul antigenului HBs evoluţie spre vindecare. 

2. Antigenul HBe reprezintă un alt marker de infecţiozitate. 

Seminifică infecţie activă acută sau cronică. Evidenţierea antigenului Hbe 

denotă că sângele conţine cantităţi mari de virus şi risc crescut de 

transmitere a hepatitei. În cazul prezenţei antigenului HBs în absenţa 

antigenului HBe, contagiozitatea este scăzută, infecţia este persistentă 

neevolutivă.  

3. Antigenul HDc este prezent în nucleul hepatocitelor, in cursul 

infecţiei active. 

4. Anticorpii anti HBc sunt primii anticorpi care apar. Nivelul lor 

începe să crească în paralel cu creşterea nivelului transaminazelor, la debutul  

simptomatologiei clinice, la 3-5 săptămâni, după apariţia antigenului HBs. 

Sunt anticorpi de clasă IgM. Sunt primii anticorpi care dispar. Persistenţa 

anticorpilor anti HBc în absenţa anticorpilor anti HBs semnifică potenţial de 

cronicizare. Detectarea anticorpilor antiHBc este semnificativă pentru 

diagnosticul de hepatită acută B. Sunt prezenţi în sânge, în perioada în care 

există şi antigen HBs. La un număr mic de cazuri (5-10%) de hepatită B, în 

special în formele fulminante, precum şi în convalescenţa timpurie, nivelul 

antigenului HBs poate fi scăzut, la nivel nedetectabil. În aceste cazuri 

precizarea diagnosticului de hepatită este posibilă prin evidenţierea 

anticorpilor Ig M anti HBc. Absenţa antigenului HBs şi a anticorpilor anti 

HBc exclude diagnosticul de hepatită acută. 

5. Anticorpii anti HBe apar mai lent decât anticorpii anti HBc.Pot fi 

detectaţi la persoane cu hepatită acută, dar detectarea lor este importantă la 

pacienţii cu hepatită persistentă. Prezenţa anticorpilor anti HBe, la purtători 

(persoane cu antigen HBs peste 4-6 luni), semnifică infecţie persistentă 

asimptomatică: sângele acestor persoane este mai puţin contagios. 

6. Anticorpii anti HBs apar şi pot fi detectaţi la 1-2 luni, după 

dispariţia antigenului HBs. În realitate apar mai devreme, dar nu pot fi 

detectaţi în sânge din cauza formării de complexe imune, cu exces de 

antigen HBs. Prezenţa lor semnifică imunitate faţă de infecţia cu HBV. 

Persistă ani de zile. Pot fi însoţiţi de anticorpii anti HBc, care scad după 

însănătoşire. 

 

Markerii virali permit precizarea etapei evolutive a hepatitei B:             
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 Infecţie acută: antigen HBs (până la 4-6 luni); antigen HBe; anticorpi 

anti HBc de clasă Ig M.  

 Infecţie recentă: prezenţa anticorpilor anti HBe. 

 Convalescenţă: dispare antigenul HBs, dispare antigenul HBe, apar 

anticorpii anti HBs.  

 Vindecare: dispare antigenul HBs, antigenul HBe, declinul 

anticorpilor anti HBc, prezenţa anticorpilor anti HBs;. 

Transaminazele se normalizează. 

 Infecţie cronică persistentă: persistenţa antigenului HBs peste 4-6 

luni, persistenţa anticorpilor anti HBc, absenţa anticorpilor anti HBs.  

o Infecţie cronică evolutivă: prezenţa antigenului HBe; absenţa 

anticorpilor anti HBe.  

o Infecţie cronică neevolutivă: absenţa antigenului HBe, 

prezenţa anticorpilor anti HBe.  

 

Profilaxie 

Vaccinare cu: 

1. Vaccin de generaţia I: purificare de particole filamentoase, sferice = 

antigen Australia (conglomerate de antigen HBs);  

2.  Vaccin de generaţia II: vaccin Engerix B, obţinut prin tehnologia 

ADN recombinat: gena care codifică antigenul HBs este clonată şi 

introdusă în Sacharomyces cerrevissiae sau Escherichia coli, care 

produc o cantitate mare de antigen HBs. Vaccinul induce o imunitate 

protectoare de lungă durată, pentru toată viaţa. Induce anticorpi anti 

HBs anti “a”, care este un antigen de tip, asigurând astfel protecţie 

pentru toată viaţa, faţă de toate subtipurile de HBV adw; adr; ayw, ayr. 

Rar, se sintetizează anticorpi faţă de determinanţii antigenici de subtip: 

dy sau wr şi nu anticorpi faţă de antigenul de tip. În acest caz sunt 

posibile reinfecţii cu un alt subtip de HBV. 

 

Tratament: Interferon .   

 

 

VIRUSUL HEPATITEI C: HCV 

 

Proprietăţi generale: este un virus cu ARN m.c +, 7000 nucleotide, 

simetrie cubică, învelit, 50-60 nm.  

Familia: Flavoviridae  

Transmitere: Sanguină - hemofilici, transfuzii de sânge (90%); 

instrumentar medical incorect sterilizat; instumentar stomatologic. Este un 

virus descoperit în 1988, există în ţări cu hepatită B controlată (în ţările din 

zona 1). La noi în ţară există la aproximativ 5% dintre donatorii de sânge. 

Determină hepatită serică, posttransfuzională. 
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Evoluţie clinică: asimptomatică - persoanele asimptomatice 

infectate reprezintă sursă şi risc de infecţie pentru alte persoane. 

Evoluţie: 50% dintre persoanele infectate evoluează spre hepatită 

cronică persistentă, evolutivă şi 2-3% dezvoltă cancer hepatic. 

Profilaxie: depistarea purtătorilor asimptomatici de HCV, mai ales 

în cazul donatorilor de sânge.   

 

 

VIRUSUL HEPATITEI D: HDV 

 

Proprietăţi generale: virus cu ARN m.c, catenă -, 1700 nucleotide, 

simetrie cubică, învelit, 30-35 nm. 

Familia: nu a fost încadrat într-o familie. Este un virus neclasificat. 

Structură: în interior există genomul viral: ARN m.c, catenă -, 1700 

nucleotide şi proteina delta iar la exterior învelişul viral, reprezentat de 

antigenul de suprafaţă a HBV= antigenul HBs; Proteina delta este o proteină 

de 68.000 daltoni, care induce producerea de anticorpi anti HDV de clasă Ig 

M şi Ig G.  

HDV este un virus defectiv, satelit al virusului HBV. Se multiplică 

în nucleul hepatocitelor, doar în prezenţa virusului HBV, care este un virus 

helper pentru HDV. În sânge este învelit cu antigenul HBs.  

Structura antigenică: antigen delta (HD); antigen HBs, antigen 

Hbe. 

Transmitere: asemănătoare HBV: 

- sanguină: transfuzii de sânge (3-12% dintre donatorii de sânge au 

virus delta), instrumentar medical incorect sterilizat. 

- sexuală  

Se poate transmite concomitent cu HBV (coinfecţie) sau se poate 

transmite la o p.ersoană infectată anterior cu HBV (suprainfecţie). Incubaţia: 

2-12 săptămâni. 

Determină agravarea evoluţiei clinice a unei hepatite B sau 

evoluţia spre cronicizare a hepatitei B (în 20% din cazuri).  

Profilaxie:  depistarea purtătorilor de HDV. 

 

 

CHIMIOTERAPIA ANTIVIRALĂ 

 

Chimioterapicele antivirale au efect antiviral, acţionând în diverse 

etape ale multiplicării virale. Deoarece virusurile sunt paraziţi obligatori 

celulari şi sunt dependente de celula gazdă, care oferă maşinăria de sinteză şi 

precursori metabolici, chimioterapicele antivirale nu respectă principiul 

toxicităţii selective. Acţionează asupra structurilor virale dar şi asupra 
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celulei gazdă, motiv pentru care în prezent există un număr mic de 

chimioterapice antivirale. 

 

În etapele  iniţiale (ataşare, penetrare, dezvelire), acţionează: 

- Amantadina 

- Rimantadina 

În etapa de eclipsă acţionează analogi de baze azotate purinice, 

pirimidinice, care inhibă replicarea virusurilor fie prin inhibarea sintezei 

acizilor nucleici virali fie  a sintezei proteinelor virale:  

   

I. Inhibă sinteza acizilor nucleici virali 

 

Analogi de baze azotate purinice, pirimidinice  

              Analogi de baze azotate purinice: au ca ţintă de acţiune ADN 

polimeraza virală Herpetoviridaelor, pe care o inactivează sau se substituie 

bazelor normale din structura acizilor nucleici virali, care devin astfel 

nefuncţionali.  Devin activi în celula infectată de virus după fosforilare de 

către enzime (kinaze) celulare sau virale şi inhibă replicarea 

Herpetoviridaelor (HSV, VZV). 

- Vidarabina (Ara A): Adenin arabinozid 

- Acyclovir (Zovirax): Acicloquanozina 

- Gancyclovir: inhibă ADN polimeraza Herpetoviridaelor, în special 

a CMV; este eficient în terapia retinitelor la bolnavii AIDS 

              Analogi de baze azotate pirimidinice: inhibă revers  transcriptaza 

virusului HIV. 

- AZT: Azidotimidina (Zidovudina) 

- DDC: Dideoxicitidina 

- DDI: Dideoxiinozina (Didanozina) 

 

     Analogi de grupări fosfat 

- Foscarnet (Fosfonoformat): inhibă ADN polimeraza 

Herpetoviridaelor, a HBV şi reverstranscriptaza HIV 

- PMEA: Fosfonil metoxi etil ADN 

 

   Analogi halogenaţi ai bazelor azotate 

- IUDR: keratita herpetică 

- Trifluridin (Trifluorotomidina): keratita herpetică  

- Bromvinildeoxiuridina: HSV, VZV 
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             II. Inhibă sinteza proteinelor 

  A. Inhibă transcrierea 

 Ribavirin (Virazole): inhibă replicarea virusurilor cu ARN: v. 

gripal, paramyxovirusuri, VRS şi a unor virusuri cu ADN: Herpetoviridae, 

HBV; HIV (inhibă multiplicarea HIV pe culturi celulare). 

   

  B. Inhibă traducerea 

 Marboran: v.variolei 

 Interferon 

 

Etapele tardive (maturare, eliberare) 

 2 Deoxiglucoza 

 În etapa de eclipsă, acţionează şi un extract de plante: Phylantus 

amarus, care inhibă ADN polimeraza HBV. Este utilizat în terapia hepatitei 

cronice cu HBV. 

 

  Astfel, chimioterapicele antivirale care acţionează în etapa de 

eclipsă inhibă replicarea:  

 

 Herpetoviridaelor (HSV, VZV): Vidarabina (Ara A); Acyclovir 

(Zovirax); Gancylovir, IUDR, Trifluridin (Trifluorotomidina), 

Bromvinildeoxiuridina, PMEA, Foscarnet (Fosfonoformat), 

Ribavirin (Virazole). 

 a virusului HIV: AZT: Azidotimidina (Zidovudina), DDC: 

Dideoxicitidina, DDI: Dideoxiinozina (Didanozina), Ribavirin 

(Virazole): inhibă multiplicarea HIV pe culturi celulare. 

 a v. gripal, a paramyxovirusurilor şi a VRS: Ribavirin (Virazole) 

 a virusului hepatitei B (HBV): Ribavirin (Virazole), extract de 

plante: Phylantus amarus (terapia hepatitei cronice cu HBV). 

 a v.variolei:  Marboran 

 

 

Chimioterapice antivirale 

 

Amantadina (Adamantamina – Synterel. Este o amină sintetică. Este 

activă pe virusul gripal, paramyxovirusuri. Împiedică multiplicarea 

(dezvelirea, decapsidarea dar nu şi penetrarea virusului în celulă).  

Este eficientă în  profilaxia gripei, la contacţi de gripă. Se recomandă 

în special la grupe de risc: copii, vârstnici. Nu se recomandă în terapia 

gripei. 

În infecţiile cu Paramyxovirusuri sunt necesare doze mari. Se 

administrează pe cale orală. 
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 Are efecte secundare: insomnie, anxietate.  

 

Rimantadina 

Este un derivat metilat al Amantadinei. Împiedică multiplicarea 

virusurilorgripale A şi B, în concentraţii mari. 

 

Vidarabina (Ara A): Adenin – arabinozid (Arabinozid – adenina) 

Mecanism de acţiune: Este un analog de adenină (riboza este 

înlocuită cu arabinoză). Devine activă prin fosforilare de către kinazele 

celulare. Blochează ADN polimeraza virală, dar nu şi ADN polimeraza 

celulară. 

            Indicaţii terapeutice. Este activă în infecţiile cu Herpetoviridae, în 

special asupra HSV, VZV şi are o acţiune mai slabă pe CMV, EBV. 

Este activă în concentraţii mari. 

Mod de administrare. Se administrează:  

 local în keratita herpetică 

 pe cale parenterală (i.v) în encefalita herpetică, herpes generalizat 

al n.n, varicela - zona zoster la imunodeprimaţi, mai ales la 

bolnavii cu AIDS, cancer. 

            Efece toxice: slabe 

Rezistenţă: Au apărut tulpini virale rezistente. 

 

            Acyclovir (Zovirax): Acicloquanozina 

Mecanism de acţiune: Este un analog de guanină. În celula infectată 

devine activă prin fosforilare de către timidinkinaza virală, rezultând 

Acyclovir monofosfat, care este fosforilat de timidinkinaza celulară în 

Acyclovir - trifosfat, care este forma activă. Blochează ireversibil ADN 

polimeraza virală,  se integrează în lanţul de creştere, inhibând sinteza 

proteinelor sau se incorporează în ADN–ul viral, în locul guanidinei, 

rezultând un ADN nefuncţional. Acţionează astfel doar asupra celulelor 

infectate, nu şi asupra celulelor normale, deoarece acţionează asupra 

metabolismul viral.. 

Este chimioterapicul antiviral cel mai mult folosit. 

Este activ asupra Herpetoviridaelor. 

           

          Mod de administrare: 

 Local:  keratita herpetică, herpes labial 

 Parenteral: encefalita herpetică, herpes generalizat al n.n., herpes 

genital (infecţie primară) 

 Oral: în cazul leziunilor herpetice mucocutanate la 

imunodeprimaţi, pacienţi HIV; pentru profilaxia herpesului oral, 

genital (profilaxia recidivelor).   

Rezistenţă: au apărut mutante rezistente la Acyclovir. 
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             Gancylovir 
Mecanism de acţiune: este diferit de mecanismul de acţiune al 

Acyclovirului. Inactivează reversibil ADN polimeraza virală; împiedică 

alungirea lanţului polipeptidic. 

Indicaţii terapeutice: este activ în special asupra CMV. Este 

recomandat în retinitele produse de CMV la imunodeprimaţi, bolnavi AIDS.

  

 

AZT (Zidovudina): Azidotimidina 

Mecanism de acţiune: este un analog de bază azotată pirimidinică 

(azidotimidina). Are ca ţintă de acţiune şi inhibă revers transcriptaza 

virusului HIV, blocând transcrierea informaţiei genetice din ARN - ul viral 

în ADN şi din ADN - ul viral integrat în genomul celular în mARN. Nu 

acţionează asupra genomului viral integrat ca provirus în genomul celular, 

motiv pentru care nu acţionează asupra celulelor infectate persistent. Nu 

elimină virusul din organism. Împiedică reactivarea virusului integrat ca 

provirus în genomul celular şi împiedică transmiterea virusului la noi celule 

neinfectate.  

Indicaţii terapeutice: bolnavi AIDS. Terapia cu AZT nu este 

curativă. Trebuie să fie continuă, de lungă durată, pentru toată viaţa 

bolnavului. Este un tratament de supravieţuire.   

Efece toxice: aplazie medulară 

 

DDC (Dideoxicitidina) 

            Face parte dintre 2’-3’ dideoxinucleozide. 

            Mecanism de acţiune: Este un analog de bază azotată pirimidinică. 

Dideoxicitidina inhibă revers transcriptaza virusului HIV. 

Indicaţii terapeutice: este folosit în terapia alternativă, cu AZT, la 

bolnavii AIDS. Pare a fi mai eficient decât AZT –ul.  

Efece toxice: efecte neurotoxice.  

             

            DDI (Didanozina): Dideoxiinozina 

            Face parte dintre 2’-3’ dideoxinucleozide. 

Mecanism de acţiune: Este un analog de baze azotate pirimidinice 

Dideoxiinozina inhibă revers transcriptaza virusului HIV. 

            Indicaţii terapeutice: este folosit în terapia alternativă, cu AZT, la 

bolnavii AIDS. Pare a fi mai eficient decât AZT -ul. Se asociază mai 

frecvent cu AZT –ul, decât DDC. 

 

Foscarnet (Fosfonoformat) 

             Mecanism de acţiune: Este un analog al grupării fosfat a 

nucleotidelor(din pirimidină). Inhibă ADN polimeraza Herpetoviridaelor (în 
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special a CMV), a HBV; În studii experimentale inhibă şi 

reverstranscriptaza virusului HIV. 

Indicaţii terapeutice: infecţii cutanate herpetice  

Mod de administrare: locală 

Efece toxice: toxicitate crescută 

Rezistenţă: există tulpini rezistente. 

 

PMEA (Fosfonil metoxietil ADN) 

Mecanism de acţiune: este mult mai activ asupra HIV decât AZT. 

Indicaţii terapeutice: bolnavi AIDS 

 

IUDR (Ioddeoxiuridină) 

            Mecanism de acţiune: Este un analog halogenat al bazelor azotate: 

este un analog de timidină halogenat. Pentru a fi activ trebuie fosforilat în 

celula infectată. Se incorprează în ADN, în locul timidinei.  . 

Indicaţii terapeutice: keratita herpetică  

Mod de administrare: locală; prin administrare pe cale parenterală 

are efecte mai slabe.  

Efece toxice: toxicitate crescută, motiv pentru care se administrează 

doar local. 

 

Trifluridin (Trifluorotimidina) 

Mecanism de acţiune: este un analog halogenat al bazelor azotate: 

este un analog de timidină halogenat (Trifluorotimidina). 

Indicaţii terapeutice: keratita herpetică  

Mod de administrare: locală; prin administrare pe cale parenterală 

are efecte mai slabe.  

Efece toxice: toxicitate crescută, motiv pentru care se administrează 

doar local. 

  

Bromvinildeoxiuridina  
Mecanism de acţiune: este un analog halogenat al bazelor azotate: 

este un analog de timidină halogenat. 

Indicaţii terapeutice: infecţii cu HSV, VZV  

Mod de administrare: parenterală  

 

              Ribavirin (Virazole) 

   Este un nucleozid sintetic, analog al unor precursori de purine. 

Mecanism de acţiune: inhibă sinteza GTP (guanozid trifosfat), 

blochează enzime implicate în producerea guanozidelor şi în funcţionarea 

normală a ARN polimerazei; inhibă transcrierea informaţiei genetice, inhibă 

sinteza proteinelor, la virusuri cu ARN: v. gripal, paramyxovirusuri, VRS; 
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virusuri cu AND: Herpetoviridae, HBV; inhibă multiplicarea VRS, HIV pe 

culturi celulare. 

Indicaţii terapeutice: infecţii virale pulmonare produse de v. gripal, 

paramyxovirusuri, VRS la copii;  

Mod de administrare: inhalaţii în infecţii pulmonare; parenteral în 

febra Lassa.  

Efece toxice: este toxic administrat pe cale generală. 

 

        Marboran (Methisazona) 

Mecanism de acţiune: Este activ pe Poxvirusuri: împiedică 

traducerea informaţiei genetice  (a m ARN -ului tardiv) în proteine.  

 Indicaţii terapeutice: variola. Alături de vaccinarea antivariolică a 

contribuit la eradicarea variolei. 

 

INTERFERONI 

 

Glicoproteine cu efect antiviral. Sunt codificate de gene 

cromozomiale umane, animale, care în mod normal sunt represate. Genele 

sunt derepresate sub acţiunea unor inductori. 

Inductori ai producerii de IFN pot fi: 

- Virali:  

- Virusuri, infecţii virale,  

- forme replicative dublu catenare (ARN d.c.) 

- Nevirali: 

 ribonucleotide sintetice d.c 

 bacterii intracelulare: Richettssia, Chlamydia, 

 paraziţi intracelulari: Toxoplasma 

 endotoxine bacteriene: Polidin 

 mitogeni policlonali: Phitohemaglutinina, Concanavalina 

Inductorii virali sau nevirali derepresează genele pentru IFN din 

celule umane sau animale, care vor produce IFN.  

IFN sunt substanţe secretate în afara celulei producătoare. 

Acţionează asupra unor receptori celulari existenţi pe celulele învecinate şi 

chiar pe celula producătoare.  

 

Clasificarea interferonilor 

 

 Interferon α (leucocitar): 22 tipuri,  

 Interferon β (fibroblastic): 5 tipuri, 

 Interferon γ (limfocitar): 1 tip;  

IFN α (leucocitar) şi IFN β (fibroblastic) au fost considerate anterior 

IFN 1 şi au efect antiviral iar  interferonul γ (limfocitar), considerat IFN tip 

2 este IFN imun; produs de limfocite T CD4, CD8, macrofage. 
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Efectele biologice ale interferonului 

 

1. Efect antiviral 

2. Efect imunomodulator: IFN γ este o citokină 

- Stimulează fagocitoza 

- Stimulează producerea de anticorpi (imunitatea umorală). 

- Activează limfocitele T citotoxice, limfocitele NK şi macrofagul neimun 

care devine macrofag activat (imunitatea mediată celular) 

- Reduce procesul de rejecţie a grefelor şi fenomenele de HST  

- Inhibă multiplicarea şi diviziunea celulară: inhibă multiplicarea celulelor 

tumorale; poate determina aplazie medulară în doze terapeutice. 

- Stimulează exprimarea antigenelor de suprafaţă celulară: antigene 

tumorale, MHC clasă I, II, receptori pentru Ig, receptori pentru CK, 

receptori pentru endorfină. 

 

 

Mecanismul de acţiune al interferonilor 

 

 Acţiunea antivirală: au o acţiune antivirală nespecifică şi efect 

antiviral indirect. 

 induc starea antivirală în celula infectată 

 au specificitate de specie  

 induc sinteza unor proteine antivirale: 2,5 oligonucleotidsintetaza şi 

proteinkinaza.  

 Oligonucleotidsintetaza sintetizează un oligonucleotid (2,5 

oligoadenintrinucleotid) din ATP, care activează o 

ribonuclează, care scindează m ARN - ul viral (nu mai are loc 

traducerea).  

 Proteinkinaza devine activă prin autofosforilare şi 

fosforilează, inactivează factorii de iniţiere a traducerii. 

 

Aplicaţii terapeutice 

 

 1. Terapia infecţiilor virale: keratita herpetică, encefalită herpetică, 

zona zoster, infecţie cu CMV, hepatita B persistentă, rabie, febre 

hemoragice. 

 2. Terapia tumorilor: este eficient în cancere epiteliale: condiloame, 

papiloame laringiene; nu este eficient în sarcoame. 

În practică se utilizează IFN α 2.  

IFN are efecte secundare şi efecte toxice: febră, reacţii alergice 

(astm), dureri musculare, efect neurotoxic, hepatotoxic, medulotoxic 
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(aplazie medulară). Poate induce producerea de anticorpi, cu efect 

neutralizant.  

În terapia infecţiilor virale sunt necesare cantităţi mari de IFN 

(milioane de U). Este dificilă purificarea şi obţinerea de cantităţi mari de 

IFN. Se prepară în prezent prin tehnologia ADN - ului recombinant.  
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           PATOGENIA ŞI EVOLUŢIA CLINICĂ  A PARAZITOZELOR 

 

PATOGENIA PARAZITOZELOR  

 

După localizarea paraziţilor în organismul uman se disting: 

 Ectoparaziţi - paraziţi care trăiesc la suprafaţa tegumentului 

uman: Pediculus, acarieni, heteroptere.  

 Endoparaziţi - paraziţi localizaţi în: 

 Cavităţi:  

- în intestin există majoritatea helminţilor adulţi (Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, 

Ancylostoma duodenalis, Strongyloides stercoralis, 

Trichinella spiralis, Fasciolopsis, Tenia saginata, Tenia 

solium, Diphylobotrium latum, Hymenolepis nana)., Giardia 

intestinalis;  

- în vagin se întâlneşte Trichomonas vaginalis, Candida); 

 Ţesuturi: protozoare: ex. Pneumocystis carinii în plămâni; 

helminţi: larve (Trichinella spiralis în musculatură, larva de Echinococcus 

granulosus în ficat, plămân şi alte viscere, larva de Tenia în musculatură, 

ţesut subcutanat, viscere,) sau viermi adulţi cu diverse localizặri:   

- ţesut subcutanat (Dracunculus medinensis, Loa Onchocerca); 

- sistemul limfatic (Wuchereria),  

- ficat: Trematode hepatice (Fasciola hepatica, Dicrocoelium, 

Opisthorchis felineus, Clonorchis), plămân (Paragonimus), 

vase (Schistosoma) 

 Celule (Toxoplasma gondii), hematii (Plasmodium).  

Practic, toate organele şi ţesuturile organismului uman pot fi 

parazitate de unul sau mai mulţi paraziţi. 

Helminţii adaptaţi organismului uman produc helmintioze frecvente 

în colectivităţi, cu evoluţie clinică uşoară şi uneori cu evoluţie cronică (ex. 

helmintiozele umane: oxiuraza, hymenolepiaza) dar helminţii mai puţin 

adaptaţi organismului uman, produc helmintiozele cu evoluţie clinică severă 

(ex. helminţi ai animalelor transmişi la om: Echinococcus granulosus, 

Echinococcus multilocularis).  

Parazitismul nu este întotdeauna sinonim cu efectul patogen. 

După efectul paraziţilor asupra gazdei (om, animal) există: 

 Paraziţi incolini: folosesc organismul uman doar ca mediu de viaţă 

(ex. Entamoeba coli, Trichomonas intestinalis); 

 Paraziţi comensali: trăiesc în organismul uman fără a-i produce 

perturbări (ex. Candida, Entamoeba hystolitica forma „minuta”, amibele 

nepatogene, unele flagelate intestinale şi în anumite condiţii Giardia 

intestinalis, Trichomonas vaginalis).  
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 Paraziţii condiţionat patogeni: paraziţii comensali pot deveni 

patogeni în prezenţa unor factori favorizanţi. Persoanele asimptomatice 

parazitate cu paraziţi condiţionat patogeni sunt considerate purtători sănătoşi 

de paraziţi şi joacă un rol important în diseminarea parazitozei. 

 Paraziţi „oportunişti”: determină parazitoze asimptomatice sau cu 

evoluţie clinică uşoară la persoanele imunocompetente şi boli grave, adesea 

letale, la persoanele imunocompromise, în special la pacienţii cu AIDS: 

Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, Criptosporidium, Criptococcus, 

Candida.  

 Paraziţi patogeni: paraziţi a căror prezenţă în organismul uman 

declanşează perturbări mai mult sau mai puţin grave.  

Paraziţii adaptaţi organismului uman produc parazitoze tenace, mai 

puţin grave (ex. helmintiozele umane), paraziţii mai puţin adaptaţi produc 

parazitoze cu evoluţie clinică severă (ex. paraziţi ai animalelor, transmişi la 

om: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis).  

Patogeneza reprezintă mecanismele de producere ale leziunilor şi 

ale îmbolnăvirilor (helmintiozelor). Patogenia parazitozelor este consecinţa 

ciclului biologic derulat de paraziţi în organismul uman.  

Unii paraziţi trasversează mucoasele, cu predilecţie la nivelul 

tractului digestiv sau străbat tegumentele transcutan activ, cu sau fără 

distrucţie celulară. După traversarea suprafeţelor, are loc etapa tisulară de 

evoluţie a larvelor, necesară transformării lor în viermi adulţi. 

De la nivelul porţii de pătrundere cutanată sau mucoasă, larvele 

diseminează  în organism pe cale: 

 limfatică, spre ganglionii limfatici locali sau regionali, 

producându-se limfangita, limfadenita. Din căile limfatice pot trece în sânge. 

 hematogenă: unii paraziţii (helminţi - forme larvare, protozoare - 

trofozoiţi, fungi) ajung în sânge prin capilarele sanguine, de la nivelul porţii 

de pătrundere cutanate iar altele sunt  inoculate direct în sânge, prin 

înţepătură de către insecte vectoare. 

Diseminarea în organism pe cale hematogenă sau limfatică poate 

conduce la localizarea şi multiplicarea parazţilor (larvele, trofozoiţi, fungi) 

într-un organ sau ţesut ţintă, pentru care acestea au tropism: plămân, sistem 

nervos central, ficat, splină, sistem osos, rinichi, etc. sau la localizarea lor 

intraluminală, unde se transformă în viermi adulţi sau chiste (oochiste). 

Majoritatea helminţilor adulţi rămân la suprafaţa mucoaselor, cu predilecţie 

în lumenul intestinal.  

Localizarea paraziţilor sau multiplicarea lor în ţesuturi, poate fi 

asimptomatică sau determină apariţia semnelor şi simptomelor de suferinţă 

organică, infecţia devenind clinic manifestă. 

Paraziţii pot cauza în organismul uman:   

 leziuni produse direct de către paraziţi, ca rezultat al modului lor de 

nutriţie, al necesităţilor nutritive, al modalităţilor de fixare pe suprafaţa 
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mucoaselor sau ca rezultat al acţiunii substanţelor metabolice, toxice, 

elaborate. 

 leziuni produse de larve, în etapa de migraţie tisulară. 

 leziuni produse indirect, ca răspuns al gazdei la prezenţa 

paraziţilor: reacţia inflamatorie, mecanisme de hipersensibilitate, mecanisme 

autoimune. 

În etapa tisulară de evoluţie, paraziţii pătrund în ţesutul subcutanat, 

submucos sau visceral, unde se adaptează metabolic sau se multiplică.  

Organismul reacţionează printr-o reacţie inflamatorie acută locală: 

vasodilataţie, creşterea permeabilităţii vasculare, extravazarea 

fibrinogenului, care se transformă în fibrină şi formează o mantie 

protectoare în jurul paraziţilor (formelor larvare),  cu tendinţa de oprire a 

diseminării şi de delimitare ale acestora.  

Persistenţa paraziţilor (larvelor) în ţesuturi, conduce la instalarea 

unei reacţii inflamatorii granulomatoase cronice: paraziţii (larvele) sunt 

înconjurate de celule epiteloide, plasmatice, celule gigante, limfocite şi 

eozinofile dispuse central şi de un strat de fibroblaste la periferie, rezultând 

granuloame. 

Prezenţa paraziţilor în organismul uman are diverse efecte mai mult 

sau mai puţin pronunţate, unele fiind consecinţa acţiunii parazitului asupra 

organismului uman iar altele apar ca şi răspuns al organismului uman faţă de 

agresiunea parazitară. 

Prezenţa paraziţilor în organismul uman induce diverse acţiuni mai 

mult sau mai puţin pronunţate.  

Prezenţa paraziţilor în organismul uman are diverse efecte mai mult 

sau mai puţin pronunţate, unele fiind consecinţa acţiunii parazitului asupra 

organismului uman iar altele apar ca şi răspuns al organismului uman faţă de 

agresiunea parazitară. Efectele paraziţilor asupra organismului uman pot fi: 

 spolierea organismului de substanţe nutritive este practic constant la 

toţi helminiţii, care se dezvoltă depinzând de gazda lor, dar în majoritatea 

cazurilor, este nesemnificativ. Nu antrenează manifestări detectabile decât în 

cazul unui număr mare de helminţi (anemie ancylostomiană) sau dacă 

helminţii folosesc substanţe importante pentru organismul uman (de 

exemplu prin spolierea vitaminei B12 se produce anemia de tip pernicios din 

botriocefaloză). 

 producerea de leziuni şi favorizarea suprainfecţiilor bacteriene: 

constă în lezarea mucoaselor de către parazit. Este posibilă  suprainfecţia 

bacteriană a mucoasei (amibiază) sau a unor structuri parazitare (chist 

hidatic fisurat sau rupt). Leziunile cauzate de de paraziţi, la nivelul mucoasei 

intestinale constituie porţi de pătrundere a bacteriilor în sânge (tricocefaloză) 

 declanşarea de reacţii toxico-alergic: manifestările alergice sunt 

întậlnite cu predilecţie în helmintioze. Manifestările alergice din helmintioze 

se datoresc acţiunii produşilor metabolici, toxici elaboraţi de helminţi. Se 
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pot produce fenomene toxico-alergice cutanate (urticarie), pulmonare 

(sindrom Löffler), nervoase (cefalee, iritabilitate, insomnii, crize 

epileptiforme) şi chiar şoc anafilactic (chist hidatic, trichineloză). 

 Efectul mecanic antrenează fenomene macroscopice de tip ocluziv 

(ocluzie intestinală prin ghem de ascarizi), fenomene de compresie tisulară 

(chist hidatic, echinococoza alveolară) şi efecte microscopice: spargerea 

mecanică a celulelor parazitate (spargerea hematiilor parazitate de 

Plasmodium). 

 Efectul iritativ reflex este mai evident la nivel intestinal. În parazitozele 

intestinale, creşte peristaltismul intestinal sau apar fenomene subocluzive. 

 Efectul iritativ tisular determină hiperplazia ţesutului conjunctiv, 

formarea de granuloame inflamatorii (amoebom, granulom candidozic, 

distomatoză hepatică) de focare de fibroscleroză (colopatia postamibiană) şi 

de perichiste, care evoluează progresiv spre fibroscleroză şi/sau calcifiere cu 

tendinţa de izolare progresivă a parazitului (chist hidatic, cisticercoză, 

trichineloză).   

 

Răspunsul organismului uman faţă de agresiunea parazitară 

 

 În faţa agresiunii parazitare organismul uman răspunde prin diverse 

reacţii celulare, tisulare, imune. Unele dintre ele sunt doar consecinţa sau 

dovada parazitismului, în timp ce altele constituie adevărate mijloace de 

apărare ale organismului.  

  

Reacţii celulare 

 

 În diverse protozooze şi unele micoze, macrofagele fagocitează 

paraziţii şi constituie primul sistem de apărare al organismului.  

 Eozinofilele şi mastocitele joacă un rol probabil considerabil în 

imunitatea faţă de diverse helmintioze.  

 

 

ANEMIA  PARAZITARĂ  

 

Se observă într-un număr restrâns de parazitoze: 

 paludism (malarie): anemie normocromă cu anizocitoză, 

poikilocitoză, policromatofilie; 

 leishmanioză viscerală: anemie normocromă, normocitară; 

 ancylostomiază: anemie hipocromă, microcitară, sideropenică; 

 botriocefaloză: anemie macrocitară cu megaloblastoză medulară; 

Anemia apare în perioada de stare a parazitozei sau în faza sa 

cronică, distingându-se: 
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 anemii hemolitice prin liza hematiilor de către paraziţi sau liza 

hematiilor prin autoanticorpi (ex. malarie); 

 anemii produse prin sechestrare splenică (în malaria viscerală); 

 anemii post hemoragice (în tricocefaloză); 

 anemii de tip de tip pernicios, megaloblastic în botriocefaloză, 

prin consumul vitaminei B12 (anemie macrocitară cu 

megaloblastoză medulară).  

 anemii produse prin consum de sânge, de către viermii adulţi 

hematofagi în ancylostomiază (anemie hipocromă, microcitară, 

sideropenică); 

 

 

HIPEREOZINOFILIA  PARAZITARĂ 

 

Hipereozinofilia poate fi locală (granuloamele inflamatorii se 

infiltrează  cu eozinofile) sau generală.  

Hipereozinofilia are cauze diverse. Originea parazitară a unei 

hipereozinofilii se poate preciza ţinându-se cont de următoarele 

particularităţi: hipereozinofilia circulantă semnificativă nu este întâlnită în 

infecţiile cu protozoare şi fungi, dar  este prezentă în helmintioze: 

 în faza de maturare a helminţilor intestinali (Tenia, Hymenolepis, 

Tricocefal); 

 în faza obligatorie tisulară la om, a formelor larvare (chist 

hidatic, echinococoza alveolară); 

 în faza tisulară de evoluţie a unor helminţi intestinali (Ascaris, 

Ancylostoma, Strongyloides), biliari (Fasciola hepatica), musculari 

(Trichinella). În aceste cazuri hipereozinofilia sanguină existentă în faza de 

parazitism tisular dispare, prin dezvoltarea parazitului intraluminal, în 

special intraintestinal sau intramuscular. 

Hipereozinofilia verminoasă evoluează stadial în timp, urmând 

curba Lavier cu 4 etape succesive: latenţă, elevaţie rapidă, platou, 

diminuare progresivă sau revenire la normal pentru paraziţii cu fază primară 

tisulară. 

După tratamentul antihelmintic se observă o creştere tranzitorie a 

eozinofilelor, ca urmare a lizei paraziţilor. 

Hipereozinofilia verminoasă prezintă o deosebită importanţă 

practică, reprezentând un element de orientare diagnostică, în special 

pentru helmintiozele în care atinge valori semnificativ crescute (ex. 

fascioloză hepatică). Hipereozinofilia verminoasă apare precoce, atinge 

valori maxime înainte ca helmintioza să poată fi detectată prin alte mijloace. 
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Reacţii tisulare 

  

1. Splenomegalia parazitară  

 Splenomegalia parazitară constituie principala cauză de 

splenomegalie în ţările tropicale. Ea apare în: malarie, leishmanioză 

viscerală, schistosomoză, amibiază (rar), hidatidoză (rar). 

  

2. Formaţiuni iritativ tisulare  

 Esenţială în cadrul reacţiilor tisulare este constituirea de formaţiuni 

iritative tisulare - perichiste, care evoluează progresiv spre scleroză şi/sau 

calcifiere cu tendinţa de izolare progresivă a parazitului (chist hidatic, 

cisticercoză, trichineloză).  

  

Imunitate antiparazitară 

 

 Paraziţii şi produsele lor metabolice sunt antigenici şi induc apariţia 

de anticorpi antiparazitari la persoanele parazitate. Anticorpii pot fi 

specifici faţă de o specie şi chiar faţă de un anumit stadiu evolutiv al 

parazitului, dar unele nematode prezintă antigene comune de grup care induc 

anticorpi heterologi capabili de reactivitare încrucişată. Anticorpii heterologi 

interacţionează cu helmintul care a indus producerea lor, dar şi cu helminţii 

înrudiţi (ex. anticorpii induşi de Ascaris lumbricoides prezintă reactivitate 

încrucişată cu Toxocara canis), ceea ce poate conduce la erori de diagnostic. 

Evidenţierea anticorpilor este posibilă în parazitozele profunde 

intratisulare care asigură un contact strâns între gazdă şi parazit. Detectarea 

anticorpilor serici specifici, prin tehnici serologice, constituie una dintre 

principalele metode de diagnostic ale unora dintre parazitoze. 

 Semnificaţia anticorpilor este discutabilă. Mult timp s-a negat rolul 

protector al anticorpilor, aceştia fiind consideraţi de unii autori doar martori 

ai infecţiei.  

În realitate, imunitatea dobândită este importantă în parazitoze. În 

unele infecţii parazitare o primă contaminare poate antrena o imunitate 

definitivă, protectoare (toxoplasmoză, leishmanioză cutanată). În alte 

parazitoze profunde, imunitatea joacă un rol de atenuare. Astfel, în malaria 

produsă de Plasmodium falciparum se întâlnesc forme grave, letale, doar la 

persoane neimune. Imunitatea dobândită pare a avea rol protector şi în 

helmintioze. 

 Importanţa imunităţii este relevată şi de gravitatea unor parazitoze 

„oportuniste” la imunodeprimaţi (toxoplasmoză cerebrală, pneumocistoză, 

criptococoză, aspergiloză). Strongiloidoza intestinală şi ancylostomiaza, 

afecţiuni relativ benigne la persoanele normale, pot determina forme severe 

la imunodeprimaţi. 
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 Anticorpii antiparazitari pot exercita şi efecte imunopatologice, 

determinând hemoliza autoimună în malarie, formarea de complexe imune 

circulante, care declanşează glomerulonefrite în anumite forme de malarie.  

 În prezent, descoperirea antigenelor circulante constituie o 

modalitate diagnostică, în special în parazitozele instalate la persoanele 

imunodeprimate.   

 

Evoluţia clinică a parazitozelor 

După modul de manifestare clinică, există: 

 Parazitoze inaparente clinic: evoluţia biologică a parazitozei 

este identică cu cea clinic manifestă, dar fără semne perceptibile.  Parazitoza 

este asimptomatică iar persoanele parazitate sunt purtători sănătoşi. 

Persoanele purtătore sănătoase sunt rezervor de paraziţi, permiţând 

transmiterea lor directă la persoane sănătoase, susceptibile sau contaminarea 

mediului extern. 

 Parazitoze manifeste clinic: evoluează cu manifestări clinice 

nespecifice sau specifice (ex. trichineloza) sau cu manifestări clinice 

comune organului afectat : enterite (majoritatea helmintiozelor), pneumonii 

(distomatoze pulmonare, etapa pulmonară a ciclului parenteral de migraţie 

larvară: ascaridoză, ancylostomiază, strongyloidoză etc); hepatite (fascioloza 

şi alte distomatoze hepatice), encefalite şi  procese pseudotumorale cerebrale 

(toxocaroza viscerală, cenuroza cerebrală, chist hidatic cerebral, cisticercoza 

cerebrală) etc.  

Parazitozele au, în general, o evoluţie stadială: 

Perioada de incubaţie corespunde timpului scurs de la contaminare 

(de la pătrunderea paraziţilor în organism (chiste, ouă sau larve), până la 

apariţia manifestărilor clinice. Incubaţia poate fi scurtă de 24-48 de ore în 

trichineloză; medie de 5-7 zile în ascaridoză, de 2-4 săptămâni în oxiurază; 

lungă de luni sau ani în chist hidatic, echinococoza alveolară;  

Cunoaşterea perioadei de incubaţie este importantă pentru depistarea 

helmintiozei şi estimarea riscului de transmitere a diverşilor paraziţi la alte 

persoane sau în colectivităţi. 

Perioada de invazie constă în apariţia primelor simptome şi semne 

de boală, în general, nespecifice: febră, indispoziţie. Debutul bolii poate fi 

brusc sau insidios. 

Perioada de stare evoluează fie asimptomatic fie cu manifestări 

clinice intense. Bolnavii pot prezenta semne generale de infecţie (semne ale 

unui răspuns sistemic): febră, tahicardie, tahipnee. Organismul uman se 

opune progresiei infecţiei prin mijloacele de apărare. 

 

   

Perioda de terminare, în care parazitoza poate evolua spre: 



   177 

 vindecare: vindecarea se produce post terapeutic şi mai rar 

spontan şi poate fi totală, cu dispariţia sau eliminarea totalặ sau parţială a 

parazitului (cu persistenţa parazitului, situaţie întâlnită la purtători sănătoşi). 

 deces   

 

PATOGENEZA    NEMATHELMINTIOZELOR 

 

ASCARIS LUMBRICOIDES  
ASCARIDOZA 

 

Patogenie 

Ouăle embrionate, ingerate cu legume, vegetale nespălate sau mâini 

care au venit în contact cu pământul contaminat, eclozează la nivelul tubului 

digestiv, eliberând larvele din interior. Larvele sunt mobile, străbat peretele 

intestinal, iniţiind un ciclu migrator parenteral (ciclu perienteric), absolut 

necesar adaptării lor la condiţiile de anaerobioză din intestinul uman şi 

transformării finale în viermi adulţi. 

Prima etapă a ciclului parenteral este etapa hepatică: larvele ajung 

în ficat fie pasiv, pe calea venei porte, fie activ prin penetrarea pliurilor 

mezenterice şi a capsulei Glisson. Larvele rămân în hepatocit 4 - 5 zile,  

timp în care suferă un proces de năpârlire. Rezultă larve de stadiul 3, care 

cresc în dimensiuni (au 500 μm) şi suferă transformări morfologice. Ele 

părăsesc hepatocitul şi pe calea venelor centrolobulare, a venelor 

suprahepatice ajung în circulaţia generală şi în septele interalveolare 

pulmonare. La acest nivel, se derulează etapa pulmonară a ciclului 

parenteral cu o durată de 5 - 7 zile, timp în care larvele ating dimensiuni de 1 

mm. Ulterior, larvele străbat peretele alveolar, ajungând în lumenul alveolar, 

de unde sunt antrenate de cilii vibratili, care căptuşesc arborele respirator şi 

progresează ascendent în arborele bronşic până la faringe. O parte dintre 

larve sunt eliminate prin expectoraţie, iar altele sunt înghiţite, ajungând 

astfel la nivelul intestinului subţire. Aici larvele suferă o nouă năpârlire, 

rezultând larve de stadiul 4, care se transformă în viermi adulţi.  

Viermii adulţi trăiesc în lumenul intestinului subţire. În urma 

procesului de acuplare, femelele încep să depună ouă neembrionate, la 

aproximativ 2 luni de la contaminare. Femelele trăiesc în medie 10 - 24 luni, 

după care sunt eliminate spontan împreună cu materiile fecale. Masculii au 

viaţă mai scurtă. 

Infestarea umană cu Ascaris lumbricoides declanşează boala numită 

ascaridoză. 

Corelaţii clinico-patogenetice 

Ascaridoza evoluează stadial, în două etape succesive, prima 

corespunzând etapei de migraţie larvară, iar a doua localizării intestinale a 

viermilor adulţi.  
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Etapa pulmonară corespunde ciclului parenteral larvar. Pasajul 

larvelor prin plămâni determină sindromul Löffler, o pneumonie 

eozinofilică nespecifică, alergică. Primele semne apar la 9 - 12 zile de la 

infestare şi constau în accese de tuse uscată, iritativă, febră şi dispnee. Este 

urmată de apariţia unei tuse cu expectoraţie bogată în celule cu granulaţii 

eozinofile şi posibile cristale Charcot Leyden. Uneori este întâlnită senzaţia 

de iritare a căilor respiratorii şi dureri toracice.  

Examenul radiologic relevă infiltrate pulmonare labile, ovale, 

delimitate sau difuze, cu contur estompat, localizate frecvent la nivelul unui 

singur plămân. Este prezentă o eozinofilie locală pulmonară şi o 

hipereozinofilie sanguină.  

În infestaţiile masive are loc extravazarea de sânge în alveole, tabloul 

clinic se agravează, boala luând aspectul unei pneumonii verminoase: 

temperatura poate depăşi 38oC, tusea se intensifică, apar hemoptizii, 

respiraţia devine superficială şi neregulată. Sunt prezente zone dense 

pulmonare şi posibile suprainfecţii bacteriene.  

Etapa intestinală corespunde prezenţei viermilor adulţi în intestin. 

Uneori ascaridoza intestinală evoluează asimptomatic (30% din persoanele 

parazitate sunt purtători asimptomatici de ascarizi). Frecvent însă, 

ascaridoza intestinală se manifestă printr-o simptomatologie digestivă şi prin 

simptome extraintestinale, generale, declanşate la distanţă pe cale toxico-

alergică.  

Simptomatologia digestivă constă în dureri abdominale uneori 

uşoare, generalizate, alteori violente sub formă de crampe sau colici cu 

caracter pseudoulceros, pseudoapendicular sau pseudobiliar. Durerile pot fi 

însoţite de balonare şi distensie abdominală. La copiii infestaţi poate fi 

întâlnită diareea uşoară sau chiar severă, care este uneori 

mucosanguinolentă.  

Tulburările de tranzit intestinal şi acţiunea de inhibare a unor 

fermenţi digestivi sau de iritaţie intestinală exercitată de către viermi, pot 

conduce ocazional la procese de maldigestie şi malabsorbţie. Unii bolnavi 

sunt anorexici, în timp ce alţii prezintă bulimie cu sialoree, gust sărat, 

greţuri, vărsături.  

Simptomatologia extradigestivă toxico-alergică constă în: 

 manifestări cutanate: prurit nazal, urticarie.  

 manifestări nervoase: iritabilitate, insomnie, cefalee şi ocazional 

la copii pseudomeningite sau crize convulsivante.  

 manifestări respiratorii: rinite, bronşite astmatiforme.  

Complicaţiile ascaridozei 

Ascaridoza este o boală gravă prin complicaţiile declanşate. Se 

întâlnesc două tipuri de complicaţii: 
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1. Complicaţii datorate eratismului (tendinţa de migrare a 

viermilor adulţi spre alte situsuri, proprietate datorată lipsei de adaptare 

perfectă în mediul intestinal). 

Ascarizii pot migra ascendent, spre stomac, fiind eliminaţi la exterior 

prin orificiul bucal. Unii autori menţionează eliminarea lor prin cavitatea 

nazală. Prin migrarea ascarizilor în trahee pot fi declanşate cazuri dramatice 

de asfixie.  

Ascarizii pot declanşa complicaţii grave, chirurgicale prin 

pătrunderea lor în căile biliare (icter, angiocolită febrilă), canalul pancreatic 

(pancreatită acută hemoragică), apendice (apendicită acută). Ascarizii pot 

străbate suturile chirurgicale intestinale, declanşând complicaţii grave 

postoperatorii (peritonite).  

3. Complicaţii mecanice: prezenţa unui număr mare de viermi la nivel 

intestinal poate conduce la aglomerarea lor în ghemuri, provocând 

ocluzii intestinale. 

 

            Tratamentul ascaridozei 

În terapia ascaridozei se pot folosi următoarele medicamente: 

Decaris (Levamisol, Solaskil), Albendazol (Zentel), Fluvermal 

(Flubendazol, Fluoromebendazol), Vermox (Mebendazol) Combantrin 

(Pyrantel) şi eventual Nematocton (Vermicid, Antivermin, Piavermint), 

Alcopar (Hidroxinaftoat de befeniu). 

 

TOXOCAROZA  

 LARVA MIGRANS VISCERALĂ 

 

Prezenţa în organismul uman a larvelor de nematode, care aparţin 

genului Toxocara: Toxocara canis, Toxocara cati şi Ascaris suum determină 

Toxocaroza (Larva migrans viscerală).  

Patogenie 

Larvele de Toxocara canis, eliberate din ouăle embrionare ingerate 

accidental, mai ales de către copii, prin mâini murdare cu pământ, nisip, 

geofagie, contact cu câinii şi pisiciile sau prin consum de crudităţi 

nespălate, eclozează la nivel intestinal, străbat pereţii intestinali, pătrund în 

circulaţie, derulează un ciclu migrator parenteral, devin larve de stadiul 2 şi 

se localizează în organe: ficat, plămâni, creier, glob ocular, rinichi, muşchi, 

unde sunt în impas parazitar (nu îşi mai continuă evoluţia). 

În cursul migrării lor în ţesuturi, larvele exercită o acţiune 

mecanică, traumatică, infecţioasă (pot vehicula bacterii şi virusuri preluate 

din tubul digestiv) şi toxico-alergică. 

În parenchimul hepatic sau în alte ţesuturi, larvele induc 

hiperplazia ţesutului conjunctiv şi o intensă reacţie inflamatorie. Sunt 

înconjurate de celule epiteloide, plasmatice, celule gigante, limfocite şi 
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eozinofile dispuse central, rezultând granuloame eozinofilice, ovale de 1-2 

mm. În granuloame, larvele pot rămâne viabile până la 2 ani, dar în final se 

pot calcifia sau pot fi omorâte, dezintegrate şi resorbite de către macrofage. 

 

Evoluţie clinică 

Toxocaroza poate evolua asimptomatic, persoanele infectate 

prezentând o eozinofilie moderată şi anticorpi serici anti-Toxocara.  

Poate evolua clinic manifest dar simptomatologia depinde de 

intensitatea infectării, localizare şi sensibilitatea persoanelor infectate. 

La 50% din copiii infectaţi sunt prezente: 

 manifestări generale: febră, astenie, anorexie, scădere ponderală  

 simptome pulmonare: tuse, dispnee astmatiformă 

 semne cutanate: urticarie, eritem nodos, edem Quinque 

 hepatosplenomegalie  

Localizarea miocardică  şi nervoasă este rară.  

Manifestările nervoase produse prin localizarea larvelor în SNC 

constau în: crize epileptiforme, convulsii, hemipareze şi mai rar encefalită. 

În localizările oculare, pot surveni complicaţii oculare unilaterale, 

prin producerea de granuloame în retină, corp vitros: corioretinită, 

endoftalmită cronică. Granulomul retinian are un aspect pseudotumoral şi 

poate fi confundat cu un retinoblastom. Poate duce la scăderea acuităţii 

vizuale şi chiar la pierderea vederii. 

Examenul radiologic evidenţiază infiltrate pulmonare labile  iar 

tabloul sanguin hiperleucocitoză şi hipereozinofilie persistentă. 

 

Tratamentul toxocarozei (larva migrans viscerală) 

Se recomandă terapia medicamentoasă cu unul dintre următoarele 

antihelmintice: Mintezol (Thiabendazol), Albendazol (Zentel), Notezine 

(Dietilcarbamazina, Loxuran), la care se asociază şi un antihistaminic. 

  

ANISAKIAZA 

  

Anisakiaza se produce prin prezenţa la om a formelor larvare ale 

ascarizilor din familia Anisakidae. Anisakiaza este o parazitoză cosmopolită 

întâlnită frecvent în Japonia, ocazional în Europa (Olanda, Franţa, 

Danemarca, Germania, Belgia) şi în America. În Japonia este întâlnit 

Terranova, în Olanda Anisakis simplex, în SUA: Anisakis, Terranova, 

Phocanem. 

 

 

Patogenie 

Larvele ingerate prin consum de peşte crud, insuficient preparat 

termic, afumat sau sărat, sunt eliberate din musculatura peştelui, la nivelul 
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stomacului şi a intestinului, străbat pereţii intestinali, pătrund în mucoase şi 

ocazional în alte organe abdominale, unde sunt în impas parazitar. 

În mucoasa digestivă: gastrică, intestinală (la nivelul intestinului 

subţire şi mai rar a colonului), larvele produc granuloame eozinofilice, cu 

indurarea peretelui intestinal şi edem, pretând la confuzii diagnostice cu 

enterite regionale, diverticulite, procese tumorale. În cazuri rare, larvele 

străbat peretele intestinal cauzând peritonită sau se localizează în alte organe 

abdominale (esofag, rect, mezenter, pancreas, ficat), unde pot determina 

reacţii flegmonoase, abcese. 

 

Evoluţie clinică 

Infecţia umană poate evolua asimptomatic sau clinic manifest, în 

funcţie de localizarea larvelor şi răspunsul organismului uman.  

Anisakiaza gastrică evoluează ca un sindrom pseudoulceros sau ca 

o gastrită acută, bolnavii prezentând la câteva ore de la contaminare (în 

medie la 48 ore), epigastralgii, senzaţie de vomă, hemoragii digestive.  

Anisakiaza intestinală, întâlnită preponderent în Europa, evoluează 

ca un sindrom pseudoocluziv  sau pseudoapendicular, bolnavii prezentând 

colici abdominale, febră şi leucocitoză, la aproximativ o săptămână de la 

consumul peştelui infestat. 

Evoluţia bolii poate fi cronică, cu o durată de luni de zile şi mai rar 

de câţiva ani. 

 

           Tratamentul anisakiazei 

Singura posibilitate terapeutică, care are şi valoare diagnostică este 

extirparea chirurgicală a granuloamelor larvare (a larvelor inclavate în 

peretele gastrointestinal). Tratamentul antiparazitar este incert. 

 

 

TRICOCEFALOZA 

 

Patogenie 

Ouăle embrionate ingerate, prin consum de legume crude, 

insuficient spălate sau mâini murdare cu pământ, eclozează la nivel 

intestinal, sub acţiunea sucurilor digestive, eliberând larve. Larvele pătrund 

în grosimea peretelui intestinal, în vilozităţile intestinale, realizând o schiţă 

de ciclu perienteric, cu o durată de 3-4 zile, necesar adaptării lor la condiţiile 

de anaerobioză din intestinul uman. După acest interval, larvele revin în 

lumenul intestinal, cresc şi în decurs de aproximativ 1 lună devin viermi 

adulţi. Viermii adulţi sunt localizaţi în cec, jejunul terminal şi uneori în 

apendice, unde se însăilează cu porţiunea anterioară subţire în grosimea 

mucoasei intestinale, porţiunea posterioară rămânând liberă în lumenul 
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intestinal. Viermii adulţi se acuplează şi produc ouă neembrionate, care sunt 

emise cu materiile fecale.  

Prezenţa tricocefalilor în intestinul uman declanşează tricocefaloza 

(trichuriaza).  

 

Evoluţie clinică 

Incubaţia este asimptomatică, cu o durată de aproximativ 1 lună de 

la contaminare. În această perioadă, hemograma relevă la 40 - 50% dintre 

bolnavi o eozinofilie moderată (5 - 24% din formula leucocitară), care se 

normalizează în perioada de stare.  

Perioada de stare se instalează la 1 lună de la infestare şi poate avea 

o durată de 5 - 6 ani. În hipoinfestaţii, boala poate evolua asimptomatic. 

În hiperinfestaţii se produce enterita tricocefalică, prin mecanismul 

particular de fixare a acestui helmint în mucoasa intestinală. Este alterată 

integritatea acesteia, deschizându-se porţi de pătrundere pentru 

microorganismele intestinale. Leziunile formate favorizează apariţia 

microabceselor, precum şi mici hemoragii intestinale, responsabile de 

caracterul sanguinolent al materiilor fecale şi de anemie.  

Sunt întâlnite următoarele manifestări clinice:  

 tulburări gastrointestinale: dureri abdominale difuze, apetit 

capricios, greaţă, vărsături, balonare, pusee de diaree alternând 

cu constipaţie. Scaunele au caracter mucomembranos, uneori 

mucosanguinolent.  

 subfebrilităţi cauzate de pătrunderea în sânge a bacteriilor 

intestinale şi de microabcesele formate la locul de fixare a 

viermilor pe mucoasa intestinală 

 tulburări nervoase: cefalee, ameţeli, crize epileptiforme  

 tulburări cutanate de natură alergică (urticarie)  

 anemie 

 prolaps rectal datorit acţiunii iritative a viermilor intestinali, 

asupra mucoasei. 

Tricocefalii pot declanşa şi un sindrom apendicular, fie prin 

localizarea lor în apendice, fie prin procesul inflamator iniţiat sau prin 

porţile de infecţie, deschise de paraziţi la acest nivel.  

 

            Tratamentul tricocefalozei 

Aplicarea terapiei în tricocefaloză se impune doar în hiperinfestaţii: 

detectarea de 5 - 10 ouă în preparatul nativ sau de 5.000 ouă/gram impun 

administrarea unui tratament. Se folosesc: Fluvermal (Flubendazol), 

Albendazol (Zentel), Vermox (Mebendazol), Bemarsal (Difetarson). 

Este necesară verificarea eficienţei terapeutice la 15 zile de la 

terminarea curei terapeutice. 
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OXIURAZA 

 

Oxiuraza este  o parazitoză specific umană, cosmopolită, cu o 

contagiozitate crescută. Boala are un caracter de colectivitate şi familial, 

tendinţă de evoluţie cronică în absenţa terapiei (datorită autoinfestaţiei 

exogene, a autoinfestaţiei endogene şi a retrofecţiunii) şi afectează cu 

predilecţie copiii. În ţara noastră se estimează a fi cea mai frecventă 

parazitoză.  

 

Patogenie 

Persoanele parazitate vehiculează ouăle embrionate pe degete sau 

subunghial, unde acestea ajung datorită gratajului impus de pruritul anal, 

declanşat de mişcările continue ale femelelor de oxiuri la nivelul pliurilor 

anale şi mai ales a lichidului perienteric toxic eliminat de acestea. 

Ouăle embrionate ingerate de persoane susceptibile contaminate 

(prin contact interuman direct sau indirect cu persoane parazitate, prin 

lenjerie sau praf) sau de persoane deja parazitate (prin mecanism fecal-oral), 

eliberează larve, care se transformă în viermi adulţi. 

Ouăle depuse ocazional de femelele de oxiur în grosimea mucoasei 

intestinale (autoinfestaţia endogenă) eclozează şi eliberează în intestin larve, 

care se transformă în viermi adulţi.  

Ouăle rămase în regiunea perianală, în condiţiile unei igiene 

defectuoase anale (retrofecţiune), formează în interiorul lor larve, care sunt 

eliberate şi se reîntorc în intestin, continuându-şi evoluţia şi transformându-

se în viermi adulţi.  

Larvele se transformă în viermi adulţi, în decurs de 2 - 4 săptămâni. 

Oxiurii adulţi trăiesc în număr mare la nivelul regiunii ileo-cecale.  

 

Evoluţie clinică 

Simptomul major al oxiurazei este pruritul anal nocturn.  

Pruritul anal este însoţit de iritaţie perianală, uneori eczemă rebelă la 

tratament şi manifestări nervoase: iritabilitate, insomnii, teroare nocturnă, 

coşmar.  

Oxiurofobia sau nevroza oxiurică poate persista şi după tratament, 

datorită dermatitei perianale pruriginoase, reziduale.  

Ocazional, pot fi întâlnite manifestări ectopice prin migrarea 

viermilor spre alte situsuri: apendicite (oxiurii pot fi găsiţi în piesele 

operatorii postapendicectomie), vulvovaginite (mai ales la fetiţe, însoţite de 

un prurit vulvar intens), enterite hemoragice (prin pătrunderea viermilor în 

submucoasa intestinală).  

Se semnalează şi manifestări de dermatită liniară, prin pătrunderea 

subcutanată a larvelor de oxiuri. 
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ANCYLOSTOMIAZA 

 

Ancylostomiaza (anemia minerilor, anemia de tunel, cloroza 

egipteană, boala picioarelor goale), este răspândită în ţările tropicale. În 

regiunile temperate, boala este mai rară, fiind semnalată în minele de 

cărbuni, la muncitorii care lucrează în tunele, la cărămidari şi la muncitori 

agricoli.  

 

Patogenie 

Penetrarea transcutană activă a larvelor infestante de pe sol, se 

realizează preponderent la nivelul tegumentului plantar, dar nu există o 

predilecţie, putându-se produce la orice nivel tegumentar expus contactului 

cu solul.  

Larvele ajung în circulaţia sanguină şi efectuează un ciclu 

parenteral perienteric. Ele sunt antrenate în circulaţia generală, ajung în 

plămân la nivelul capilarelor pulmonare (etapa pulmonară), străbat peretele 

alveolar, progresează ascendent în căile bronşice, o parte fiind eliminate prin 

expectoraţie şi o altă parte fiind reînghiţite. Astfel ajung în duoden la a 8-a 

zi de la infestare, unde se transformă în viermi adulţi în aproximativ 4 - 5 

săptămâni. Viermii adulţi trăiesc la nivelul duodenului uman fixaţi pe 

mucoasa duodenală cu ajutorul capsulei bucale. Viermii adulţi au o 

longevitate de 4-5 ani în organismul uman. După acuplare, femelele elimină 

ouă neembrionate, emise prin materiile fecale.  

La nivel tegumentar, larvele determină reacţii inflamatorii şi 

alergice, în etapa pulmonară induc reacţii alergice pulmonare şi 

hipereozinofilie iar în etapa intestinală produc iritarea mucoasei duodenale, 

hemoragii, suprainfecţii bacteriene şi spolierea de sânge a organismului 

parazitat. Anemia se instalează lent, progresiv, în 1 - 2 ani, în funcţie de 

numărul viermilor prezenţi în organism. 

 

Evoluţie clinică 

Evoluţia clinică a ancylostomiazei este corelată cu nivelul 

încărcăturii parazitare. În hipoinfestaţii, se poate întâlni o evoluţie 

asimptomatică, iar în hiperinfestaţii, boala evoluează stadial.  

Debutează cu manifestări de dermatită toxico-alergică, 

corespunzătoare etapei de penetrare cutanată a larvelor. Dermatita apare la 

locul de pătrundere a larvelor şi evoluează cu senzaţie de prurit, arsură, 

papule roşii urticariene, vezicule pe fond edematos, eritematos. Uneori 

dermatita se poate suprainfecta, datorită leziunilor de grataj, impus de 

pruritul cutanat, rezultând gurma minerilor.  

Etapa pulmonară corespunde pasajului larvelor în plămâni şi se 

traduce prin apariţia sindromului Löffler. În hiperinfestaţii, este posibilă 
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extravazarea de sânge în alveole şi apariţia tusei cu expectoraţie 

sanguinolentă. În această etapă, în sânge apare o hipereozinofilie 

semnificativă.  

Perioada de stare corespunde localizării intestinale a viermilor 

adulţi. Se caracterizează prin manifestări clinice de duodenită, datorată 

iritaţiei şi lezării mucoasei duodenale, cu apariţia de zone hemoragice şi 

posibile suprainfecţii bacteriene ale mucoasei. Apar tulburări de tranzit 

intestinal, pusee de diaree alternând cu constipaţie.  

În ancylostomiaza cronică se instalează anemia, ca urmare a 

spolierii de sânge a organismului de către viermii adulţi hematofagi. Anemia 

se instalează lent şi progresiv, în decurs de un an sau doi şi uneori este 

primul indiciu asupra parazitozei. Anemia poate fi, în unele cazuri, severă, 

înregistrându-se sub 1.000.000 hematii/mm
3
. 

La copii, ancylostomiaza poate determina retardare staturo-

ponderală, alterarea stării generale cu malnutriţie accentuată şi evoluţie spre 

caşexie.  

La bolnavii cu infestaţie cronică, pot fi întâlnite tulburări nervoase 

(ameţeli, parestezii) şi stări depresive.  

 

            Tratamentul ancylostomiazei 

Pentru terapia parazitozei se folosesc următoarele medicamente: 

Combantrin (Pyrantel), Fluvermal (Flubendazol, Fluoromebendazol), 

Mintezol (Thiabendazol), Albendazol (Zentel), Vermox (Mebendazol), 

Decaris (Levamisol, Solaskil), Alcopar (Hidroxinaftoat de befeniu).  

 

 

 

LARVA MIGRANS CUTANATĂ 

 

Larva migrans cutanată (larva currens, dermatita lineară, creeping 

eruption) are ca agenţi etiologici, Ancylostoma brasiliense, Ancylostoma 

caninum, specii ale genului Ancylostoma, întâlnite la animale, în toate 

regiunile calde şi umede de pe glob. 

Manifestările clinice ale acestei boli au fost descrise în 1874, sub 

denumirea de “creeping eruption” de Lee, iar în 1926 a fost recunoscut ca 

agent etiologic Ancylostoma brasiliense.  

Ocazional pot produce larva migrans cutanată şi paraziţi umani: 

Ancylostoma duodenalis, Necator americanus, Strongyloides stercoralis. 

 

Patogenie 

Larvele infestante ale speciilor animale de Ancylostoma, existente pe 

sol pătrund activ transcutan, la nivelul picioarelor goale, sau la oricare 

nivel al tegumentului uman, prin contactul corpului cu nisipul. Ele migrează 
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subcutanat, dar nu pot să îşi continue evoluţia în organismul uman, sunt în 

impas parazitar şi în final mor. 

 

Evoluţie clinică 

Larva migrans cutanată se manifestă prin apariţia la locul de 

pătrundere a larvelor, de vezicule şi a unui traiect inflamator subcutanat, 

sinuos, eritematos, pruriginos, mobil, care progresează cu 3 cm/zi. Pe 

măsura progresiei subcutanate a larvei, traiectul parcurs se usucă şi se 

formează o crustă. Pruritul intens determină grataj, fiind posibilă 

suprainfecţia bacteriană a leziunilor de grataj. Tegumentul devine normal la 

2-4 săptămâni, mai rar la câteva luni după pasajul larvei. 

Larva migrans cutanată trebuie diferenţiată de dermatita produsă de 

larvele unor insecte ca Hypoderma, Gasterophilus, Gnathostoma (în Orient), 

de miazele „rampante” subcutanate şi de Larva currens. 

Larva currens este manifestarea cutanată a strongiloidozei intestinale 

cronice, distingându-se prin rapiditatea progresiei leziunilor (5-10-12 

cm/oră) şi topografia perianală, fesieră, abdominală şi crurală. 

 

Tratamentul larvei migrans cutanate (Ancylostoma brasiliensis, 

Ancylostoma caninum) 

Se recomandă crioterapie şi un tratament medicamentos, pentru 

omorârea larvei cu: Fluvermal (Flubendazol), Albendazol (Zentel), 

Mintezol (Thiabendazol), administrate per os sau sub formă de unguent 

concentrat, aplicat de mai multe ori pe zi, la extremitatea activă a traiectului 

larvar. 

În absenţa terapiei, leziunile cutanate dispar progresiv, în 

aproximativ 4 săptămâni, dar prin terapie este posibilă vindecarea mai 

rapidă. 

  

 

STRONGYLOIDOZA 

 

Este o parazitoză umană numită şi anquiluloza, produsă de 

Strongyloides stercoralis (Anquilulla).  

 

Patogenie 

Larvele infestante care pătrund transcutan activ în organismul uman 

de pe sol, la persoane susceptibile sau de la nivelul regiunii perianale, în 

condiţii de igienă defectuoasă la persoane parazitate (autoinfestaţia 

exogenă), precum şi larvele din lumenul intestinal, care străbat mucoasa 

intestinală (autoinfestaţia endogenă), pătrund în circulaţia sanguină şi 

derulează un ciclu perienteric, în cursul căruia  ajung în plămân, la nivelul 

capilarelor pulmonare (etapa pulmonară a ciclului parenteral), străbat 
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peretele alveolar, progresează ascendent prin căile bronşice, o parte fiind 

eliminate prin expectoraţie şi o altă parte fiind reînghiţite. Astfel ajung în 

intestin la aproximativ 17 zile de la infestare, unde se transformă în viermi 

adulţi, în medie, în 10 zile.  

Viermii adulţi parazitează exclusiv omul la nivel duodenal şi la 

nivelul intestinului subţire. După acuplare masculii sunt eliminaţi prin 

materiile fecale, iar femelele se îngroapă în mucoasa intestinală, elimină ouă 

embrionate, care dau naştere larvelor neinfestante, în lumenul intestinal. 

Larvele neinfestante se elimină prin materiile fecale, la aproximativ 27 zile 

de la contaminare.  

Parazitoza prezintă o evoluţie cronică, uneori până la 30 ani, 

datorită autoinfestaţiilor. Autoinfestaţiile multiplică şansele de parazitare, 

explică evoluţia cronică a parazitozei şi determină infestaţii masive, cu 

posibilitatea apariţiei formelor maligne, grave de boală. 

 

Evoluţie clinică 

Strongyloidoza are o evoluţie stadială. În fazele iniţiale, de debut ale 

îmbolnăvirii sunt întâlnite manifestări cutanate şi pulmonare, iar în perioada 

de stare manifestări intestinale şi nervoase. 

Manifestările cutanate constau în apariţia unei zone eritematoase, 

edematoase, pruriginoase la locul de pătrundere a larvelor în organism.  

Manifestările pulmonare corespund etapei pulmonare a ciclului 

parenteral şi se caracterizează prin apariţia de crize de tip astmatiform, 

manifeste prin tuse cu expectoraţie mucoasă, uneori sanguinolentă, bogată în 

eozinofile şi infiltrate pulmonare labile tip Löffler. În hiperinfestaţii, larvele 

pot străbate şi seroasele, manifestările pulmonare fiind însoţite de exudate 

pleurale, pericardice.  

Manifestările intestinale se datorează prezenţei viermilor adulţi în 

intestin şi constau în greţuri, vărsături, dureri abdominale pseudoulceroase 

sau difuze, dureri în hipocondrul drept, pusee de diaree alternând cu 

constipaţie. În hiperinfestaţii poate apărea malnutriţia.  

Manifestările nervoase apar datorită acţiunii substanţelor toxice ale 

parazitului asupra SNC şi constau în insomnii, adinamie.  

La unii bolnavi cu strongiloidoză intestinală cronică, este întâlnită 

dermatita liniară cutanată (larva currens), produsă prin migrarea 

subepidermică, ectopică a larvelor. Leziunile cutanate au aspectul unor 

traiecte liniare cu o lungime de 10 - 20 cm, eritematoase, edematoase, 

urticariforme, sinuoase, mobile, distingându-se prin rapiditatea progresiei lor 

(progresează cu 5-10-12 cm./oră). Se întâlnesc pe abdomen, torace, fese, 

coapse sau alte regiuni cutanate: perianală, abdominală, crurală.  

Strongyloidoza malignă acută este rară, survenind pe un teren de 

imunodepresie, la persoane cu carenţe alimentare, cu procese tumorale sau 
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la persoane supuse terapiei cu corticosteroizi, imunosupresoare. Prezintă o 

evoluţie clinică gravă fiind uneori mortală. 

 

            Tratamentul strongyloidozei 

Terapia strongyloidozei se realizează cu Mintezol (Thibendazol), 

Albendazol (Zentel), Fluvermal (Flubendazol, Fluoromebendazol), 

Vermigal (Vanquin, Molevac, Povanyl), Vermox (Mebendazol) şi eventual 

Oxiuran.  

 

TRICHINELLA SPIRALIS 

TRICHINELOZA UMANĂ 

 

Trichineloza, o parazitoză umană produsă de Trichinella spiralis este 

o boală întâlnită mai frecvent în sezonul rece, cu caracter adesea epidemic 

sau familial.   

 

Patogenie 

Larvele închistate ingerate prin consum de carne de porc sau carne 

de vânat nesupusă controlului veterinar şi insuficient preparată termic, în 

organismul uman ajung la nivelul intestinului, unde, sub acţiunea sucurilor 

digestive, pierd învelişul chistic. Ele se transformă în viermi adulţi în 

aproximativ 24 - 48 ore. După acuplare, masculii mor şi sunt eliminaţi prin 

materiile fecale, iar femelele se refugiază în submucoasa intestinală, unde 

rămân aproximativ 8 zile, timp necesar pentru maturarea şi eliberarea de 

larve vii.  

Se estimează că fiecare femelă emite 1000-1500 larve vii . Acestea 

diseminează din mucoasa intestinală în organism pe cale limfatică şi 

hematogenă, prezintă tactism pentru musculatura striată, unde se localizează 

începând din săptămâna 2-3 de la contaminare. Sunt afectaţi cu predilecţie 

muşchii intercostali, diafragmul şi musculatura extremităţilor, larvele 

localizându-se preferenţial în apropierea zonelor tendinoase. La nivel 

muscular începe procesul de închistare din săptămâna 3-a de la infestare, 

proces care se definitivează începând cu săptămâna 7-a de la contaminare.  

După acest interval, există larve închistate în muşchi, care pot 

rămâne viabile până la 20 ani, cu tendinţă la calcifiere.  

 

Evoluţie clinică 

Prezenţa paraziţilor în organismul uman determină boala numită 

trichineloză, cu evoluţie stadială.  

Incubaţia este scurtă, cu o durată cuprinsă între 24 - 48 ore de la 

prânzul infestant. Evoluează asimptomatic.  

Etapa intestinală se instalează rapid şi corespunde prezenţei 

viermilor adulţi, respectiv a femelelor în submucoasa intestinală, ceea ce 
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declanşează o enterită febrilă, catarală, cu hiperemie, edem şi chiar mici 

ulceraţii ale mucoasei intestinale.  

În această etapă, boala evoluează cu diaree, vomă, dureri abdominale 

şi febră (este singurul caz de helmintioză cu febră continuă).  

În hiperinfestaţii, se poate asocia o reacţie peritoneală datorită 

extinderii ulceraţiilor. 

Etapa intestinală durează în medie o săptămână şi  poate prezenta o 

evoluţie clinică uşoară, motiv pentru care trece uneori nediagnosticată, sau, 

mai rar, are o evoluţie clinică gravă, letală. 

Etapa de diseminare larvară corespunde diseminării hematogene a 

larvelor, ceea ce declanşează febră şi fenomene toxico-alergice.  

În această  etapă, febra se menţine în platou (39o- 40oC). Starea 

generală a bolnavului se alterează treptat, bolnavul devine adinamic.  

Manifestările toxico-alergice constau în apariţia edemului 

palpebral. Edemul se poate extinde, cuprinzând toată faţa, de unde şi 

denumirea bolii de „boala capetelor umflate”. Concomitent, pot apărea şi 

alte manifestări alergice: respiratorii (bronşite astmatiforme), cutanate 

(urticarie), articulare (artralgii) şi chiar şoc anafilactic letal.  

Parazitul poate determina fenomene organotoxice, fie direct, fie 

prin acţiunea toxinelor parazitare asupra viscerelor. Acestea pot conduce la 

leziuni hepatice (steatoză), la vasculite, miocardite, pneumonii, nefrite, 

encefalite (encefalită difuză sau bulbară cu afectarea centrilor vitali, paralizii 

de nervi cranieni). Larvele prezente în musculatură induc mialgii. Etapa de 

diseminare larvară durează în medie 2 - 3 săptămâni, este critică, fiind 

posibilă evoluţia spre exitus, fie prin şoc anafilactic, fie prin fenomene 

viscerotoxice.  

Etapa de închistare a larvelor în musculatură începe din a 3-a 

săptămână de boală. Reprezintă tot o perioadă critică, deoarece larvele nu 

sunt complet izolate şi toxinele lor pot disemina în organism. Mialgiile 

persistă şi deşi edemele încep să regreseze, bolnavul devine caşectic, 

caşexia putând conduce la deces. 

Este frecventă atingerea cardiacă prin miocardită toxică sau 

tromboză  (legată de pasajul larvelor, care în general nu rămân în miocard).  

Închistarea larvelor se realizează între a 3-a şi a 7-a săptămână de 

boală. Se consideră ca perioadă critică a bolii, perioada între a 3-a şi a 6-a 

săptămână, când larvele nu s-au izolat complet, favorizând astfel răspândirea 

toxinelor.  

După acest interval, riscul evoluţiei letale scade, manifestările clinice 

se ameliorează treptat, febra şi edemul dispare. 

Etapa terminală se instalează la 7 săptămâni de la contaminare. 

Singurul semn clinic care persistă este reprezentat de mialgii. Starea 

generală se ameliorează, bolnavul începe să se alimenteze normal şi sub 

protecţie de antinflamatorii şi antialgice, îşi reia viaţa normală.  
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            Tratamentul trichinelozei umane 

Terapia trichinelozei impune internarea şi supravegherea obligatorie 

a bolnavilor. Se administrează unul dintre următoarele medicamente: 

Mintezol (Thiabendazol), Notezine (Dietilcarbamazina, Loxuran), Vermox 

(Mebendazol), Albendazol (Zentel), Fluvermal (Flubendazol, 

Fluoromebendazol). În formele severe, toxice de trichineloză este necesară 

administrarea unui corticosteroid, pentru prevenirea reacţiilor alergice şi a 

şocului anafilactic. Se utilizează Prednisolon, în doză iniţială de 20 - 60 mg, 

cu reducerea dozei în următoarele zile. Corticosteroizii şi antialgicele reduc 

manifestările alergice şi fenomenele dureroase.  

 

                                         FILARII 

FILARIOZE 

 

Filariozele sunt produse de Filarii, care sunt specifice zonelor 

tropicale şi subtropicale dar au o incidenţa diferită de la o zonă la alta. 

În organismul uman, microfilariile sunt eliminate de femelele 

vivipare, în ţesutul subcutanat (Onchocerca volvulus, Mansonella 

streptocerca) sau în sânge (Loa-loa, Wuchereria bancrofti, Wuchereria 

pacifica, Brugia malayi, Mansonella ozzardi, Mansonella perstans). Unele 

microfilarii sanguine se găsesc în sânge exclusiv ziua (microfilariile 

periodice diurne) sau noaptea (microfilariile periodice nocturne) iar altele se 

găsesc în permanenţă (microfilariile aperiodice). 

Microfilariile transmise prin vectori (insecte sau crustacee) la alte 

persoane, cresc şi devin viermi adulţi. După localizarea femelelor există:  

 filarii subcutanate: Dracunculus medinensis, Onchocerca volvulus, 

Loa-loa, 

 limfatice: Wuchereria bancrofti, Wuchereria pacifica, Brugia 

malayi,  

 peritoneale: Mansonella ozzardi, Mansonella streptocerca, 

Mansonella perstans.Produc filarioze cutanate  (dracunculoza, oncocercoza, 

loaza - loiază), filarioza limfatică (filarioza bancroftiană şi brugiană), 

filarioze peritoneale.  

 

 

  PATOGENIA ŞI EVOLUŢIA CLINICĂ A TREMATODOZELOR 

 

DISTOMATOZE  HEPATICE 

 

FASCIOLOZA 
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Facioloza umană numită şi distomatoza hepatică, produsă de 

Fasciola hepatica (Distomum hepaticum) este o parazitoză umană întâlnită 

în special în zonele de munte, în corelare cu existenţa păşunilor umede. 

 

Patogenie 

Cercarii ingeraţi prin consum de plante acvatice sau apă, sub 

acţiunea sucului digestiv, pierd învelişul chistic, devenind viermi tineri, care 

ajung la nivelul canaliculelor biliare, prin una din următoarele căi: prin 

canalul coledoc direct; pe cale hematogenă; prin efracţia peretelui intestinal: 

ajung în cavitatea peritoneală, străbat capsula Glisson şi parenchimul 

hepatic, în decurs de 10 - 20 zile. La nivelul canaliculelor biliare se 

transformă în viermi adulţi, în aproximativ 3 luni. 

 

Evoluţie clinică 

Fascioloza umană evoluează stadial.  

Incubaţia durează aproximativ 15 zile şi este asimptomatică.  

Etapa toxiinfecţioasă sau de invazie corespunde migraţiei 

intrahepatice a viermilor tineri, ceea ce determină perihepatită şi zone de 

hepatită hemoragică.  

Clinic se manifestă prin: 

 astenie, alterarea stării generale  

 dureri abdominale difuze, dureri în hipocondrul drept 

 febră (39 - 40o) 

 hepatomegalie dureroasă 

Perioada de stare se instalează la aproximativ 3 luni, după o 

perioadă de ameliorare tranzitorie a manifestărilor clinice. Corespunde 

prezenţei viermilor adulţi în canaliculele biliare, ceea ce antrenează iritaţia 

cronică a căilor biliare, care devin dilatate, sclerozate. Scleroza tinde să se 

extindă în parenchimul hepatic prin benzi de scleroză interlobulară.  

În această perioadă se întâlnesc: manifestări locale, generale şi 

complicaţii. 

 manifestările locale sunt expresia fenomenelor obstructive 

(obstrucţie biliară pseudolitiazică cu crize de colică biliară, pusee de icter 

obstructiv) şi a suprainfecţiilor bacteriene (angiocolită acută cu dureri în 

hipocondrul drept, hipertermie oscilantă, icter).  

 manifestările generale toxicoalergice sunt consecinţa 

substanţelor toxice, alergizante eliberate de către viermi. Pot fi întâlnite 

manifestări respiratorii (bronşite astmatiforme), cutanate (urticarie, prurit, 

dermografii), neurologice (sindrom meningeal, rar manifestări encefalitice).  

 complicaţiile sunt datorate eratismului viermilor şi constau în 

hematom hepatic subcapsular, pneumotorax, peritonite.  

Netratată, fascioloza hepatică evoluează cronic, ani de zile, putând 

conduce la ciroză hepatică. 
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FASCIOLOZA FARINGIANĂ (Halzoum) 

 

Prin consumul de ficat crud de oaie sau capră parazitată cu Fasciola 

hepatica, viermele adult se fixează de faringe şi determină fascioloza 

faringiană, cu evoluţie mai uşoară decât cea hepatică. Se manifestă cu 

disfagie de intensitate variabilă, tranzitorie, instalată după un prânz 

infectant. 

 

            Tratamentul fasciolozei 

Tratamentul medicamentos este activ asupra viermilor adulţi. Se 

recomandă Biltricide (Praziquantel), Dehidroemetina şi eventual Bitin 

(Bithionol), Fasinex (Triclabendazol).  

În unele cazuri, se impune intervenţia chirurgicală pentru 

dezobstruarea căilor biliare. 

 

 

DISTOMATOZELE PULMONARE 

 

          PARAGONIMIAZA (PARAGONIMOZA) 

 

Distomatozele pulmonare sunt frecvente în Extremul Orient, Africa, 

America de Sud. 

 

Patogenie 

Cercarii ingeraţi, prin consumul de raci, crabi, peşte de apă dulce, 

nepreparaţi termic, migrează spre plămân iar ulterior se localizează în 

bronşiole, unde se transformă în viermi adulţi, care produc iritaţii locale, 

dilataţii, scleroze, hemoragii.  

 

Evoluţie clinică 

Principalele manifestări clinice ale paragonimiazei pulmonare sunt: 

tusea cu spută hemoptoică, roşcată, hemoptizii. Parazitoza simulează 

tuberculoza, chiar şi prin aspectul radiologic. Paraziţii se pot localiza 

ectopic: subcutanat, cerebral, ocular. 

 

            Tratamentul paragonimiazei 

Se recomandă tratament medicamentos cu Biltricide (Praziquantel), 

Bitin (Bithionol), Bilevon (Niclofolan) şi eventual Fasinex 

(Triclabendazol). 



   193 

 

DISTOMATOZE INTESTINALE 

 

Trematodele intestinale sunt: Fasciolopsis buski, Metagonimus 

yokogawai, Heterophyes heterophyes. Produc  

 Metagonimiaza (enterită cu diaree moderată) Este o parazitoză frecventă 

în Orient: Japonia, Coreea, China dar şi în Europa: Rusia, Spania, 

Balcani.  

 Heterofiază (enterită cronică cu diaree sanguinolentă). Este o parazitoză 

întâlnită în Bazinul mediteranean, China, Japonia, Egipt), 

 

 

SCHISTOSOMOZA (Schistosomiaza, Bilharzioza) 

 

Schistosomiaza descrisă în secolul 19 în Egipt de Bilharz, este 

endemică în 74 ţări, unde se estimează că există în prezent, peste 200 

milioane de persoane infectate. Repartizarea geografică a parazitozei  este 

condiţionată de existenţa gazdei intermediare a Schistosomei (molusca de 

apă dulce), care diferă după specia de Schistosoma. 

Schistosoma japonicum este întâlnită în Extremul Orient: China, 

Indonezia, Filipine; Schistosoma mekongi în Asia de SE, Cambogia, 

Filipine, Laos; Schistosoma haematobium în  Africa, Peninsula arabică, 

Sudul Indiei, Madagascar; Schistosoma mansoni în ţări din America 

tropicală, Antile, Egipt, Africa de sud, Yemen, Arabia Saudită iar 

Schistosoma intercalatum este întâlnită doar în Africa: Gabon, Congo, Zair, 

Camerun. 

Migrarea gazdelor definitive (om, animale) din zonele endemice şi 

factorii favorizanţi implantării şi dezvoltării moluştelor (utilizarea resurselor 

hidrice pentru irigaţii, agricultură), au determinat extinderea focarelor de 

bilharzioză. 

  

Patogenie 

Pătrunderea transcutană a cercarilor, datorată chimiotactismului 

exercitat de secreţiile cutanate, este favorizată de contactul îndelungat cu 

apa, fiind mai expuşi copiii, în timpul înotului şi persoanele cu risc 

profesional: pescari, cultivatori de orez. Cercarii derulează un ciclu 

parenteral, în cursul căruia cresc şi devin schistosome tinere denumite şi 

„schistosomule” , care intră în torentul sanguin şi în decurs de 48 ore, ajung 

la nivelul plămânului, a capilarelor pulmonare, unde rămân câteva zile. Apoi 

prin venele pulmonare pătrund în cord, de unde prin artera hepatică ajung în 

ficat. În plexul venos al sistemului port are loc maturarea viermilor şi 

acuplarea. După fecundare, femelele elimină ouă în capilare. După ce ouăle 

ating un anumit stadiu de dezvoltare, femelele migrează, probabil 
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acompaniate de masculi, care adăpostesc femele într-un şanţ longitudinal 

(canal ginecofor), împotriva curentului sanguin, în ramificaţiile venoase ale 

teritoriului mezentric. Diversele specii au diferite teritorii de elecţie: 

Schistosoma japonicum migrează în vena mezenterică superioară; 

Schistosoma mansoni şi Schistosoma haematobium urcă în vena mezenterică 

inferioară; Schistosoma mansoni rămâne în plexul pericolic şi perirectal iar 

Schistosoma haematobium trece prin anastomozele hemoroidale şi vezicale 

şi se opreşte în plexul vezical. Schistosomele sunt orientate cu extremitatea 

anterioară spre capilare. Masculul se ataşează prin ventuză de peretele 

vasului iar femelele din canalul ginecofor se orintează cu extremitatea 

anterioară spre venulele mici, unde depun ouă. Eliberarea de produşi 

metabolici de către viermii adulţi este responsabilă de manifestările iniţiale 

ale bilharziozei. Ouăle se fixează pe pereţii vasculari prin spinul lor ascuţit. 

În interiorul oului se formează larva (în decurs de 1 săptămână, pentru 

Schistosoma mansoni şi haematobium şi de 12 zile pentru Schistosoma 

japonicum). Larva eliberează o toxină care difuzază prin coaja oului şi 

produce liza ţesutului înconjurător. Vasele se pot sparge şi datorită presiunii 

exercitate de viermii adulţi. Prin aceste mecanisme, ouăle părăsesc capilarele 

şi străbat paranchimul unui organ. Este etapa de migrare tisulară a ouălor, 

cu durată de 1-2 luni, care explică toată patogeneza bolii. Migrarea ouălor 

poate fi incompletă: numeroase ouă rămân în ţesut. Ouăle obstruează 

lumenul vascular şi eliberează substanţe toxice, care induc o reacţie 

histioplasmocitară şi fibroblastică, determinând formarea de granuloame 

bilharziene, responsabile de manifestările din perioada de stare a bolii. 

Produc şi necroză locală prin acţiunea mecanică exercitată de spini. Ouăle 

care străbat ţesutul, ajung în lumen (intestinal, vezical) şi sunt eliminate prin 

excreţii: materii fecale, urină. 

 

Evoluţie clinică 

Boala debutează prin apariţia unei reacţii cutanate alergice, la locul 

de pătrundere a cercarilor, însoţită de febră şi alterarea stări generale. 

Reacţia cutanată durează câteva zile, fiind urmată de perioada de incubaţie, 

asimptomatică. Ulterior are loc etapa de migrare tisulară a ouălor (perioada 

de invazie) şi în final formarea de granuloame bilharziene, responsabile de 

manifestările din perioada de stare a bolii. 

Perioada de invazie durează de la 2-3 săptămâni, până la cel mult 3 

luni. Evoluează cu reacţii toxico-alergice (erupţii urticariforme, astm, 

cefalee, mialgii), febră neregulată, hepatosplenomegalie, diaree. 

Perioada de stare se manifestă variat, după tropismul viermilor. Se 

conturează: 

  bilharzioză urogenitală produsă de Schistosoma haematobium; 

  bilharzioză intestinală cauzată de Schistosoma mansoni, intercalatum; 

  bilharzioză arterio-venoasă produsă de Schistosoma japonicum; 
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Tratamentul schistosomozelor (schistosomiaza, bilharzioza) 

Se impune terapia în toate formele evolutive, pentru prevenirea 

complicaţiilor. Nu este necesară terapia în bilharziozele vechi, 

asimptomatice în cazul evidenţierii de ouă moarte şi a unui nivel scăzut de 

anticorpi. Terapia se poate efectua cu: 

 Ambilhar (Niridazole) - primul medicament folosit în terapia 

bilharziozelor, dar este toxic, produce manifestări neuropsihice 

secundare, ceea ce contraindică utilizarea sa. 

 Vansil (Oxamniqina) - este eficient în bilharzioza cu 

Schistosoma mansoni. 

 Biltricide (Praziquantel) - este eficient asupra tuturor 

schistosomelor. 

 Oltipraz - este eficient asupra Schistosomei mansoni, 

Schistosomei haematobium şi Schistosomei intercalatum, dar 

poate produce pareze. 

 Bilarcil (Metrifonate) - este un medicament alternativ 

Praziquantelului în terapia infecţiilor cu Schistosoma 

haematobium, dar pare a fi eficient şi asupra Schistosomei 

mansoni, localizată la nivelul plexului perivezical. 

 

 

   PATOGENIA ŞI EVOLUŢIA CLINICĂ  A CESTODOZELOR 

                 

                  BOTRIOCEFALOZA 

 

Botriocefaloza, parazitoză umană produsă de Diphylobotrium latum 

(Botriocefal) este o boală cu un pronunţat caracter endemic. În trecut, în ţara 

noastră, incidenţa infestaţiei umane în Delta Dunării a fost de peste 20% din 

populaţie. În prezent, în urma măsurilor profilactice, focarul din Deltă a fost 

practic eradicat. Se pot întâlni îmbolnăviri sporadice. 

 

Patogenie 

Larva plerocercoidă vermiformă, infestantă ingerată prin consum de 

peşte răpitor (ştiucă, biban, somn, păstrăv), insuficient pregătit termic, 

afumat sau prin consum de icre este eliberată, din musculatura sau viscerele 

peştilor şi din icre, la nivelul tubului digestiv uman. Larva creşte, dând 

naştere în aproximativ o lună viermelui adult, care va începe să elimine ouă 

prin materiile fecale. 

 

Evoluţie clinică 

Botriocefaloza poate evolua asimptomatic în 25-30% dintre cazuri. 

Purtătorii de botriocefal prezintă tulburări digestive nespecifice: greţuri, 
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dureri abdominale, apetit capricios, tulburări de tranzit intestinal, pusee de 

diaree.  

Anemia de tip pernicios (anemia macrocitară şi megaloblastică) se 

poate întâlni la 1-2% dintre bolnavi, în urma consumului vitaminei B12, de 

către botriocefal. 

Anemia evoluează cu paloare, glosită şi simptome neurologice 

(parestezii, mers ebrios). Se presupune că o lizolecitină eliberată de parazit 

concură la severitatea anemiei.  

În mod normal nu se elimină fragmente vizibile macroscopic din 

corpul viermelui. Ocazional, mai ales după un prânz condimentat, consum 

de alcool, viermele iritat se contractă şi din el se pot rupe fragmente mai 

lungi, care se elimină cu materiile fecale.  

 

            Tratamentul botriocefalozei 

Se realizează cu Tredemine (Niclosamide, Yomesan), Biltricide 

(Praziquantel). Medicaţia aplicată determină eliminarea viermilor, dar este 

recomandat un control potterapeutic la 6 săptămâni de la aplicarea terapiei.  

 

 

HYMENOLEPIAZA 

 

Hymenolepiază produsă de Hymenolepis nana este o parazitoză 

specific umană. Boala este frecvent întâlnită în colectivităţi de copii, are o 

tendinţă de evoluţie cronică şi se estimează că anual pe glob sunt parazitate 

45 - 50 milioane persoane. 

  

Patogenie 

Ouăle embrionate ingerate, ca urmare a infestaţiei exogene (prin 

contactul direct sau indirect al persoanelor sănătoase cu persoane parazitate 

şi mai rar, prin consum de crudităţi nespălate)  sau a autoinfestaţiei exogene 

(prin mecanism fecal - oral), eliberează la nivelul tubului digestiv, 

embrionul hexacant. Prin dezvoltarea embrionului hexacant în vilozităţile 

intestinale, ia naştere cisticercoidul, care rupe vilozitatea intestinală, se 

reîntoarce în lumenul intestinal şi dă naştere viermelui adult în decurs de o 

lună. Viermii adulţi se localizează la nivelul intestinului subţire. Ei sunt 

fixaţi prin scolex pe mucoasa intestinală, iar corpul atârnă liber în lumenul 

intestinal. Viermii adulţi produc ouă, care se elimină prin materiile fecale. 

La persoanele deja parazitate, noi viermi adulţi se formează prin 

autoinfestaţie endogenă,  din ouăle rămase în lumenul intestinal. 

Longevitatea viermilor adulţi este de aproximativ o lună, însă prin 

autoinfestaţia exogenă şi endogenă numărul viermilor creşte progresiv, 

uneori o persoană fiind parazitată cu mii de viermi, ceea ce  explică 

persistenţa şi evoluţia cronică a parazitozei. 
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Evoluţie clinică 

În infestaţiile pauciparazitare, evoluţia clinică poate fi 

asimptomatică.  

În hiperinfestaţii, cu sute sau mii de exemplare, pot apărea 

manifestări digestive nespecifice: greţuri, vărsături, dureri abdominale, 

diaree. Progresiv, se pot produce leziuni ulcerative intestinale, instalându-se 

o enterită acută, malabsorbţie şi maldigestie, care pot conduce la o 

retardare staturo-ponderală, uneori semnificativă.  

Absorbţia produselor neuro-toxice verminoase explică simptomele 

nervoase întâlnite la copii: cefalee, ameţeli, insomnii, stări epileptiforme, 

astenie şi manifestările alergice: kerato-conjunctivita flictenulară (răspuns 

alergic al epiteliului corneean şi conjunctival faţă de toxinele parazitului), 

întâlnită la 54 - 73% dintre copiii parazitaţi.  

La adulţi, hymenolepiaza are o incidenţă scăzută, probabil datorită 

intervenţiei imunităţii. La persoanele imunodeprimate este posibilă 

diseminarea cisticercoizilor, hymenolepiaza fiind alături de strongyloidoză o 

parazitoză oportunistă.  

 

 

HIMENOLEPIDOZA MURINĂ 

 

Himenolepidoza murină produsă de Hymelopsis diminuta este rară la 

om.  

Patogenie şi evoluţie clinică 

Cisticercoizi existenţi în purecii, păduchii de pe blana câinelui, 

gândacii de făină, fluturele de făină, purecele de şobolan, ingeraţi 

accidental de către om, se transformă în viermi adulţi intestinali. Uneori se 

întâlneşte un singur vierme adult, alteori însă pot fi prezenţi zeci de viermi 

adulţi. 

Himenolepidoza murină se manifestă clinic doar în infestaţiile 

masive, prin dureri abdominale, anemie.  

 

            Tratamentul hymenolepiazei 

Se indică un tratament medicamentos cu Biltricide (Praziquantel) 

sau cu Tredemine (Niclosamide, Yomesan), timp de 6  - 7 zile, pentru 

întreruperea ciclului direct. Tredemine este un medicament vermicid, dar 

eficienţa sa este mai scăzută în infestările cu Hymenolepis nana, 

Hymenolepis diminuta. Medicamentul este ineficient asupra cisticercoizilor, 

fiind activ doar în momentul transformării lor în viermi adulţi intestinali, 

ceea ce se realizează în decurs de aproximativ 4 zile, motiv pentru care este 

necesară repetarea dozei terapeutice.  
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Datorită contagiozităţii crescute a acestei parazitoze se impune 

tratarea concomitentă a tuturor membrilor familiei sau a persoanelor din 

colectivitatea în care s-a depistat parazitoza.  

 

DYPHYLIDIOZA 

 

Dyphyilidioza umană, produsă de Dipylidium caninum este o 

parazitoză mai frecvent întâlnită la copii.  

Cisticercoizii existenţi în pureci sau păduchi preluaţi de pe blana 

câinelui, ingeraţi accidental de om, se transformă în viermi adulţi intestinali. 

 

Evoluţie clinică 
Dyphylidioza umană evoluează cu crize dureroase asemănătoare cu 

cele din tenioza cu Tenia saginata, dureri abdominale, diaree, prurit anal, 

reacţii alergice. Ultimele proglote se elimină activ, între defecaţii, ca la 

Tenia saginata. 

 

           Tratamentul dyphylidiozei 

Se recomandă Tredemine (Niclosamide, Yomesan), ca şi 

medicament de elecţie, deoarece este un tenicid deosebit de activ faţă de 

Diphylidium caninum, dar şi Biltricide (Praziquantel) este la fel de eficient. 

  

 

Teniaza  de carne de vită 

 

Teniaza de carne de vită, produsă de Tenia saginata este o parazitoză 

umană, cosmopolită, responsabilă de 80% din teniaze. Se constată în prezent 

o incidenţă constantă a bolii, chiar o uşoară tendinţă de creştere. 

 

Patogenie 

Scolexul din interiorul cisticercilor ingeraţi, prin consum de carne 

de vită, insuficient preparată termic, se eliberează sub acţiunea sucurilor 

digestive şi se fixează pe mucoasa intestinală, dând naştere viermelui adult 

în decurs de 2-3 luni.  

În general, omul este parazitat de un singur vierme adult, Tenia 

sanginata fiind denumită şi „vierme solitar”. Doar ocazional pot coexista 2 - 

3 viermi cu dimensiuni mai mici. Viermele adult trăieşte la nivelul 

intestinului subţire, cu scolexul prins de mucoasă şi corpul liber în lumen. 

Tenia saginata poate supravieţui în organismul uman până la 25 ani. 

Datorită musculaturii bine dezvoltate, ultimele proglote se desprind 

individual de corpul viermelui, migrează activ prin intestinul subţire, străbat 

sfincterul ileo-cecal, parcurg colonul şi se elimină activ prin sfincterul anal 
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în intervalul dintre defecaţii. Ocazional, proglotele se pot elimina şi cu 

materiile fecale.  

 

Evoluţie clinică 

Prezenţa viermelui adult în intestinul subţire uman iniţiază, prin 

acţiune iritativ mecanică, o simptomatologie digestivă nespecifică: crampe 

abdominale, perturbări de tranzit intestinal, diaree alternând cu constipaţie.  

Caracteristică pentru infestaţia cu Tenia saginata este durerea tip 

colică, provocată de penetrarea sfincterului ileo-cecal de către proglotă.  

Viermele perturbă digestia prin consumul substanţelor nutritive din 

sucul intestinal, determinând malabsorbţie şi maldigestie.  

Simptomul preponderent, deranjant pentru bolnav, rezidă în 

eliminarea  proglotelor izolate, regăsite pe coapse, fese, lenjerie. O 

persoană parazitată elimină 1-12 proglote/zi, între defecaţii, adesea în cursul 

nopţii. Proglotele au dimensiuni de 2,5 cm, sunt alb gălbui opace, mobile. 

 

Teniaza  de carne de porc 

 

Teniaza de carne de porc, produsă de Tenia solium  este o 

helmintioză intestinală din ce în ce mai rară, ca urmare a aplicării corecte a 

metodelor profilactice. Se mai semnalează mici focare în mediul rural. Se 

estimează că teniaza de carne de porc este responsabilă de aproximativ 20% 

din teniaze. 

 

Patogenie 

Scolexul din interiorul cisticercilor ingeraţi, prin consum de carne 

de porc, nesupusă controlului veterinar şi insuficient preparată termic, se 

eliberează sub acţiunea sucurilor digestive şi se fixează pe mucoasa 

intestinală, dând naştere viermelui adult (prin formarea de proglote la nivelul 

colului), în decurs de 2-3 luni. 

Longevitatea viermelui adult în organismul uman este de 4 - 5 ani.  

Viermele adult trăieşte solitar, la nivelul intestinului subţire, fixat 

prin scolex de mucoasă. Corpul atârnă liber în lumen. Ultimele proglote 

bătrâne se detaşează şi se elimină cu materiile fecale, sub formă de 

fragmente, în mediul exterior. 

 

Evoluţie clinică 

Prezenţa Teniei solium în organismul uman este adesea bine tolerată, 

evoluând asimptomatic. La unii bolnavi, parazitul poate determina prin 

acţiunea sa iritativă intestinală, spoliatoare şi toxică, o simptomatologie 

intestinală şi generală nespecifică.  
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Persoanele parazitate prezintă greaţă, crampe epigastrice, pusee de 

diaree, perturbări ale apetitului (bulimie sau anorexie), scădere în greutate şi 

uneori tulburări nervoase (cefalee, astenie).  

Frecvent, manifestările clinice sunt mai accentuate în perioada de 

maturare a viermelui şi se atenuează când începe eliminarea proglotelor.  

Bolnavii elimină periodic, cu materiile fecale, fragmente din corpul 

viermelui (lanţuri de proglote), de dimensiuni variabile, de la câţiva 

centimetri la zeci de centimetrii, denumite popular “panglică”.  

Ocazional, proglotele sunt antrenate în apendice sau în căile biliare, 

inducând complicaţii obstructive sau infecţioase: apendicită, angiocolită .  

În unele cazuri, prezenţa viermelui intestinal poate conduce la o 

complicaţie gravă, cisticercoza umană endogenă, produsă prin 

autoinfestaţie.  

 

Tratamentul teniazelor 

Se realizează cu Tredemine (Niclosamide, Yomesan) sau Biltricide 

(Praziquantel).  

Controlul post terapeutic permite precizarea speciei de tenie (în 

cazul recuperării teniei eliberate) şi verificarea eliminării scolexului (în 

cazul în care acesta nu se elimină, tenia se reface), dar Tredeminul este un 

medicament vermicid. Viermele omorât este dezintegrat, începând de la 

nivelul scolexului, motiv pentru care adesea scolexul nu poate fi evidenţiat 

la examenul coproparazitologic efectuat postterapeutic.  

Biltricide acţionează pe teniile adulte, care se contractă şi se 

dezagregă în intestin. Nu se mai elimină proglote, în schimb creşte numărul 

ouălor eliminate prin materiile fecale. După unii autori (R. Martinez 

Maranon), Tenia solium este mai rezistentă la acţiunea Biltricidului 

(Praziquantelului), decât Tenia saginata. 

  

BOLI PRODUSE DE LARVE DE CESTODE 

 

Sunt reprezentate de: 

 Hidatidoza: este produsặ de Echinococcus granulosus 

 Echinococoza alveolară: este produsặ de Echinococcus 

multilocularis 

 Cisticercoza: este produsặ de Tenia solium 

 Cenuroza: este produsặ de Tenia multiceps 

 - cenuroza cerebrală: este produsặ de Tenia multiceps multiceps 

(coenurus) 

 - cenuroza subcutanată: este produsặ de Tenia multiceps serialis 

 - cenuroza oculară: este produsặ de Tenia multiceps crassiceps 

 Sparganoza: este produsặ de Spirometra mansoni 
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Patogenie 

Viermii adulţi trăiesc în intestinul gazdei definitive, unde formează şi 

elimină ouă embrionate (cu embrion hexacant), care se transformă în larvă, 

în organismul unei gazde intermediare. Prin ingerarea lor de către gazda 

definitivă, larvele se transformă în viermi adulţi (tenie adultă). La om, care 

funcţionează ca şi gazdă intermediară accidentală, prin dezvoltarea larvelor 

se produc boli umane, uneori grave, letale. 

Larvele se formează prin veziculizarea embrionului hexacant. 

Rezultă o formaţiune veziculară cu scolecşi, care este larva fertilă. Larva 

poate fi: 

 monochistică, monocefalică (un singur scolex); exemplu larva 

Teniei solium: cisticerc. 

 monochistică, policefalică (cu mai mulţi scolecşi); exemplu larva 

de Echinococcus granulosus: hidatida; larva Teniei multiceps: cenur. 

 polichistică (multiloculară), acefalică (larvă fără scolecşi); exemplu 

larva de Echinococcus multilocularis.   

 monochistică, acefalică - acefalochist (fără scolex); exemplu larva 

sterilă de Tenia solium şi Echinococcus granulosus. 

 

CISTICERCOZA UMANĂ 

 

Este o parazitoză produsă prin dezvoltarea la om a formei larvare a 

Tenia solium, numită cisticerc, omul funcţionând ca şi gazdă intermediară. 

 

Patogenie 

Dezvoltarea cisticercilor în organismul uman se produce prin 

infestarea omului cu ouă embrionate de Tenia solium, care se realizează prin 

2 mecanisme:  

1. Autoinfestaţia se produce la purtătorii de viermi adulţi intestinali 

şi poate fi:  

-  endogenă: în anumite condiţii (febră, alimentaţie condimentată, 

consum de băuturi alcoolice) viermele adult, excitat, declanşează printr-o 

mobilitate excesivă creşterea peristaltismului intestinal, ceea ce permite 

desprinderea de proglote în regiunea intestinală proximală. De asemenea, 

este posibilă regurgitarea de proglote în stomac prin actul vomei. În ambele 

situaţii, sub acţiunea enzimelor sucului intestinal sau gastric, prin dilacerarea 

proglotei, se eliberează mii de ouă. 

-  exogenă: deşi în mod normal Tenia solium nu depune ouă în 

intestinul uman, în 5 - 10% din cazuri este posibilă spargerea proglotelor în 

intestin sau în momentul emisiei lor cu materiile fecale, realizându-se 

contaminarea cu ouă a materiilor fecale. În condiţii de igienă defectuoasă, 

ouăle pot fi reintroduse în organismul uman pe cale orală, prin intermediul 

mâinilor murdare (mecanism fecal - oral). 
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2. Infestaţia exogenă întâlnită la persoane sănătoase, constă în 

ingerarea de ouă de Tenia solium prin consum de legume, zarzavaturi, fructe 

contaminate cu dejecţii umane. Ouăle pot fi vehiculate prin muşte şi pe 

diverse alimente. Numărul de ouă ingerate este mic. 

Indiferent de mecanismul de contaminare, ouăle ingerate îşi pierd 

învelişurile la nivelul tubului digestiv uman, eliberând embrionii hexacanţi.  

Embrionii hexacanţi străbat peretele intestinal şi prin torentul 

sanguin sunt diseminaţi în organism, localizându-se la nivelul musculaturii, 

a ţesutului subcutanat şi la nivelul organelor (cu predilecţie la nivelul ochilor 

şi a sistemului nervos), ceea ce face ca cisticercoza umană să fie mult mai 

gravă decât cisticercoza animală. 

În ţesuturile şi organele menţionate, embrionii hexacanţi se 

veziculizează, dând naştere cisticercilor. Numărul acestora este variabil în 

funcţie de modalitatea de contaminare:  

-   mii de cisticerci, în infestaţiile masive produse prin autoinfestaţia 

endogenă, rezultând cisticercoza umană masivă, netratabilă. 

-  un număr mediu de cisticerci, în infestaţiile accidentale produse prin 

autoinfestaţie exogenă, rezultând cisticercoza umană moderată.  

-  un număr mic de cisticerci, în infestaţiile ocazionale realizate prin 

infestaţie exogenă, rezultând o cisticercoza umană discretă. 

 

Aspecte anatomopatologice 

În forma lor obişnuită, cisticercii se prezintă ca şi o cavitate plină cu 

lichid clar, în care se observă un scolex prevăzut cu o dublă coroană de 

cârlige. Cavitatea este delimitată de o membrană chistică fibroasă numită 

perichist, care este o membrană de izolare formată prin reacţia iritativ-

inflamatorie a ţesutului parazitat.  

Cisticercii au dimensiuni de câţiva milimetri şi îmbracă aspecte 

diferite după organul pe care îl parazitează: în muşchi sunt fuziformi iar în 

ochi sunt sferici. În camera anterioară şi posterioară oculară cisticercii nu 

sunt înconjuraţi de membrana perichistă iar scolexul poate fi, din acest 

motiv, fie invaginat, fie exvaginat. În sistemul nervos, cisticercii se pot 

localiza în parenchim sau în cavităţi (ventricule, cisterne subarahnoidiene). 

În parenchimul cerebral, ei pot fi mici, rotunzi, în diferite stadii evolutive. 

În localizarea subarahnoidiană cisticercii nu prezintă membrană perichistică, 

se ramifică luând aspectul unui ciorchine de strugure, ajung la dimensiuni de 

10 - 20 cm şi sunt adesea sterili, fără scolex. Datorită aspectului 

pseudotumoral sunt denumiţi Cysticercus racemosus.  

În ţesuturile şi organele parazitate cisticercii exercită o acţiune 

mecanică prin compresie directă.  

În ţesutul cerebral este posibilă compresia centrilor nervoşi, a 

vaselor sanguine cu apariţia focarelor de ramolisment cerebral sau cisticercii 

pot acţiona iritativ, asupra centrilor nervoşi sau a plexurilor coroide, 
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determinând o supraproducţie de LCR cu apariţia hipertensiunii 

intracraniene.  

Dezintegrarea cisticercilor, consecinţă a răspunsului imun al 

organismului sau a unei terapii intensive, poate fi nocivă, inducând prin 

toxinele eliberate, fenomene alergice de intensităţi variabile, până la şoc 

anafilactic.  

După moartea lor, cisticercii se poate calcifia. Calcifierea se poate 

produce în aproximativ 5 ani în localizările musculare, subcutanate şi în 

aproximativ 10 ani în localizările cerebrale.  

 

Corelaţii clinico - patogenetice 

 

Cisticercoza musculară 

Izolată şi la debut asimptomatică, cisticercoza musculară este rar 

diagnosticată, deoarece nu se manifestă decât prin mialgii de intensităţi 

variabile, în funcţie de numărul cisticercilor. După ani de evoluţie, cisticercii 

mor şi se calcifică putând fi detectaţi la examene radiologice, sub forma 

unor pete mici, fuziforme, diseminate.  

 

Cisticercoza subcutanată 

Evoluează sub forma unor noduli de mărimea unei boabe de fasole, 

palpabili, în număr variabil, localizaţi preferenţial la nivelul trunchiului. Este 

uşor diagnosticată clinic, prezenţa sa oferind un indiciu asupra existenţei 

posibile şi a altor localizări ale cisticercozei. Pentru certificarea 

diagnosticului este necesară excizia chirurgicală şi examenul biopsic.  

 

Cisticercoza oculară 

Prezintă o simptomatologie polimorfă, în funcţie de localizarea 

cisticercilor. Ei se pot localiza intraorbital, conjunctival, palpebral, 

intraocular (în camera anterioară, posterioară, corp vitros sau subretinian). În 

camera anterioară şi posterioară, cisticercii nu prezintă membrană 

perichistică, motiv pentru care ei pot fi uşor recunoscuţi la examenul 

oftalmoscopic, examen la care pot fi detectaţi cisticerci cu scolex învaginat 

sau exvaginat. Cisticercoza subretiniană poate produce dezlipire de retină. 

Se remarcă tendinţa de recidivă după extirpare chirurgicală.  

 

Cisticercoza cerebrală 
Este mai mult sau mai puţin manifestă clinic în funcţie de localizarea 

cisticercilor.  

 Formele parenchimatoase provoacă crize epileptiforme şi 

tulburări nervoase focale (sindroame deficitare pseudotumorale), prin 

acţiunea compresivă a cisticercilor asupra centrilor nervoşi.  
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 Formele racemoase induc hipertensiune intracraniană, o 

simptomatologie pseudotumorală şi au o evoluţie gravă letală.  

 

Cisticercoza generalizată 

Se produce în cazul autoinfestaţiei endogene şi sunt posibile 

localizări multiple ale cisticercilor, în afara localizărilor menţionate fiind 

afectate diverse viscere: rinichi, ficat, glande endocrine, etc. Cisticercoza 

pluriviscerală este letală. 

  

Evoluţia cisticercozei poate fi favorabilă, cu remisiune completă 

prin calcifierea şi resorbţia cisticercilor, dar uneori se înregistrează evoluţia 

letală (în cazurile menţionate).  

 

           Tratamentul cisticercozei 

Se poate utiliza un tratament medicamentos cu Biltricide 

(Praziquantel). Tredemine (Niclosamide) nu este activ asupra cisticercilor, 

motiv pentru care nu este eficient în terapia cisticercozei. Pentru terapia 

cisticercozei cerebrale este recomandat Albendazolul (Zentel). Pentru 

terapia cisticercozei intraoculare nu se recomandă terapie medicamentoasă. 

Este necesară excizia chirurgicală.  

 

 

 

 

 

CENUROZA 

 

CENUROZA CEREBRALĂ 

 

Cenuroza cerebrală umană,  este o boală rară, asemănătoare 

hidatidozei cerebrale, fiind o parazitoză umană rezultată din dezvoltarea la 

om a formei larvare (coenurus) a Teniei multiceps muticeps, întâlnită la 

câine, vulpe şi alte caniide, care prezintă viermi adulţi intestinali. 

  

Patogenie 

Ouăle embrionate ingerate accidental, prin contactul cu animale 

(câine, vulpe) sau prin consum de zarzavaturi, fructe de sol, pierd 

învelişurile sub acţiunea sucurilor digestive, eliberează embrionii hexacanţi, 

care străbat peretele intestinal şi diseminează pe cale hematogenă, 

localizându-se în  creier, unde se veziculizează şi dau naştere formei larvare, 

denumită cenur, de unde şi denumirea bolii de cenuroză sau căpiere. 
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Evoluţie clinică 

Cenuroza umană evoluează clinic ca o tumoră cerebrală, manifestă 

prin: cefalee, crize epileptiforme, paralizii, afazii, tulburări oculare. 

 

CENUROZA SUBCUTANATĂ 

 

Cenuroză subcutanată umană este o parazitoză umană rezultată din 

dezvoltarea la om a formei larvare a teniei Tenia multiceps serialis, întâlnită 

la câine, sub formă de viermi adulţi intestinali. 

 

Patogenie 

Ouăle embrionate ingerate accidental prin contactul cu câinele, sau 

prin consum de zarzavaturi, fructe de sol îşi pierd învelişurile sub acţiunea 

sucurilor digestive, eliberează embrionii hexacanţi, care străbat peretele 

intestinal şi diseminează pe cale hematogenă, localizându-se în ţesutul 

subcutanat, unde se veziculizează şi dau naştere cenurului. 

Cenuroza subcutanată umană se prezintă sub forma unei tumori de 1-

2 cm, cu aspect de lipom sau fibrom al musculaturii superficiale. 

 

            Tratamentul sparganozei 

În cazul unei larve sau al unui număr redus de larve se recomandă 

intervenţia chirurgicală. În formele inabordabile chirurgical şi în 

sparganoza proliferativă, se recurge la tratamentul medicamentos cu 

Biltricide (Praziquantel), administrat în doză totală de 120 - 150 mg/kg (12 - 

15 comprimate la adult), fracţionată în 2 zile. 

 

 

CHISTUL HIDATIC 

 

Chistul hidatic (hidatidoza) este o parazitoză umană rezultată din 

dezvoltarea la om a formei larvare a teniei Echinococcus granulosus 

întâlnită sub formă de viermi adulţi intestinali la câine şi la alte caniide. 

 

Patogenie 

Ouăle embrionate ingerate accidental de om, preluate fie de pe blana 

câinelui sau de pe obiectele contaminate cu dejecţii de câine, fie prin 

consum de crudităţi insuficient spălate, pierd învelişurile sub acţiunea 

sucurilor digestive, eliberează embrionii hexacanţi, care străbat peretele 

intestinal şi diseminează pe cale hematogenă, localizându-se în ficat în 60% 

din cazuri, în plămân în 30% din cazuri sau în alte viscere în 10% din cazuri. 

În viscerele menţionate, embrionul hexacant se veziculizează şi dă naştere 

hidatidei.  
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Hidatida se dezvoltă lent, creşte treptat în dimensiuni şi ajunge în 

decurs de câţiva ani la dimensiuni apreciabile, de zeci de centimetri.  

În organul parazitat, hidatida induce formarea unei membrane 

reactive numită membrana perichistică. Aceasta este constituită din 

parenchimul organului parazitat, mai mult sau mai puţin modificat şi 

fibroscleros, în funcţie de vârsta şi talia chistului. Hidatida, împreună cu 

membrana perichistică formează chistul hidatic. 

Dezvoltarea chistului hidatic în viscere induce mai multe tipuri de 

acţiuni patogene: mecanice (compresive), iritativ-inflamatorii (formarea 

membranei perichistice), toxice (reacţii alergice) şi infecţioase (suprainfecţia 

bacteriană a chistului hidatic).  

Chistul hidatic poate determina compresia ţesutului sau organului 

parazitat, a organelor învecinate şi a vaselor sanguine. Compresia este cu 

atât mai exprimată, cu cât dimensiunile chistului sunt mai mari.  

Este posibilă fisurarea sau ruperea spontană sau traumatică a 

chistului hidatic, care poate declanşa:  

 reacţii alergice de intensităţi variate, de la urticarie până la şoc 

anafilactic, prin eliberarea lichidului hidatic; 

 deschiderea chistului hidatic în diferite cavităţi în funcţie de 

localizarea sa (căi bronşice, biliare, urinare), cu eliminarea elementelor 

chistului sau producerea de fenomene obstructive.  

 suprainfecţia chistului hidatic cu transformarea sa  în abces 

visceral, cu evoluţie gravă.  

 diseminarea la distanţă a scolecşilor cu apariţia hidatidozei 

secundare sau a hidatidozei generalizate, pluriviscerale, cu evoluţie spre 

caşexie şi exitus.  

 

Evoluţie clinică 

Chistul hidatic evoluează asimptomatic, ani de zile. Manifestările 

clinice apar când dimensiunile chistului hidatic devin apreciabile sau se 

datoresc complicaţiilor produse prin mecanismele menţionate. 

Chistul hidatic hepatic reprezintă localizarea cea mai frecventă a 

îmbolnăvirii, evoluând asimptomatic zece până la cincisprezece ani.  

În formele necomplicate, simple, se instalează ulterior semne 

pseudotumorale, chistul hepatic putând evolua ca o tumoră hepatică, o 

tumoră de vecinătate (gastrică, pancreatică) sau ca o simplă hepatomegalie 

(în chisturile cu localizare hepatică centrală). Boala debutează cu dureri 

hepatice, dispepsie.  

Formele complicate rezultă prin: 

  compresia căilor biliare şi a sistemului venos port sau cav, 

manifestă prin tabloul clinic de hipertensiune portală, hemoragii 

digestive şi circulaţie colaterală.  
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  fisurarea sau ruptura spontană sau traumatică a chistului hepatic, 

care poate fi:  

 locală, producându-se deschiderea chistului în căile biliare, ceea ce 

declanşează angiocolită şi icter mecanic.  

 locoregională, cu deschidrea chistului şi eliminarea lichidului 

hidatic în cavitatea peritoneală, pelviană, ceea ce conduce la apariţia 

peritonitei. 

 generală: deschiderea într-un vas sanguin cu diseminare 

hematogenă a elementelor chistului, ceea ce conduce la hidatidoză 

secundară, generalizată cu alterarea stării generale şi caşexie semnificativă. 

Fisurarea sau ruptura chistului hidatic hepatic antrenează două tipuri 

de consecinţe:  

 imediate: reacţii alergice, care pot varia de la urticarie la şoc 

anafilactic 

 tardive (echinococoză secundară). Infectarea chistului hepatic rupt 

sau fisurat conduce la apariţia unui abces hepatic.  

Chistul hidatic pulmonar este în general primar şi rar secundar 

unui chist hidatic rupt în vena cavă. Evoluează ani de zile, asimptomatic.  

Semnele funcţionale apar la o treime din bolnavi şi constau în: tuse, 

dispnee, hemoptizii, dureri toracice.  

În evoluţie, se instalează acelaşi tip de complicaţii ca şi în chistul 

hidatic hepatic: 

 compresia unei bronhii, 

 fisurarea sau ruptura într-o bronhie, însoţită de eliminarea într-un 

efort de tuse a unui lichid limpede, cu gust sărat, în care există vezicule şi 

fragmente de membrane chistice (vomica). Aceasta poate fi discretă, iar 

fenomenele alergice minime sau total absente. 

 suprainfecţia bacteriană a chistului hidatic fisurat sau rupt, ceea ce 

conduce la apariţia unui abces pulmonar.  

 

            Alte localizări ale Chistului Hidatic 

 

Cele mai frecvente sunt localizările splenice şi renale, însă cele mai 

grave sunt localizările cardiace, cerebrale, osoase. În zonele endemice sunt 

posibile, cu incidenţă scăzută, localizări glandulare (mamare, parotidiene, 

tiroidiene), musculare, genitale, orbitale.  

În aceste localizări viscerale, chistul hidatic are evoluţie clinică 

pseudotumorală.  

Chistul hidatic splenic poate evolua ca şi o formaţiune 

pseudotumorală localizată în hipocondrul stâng, dureroasă la palpare. Două 

complicaţii sunt relevante: suprainfecţia bacteriană sau ruptura (brutală sau 

insidioasă) a chistului hidatic.  
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Chistul hidatic renal evoluează ca o tumoră renală, declanşează 

colici nefritice şi hidaturie.  

Chistul hidatic cardiac este rar iar simptomatologia lui este 

neconcludentă. Se poate manifesta ca o insuficienţă coronariană.  

Chistul hidatic cerebral induce un tablou clinic de tumoră 

cerebrală, cu hipertensiune intracraniană.  

Chistul hidatic osos este singura localizare în care nu se formează 

perichist. Chistul nefiind limitat, se dezvoltă într-o manieră anarhică.            

Diagnosticul  este dificil, prognosticul grav, deoarece boala se manifestă 

doar când leziunile sunt mari şi evoluate. Semnele cele mai frecvente sunt 

reprezentate de: fractura spontană, tumefacţia dureroasă.  

            

            Tratamentul chistului hidatic (hidatidozei) 

Tratamentul de elecţie al chistului hidatic este chirurgical. Excizia 

chirurgicală trebuie să fie cât mai largă, pentru a nu leza chistul hidatic, 

prevenind astfel hidatidoza secundară.  

Tratamentul medicamentos se realizează cu Flubendazol 

(Fluvermal, Fluoromebendazol), Albendazol (Zentel), Mebendazol 

(Vermox) şi este indicat în: 

- tratamentul medical preoperator, pentru evitarea riscului de diseminare 

secundară a protoscolecşilor în cursul intervenţiei chirurgicale; 

- tratamentul hidatidozei generalizate; 

- tratamentul chisturilor hidatice mici, puţin accesibile chirurgical.  

 

ECHINOCOCOZA ALVEOLARĂ 

 

Echinococoza alveolară este o parazitoză umană rezultată din 

dezvoltarea la om a formei larvare a teniei Echinococcus  multilocularis, 

întâlnită în stare adultă la vulpe, câine şi la alte caniide. 

 

Patogenie 

Ouăle embrionate ingerate accidental de om, preluate fie de pe 

blana vulpilor sau a câinelui sau de pe obiectele contaminate cu dejecţii de 

vulpe, câine, fie prin consum de crudităţi insuficient spălate, pierd 

învelişurile sub acţiunea sucurilor digestive, eliberează embrionul hexacant, 

care pătrunde pe calea venei porte şi ajunge în ficat, unde va da naştere 

formei larvare. Larva are aspectul unei tumori invazive, nedelimitată, de tip 

alveolar sau multilocular. Este dură, fibroasă, cu suprafaţa neregulată şi 

prezintă numeroase cavităţi mici şi inegale. În aceste cavităţi se găseşte o 

substanţă gelatinoasă, care reprezintă masă parazitară proliferativă. 

Pseudopodele de masă proliferativă, emise prin discontinuităţile cuticulei se 

propagă în parenchimul hepatic din aproape în aproape, comportându-se ca 

un proces neoplazic. De asemenea produc necroza parenchimului hepatic.  
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Aspectul pseudotumoral conferit de caracterul infiltrativ al formei 

larvare este completat şi de posibilitatea de metastazare: masa proliferativă 

se poate infiltra şi perfora un vas sanguin, cu diseminare la distanţă şi 

localizări secundare în diverse viscere, unde apar metastaze parazitare 

cerebrale sau pulmonare.  

Modalităţile de contaminare explică existenţa grupelor de risc pentru 

această boală: vânători, silvicultori, veterinari, agricultori, persoane din 

mediul rural.  

 

Evoluţie clinică 

Boala afectează cu predilecţie persoanele adulte, deoarece incubaţia 

este lungă de aproximativ 10 ani. În timp, prin evoluţia procesului parazitar 

se instalează manifestări pseudotumorale hepatice: 

 icter de tip obstructiv, progresiv, fără remisie, însoţit de prurit, 

urină brună, materii fecale decolorate; 

 dureri abdominale cronice; 

 hepatomegalie dură, neregulată, dureroasă, progresivă.  

Alte semne clinice sunt datorate complicaţiilor. Pot fi întâlnite 

următoarele complicaţii: 

 fenomene compresive, care determină hipertensiune portală şi 

hemoragii digestive (prin ruptura varicelor esofagiene); 

 fistule biliare (prin deschiderea masei parazitare în căile biliare); 

 complicaţii infecţioase (angiocolite, septicemii); 

 metastaze pulmonare sau cerebrale. 

Evoluţia bolii este în majoritatea cazurilor letală, datorită afectării 

hepatice difuze şi a tendinţei de implicare a hilului hepatic. Boala poate fi 

confundată cu procese tumorale de altă natură. Este necesar diagnosticul 

diferenţial faţă de un proces neoplazic.  

            

            Tratamentul echinococozei alveolare 

Singurul tratament curativ la ora actuală este tratamentul 

chirurgical, dar acesta este practicabil rar (la 10% din pacienţi), datorită 

diagnosticului efectuat doar în fazele tardive ale bolii şi a tendinţei de 

implicare a hilului hepatic. 

Tratamentul medicamentos se realizează în prezent cu Albendazol 

(Zentel), Mebendazol (Vermox). Se aplică pacienţilor la care nu este 

posibilă intervenţia chirurgicală, motiv pentru care are o eficienţă scăzută. 

Nu este curativ ci doar întârzie evoluţia parazitozei. 

 

MEDICAŢIA    ANTIHELMINTICĂ 

 

În terapia helmintiozelor se utilizează diverse chimioterapice 

antihelmintice. După structura chimică şi natura helmintului pot fi: 
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Medicamente antinemathelmintice 

 Derivaţi de tiazol: DECARIS, MINTEZOL, FLUVERMAL 

(Flubendazol), ZENTEL (Albendazol), MEBENDAZOL, FASINEX 

(Triclabendazol):  

1. Derivaţi de pirimidină: COMBANTRIN  

2. Derivaţi arsenicali: BEMARSAL (Difetarson) 

3. Cianină roşie - pamoat de sau embonate de pyrvinium: 

VERMIGAL (Vanquin, Molevac, Povanyl) 

4. Pentametilpararoznilină (violet de genţiană): OXIURAN 

5. Derivat de piperazină, (sub formă de citrat sau adipat): 

NEMATOCTON (Vermicid, Antivermin, Piavermint) 

6. Derivat de amoniu cuaternar: hidroxinaftoat de befeniu: 

ALCOPAR 

 

Medicamente antifilariene 

1. Derivat de piperazină: NOTEZINE (Dietilcarbamazina, Loxuran) 

2. AMBILHAR (Niridazol) 

3. Derivat semisintetic al avermectinei, macrolid produs de 

Streptomyces avermitilis: MECTIZAN (Ivermectine). 

4. Derivat de uree: MORANYL (Suramina) 

 

Medicamente antibilharziene 

1. Derivat de tetraquinoleină: VANSIL (Oxamniqina): 

2. Derivat de tionă - dithioltionă: OLTIPRAZ  

3. Organofosforic: BILARCIL (Metrifonate) 

 

Medicamente antiplathelmintice  (antitrematode, anticestode) 

 Pyrazino-isoqinoleine: qinoleinpirazină ciclică: BILTRICIDE 

(Praziquantel)  

 Derivat de salicilamidă: TREDEMINE (Niclosamide, 

Yomesan) 

 Dichlorphene: PLATH - LYSE 

 Clorhidrat de emetină: DEHIDROEMETINA 

 Diclorofenol: BITIN (Bithionol) 

 Derivat de difenil: BILEVON (Niclofolan) 

 

Antihelminticele pot fi active asupra viermilor adulţi (vermicide) şi 

inactive asupra formelor larvare, dar există şi antihelmintice cu acţiune 

antilarvară (larvicide), cum ar fi: Fluvermal (Flubendazol), Zentel 

(Albendazol), Vermox (Mebendazol), Mintezol (Thiabendazol), Notezine 

(Dietilcarbamazină), prin administrare per os sau aplicarea sub formă de 
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unguent concentrat, aplicat de mai multe ori pe zi, la extremitatea activă a 

traiectului larvar, în cazul migrării tegumentare a larvelor. 

 

     
 

PATOGENEZA PROTOZOOZELOR 

 

Amibe libere  

 

De importanţă medicală sunt amibele libere din genul Acanthamoeba 

şi Naegleria. 

 Rezervorul acestor amibe este mediul extern (ape, sol, aer). 

  

Naegleria 

 

Naegleria fowleri este întâlnită în Africa, America Centrală şi de 

Sud, Noua Zeelandă, SUA dar şi în Europa. 

 

Patogenie 

 Naegleria pătrunde pe cale nazală în timpul înotului în ape 

contaminate cu forma vegetativă (trofozoit), flagelată sau forma de chist: 

bazine cu apặ termalặ, lacuri poluate şi mai rar prin inhalarea de aer poluat 

cu chisturi. Forma vegetativă (trofozoit) este forma invazivặ a parazitului, 

producặtoare de boalặ. Progresează spre sinusuri şi pe calea nervilor 

oftalmici spre LCR, bulbii oftalmici, SNC.  

Formele vegetative a amibelor (forme rotunde şi forme alungite, 

mobile, emiţând un pseudopod larg anterior) se multiplică în meninge, 

creier, măduva spinală,  producând necroză cerebrală, medulară şi o reacţie 

inflamatorie perivasculară (infiltrat inflamator cu aglomerarea PMN 

neutrofile). Meningele este congestionat, LCR purulent iar în secţiunile 

cerebrale, amibele sunt detectate perivascular. Prezenţa amibelor în SNC 

determină  meningoencefalita acută primară amibiană, la persoane 

imunocompetente, întâlnită cu predilecţie la copii şi tineri, fapt explicabil 

probabil, prin contactul mai frecvent cu apa, datorită înotului sau a 

dobândirii imunităţii la adulţi, prin infecţii repetate. 

 

Evoluţie clinică 

 Boala debutează brusc după o incubaţie de 3-7 zile. Bolnavii prezintă 

febră, cefalee, rinită, tulburări de gust, miros, simptome meningeale. La 3-4 

zile se instalează encefalita difuză, cu manifestări neurologice grave: 

dezorientare, convulsii, hipertensiune intracraiană, comă. Decesul survine în 

5-7 zile prin comă şi insuficinţă cardiorespiratorie. 
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Acanthaemoeba 

  

Patogenie 

Paraziţii (chistele existente în praf, în apa poluată, în dezinfectante 

oftalmice) pătrund prin tegument, cornee (în cazul unor ulceraţii, 

traumatisme), mucoasa respiratorie, mucoasa genito-urinară. Forma 

vegetativă (trofozoit) este forma invazivặ, producặtoare de boalặ. La locul 

de pặtrundere a amibelor se pot produce: 

 1. Keratitele amibiene - acanthamoeboze oculare la persoane 

imunocompetente (Acanthamoeba castellanii, Acanthamoeba polyphaga). 

Keratita amibiană este secundară aplicării de lentile de contact, contaminate 

cu amibe viabile, din soluţiile oftalmice (A. castellanii, A. polyphaga); 

Soluţiile se contaminează cu formele chistice existente în praf. Lentilele 

produc microtraumatisme corneene, prin care amibele pătrund şi se 

multiplică în stroma corneeană. Keratita poate fi şi consecinţa unor 

traumatisme accidentale. Multiplicarea amibiană determină congestie 

oculară, eroziuni, vezicule pe cornee. În prezent, a crescut incidenţa keratitei 

amibiene. Reprezintă un focar de diseminare hematogenă a amibelor şi 

localizare secundară viscerală. 

 2. Otite, ulcere cutanate (Acanthamoeba astronyxis), osteomielită 

mandibulară (Acanthamoeba castellanii), miocardite, pneumonii. 

Amibele diseminează pe cale hematogenă spre diverse organe: 

creier, plămâni, ganglioni limfatici, glande suprarenale, miocard. 

Diseminarea hematogenă poate fi consecinţa sinuzitei, a keratitei amibiene, 

a pneumoniei sau a leziunilor cutanate şi poate fi cauza 

meningoencefalitelor amibiene granulomatoase subacute (Acanthamoeba 

castellanii, Acanthamoeba culberstonii, Acanthamoeba astronyxis). 

 Meningoencefalita granulomatoasă amibiană este întậlnitặ la 

imunodeprimaţi, fiind consecinţa diseminării hematogene a amibelor, fapt 

sugerat de localizarea formelor vegetative şi a chisturilor perivascular. Se 

produc leziuni granulomatoase în punte, cerebel Este subacută, progresivă, 

evoluând în decurs de câteva săptămâni (39 zile până la 120 zile), de la 

meningoencefalită focală la meningoencefalită difuză, letală la 

imunodeprimaţi.  

 Evoluţie clinică  

 Debutul este insidios (în aproximativ 10 zile), bolnavii prezentând 

tulburări de comportament, convulsii, hemipareză, febră, cefalee, 

meningism, tulburări vizuale, ataxie. 

             

           Tratamentul  meningoencefalitei acute amibiane 

 Este adesea iluzoriu, dificil, datorită rezistenţei amibelor. Se poate 

folosi Fungizone (Amphotericina B) i.v sau intrarahidian. Eficacitatea 
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Fungizonului este potenţată de Tetraciclină şi Rifampicină, probabil, datorită 

infectării amibelor cu Legionella pneumoniae.  

 

Tratamentul meningoencefalitei granulomatoase amibiane 

 În keratită se indică crioterapie, Brolene (propamidină isethionat, 

soluţie 1%) aplicat local şi Neosporin (unguent, aplicat local). 

 În meningoencefalita granulomatoasă subacută şi alte forme 

viscerale se indică Fungizone (Amphotericina B). În studii experimentale, 

par active şi Miconazolul, Ketoconazolul, Paramomicina, Neomicina, 

datorită asocierii amibelor cu fungi sau bacterii, mai ales în apă, soluţii 

oftalmice, acestea asigurând substanţele nutritive necesare amibei. Nu se 

aplică corticoterapie. 

 

 

ENTAMOEBA HISTOLITICA  

 AMIBIAZA 

 

 Amibiaza este o parazitoză produsặ de Entamoeba histolitica.  

 O particularitate a acestei parazitoze este procentul crescut de 

purtători sănătoşi în zonele endemice (90-95% dintre persoanele infectate), 

boală invazivă fiind întâlnită cu incidenţă crescută la copiii din zonele 

endemice, la homosexuali (30%) şi la călători din zonele neendemice. 

Amibiaza poate evolua asimptomatic la purtători sănătoşi sau ca o 

enterită acută de tip dizenteriform: amibiaza boală sau amibiază invazivă 

(amibiaza intestinală acută sau dizenteria amibiană), complicată uneori cu 

amibiază viscerală, în special hepatică, cu prognostic sever. 

Amibiaza este endemică în ţările tropicale, fiind întâlnită la 50% din 

populaţie. Produce aproximativ 100.000 de decese anual pe glob. În ţările cu 

climat temperat, parazitoza este întâlnită cu incidenţă redusă, la 5% din 

populaţie, evoluând frecvent asimptomatic.  

 Amibiaza este favorizată de condiţii de igienă defectuoasă. Poate fi 

„importată” din zonele endemice de către călători sau imigranţi purtători 

sănătoşi. 

 Amibiaza este în prezent o cauză importantă de diaree la pacienţii 

AIDS. 

 

Patogenie 

Entamoeba histolytica parazitează organismul uman la nivelul 

intestinului gros (cec, colon, sigmoid). 

Formele „minuta” trăiesc la nivelul lumenului colic, neantrenând nici 

un fel de perturbări. Ciclul lor nepatogen la purtătorii sănătoşi poate fi 

nedefinit, încetând odată cu apariţia factorilor favorabili instalării ciclului 
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patogen şi a formelor histolitice, sau corespunde fazei de incubaţie a 

amibiazei invazive, de durată variabilă. 

La „purtătorii sănătoşi" asimptomatici se produce ciclul 

nepatogen, la nivelul lumenului colic (intracolic). Ciclul nepatogen poate 

evolua nedefinit, fiind responsabil de diseminarea parazitozei la persoane 

susceptibile, prin chisturi eliminate cu dejecţiile purtătorilor sănătoşi. 

Declanşarea ciclului patogen este dependentă de intervenţia 

factorilor favorizanţi, care ţin atât de bolnav, cât şi de parazit:  

 Bolnav: gradul de rezistenţă a persoanei parazitate, echilibrul 

nutriţional,  modificarea microbiocenozei intestinale prin AB 

terapie, călători neimuni. 

 Parazit: unele tulpini de Entamoeba histolitica, în general 

tulpinile asiatice sunt mai virulente decât alte tulpini.  

 În aceste condiţii, infecţia amibiană determină amibiaza intestinală 

- amibiaza invazivă (amibiaza boală).  

 Entamoeba hystolitica hystolitica: forma vegetativă „magna" 

patogenă, responsabilă de boală, este hematofagă, necrozantă tisulară 

(histolitică) şi mobilă. 

Formele histolitice posedă un bogat echipament enzimatic, care le 

conferă o capacitate necrozantă tisulară. Ele străbat peretele colic, ajung în 

submucoasă unde se multiplică activ, formând microabcese colice. Formele 

histolitice conţinute în aceste microabcese submucoase sunt eliminate în 

lumenul colic, unde au 2 posibilităţi evolutive: se elimină prin materiile 

fecale  sau pot reveni la forma „minuta”, care se transformă în chisturi, care 

sunt eliminate cu MF.  

Formele histolitice exercită un puternic efect litic, necrozant asupra 

ţesuturilor. Invadează epiteliul colonic, aderă de celulele mucoasei 

intestinale, determinând citoliza lor. Citoliza se produce prin contactul direct 

al celulei cu parazitul, care posedă un bogat echipament enzimatic (enzime 

proteolitice, glicozidaze şi proteine formatoare de pori) care contribuie la 

citoliză. Amibele pătrund printre celulele mucoasei, în submucoasă.  

 Se produce astfel necroză tisulară, invazie leucocitară, formându-se 

microabcese, numite abcese în buton de cămaşă, aspect datorat faptului că 

amibele sunt localizate la periferia abcesului şi prin liza continuă a ţesutului 

înconjurător, lărgesc punga de puroi, legată de mucoasă printr-un canal 

îngust, format de amibe. 

 Stratul mucos de la suprafaţă nefiind vascularizat, se decolorează, 

producând microulceraţii intestinale, cu margini neregulate, acoperite de o 

substanţă gelatinoasă şi delimitate de o zonă de hiperemie. Penetrând 

peretele intestinal, formele histolitice produc ulceraţii mucoase, care 

determină hemoragii minime şi suprainfecţii bacteriene. În pereţii intestinali 

amibele excită filetele nervoase intestinale, motorii, secretorii, senzitive, 

ducând la creşterea peristaltismului intestinal, hipersecreţie mucoasă şi 
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dureri abdominale. Astfel se explică principalele simptome ale amibiazei 

intestinale acute.  

 Amibele pot penetra în profunzime, în musculatură, seroasa 

intestinală, cauzând complicaţiile abdominale ale amibiazei: perforaţii 

intestinale, peritonită, apendicită amibiană. 

 Amibele pot străbate şi pereţii vasculari, diseminează prin torentul 

circulator în alte organe (ficat, plămân, creier, rinichi), unde produc leziuni 

necrotice, difuze sau abcedate, declanşând complicaţiile viscerale, 

extraintestinale ale amibiazei - amibiază viscerală: amibiază hepatică, 

amibiază pulmonară, amibiază pleuro-pulmonară, amibiază cerebrală (rar), 

sau cu alte localizări. La nivelul acestor organe apar focare mici de necroză 

care prin confluere, pot forma unul sau mai multe abcese colectate. 

 În evoluţie se înregistrează şi complicaţii intestinale cronice: 

colopatie postamibiană, amoebom (tumoră intestinală benignă).  

 

Evoluţie clinică 

 La „purtătorii sănătoşi" evoluţia este asimptomatică. 

 Amibiaza intestinală acută sau dizenteria amibiană evoluează ca un 

sindrom diareic dizenteriform. Debutează în general brusc, caracteristic 

prin triada simptomatică: dureri abdominale, tenesme, scaune mucoase sau 

mucosanguinolente (5-10 scaune diareice pe zi).  

 Starea generală bună la debutul bolii se poate altera prin prelungirea 

episodului acut, producându-se deshidratare, astenie. Temperatura rămâne 

normală. 

 Corect tratată, amibiaza intestinală se vindecă rapid şi definitiv. 

Netratată sau tratată necorespunzător, amibiaza intestinală evoluează cronic, 

instalându-se:  

- colopatia postamibiană, datorată fenomenelor sclero-inflamatorii 

şi neurovegetative. Se manifestă prin diaree alternând cu 

constipaţie. Leziunile cicatriceale favorizează sindroame 

ocluzive sau subocluzive. 

- amoebonul - tumoare  benignă, granulomatoasă, localizată la 

nivelul cecului sau a sigmoidului. Este consecinţa reacţiei 

granulomatoase intestinale, întreţinută de prezenţa formelor 

histolitice. Simulează clinic şi radiologic un cancer colic. 

  

Amibiaza viscerală evoluează cu: febră, alterarea stării generale, 

semne obiective organice pseudotumorale, hiperleucocitoza, VSH crescut. 

 Amibiaza hepatică: este cea mai frecventă localizare 

extraintestinală. Poate surveni în cursul unei amibiaze acute sau poate 

complica o amibiaza intestinală veche, asimptomatică, motiv pentru care în 

peste 50% dintre cazuri pare a fi primitivă. Se disting 2 forme clinice, adesea 

intricate:    
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 - hepatita difuză parenchimatoasă presupurativă manifestă clinic 

prin:  dureri intense în hipocondrul drept, hepatomegalie, febră (39-40°), 

alterarea stării generale. 

 - abces hepatic, manifest prin tablou clinic de supuraţie profundă cu:  

alterarea stării generale, temperatură oscilantă, hepatomegalie dureroasă, 

VSH ridicat, hiperleucocitoză cu PMN neutrofile. 

 

 

Tratamentul amibiazei 

 În amibiaza intestinală acută se folosesc amibicide tisulare active 

asupra formelor histolitice şi mai puţin active asupra formelor „minuta”, 

prezente în lumenul intestinal: Metronidazol (Flagyl), Tinidazol 

(Fasygine), Secnidazol (Flagentyl),  Ornidazol  (Tiberal). 

  La purtătorii sănătoşi se folosesc amibicide de contact active 

asupra amibelor „minuta” din lumenul intestinal: Bemarsal, 

Paramomycina (Humatin),  Intertrix. 

 Se recomandă în special la persoane infectate cu HIV, călători 

neimuni, gravide, persoane malnutrite, copii mici, pacienţi supuşi unor 

tratamente cu corticosteroizi. Terapia cu amibicide de contact este rău 

tolerată. 

 În amibiaza viscerală, în formele grave datorită complicaţiilor ca 

peritonita, ruptura abceselor amibiene, se recomandă: Dehidroemetina pe 

cale parenterală,  AB terapie cu spectru larg, tratament chirurgical (drenaj) 

în caz de abces voluminos. 

  

AMIBE NEPATOGENE 

 

 Principalele amibe intestinale nepatogene sunt: Entamoeba coli, 

Entamoeba hartmanni, Endolimax nana, Pseudolimax bütschlii. 

Dientamoeba fragilis este potenţial patogen, la imunodeprimaţi. 

 Amibele nepatogene sunt localizate în lumenul intestinal, persoanele 

parazitate putând fi asimptomatice.  

 În anumite situaţii pot declanşa un sindrom diareic sau pot exacerba 

o colită preexistentă. Devin patogene, în prezenţa unor factori 

favorizanţi.Factorii favorizanţi sunt: 

- numărul mare de paraziţi 

- perturbarea echilibrului gazdă-parazit, influenţat de modificarea 

condiţiilor locale intestinale, stres, oboseală, factori psihici, scăderea 

rezistenţei organismului, regim alimentar necorespunzător. 

 În prezenţa factorilor favorizanţi, amibele determină, prin acţiune 

iritativă asupra mucoasei intestinale (mişcarea lor la suprafaţa mucoasei), 

colită spastică, cu diaree mucoasă şi uneori fenomene alergice prin produşii 

metabolici, toxici. 
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 Dientamoeba fragilis produce la imunodeprimaţi sindrom diareic, 

apendicită, dar nu şi manifestari tisulare, deoarece parazitul rămâne în 

lumenul colic.  

  

 

GIARDIA INTESTINALIS  

 GIARDIOZA (LAMBLIAZA) 

 

Giardioza este produsặ de Giardia intestinalis (Lamblia intestinalis) 

sau Giardia Lamblia. Giardia Lamblia este cel mai frecvent agent 

identificabil intestinal şi reprezintă în prezent, una dintre cele mai 

importante cauze a enteritelor endemice şi epidemice, a bolilor cronice 

diareice debilitante şi a enteritei turiştilor. 

Giardioza este o parazitoză intestinală, cosmopolită, întâlnită la toate 

vârstele, dar cu precădere la copiii mici. Este contagioasă şi prezintă un 

caracter de colectivitate (familie, colectivităţi de copii mici), fiind favorizată 

de igiena deficitară şi de aglomerări umane urbane. 

Giardioza are o distribuţie geografică universală. Este mai frecventă 

în ţările în curs de dezvoltare, din zonele tropicale, unde Giardia este unul 

dintre principalii patogeni intestinali, care infectează copiii având prevalenţa 

de 20-50%. Este întâlnită şi în zonele temperate. La noi în ţară ocupă al 

doilea loc ca frecvenţă, după oxiurază. 

    

 

Patogenie 

 Giardia intestinalis a fost considerat mult timp un parazit comensal, 

datorită faptului că  aproximativ 50% (35-75%) din persoanele infectate cu 

Giardia intestinalis sunt purtători sănătoşi asimptomatici. 

 Ulterior, asocierea sa cu diareea, malabsorbţia la copii, epidemiile 

hidrice, precum şi infecţiile umane experimentale au stabilit definitiv 

patogenitatea sa. Aceasta este însă condiţionată de virulenţa tulpinii, 

numărul paraziţilor ingeraţi şi răspunsul imun  al gazdei.  

 După contaminare se produce transformarea chisturilor ingerate în 

trofozoiţi. Condiţiile care determină transformarea chistului în forma 

vegetativă nu sunt precis cunoscute. Trofozoiţii colonizează  suprafaţa 

mucoasei duodeno-jejunale şi rar, mai ales la  copii, ileonul  sau colonul. 

Trofozoiţii necesită pentru dezvoltarea lor dizaharide (lactoză), fosfolipide, 

acizi graşi, colesterol. 

 Prezenţa lipidelor biliare, a mucinelor intestinale, a enterocitelor 

potenţează creşterea şi dezvoltarea sa, ceea ce explică predilecţia Giardiei 

intestinalis  de a coloniza intestinul subţire. Trofozoiţii au tendinţa de a se 

ataşa de mucoasa duodeno-jejunală, prin discul de aderare (la nivelul unui 
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receptor specific), de a pătrunde în criptele mucoasei intestinale şi chiar în 

submucoasă.  

 Ca urmare a fixării trofozoiţilor pe marginea în perie a enterocitelor 

se produce: lezarea marginii în perie a enterocitului  (demonstrată la unii 

pacienţi prin ME); modificarea capacităţii absorbante a enterocitului, 

utilizarea de către parazit, prin osmoză a substanţelor nutritive deja asimilate 

şi dializate de enterocit. La acestea se adaugă consecinţele prezenţei unui 

număr mare de paraziţi pe suprafaţa mucoasei intestinale. Pot exista un 

milion de trofozoiţi/cm3 de mucoasă intestinală.  

 Mecanismele menţionate declanşează un intens proces inflamator: 

duodenojejunită. Procesul inflamator se poate extinde la nivelul căilor 

biliare: colecistită, antrenând stază biliară, hepatomegalie şi manifestări 

hepatobiliare.  
 Lambliaza poate evolua ca o enterită, enterocolită.  

 În cazul unei infecţii masive, porţiuni extinse ale mucoasei 

intestinale sunt acoperite de o perdea de paraziţi, care împiedică procesul 

obişnuit de absorbţie a substanţelor nutritive, determinând tulburări de 

malabsorbţie. 

 Prin absorbţia produşilor metabolici, toxici ai parazitului, la copii se 

pot asocia tulburări nervoase şi mai rar manifestări alergice (în 10% din 

cazuri). 

 Patogenitatea Giardiei poate creşte, prin asocierea sa cu alte infecţii 

parazitare, bacteriene (dizenterie) sau stări patologice.  

 

 

Evoluţie clinică 

 Infecţia cu Giardia intestinalis poate evolua asimptomatic: purtători 

sănătoşi (35-75%), cu rol în diseminarea parazitozei sau clinic manifest, ca 

un sindrom diareic acut autolimitant sau cu progresie spre sindrom 

diareic cronic, asociat cu malabsorbţie şi scădere în greutate. 

 Giardioza (Lambliaza) clinic manifestă este expresia duodenitei, 

duodenojejunitei, enteritei sau enterocolitei lambliazice, care evoluează 

independent sau asociat, conturând o simptomatologie polimorfă. Sunt 

întâlnite forme enteritice (mai frecvente la copii), hepatobiliare, duodenitice 

(mai frecvente la adulţi), pseudosprue cu tulburări asociate de absorbţie 

intestinală. 

 Giardioza evoluează diferit la adulţi şi la copii. 

 La adulţi, debutul este în general insidios, cu durată de 1-2 

săptamâni, timp în care examenul coproparazitologic poate fi negativ, 

deoarece, perioada de la ingerarea chisturilor până la eliminarea lor poate fi 

mai mare decât debutul bolii. Scaunele sunt păstoase, mai rar diareice, 

însoţite de dureri abdominale postprandiale, fără localizare precisă. Adesea 

simptomatologia este mai discretă constând doar în dureri postprandiale. 
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Uneori se declanşează o adevărată duodenită parazitară, cu repercusiuni 

asupra funcţiilor hepatobiliare. Trebuie suspectată giardioza la un bolnav cu 

scaune păstoase şi greţuri. 

 La copii, debutul este uneori brusc şi sunt mai intense tulburările 

intestinale. Scaunele sunt adesea frecvente, semilichide. Concomitent, 

copiii prezintă anorexie şi iritabilitate. În cazuri severe, giardioza poate 

provoca la copii veritabile sindroame de malabsorbţie intestinală (proteică, 

dizaharidică, avitaminoză A, B12, etc.), cu deficit de creştere. 

 La pacienţii AIDS, giardioza poate antrena diarei prelungite, 

responsabile de malabsorbţie. 

  

Tratamentul giardiozei 

 Se practică tratament medicamentos cu: Metronidazol (Flagyl), 

Tinidazol (Fasygine). 

 

 

FLAGELOZE INTESTINALE 

 

 Flagelate intestinale: Trichomonas intestinalis, Chilomastix mesnili, 

Embadomonas intestinalis (Retortamonas), Enteromonas hominis trăiesc în  

lumenul colonului unde se hrănesc cu microflora intestinală. Sunt 

condiţionat patogene. Ele pot deveni patogene în anumite condiţii oferite de 

microbiocenozele locale sau sunt în cantitate mare şi provoacă iritaţie 

intestinală, declanşând o enterocolită sau agravând evoluţia unei dizenterii 

bacilare.  

 

BALANTIDIUM COLI  

 BALANTIDIOZA 

 

Balantidioza sau dizenteria balantidiană, este o infecţie umană cu 

incidenţă scăzută, dar cu o largă distribuţie geografică, întâlnită cu predilcţie 

în zonele tropicale. 

 

Patogenie 

 Persoanele normale, imunocompetente sunt rezistente la infecţia cu 

Balantidium coli. Balantidioza se întâlneşte la persoane care vin în contact 

cu porcinele, dar şi la persoane fără risc profesional, la persoane cu 

aclorhidrie, subnutrite şi cu igienă deficitară. 

 Trofozoiţii invadează şi străbat mucoasa intestinală la nivelul 

ileonului terminal şi al colonului, datorită hialuronidazei parazitare, 

multiplicându-se ulterior în submucoasă. Produce ulceraţii cu contur 

neregulat, asemănătoare cu cele din amibiază, dar de dimensiuni mai mari şi 
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abcese. Numărul leziunilor depinde de intensitatea infecţiei şi de 

susceptibilitatea gazdei. 

  

Evoluţie clinică 

 Balantidioza este în general asimptomatică, dar poate evolua clinic 

manifest, ca un sindrom diareic holeriform intermitent  sau ca o colită 

cronică recurentă, diareea apoasă sau mucoasă alternând cu constipaţia. 

Uneori, în special în zonele endemice şi în infecţiile cronice, bolnavii 

prezintă scaune mucosanguinolente, tenesme şi colici abdominale. Se 

conturează forme clinice grave, letale ale balantidiozei, care evoluează 

asemănător amibiazei intestinale severe, cu ulceraţii ale mucoasei colonului, 

perforaţii intestinale, peritonite. Ocazional este posibilă diseminarea 

extraintestinală a parazitului, cu localizări secundare în ganglionii 

mezenterici, ficat, pleură. 

 

Tratamentul balantidiozei 

 Terapia balantidiozei cu Tetraciclină, Oxitetraciclină, Ampicilină 

pare eficientă. Se poate utiliza ca medicaţie alternativă terapia cu 

Metronidazol sau Iodoquinol.   

 

CRYPTOSPORIDIUM  

 CRIPTOSPORIDIAZA 

     

 Protozoarul a fost considerat benign, comensal până în 1955, când a 

fost recunoscut ca agent etiologic al enteritei fatale la curcani. Ulterior 

parazitul a fost asociat cu enterite severe, la numeroase specii de animale şi 

păsări. Parazitoza este prevalentă la mamiferele tinere, la nou născuţi 

dezvoltându-se un sindrom diareic grav.  

 Criptosporidiaza umană a fost descrisă în 1976, la persoanele 

imunocompromise iar din 1981, Cryptosporidium a fost incriminat în 

etiologia enteritelor severe la pacienţi AIDS. Examinările coprologice au 

depistat Cryptosporidium şi la persoane imunocompetente (îngrijitori de 

animale, călători în zonele calde, umede, în Africa, Haiti, unde parazitoza 

este frecventă).   

Criptosporidiaza este o parazitoză cosmopolită, larg întâlnită şi 

răspândită pe glob deşi nu este cunoscută incidenţa sa reală. Rata de infecţie 

variază între 0,6-20% în ţările dezvoltate şi 4-32 % în ţările în curs de  

dezvoltare. Frecvenţa sa în populaţia umană este superioară formelor clinic 

manifeste, datorită numeroşilor purtători sănătoşi. Enterita criptosporidială 

este tot mai frecvent descrisă, la persoane cu infecţie HIV. În SUA, 

incidenţa enteritei criptosporidiale la pacienţi AIDS este de 3-20% iar în 

Africa, Haiti, peste 50% din pacienţii AIDS au enterită criptosporidială. Rata 
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crescută de prevalenţă pare a fi asociată cu vârsta tânără şi sezoanele umede 

şi calde ale anului.  

 

Patogenie 

 Criptosporidiaza  este recunoscută ca şi o cauză comună a enteritelor 

pe tot globul, dar Cryptosporidium rămâne un parazit patogen puţin înţeles. 

Situsul infecţiei pare a fi intestinul subţire.  

Sunt importante două specii întâlnite la om şi mamifere. 

- Crypyosporidium parvum: o specie care cauzează enterită la vaci şi la 

om. 

- Crypyosporidium muris: o specie care infectează stomacul animalelor. 

 Adiţional există 2 specii care afectează păsările: Cryptosporidium 

muris baileyi, Cryptosporidium meleagridis. 

Ciclul de viaţă al Cryptosporidiumului, constă în stadii endogene 

asexuate, urmate de stadii endogene sexuate, care se produc în aceeaşi 

gazdă, la nivel intestinal şi conduc la eliminarea prin MF a oochisturilor. 

Infecţia umană este iniţiată prin ingestia, oochisturilor (prin alimente, apă, 

contact interuman). 

 Sub acţiunea sucului gastric, peretele oochistului se distruge, 

eliberând cei 4 sporozoiţi, care sunt forma invazivă a parazitului. 

Sporozoiţii se implantează în celulele epiteliului intestinal al gazdei, la 

suprafaţa vilozităţilor, pătrund în celula intestinală, sub marginea în perie a 

enterocitului, unde îşi continua evoluţia. Sporozoiţii se rotunjesc şi se 

transformă în trofozoiţi, în interiorul cărora începe diviziunea nucleară, prin 

multiplicare asexuată (merogonie), rezultând merontul, o masă 

protoplasmatică 6-8 merozoiţi, care sunt eliberaţi din meronţi şi reinvadează 

alte celule intestinale.   

 După mai multe cicluri asexuate, merozoiţii eliberaţi, iniţiază un 

ciclu sexuat,  dând naştere unui oochist. În interiorul oochistului se 

diferenţiază sporozoiţii. Oochisturile se elimină prin MF. 

Studiile ultrastructurale ale intestinului infectat, relevă penetrarea 

printre microvili, stadiile endogene ale parazitului şi localizarea acestuia sub 

membrana celulei gazdă, într-o poziţie unică, intracelulară dar 

extracitoplasmatică, înconjurat de o vacuolă parazitoforă. 

La persoane imunocompetente, prezenţa paraziţilor în enterocite, 

poate antrena modificările histologice minime sau moderate, necorelate cu 

gradul de infecţie şi simptomatologia clinică. Se produce pierderea 

microvililor, alungirea criptelor intestinale şi infiltrat inflamator în lamina 

propria cu limfocite, polimorfonucleare, celule plasmatice.  

 La pacienţii AIDS s-au descris modificări histologice marcate, care 

variază de la inflamaţie acută la necroză gangrenoasă. La aceşti pacienţi s-au 

descris şi colecistite şi colangite criptosporidiale. 
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 Datele histopatologice existente în prezent aduc puţine dovezi care să 

elucideze mecanismele patogenetice ale criptosporidiazei clinic manifeste. 

Diareea secretorie holera-like şi malabsorbţia asociată cu evoluţia cronică a 

criptosporidiazei sugerează că pot fi operative: producerea de enterotoxină, 

precum şi distrucţia fizică a marginii în perie. 

 La pacienţii AIDS şi la alte persoane imunocompromise studiile 

biopsice au relevat prezenţa cryptosporidiilor în tot tractul digestiv: faringe, 

esofag, stomac, duoden, intestin subţire, apendice, colon, rect, pancreas, căi 

pancreatice, bilă, vase din submucoasa colonică şi în tractul respirator. La 

pacienţii AIDS au fost găsite cryptosporidii în spută, aspirat traheal, lavaj 

bronhoalveolar şi ţesut pulmonar. Majoritatea pacienţilor au concomitent 

criptosporidiază gastrointestinală şi alţi patogeni pulmonari, motiv pentru 

care este dificil să se aprecieze  în ce măsură parazitul este un comensal 

respirator  sau un adevărat patogen pulmonar. S-au descris cazuri rare de 

pneumonie criptosporidială, explicate prin derularea ciclului evolutiv al 

criptosporidiilor, la nivelul aparatului respirator. 

 La pacienţii imunocompetenţi nu s-a descris nici criptosporidiază 

pulmonară nici cea biliară. 

 

Evoluţie clinică 

 La persoanele imunocompetente, infecţia poate evolua 

asimptomatic (la „purtători sănătoşi") sau clinic manifest ca un sindrom 

diareic acut holeriform (enterita acută benignă), cu durată de 10-14 zile. 

Crisptosporidiaza umană are o incubaţie de 2-14 zile, se caracterizează prin 

diaree apoasă, dureri şi crampe abdominale, anorexie, flatulenţă, pierdere în 

greutate. Pot fi prezente şi greţuri, vărsaturi, febră. Durerile abdominale şi 

diareea apar postprandial.   

 Durata şi severitatea bolii variază în raport cu competenţa 

imunologică.  

 La gazdele imunocompetente, debutul poate fi brusc iar durata bolii 

este de 10-14 zile, cu evoluţie spre vindecare, dar paraziţii pot persista 1-2 

săptămâni după dispariţia manifestărilor  clinice. La nou născut, boala 

evoluează uneori suficient de sever pentru a necesita spitalizare şi tratament. 

 La persoane imunocompromise, în special la pacienţii AIDS, 

infecţia evoluează ca o enterită cronică severă. Evoluţia şi durata bolii pot 

fi variabile. Debutul este adesea insidios, dar simptomele se accentuează pe 

măsură ce disfuncţia imună devine mai pronunţată. Pacienţii prezintă diaree 

apoasă voluminoasă, scădere pronunţată în greutate şi dureri abdominale 

severe, persistente luni de zile. Necesită adesea spitalizare, rehidratare şi 

supraveghere atentă. Se poate asocia colecistita şi,  după unii autori, 

pneumonia criptosporidială.  

 Pacienţii cu colecistită  prezintă dureri abdominale în cadranul drept 

superior, greţuri, vărsaturi, în adiţie cu enterita. 
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Tratamentul criptosporidiazei 
 În prezent nu există un tratament eficient pentru criptosporidiază. Se 

recomandă tratament medicamentos cu Spiramicină şi tratament 

simptomatic de rehidratare orală şi parenterală. Rezultatele promiţătoare ale 

terapiei cu Spiramicină nu au fost confirmate de studiile recente, probabil 

datorită eficienţei scăzute a preparatului, administrat pe cale orală şi a 

rezervorului biliar de infecţie. În prezent, se încearcă terapia prin 

administrarea intravenoasă a Spiramicinei. 

 

IZOSPORA  

IZOSPORIDIAZA 

 

Izosporidiaza umană, este o infecţie a tractului gastrointesinal, 

descrisă încă din 1915, dar care este şi în prezent o boală puţin înţeleasă. 

 Izosporidiaza este mai frecventă în zonele tropicale şi subtropicale 

decât în zonele temperate, fiind endemică în America de Sud, Africa şi în 

sud-estul Asiei. Este întâlnită la pacienţii AIDS, având o incidenţă scăzută în 

S.U.A (0,2%) şi o incidenţa crescută în Haiti, unde 15-19% din pacienţii 

AIDS prezintă această parazitoză. Incidenţa reală a parazitozei nu este 

cunoscută, deoarece nu a fost urmărită prezenţa parazitului la persoanele 

sănătoase şi la toţi bolnavii AIDS. 

 

Patogenie 

 Dupặ ingerarea oochisturilor sporulate, mature, sporozoiţii eliberaţi 

invadează epiteliul intestinal, cu predilecţie epiteliul intestinului subţire, 

unde derulează ciclul său biologic endogen, asexuat (merogonie) şi sexuat 

(gametogonie), în citoplasma enterocitului. În urma multiplicării sexuate 

(gametogonie), rezultă oochistele, care se elimină cu materiile fecale. 

Studiile histopatologice efectuate pe preparatele biopsice prelevate 

de la nivelul intestinului subţire au relevat modificări asemănătoare cu cele 

din cryptosporidiază, respectiv alungirea criptelor intestinale, scurtarea 

microvilozităţilor, infiltrat inflamator în lamina propria şi stadiile endogene 

ale parazitului, localizat în vacuole intraenterocitare. Patogenia 

izosporidiazei se explică prin multiplicarea paraziţilor în celulele epiteliale şi 

probabil prin producerea unei toxine. 

 

Evoluţie clinică 

 Izosporidiaza evoluează la persoanele imunocompetente ca şi o 

enterită acută (sindrom diareic holeriform) cu febră, scaune diareice 

apoase, dureri, crampe abdominale, steatoree, pierdere în greutate. Evoluţia 

poate fi favorabilă cu vindecare spontană în 2-3 săptămâni. La 

imunodeprimaţi, bolnavi AIDS, nou născuţi şi la copii, izosporidiaza 
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evoluează ca o enterită cronică, cu durată de luni şi chiar ani de zile, putând 

fi o cauză de malabsorbţie. La imunodeprimaţi s-au înregistrat forme grave, 

letale ale izosporidiazei. 

   

Tratamentul izosporidiazei 

 Este eficient tratamentul medicamentos cu Biseptol (Trimetoprim-

Sulfametoxazol) sau cu Fansidar (Pirimetamină-Sulfadoxină). La bolnavii 

AIDS sunt posibile recăderi, care răspund favorabil la o nouă cură 

terapeutică. După unii autori, în terapia izosporidiazei se obţin rezultate 

favorabile şi prin utilizarea Roxytromicinei, a Metronidazolului şi a 

Nitrofurantoinului. 

  

SARCOCYSTIS  

SARCOCISTOZA 

   

Patogenie şi Evoluţie clinică 

Sarcocystis este patogen pentru animale (şoareci, porci, ovine), la 

care infecţiile masive pot fi letale. Se pare că o toxină, denumită 

sarcocistină, obţinută din extracte parazitare, are un rol important în 

patogenia parazitului.  

Omul poafe fi infectat accidental şi poate funcţiona în unele condiţii 

drept gazdă definitivă, dezvoltậnd sarcocistoza intestinală, iar în altele ca şi 

gazdă intermediară, dezvoltậnd sarcocistoza musculară, în funcţie de 

specia de Sarcocystis. Unele modificări patologice au fost atribuite 

Sarcocystisului lindermanni. 

 

Sarcocistoza musculară este consecinţa contaminării cu 

oochisturi (prin consum de apă, crudităţi de sol, contaminate cu materii 

fecale). Oochisturile ingerate îşi pierd învelişurile, sub acţiunea sucurilor 

intestinale şi eliberează sporozoiţii din interior. Sporozoiţii străbat pereţii 

intestinali, diseminează pe cale hematogenă, se localizează în ţesuturi, în 

special în musculatura striată scheletală sau cardiacă, unde invadează 

celulele şi derulează un ciclu asexuat de multiplicare, în urma căreia se 

formează sarcochisturi. Sarcochistul este o formaţiune. La exterior prezintă 

o membrană striată radiar, consideratặ a fi produsă ca reacţie a gazdei la 

prezenţa paraziţilor în muşchi, după unii autori, sau ca fiind de natură 

parazitară, după alţi autori. În interior, sarcochistul deţine numeroşi 

trofozoiţi (spori mici, uninucleaţi, alungiţi, cu aspect de banană).  

Sarcocistoza musculară umană este asimptomatică sau are o evoluţie 

uşoară, parazitul inducând doar modificări histopatologice la nivel muscular. 

În muşchi se găsesc sarcochisturi alungite, de dimensiuni variabile, de la 0,1 

mm până la câţiva centimetri lungime (diametrul de 50 µm - 300 µm şi 
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lungimea până la 5 cm). Sarcocystis a fost evidenţiat în cord, laringe, 

musculatura cardiacă, musculatura scheletală a extremităţilor.  

Sarcocistoza intestinală umană este consecinţa contaminării cu 

sarcochisturi, prin consum de carne de porc sau bovine, paraziţii se 

multiplică sexuat la nivel intestinal (sunt eliberaţi trofozoiţii, care invadează 

celulele mucoasei intestinale şi derulează un ciclu sexuat de multiplicare), 

formând oochisturi, care se elimină prin MF în mediul extern.  

 Sarcocistoza intestinală umană evoluează asimptomatic, şi mai rar, 

clinic manifest, prin tulburări digestive nespecifice, deşi mucoasa intestinală 

nu este lezată în urma multiplicării parazitului. S-au raportat enterite 

eozinofilice şi enterite necrozante focale, produse probabil de către 

Sarcocystis, dar etiologia lor nu a fost concludent demonstrată.   

  

Tratamentul sarcocistozei 

Nu există în prezent o terapie eficientă a sarcocistozei. 

 

                                MICROSPORIDIUM 

 MICROSPORIDIAZA 

 

 Deşi infecţia umană cu Microsporidium a fost raportată încă din 

1924 de Canning E., Ledford D. K.,  totuşi microsporidiaza umană a fost 

acceptată doar în 1959, fiind semnalate cazuri izolate. Din 1985, infecţia cu 

Microsporidium a fost identificată la pacienţii AIDS, dar incidenţa infecţiei 

umane nu este cunoscută. Studiile sero-epidemiologice au relevat dovezi de 

infecţie la călatorii şi autohtonii din zonele tropicale. În prezent, 

Microsporidium este implicat în patologia umană, producând îmbolnăviri la 

imunodeprimaţi, la bolnavii AIDS, dar au fost raportate cazuri şi la persoane 

imunocompetente, precum şi la persoane din zone netropicale, la care 

infecţia cu microsporidii este favorizată de traumatisme. Frecvenţa 

microsporidiazei este în creştere la pacienţii AIDS, fiind evidenţiată atât în 

SUA, Haiti, America de Sud, cât şi în Europa. Microsporidiile sunt 

considerate în prezent un grup de paraziţi oportunişti, probabil larg 

răspândiţi în natură, nepatogeni la persoanele imunocompetente, dar cu o 

incidenţă în creştere la imunodeprimaţi. 

 Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon cuniculi, Enterocytozoon 

bieneusi, Septata intestinalis produc infecţii doar la pacienţii HIV. 

Enterocytozoon bieneusi, cea mai frecventă microsporidie la bolnavii AIDS, 

pare a fi un parazit  care infectează ocazional persoanele imunocompetente 

şi produce boală doar la imunodeprimaţi. 

 La pacienţii AIDS, microsporidiile produc microsporidiază 

intestinală (Enterocytozoon bieneusi, Septata intestinalis), oculară 

(Encephalitozoon hellem, Nosema corneum), infecţie diseminată (Nosema 
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coonori, Encephalitozoon cuniculi, Pleistophora) şi rar miopatie 

inflamatorie, neuropatie axonală (Pleistophora). 

 La persoanele imunocompetente, la imunodeprimaţi non - HIV sau la 

autohtonii din zonele tropicale, infecţia cu Microsporidium poate cauza: 

sindrom diareic autolimitant (Enterocytozoon bieneusi), manifestări 

nervoase febrile (Encephalitozoon); afectare oculară: ulcer corneal, kerato-

uveită (Microsporidium ceylonensis, africanum), keratită (Nosema 

ocularum); miozită (Pleistophora); infecţie diseminată febrilă cu  implicare 

hepatică,  renală, pulmonară, intestinală (Nosema connori). 

 

Patogenie 

 Microsporidiaza intestinală  

Patogenia microsporidiilor a fost studiată la animale, dar nu este 

complet elucidată.   

 Infecţia cu Enterocytozoon  bieneusi şi Septata intestinalis se 

produce la nivelul intestinului subţire şi al epiteliului biliar. Contaminarea 

umană se produce cu spori, primordial prin mecanism fecal-oral, dar este 

posibilă şi contaminarea hidrică sau prin consum de alimente infectate.  

În enterocite, microsporidiile prezintă diferite forme morfologice, 

care au dimensiuni mici: trofozoit (sporoplasmă uninucleată), meront cu 2-8 

merozoiţi, oochist sau sporontul (pansporoblast) cu 12 formaţiuni 

intracelulare (sporozoiţi sau spori). Sporoplasma suferă procese de 

multiplicare, se  formeazặ noi spori, care sunt capabili de a pătrunde în alte 

celule, unde suferă o nouă multiplicare.  

Prezenţa microsporidiilor în celulele intestinale determină o 

diversitate de modificări histopatologice (atrofia microvililor, alungirea 

criptelor intestinale, necroză focală, degenerescenţa epitelială severă. Nu 

determină un răspuns inflamator sau pot induce uneori un proces inflamator 

minim, preponderent limfocitar, intraepitelial sau un infiltrat inflamator cu 

P.M.N neutrofile, în lamina propria. Este posibilă coinfecţia cu 

Cryptosporidium sau alţi patogeni intestinali. Infectarea epiteliului biliar 

conduce la dilatarea căilor biliare, colecistită, colangite scleroase.  

 Studii autopsice şi examinarea produselor de biopsie transbronşică, 

au evidenţiat E. bieneusi şi la nivelul celulelor epiteliului respirator, de la 

nivelul traheei până la nivelul bronşiolelor, dar nu se poate preciza, dacă 

localizarea respiratorie reprezintă o poartă de pătrundere a microsporidiilor, 

este consecinţa diseminării hematogene sau a aspirării conţinutului 

gastrointestinal.  

 Se postulează posibilitatea existenţei purtătorilor sănătoşi, 

asimptomatici, care elimină microsporidii pe cale respiratorie, intestinală şi 

urinară, cu rol în diseminarea infecţiei la persoane susceptibile. Sporii sunt 

viabili în mediul exterior până la 4 luni. 
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Este posibilă şi transmiterea microsporidiilor prin microaerosoli 

(pentru microsporidiaza respiratorie) şi prin contact sexual (pentru infecţiile 

urinare microsporidiale). Inocularea directă poate fi modalitatea de infectare, 

în unele cazuri, cum ar fi în localizările oculare. La unele specii de 

Microsporidii, sporii diseminează de la poarta de părtundere, respiratorie sau 

intestinală, pe cale hematogenă, limfatică sau prin macrofage, spre diverse 

situsuri: ficat, rinichi, sistem nervos central, putând cauza vasculite 

cerebrale, nefrite interstiţiale, keratite necrozante, ulcere corneale (Nosema), 

keratoconjunctivite (Encephalitozoon). 

 

Evoluţie clinică 

 Enterita cronică microsporidială produsă, în majoritatea cazurilor 

de Enterocytozoon bieneusi şi ocazional de Septata intestinalis, la bolnavii 

AIDS, debutează insidios, evoluează cu diaree apoasă, nehemoragică, uneori 

semnificativă (1-20 scaune/zi), dar mai puţin abundentă decât în 

criptosporidiază, cu durată de luni de zile. Bolnavii prezintă concomitent 

febră, dureri abdominale, anorexie, greţuri, vărsături. Enterita 

microsporidială poate fi o cauză de malabsorbţie, determinând pierdere în 

greutate şi poate fi însoţită de manifestări de colangită şi colecistită. 

 Pneumonia produsă de Enterocytozoon bieneusi, întâlnită uneori, la 

pacienţii AIDS cu enterită microsporidială, evoluează cu tuse persistentă, 

nepurulentă, dispnee, examenul radiologic relevând infiltrat inflamator 

interstiţial minim. 

 Microsporidiaza pulmonară produsă de Encephalitozoon 

evoluează cu eroziuni ale epiteliului traheal, bronşiolite, polipi ai mucoasei 

nazale şi reprezintă probabil, poarta de diseminare a infecţiei.   

 Microsporidiaza oculară este favorizată de traumatisme oculare. La 

imunocompetenţi este afectată stroma corneală în infecţii cauzate de specii 

ale genului Nosema şi specii Nosema - like (Nosema ocularum 

Microsporidium ceylonensis, africanum, bolnavii prezentând ulcer corneal, 

kerato-uveită, keratită. Keratoconjunctivita microsporidială a fost descrisă 

recent la pacienţii AIDS (Centers of Disease Control, 1990), în infecţii cu 

Encephalitozoon hellem şi cuniculi. Este lezat epiteliul corneal şi 

conjunctival, producându-se keratoconjunctivită bilaterală şi rar ulceraţii 

corneene. Encephalitozoon hellem şi cuniculi pot produce şi bronşiolite, 

sinuzite, nefrite, hepatite, peritonite, cistite, uretrite. Infecţiile produse pot 

evolua de la forme uşoare (rinosinuzite cronice), la forme grave, letale.  

 Microsporidiaza diseminată întâlnită în infecţia cu 

Encephalitozoon hellem şi Septata intestinalis, este consecinţa diseminării 

hematogene a microsporidiilor de la nivel intestinal sau pulmonar, paraziţii 

localizându-se secundar, la nivel renal, hepatic şi bronşic. 

 Microsporidiaza renală poate fi o consecinţă a microsporidiazei 

diseminate în infecţia cu E. hellem şi posibil cu E. cuniculi.  
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Tratamentul  microsporidiazei 

 Microsporidiaza intestinală, renală, pulmonară răspund favorabil la 

terapia cu Zentel (Albendazol) iar în infecţiile oculare par a fi eficiente 

Fumagillin (Fumidil B) - soluţie oftalmică şi posibil Itraconazolul. 

 
  

    TRICHOMONAS  VAGINALIS 

TRICHOMONIAZA UROGENITALĂ 

 

Trichomoniaza urogenitală este o boală venerică, benignă şi 

frecventă, produsă de Trichomonas  vaginalis.  

 Trichomoniaza se întâlneşte cu predilecţie în mediul urban. S-a 

extins în special după cel de al doilea război mondial şi în prezent este 

infecţia cea mai frecventă a căilor genitale (20 - 80% din femei sunt 

parazitate). 

 Incidenţa bolii este crescută la femei cu parteneri sexuali multipli şi 

cu alte boli transmise sexual, fiind frecventă asocierea cu Candida, gonococ 

sau bacterii piogene banale. 

 

Patogenie 

Trichomoniaza se transmite de la o persoană la altă persoană, 

preponderent pe cale venerică, dar ocazional se poate transmite şi pe cale 

nevenerică prin: apa de bazin, obiecte de toaletă, instrumentar ginecologic 

şi intrapartum - transmitere de la mamă la fetiţe, în timpul naşterii. 

Patogenia parazitului este complexă.  

În unele cazuri, la femei, dar mai ales la bărbaţi Trichomonas 

vaginalis este un parazit comensal asimptomatic. Mediul acid (pH 5-6), 

temperatura optimă de 36-38° şi prezenţa glicogenului favorizează 

multiplicarea paraziţilor.  

Trichomonas vaginalis a fost considerat iniţial ca un parazit 

comensal, dar ulterior s-a acceptat rolul său patogen primar în declanşarea 

trichomoniazei urogenitale.  

În prezenţa unor condiţii favorabile, poate declanşa infecţie clinic 

manifestă, mai frecvent la femei (trichomoniaza uro-vaginală), mai rar la 

bărbaţi (uretrita trichomonazică).  

La bărbaţi parazitul se localizează la nivelul şanţului balano-

prepuţial, a glandelor uretrale şi uneori în prostată şi veziculele seminale.  

 La femei trichomonadele se localizează în vagin dar pot fi întâlnite 

şi în canalele Skene (la 36% din femei), canalele glandelor Bartholin (22%)  

cervix (2%) şi la nivelul aparatului urinar: uretră (75%), glande  uretrale 

(38%), vezica urinară (6%). Se estimează că 95% din femei au localizări 

uretrale şi parauretrale ale parazitului. 
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Trichomonadele lezează celulele epiteliale vaginale prin contact 

direct, producând microulceraţii vaginale şi proces inflamator local. 

Mucoasa vaginală este congestionată, edemaţiată, cu peteşii hemoragice, 

fiind acoperită pe alocuri cu depozite formate din paraziţi, leucocite, fibrină,  

hematii. În funcţie de intensitatea infecţiei, pe mucoasa vaginală se pot 

vedea mici pete eritematoase (colpita maculoasă), alteori granule 

eritematoase (colpita granuloasă) sau chiar ulceraţii (colpita ulceroasă). 

În unele cazuri, cu leziuni mai avansate, se observă porţiuni erodate, 

necrozate ale mucoasei vaginale. Aceste leziuni sunt provocate de paraziţi şi 

de flora bacteriană asociată. 

Trichomoniaza este o parazitoză superficială, nefiind observată 

invazia pereţilor uretrali. 

Vulva este de asemenea eritematoasă, cu secreţii la pliuri, iar colul 

este turgescent (leucoplazic). 

 Patogenitatea trichomonadelor este influenţată de mai mulţi factori 

intervenind: echilibrul hormonal, pH-ul vaginal, cantitatea de glicogen, 

scăderea rezistenţei organismului (surmenaj, traumatisme, flora de asociaţie) 

şi probabil particularităţile tulpinilor de parazit. 

S-a stabilit experimental, că în prezenţa glicogenului paraziţii se 

hrănesc prin osmoză şi sunt neagresivi. După consumarea glicogenului 

epiteliului vaginal, carenţa de glicogen determină disbacteriemie, cu 

acidifierea mediului vaginal iar paraziţii devin patogeni, hematohistiofagi,  

agresivi faţă de elementele celulare din vagin: bacterii, celule ale mucoasei 

vaginale şi spermatozoizi (spermatofagia trichomonadelor). 

Unii autori, au demonstrat că există tulpini de Trichomonas vaginalis 

diferite ca mărime, serotip, structură (diferind carbohidraţii de suprafaţă şi 

proteinele), activitate hematohistiolitică şi virulenţă. 

La gravide friabilitatea mucoasei vaginale, lipsa stratului keratinizat, 

din cauza producerii de progesteron, ar explica frecvenţa crescută a acestei 

parazitoze în timpul sarcinii, când trichomoniaza se poate acutiza la o 

femeie  asimptomatică (purtătoare sănătoasă). Menopauza şi perioadele 

postmenstruale favorizează reactivarea şi multiplicarea parazitului.  

 La femei incorect tratate există şi posibilitatea de reinfecţie cu 

paraziţi existenţi la nivelul căilor urinare. 

  

Evoluţie clinică 

 La femei principala manifestare clinică a infecţiei cu Trichomonas 

vaginalis este vaginita iar simptomul principal leucoreea. Afecţiunea este de 

lungă durată şi constă în perioade acute sau subacute, separate de perioade 

de remisie mai mult sau mai puţin lungi. 

 Incubaţia este de 5-28 zile, simptomele apărând sau exacerbându-se 

în perioada menstruală. Trichomoniaza este la debut, o vulvovaginită acută, 

caracterizată prin:  
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- leucoree spumoasă, galben-verzuie, aerată, continuă, cu miros de 

mucegai, care pătează lenjeria. 

- prurit vulvar intens, însoţit de senzaţie de arsură. Pruritul poate 

conduce la leziuni de grataj, eczeme, piodermite care cuprind regiunea 

vulvară şi anală. 

- dispareunie (dureri intense la contact sexual). 

- jena abdominală este prezentă la 5 - 12% din femeile infectate şi 

sugerează un proces secundar, cum ar fi o boală pelviană inflamatorie. 

 Examenul obiectiv este dureros, relevând modificările menţionate: 

mucoasa vaginală inflamată, cu puncte hemoragice, vulvă eritematoasă, cu 

secreţii la pliuri, col turgescent. 

 Adesea se asociază semne de cistită. Localizarea urinară se traduce 

prin disurie, poliurie. Manifestările urinare apar la 30-50% din femeile 

infectate. Frecvenţa relativ crescută a tulburărilor urinare, explică denumirea 

de trichomoniază urogenitală, preferată de unii autori. 

 După o perioadă de timp variabilă, boala netratată devine cronică, 

secreţia vaginală este redusă, cu exacerbare doar în perioadele 

postmenstruale.  

 Ulterior, infecţia devine latentă asimptomatică, fiind posibilă 

reacutizarea, reactivarea infecţiei. Revenirea la forma acută simptomaticặ se 

datoreşte asocierii cu o bacterie: Micrococcus gazogenes acalescens, care 

conferă caracterul spumos al leucoreei.  

 Prin capacitatea de a liza spermatozoizii, parazitoza poate fi o cauză 

de sterilitate. 

 Prognosticul este favorabil, fiind posibilă vindecarea spontană, dar 

din cauza recidivelor şi a tendinţei de cronicizare, trichomoniaza poate dura 

ani de zile.  

 Trichomoniaza urogenitală la bărbaţi evoluează adesea 

asimptomatic, bărbaţii fiind purtători sănătoşi. La 5-15% se poate manifesta 

ca şi o uretrită negonococică, cu evoluţie spre infecţie cronică, 

asimptomatică. Sunt posibile ulceraţii prepuţiale şi edem prepuţial. 

 Uretrita trichomoniazică nu poate fi diferenţiată de uretrita 

negonococică de altă etiologie. Debutează la 3 - 8 zile după infecţie, cu 

secreţie uretrală apoasă, care devine purulentă, însoţită de arsuri la micţiune, 

edem prepuţial şi erecţii dureroase. Ulterior infecţia devine cronică, iar boala 

poate să se manifeste printr-o scurgere uretrală minoră, matinală. 

 Este posibilă vindecarea spontană prin eliminarea mecanică a 

paraziţilor prin micţiune sau prin acţiunea antitrichomonacidă a secreţiilor 

prostatice, dar boala se poate complica cu o balanită, cistită, prostatită şi 

chiar epididimită. 

 

Tratamentul  trichomoniazei urogenitale 
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 Este necesar tratamentul sistemic, aplicat ambilor parteneri, pentru 

a preveni reinfecţia femeilor de către partenerii lor sexuali. 

 La femei se impune tratament local dar şi general pentru 

distrugerea paraziţilor din localizările extravaginale şi prevenirea 

recidivelor. Tratamentul trebuie să fie aplicat premenstrual, menstrual şi 

postmenstrual. Se folosesc  tablete, administrate per os şi comprimate 

vaginale.  

 Terapia se realizează cu Metronidazol (Flagyl), dar în prezent se 

pare că a crescut prevalenţa tulpinilor rezistente la Metronidazol, motiv 

pentru care se folosesc derivaţi de 5-nitroimidazol: Tinidazol  (Fasygine), 

Secnidazol (Flagentyl).  

 

PLASMODIUM  

 MALARIA 

 

 Malaria sau paludismul, denumită popular „friguri de baltă" 

(palus=baltă; mal air=aer rău), este o parazitoză endemică majoră, transmisă 

de ţânţarul Anofel. 

 Este o afecţiune cu evoluţie relativ benignă, dar care uneori poate 

antrena complicaţii nervoase şi chiar deces. Se estimează că în prezent, peste 

2 miliarde de oameni sunt expuşi riscului paludismului şi în ciuda 

progreselor obţinute în prevenirea şi terapia bolii, există peste 1 milion de 

decese anual. Toate eforturile OMS au fost îndreptate spre eradicarea 

mondială a malariei dar cu excepţia unor zone ale globului, cum ar fi 

Europa, acest scop s-a dovedit a fi irealizabil, motiv pentru care OMS a fost 

nevoită să renunţe la acest program prea vast şi să se rezume la programe 

mai limitate, de control a morbidităţii şi mortalităţii acestei boli. 

 Paludismul are o repartizare geografică globală, fiind redutabil în 

zonele tropicale. Este întâlnit în: 

 - Africa: Africa de Nord este mai puţin paludată, dar este intens 

paludată Africa neagră. 

 - America: Malaria este prezentă în America Centrală şi în nordul 

Americii de Sud (cu limite legate de altitudine) dar lipseşte în America de 

Nord. 

 - Asia: Malaria există practic peste tot, moderat în Asia Mică 

(Turcia, India), fiind intensă în ţările Asiei de SE. 

 - În Oceania sunt atinse câteva insule iar în Australia nu există 

malarie (cu excepţia unor focare în NE). 

 - În Europa, deşi malaria a fost eradicată, totuşi sunt numeroase 

cazuri „importate", responsabile de reprize limitate. 

 - În ţara noastră malaria  poate apărea, în următoarele condiţii: 

transfuzie de la purtători cronici sănătoşi, recădere la o persoană purtătoare, 
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imigranţi din zonele endemice („cazuri de import", uneori grave cu 

Plasmodium falciparum).  

 De menţionat că a fost eradicată boala nu şi vectorul, ceea ce face  

posibilă recrudescenţa bolii. 

 Pot parazita omul patru specii plasmodiale, deosebite prin 

morfologie, proprietăţi biologice, forma de boală produsă, repartizare 

geografică: 

Plasmodium falciparum este agentul paludismului grav, letal, al 

accesului pernicios şi a febrei biliare hemoglobinurice. Este specia 

plasmodială cea mai răspândită; este totdeauna prezentă şi predomină în 

zonele tropicale: în Africa Neagră, sudul Peninsulei Arabice, Indochina 

(Haiti, Insulele Comore), Asia de SE, America de Sud. Este responsabil de 

febra terţă malignă. Incubaţia bolii este de 7-12 zile; Nu există recăderi 

adevărate, deşi este posibilă revenirea accesului palustru în anii următori 

infectării. 

Plasmodium vivax este responsabil de un paludism benign. Larg 

răspândit, predomină în America Centrală, Orientul Mijlociu, Turcia, Irak, 

Iran, Afganistan şi sub formă de focare limitate în Africa de Nord. 

Persoanele de tip sanguin Duffy negativ, prezintă o rezistenţă naturală, ceea 

ce face ca rasa neagră să fie mai puţin receptivă [6]. Este responsabil de 

febra terţă benignă. Incubaţia este de 15 zile până la 1 an; sunt posibile 

recăderi tardive după  1-3 ani (legate de existenţa hipnozoiţilor, care au 

nevoie de un timp variabil înainte de a-şi începe dezvoltarea. 

Plasmodium ovale, responsabil de un paludism benign, este prezent 

în principal în Africa Neagră, înlocuieşte Plasmodium vivax în zonele în 

care acesta nu există [6]. Incubaţia este de 15 zile până la 4 ani. Este 

responsabil de febra terţă benignă, fiind posibile recăderi tardive, până la 5 

ani de la primoinfecţie (mecanism similar ca pentru Plasmodium vivax). 

Plasmodium malariae este răspândit sub formă de focare în Africa 

Centrală, America Centrală, Asia de SE. Incubaţia este lungă, în jur de 3 

săptămâni. Este responsabil de febra cuartă benignă şi uneori de 

complicaţii renale cum ar fi glomerulonefrita prin complexe imune 

circulante.  

 Longevitatea parazitului este crescută de la 3 ani până la 20 ani, fiind 

posibile recăderi tardive, inexplicabile. Poate reapare în sânge, de exemplu 

după o splenectomie. 

 

Patogenie 

Patogenia malariei este consecinţa prezenţei şi multiplicặrii 

plasmodiilor în organismul uman. Ţânţarul contaminat din genul 

Anopheles inoculeazặ în sângele unei persoane receptive, prin salivă 

sporozoiţii fuziformi de 10 μm. 
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Ciclul hepatic (exoeritrocitar) corespunde perioadei de incubaţie 

parazitemică, care începe o dată cu inocularea sporozoiţilor de către ţânţarul 

Anofel în organismul uman şi durează până la apariţia în sângele circulant a 

primelor forme parazitare adaptate, merozoiţii. Sporozoitul (forma 

infecţioasă, fuziformă de 10 μm), inoculat de ţânţar în sângele uman, nu este 

adaptat la organismul uman, motiv pentru care, după o scurtă perioadă de 

tranziţie în sânge (de 24 ore), se refugiază în endoteliul capilarelor hepatice 

şi ulterior în parenchimul hepatic, unde suferă transformări morfologice 

indispensabile adaptării la organismul uman şi multiplicării. După 

aproximativ două zile de la inoculare, paraziţii se găsesc în hepatocit sub 

forma trofozoiţilor. Trofozoiţii cresc în volum, rezultând schizontul hepatic 

cu 800-1000 merozoiţi. Schizontul are dimensiuni de 30-100 μm, împinge 

nucleul hepatocitului spre periferie şi deformează hepatocitul parazitat. În 

final, schizontul se sparge, eliberând merozoiţii în torentul sanguin. 

Merozoiţii  fuziformi de 1,5-5 μm, eliberaţi din hepatocite, sunt adaptaţi 

organismului uman şi pot să-şi continue multiplicarea în hematii. Merozoiţi 

pătrund rapid în interiorul hematiilor prin invaginarea membranei hematiei. 

 Ciclul hepatic are o durată variabilă (6-20 zile), după specia de 

hematozoar, fiind de 12-20 zile pentru Plasmodium malariae, 8-10 zile 

pentru Plasmodium vivax, 6 zile pentru Plasmodium falciparum. În infecţiile 

cu Plasmodium falciparum toţi paraziţii părăsesc parenchimul hepatic după 

un singur ciclu hepatic, exoeritrocitar. 

Clasic, s-a considerat că unii merozoiţi rămân în ficat, fie datorită 

spargerii incomplete a schizontului hepatic, fie realizând un ciclu 

exoeritrocitar secund prin pătrunderea într-un nou hepatocit. Aceasta 

concepţie tinde să fie înlocuită cu cea a existenţei de tulpini plasmodiale, cu 

incubaţie mai mult sau mai puţin prelungită, la care studii recente au 

evidenţiat un nou ciclu evolutiv, derulat de o formă latentă a protozoarului, 

denumită hipnozoit. Acesta este un sporozoit particular, care pătrunde şi 

rămâne latent în hepatocit. După un timp variabil, determinat genetic, de la 

câteva luni la 1-5 ani, hipnozoitul se reactivează, derulând ciclul normal de 

multiplicare asexuată hepatică: se transformă în trofozoit, schizont, care 

eliberează merozoiţi. După reactivare şi  multiplicare hepatică, hipnozoiţii 

nu mai parazitează ficatul. Acest fenomen se pare că există doar la 

Plasmodium vivax şi ovale, explicând accesele de recădere tardivă.  

În cursul ciclului hepatic, nu se constată nici o reacţie inflamatorie 

din partea ficatului. După eliminarea merozoiţilor din hepatocite, are loc un 

puternic aflux leucocitar local, ceea ce explicặ manifestặrile digestive din 

perioada de invazie a malariei. 

Ciclul eritrocitar este responsabil de stadiile evolutive ale 

protozoarului în hematie: merozoit, protozoar inelar (stadiul de inel), 

trofozoit, schizont imatur (prerozeta), schizont matur (rozeta) cu  8-32 

merozoiţi (noi hematozoare) şi de spargerea hematiilor parazitate. 
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Multiplicarea parazitului în hematii, conduce la amplificarea procesului de 

parazitare. În faza de contact, merozoiţii pierd componente membranare şi 

eliberează antigene de suprafaţă, cu rol în stimularea imunităţii. Trofozoitul 

ia forma unei amibe, sau are formă dreptunghiulară şi aspect de bandă 

ecuatorială (Plasmodium malariae). În citoplasma trofozoitului se găsesc 

depozite de pigment melanic, numit hemozoină, rezultat din degradarea 

hemoglobinei eritrocitare, prin dezvoltarea hematozoarului (rezultặ globină, 

care este distrusă de enzime proteolitice şi hemină, care este pigmentul 

melanic). Schizontul matur (rozeta) are aspect de corp muriform pentru 

Plasmodium vivax (rozetă cu 14-32 merozoiţi) sau aspect de floare de 

margaretă, pentru Plasmodium malariae (rozetă cu 8 merozoiţi). Schizontul 

matur se sparge, iar merozoiţii astfel eliberaţi,  pătrund în alte hematii 

declanşând un nou ciclu eritrocitar şi determinậnd spargerea hematiilor 

parazitate.  

Ciclul eritrocitar durează 48-72 ore, în funcţie de specia plasmodială, 

conturând forma clinică (febra terţă, cuartă). După mai multe cicluri 

eritrocitare, la câteva săptămâni de la contaminare, un anumit număr de 

paraziţi suferă un proces de transformare, conducând la apariţia, 

gametociţilor masculini şi feminini, în hematii şi în sângele circulant. 

Spargerea hematiilor parazitate induce febră, anemie, reacţie 

reticulo-endotelială: hepatomegalie, splenomegalie. 

 - Febra este consecinţa eliberării în torentul sanguin a pigmentului 

melanic (hemozoina) şi posibil a unei toxine malarice, cu acţiune asupra 

centrilor termoreglării din hipotalamus. În sângele bolnavului s-a evidenţiat 

pirogenul endogen TNF, dar rolul acestuia în producerea bolii este incert. 

Mai mult sau mai puţin anarhic la debut, ciclul eritrocitar devine sincron în 

5-6 zile. Sincronismul parazitar înseamnă că toţi paraziţii au aceeaşi vârstă, 

sunt în acelaşi stadiu evolutiv iar hematiile parazitate se sparg simultan, 

eliberând paraziţi şi hemozoină. Accesul febril malaric apare doar când 

paraziţii ating numeric un  prag parazitemic piretogen. 

 - Anemia rezultă prin liza şi sechestrarea splenică a hematiilor 

parazitate, dar este accentuată prin mecanisme imunopatologice: hematiile 

modificate de paraziţi induc anticorpi, care declanşează hemoliza 

autoimună. Anemia este progresivă, ajungând la 2-3 milioane hematii şi 

hemoglobină 50%. Anemia rezultată stimulează eritropoeza, determinând 

apariţia de eritroblaste şi mieloblaste în sânge. 

 - Reacţia reticuloendotelială: captarea pigmentului melanic de către 

celulele SRE conduce la o intensă reacţie hepatosplenomedulară. 

Splenomegalia este ultima consecinţă a distrugerii hematiilor, splina 

încărcându-se cu resturi eritrocitare, paraziţi, pigment melanic, depozitate în 

histiocite, iar hepatomegalia este accentuată prin reutilizarea hemoglobinei 

pentru sinteză pigmenţilor biliari.  
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Evoluţie clinică 

 Paludismul de primo-infecţie afectează persoane neimune: copii de 4 

luni - 4 ani autohtoni, din zonele endemice sau călători europeni în zone de 

endemie palustră.  

Evoluţia clinicặ a malariei este consecinţa prezenţei şi multiplicặrii 

plasmodiilor în organismul uman: în hepatocite (ciclul hepatic) şi în hematii 

(ciclul eritrocitar). Prezintă o evoluţie stadială: 

1. Perioada de incubaţie este asimptomatică clinic şi corespunde 

ciclului hepatic, fiind timpul scurs de la infectare până la apariţia 

manifestărilor clinice.  

Are o durată  variabilă, în medie de 1-3 săptămâni, depinzând de 

numărul sporozoiţilor inoculaţi, rezistenţa naturală a persoanelor infectate, 

variaţiile climatice, mijloacele profilactice, precum şi de specia plasmodială. 

Este de: 7-12 zile (6-15 zile) pentru Plasmodium falciparum, 21 zile (15-20 

zile) pentru Plasmodium malariae, 15 zile (8-20 zile) pentru Plasmodium 

vivax, 15 zile (15 zile-4 ani) pentru Plasmodium ovale. 

  2. Perioada de invazie corespunde pătrunderii primilor paraziţi în 

sânge, debutului ciclului eritrocitar şi asincronismului eritrocitar parazitar.  

 Perioada de invazie durează 1-2 săptamâni, tabloul clinic este 

necaracteristic, evoluând ca o indispoziţie gastrică febrilă, manifestă prin: 

febră continuuă, cefalee, mialgii, anorexie, greaţă, dureri abdominale, 

vomismente, diaree şi hepatomegalie, mai ales la copii. Interogatoriul 

geografic poate fi un element sugestiv de diagnostic. 

  3. Perioada de stare corespunde ciclului eritrocitar, având o durată 

medie de 3-6 luni. Constă în accese febrile periodice. Accesele febrile 

malarice (palustre) se caracterizează prin succesiunea a 4 faze şi 

periodicitatea lor.   

 Succesiunea celor 4 faze în evoluţia accesului febril, este consecinţa 

acţiunii toxinei parazitare asupra centrilor termoreglării şi constă în: 

- faza prodromală cu indispoziţie, senzaţie de frig, discomfort, 

tahicardie, tahipnee, cefalee intensă, greţuri, vărsături, delir. 

- faza de frison cu frisoane violente, hipotensiune arterială, 

splenomegalie, care durează în jur de o oră (rar 2-3 ore). 

- faza de căldură cu creşterea progresivă a temperaturii, până la 40-

41°,  durează 3-4 ore (3-4 ore în infecţia cu Plasmodium vivax; 4-5 ore în 

infecţia cu Plasmodium malariae; 20-24 ore în infecţia cu  Plasmodium 

falciparum). Splenomegalia regresează sau dispare. 

- fază de transpiraţie abundentă, care anunţă sfârşitul accesului 

malaric durează 2-4 ore şi este urmată de o senzaţie de euforie. Temperatura, 

tensiunea arterială se normalizează. 

 Periodicitatea acceselor depinde de durata ciclului eritrocitar, care 

variază în funcţie de specia plasmodială: pot fi febre terţe sau quarte. 
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 Febra terţă corespunde unei schizogonii de 48 ore şi se traduce prin 

accese febrile, care survin la 2 zile (separate de o zi de afebrilitate). Se 

înregistrează:  

- febra terţă benignă şi regulată în parazitismul cu Plasmodium 

vivax  şi Plasmodium ovale.   

- febra terţă malignă cu temperatură ridicată de 41-42°, în 

infecţiile cu Plasmodium falciparum. 

 Febra cuartă corespunde unei schizogonii de 72 ore, accesele 

febrile survenind la 3 zile, separate de 2 zile de apirexie. Este produsă de  

Plasmodium malariae. 

 Febra cotidiană: pot fi accese neregulate datorate speciei 

Plasmodium falciparum sau sunt expresia parazitării concomitente cu două 

specii plasmodiale, care produc fiecare o febră terţă, decalată cu 24 ore. 

 În practică această periodicitate este rar realizată, pentru că 

sincronismul este mai puţin perfect decât se credea, bolnavul poate fi 

infectat de mai multe ori şi adesea cu specii diferite. 

 Accesele febrile sunt acompaniate de: anemie progresiv crescândă, 

hepatomegalie cu subicter (creşte bilirubina), splenomegalie în faza de 

frison. Se poate produce ruptura splenică mai ales în malaria produsă de 

Plasmodium vivax. Prin repetarea acceselor, splenomegalia poate să nu mai 

regreseze complet. Tinde să devină permanentă la persoanele infectate din 

zonele endemice. 

În zonele endemice, toate fazele sunt telescopate: perioadele de 

accese febrile pot să se succeadă într-o manieră mai mult sau mai puţin 

continuă, fiind posibile infecţii cu 2-3 plasmodii diferite. Hepatomegalia 

poate deveni constantă, acompaniată de icter şi splenomegalie persistentă. 

 Evoluţia malariei: după 10-12 accese febrile, acestea devin mai rare 

şi mai puţin intense, prin intervenţia imunităţii (anticorpii formaţi protejează 

parţial bolnavul, împiedicind proliferarea parazitului). Accesele febrile 

dispar în 3-6 luni. Prin terapie boala se vindecă. Accesele febrile dispar 

uneori spontan, boala se vindecă în aparenţă dar după o latenţă variabilă, de 

2-3 săptămâni, 2-3 luni şi chiar un an, parazitul îşi reia evoluţia, producând 

recăderile malariei. 

 Recăderile apar prin scăderea rezistenţei organismului: surmenaj, 

intervenţii chirurgicale, corticoterapie şi în raport cu virulenţa speciei 

parazitate. 

 În infecţia cu Plasmodium falciparum nu există recăderi adevărate 

dar sunt posibile accese de recrudescenţă, survenind în anii următori 

infecţiei, probabil prin supravieţuirea  endoeritrocitară a paraziţilor. 

Plasmodium vivax şi ovale  pot produce recăderi tardive la 3-5 ani, legate de 

existenţa hipnozoitului [11]. S-au înregistrat recăderi tardive, după 20 ani, în 

infecţia cu Plasmodium malariae, însă cauza lor nu a fost elucidată. 
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 Accesele malarice din recăderi sunt mai atenuate, durează mai puţin, 

dar au fost observate şi forme pernicioase, chiar letale. 

 

Imunitatea antimalarică 

  Imunitatea are un rol important în intensitatea manifestărilor clinice, 

intervenind ca factor de atenuare ale acestora. Rolul imunităţii  este 

demonstrat de gravitatea  malariei la persoanele neimune (călători din zone 

fără malarie, copiii mici din zonele endemice) şi de dispariţia progresivă a 

malariei clinic manifeste la persoane adulte din zonele puternic paludate. În 

malarie, imunitatea este instabilă: astfel, o persoană neimună, care a făcut 

malarie în timpul unei călătorii într-o zonă endemică, dezvoltă imunitate, 

care scade şi dispare în 1-2 ani, prin revenirea în ţara de origine. La 

reîntoarcerea în zonele endemice, aceste persoane se comportă ca subiecţi 

noi, neimuni, fiind expuşi unui acces malaric grav.  

 Pentru o imunitate antimalarică protectoare, definitivă, de lungă 

durată, sunt necesare reinfecţii şi o anumită intensitate parazitară, condiţii 

întâlnite doar în zonele endemice, unde se obţine o imunitate de 

premuniţie sau imunitate concomitentă. Această imunitate este transmisă 

de mamă copilului, care este protejat în primele 4-5 luni de viaţă. Cu cât 

zona este mai endemică, cu atât statusul imunitar dobândit, în cursul 

copilăriei este de calitate mai bună  

 În zonele hipoendemice, imunitatea este incompletă, având un rol 

atenuant: nu împiedică producerea acceselor, dar limitează apariţia 

formelor grave. 

 

Complicaţiile malariei 

Complicaţiile malariei sunt: accesul pernicios (neuropaludism), 

febra biliară hemoglobinurică (în infecţia cu Plasmodium falciparum), 

glomerulonefrita prin complexe imune (în infecţiile cu Plasmodium 

malariae) şi paludismul visceral evolutiv (cronic). 

 Accesul pernicios - Malaria cerebrală (neuropaludism) este marea 

dramă a malariei, fiind o urgenţă parazitară. Apare în infecţia cu 

Plasmodium falciparum, datorită tropismului acestei specii pentru capilarele 

viscerale, în special cerebrale. Multiplicarea parazitului în hematii conduce 

la apariţia, pe suprafaţa acestora, a unor proeminenţe, care le fac aderente de 

endoteliul capilar şi determină aglutinarea hematiilor, cu formarea de 

microtrombi capilari. Se produce: blocarea lumenului capilarelor viscerale, 

coagulare intravasculară diseminată, anoxie tisulară, edem visceral. 

 Accesul pernicios survine la persoane neimune: călători europeni în 

zone endemice, copii între 4 luni şi patru ani din zonele endemice sau chiar 

la adulţi fără imunitate de premuniţie din zonele hipoendemice sau cu 

paludism sezonier. 
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Debutul accesului pernicios poate fi brusc, în plină stare de sănătate 

şi mai rar progresiv, perioada de stare a malariei urmând acceselor febrile. 

Se manifestă clinic prin febră, manifestări de encefalită difuză, tulburări 

neurologice şi tulburări viscerale (hepatosplenomegalie, anemie, icter, 

insuficienţă renală). Tulburările neurologice constau în somnolenţă, 

modificări de comportament, halucinaţii, convulsii, meningism, semne 

focale neurologice, comă.  

 În absenţa tratamentului, evoluţia accesului pernicios este gravă, 

letală, decesul survenind la 2-3 zile de la debut. Printr-o terapie 

corespunzătoare, evoluţia poate fi favorabilă, spre vindecare fără sechele, iar 

riscul evoluţiei letale scade la 20-30%. 

Paludismul visceral evolutiv (cronic) survine la pacienţi fără 

imunitate de premuniţie, supuşi unor infecţii repetate. Evoluează cu anemie, 

astenie, splenomegalie marcată,  temperatură variabilă (37,5-38°). 

 

Tratamentul malariei 

 Sunt folosite uzual medicamente schizontocide şi mai rar 

medicamente gametocide.  

Medicamentele schizontocide au acţiune asupra formelor asexuate 

endoeritocitare. Pot fi folosite pentru terapia curativă sau profilactică. 

Problema majoră actuală în terapia paludismului, este apariţia de tulpini 

rezistente la antipaludicele folosite până acum. Medicamentele 

schizontocide sunt: Chinina, antipaludicele de sinteză, Fansidar, Meflochina. 

 Chinina: este încă activă asupra tulpinilor rezistente la alte antipaludice. 

Este medicamentul de elecţie în tratamentul accesului pernicios. 

 Antipaludicele de sinteză: Chlorochina, Nivachina, sunt cele mai 

folosite, însă există tulpini rezistente de Plasmodium falciparum. 

 Fansidarul (asociere sulfadoxină - pirimetamină) se administrează în 

priză unică (3 comprimate), dar există tulpini rezistente de Plasmodium 

falciparum 

 Meflochina a fost recent descoperită şi este activă asupra tulpinilor 

rezistente de Plasmodium falciparum. 

Pentru tratamentul acceselor febrile malarice se utilizează: Nivachina (5 

comprimate/zi) sau Fansidar (doză unică), iar în cazul tulpinilor rezistente de 

Plasmodium falciparum se recomandă Chinina sau Meflochina. 

Tratamentul accesului pernicios se realizează cu Chinină administrată 

i.v. sau în perfuzie timp de 3 zile, urmată de Nivachină sau Fansidar. 

Medicamentele gametocide sunt active şi asupra formelor parazitare 

intrahepatice. Permit prevenirea recăderilor. Se poate folosi Primachina, 

dar este greu tolerată, ceea ce limitează aplicabilitatea sa.  
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BABESIA  

BABESIOZA UMANĂ 

 

 Babesioza umană este rar întâlnită în Europa (Franţa, Iugoslavia, 

lrlanda, Rusia, Scoţia), dar este mai frecventă în  SUA, unde infecţia are o 

incidenţă de 3,7- 6,9%. Babesia este un patogen oportunist uman, cauzând 

forme uşoare la persoane imunocompetente şi forme grave la persoane 

imunocompromise, splenectomizate. 

 

Patogenie  
Căpuşa inoculează în sângele uman sporozoiţii existenţi în glandele 

lor salivare. 

Sporozoiţii pătrund şi infectează hematiile umane. În hematie se 

transformă în trofozoiţi, care se multiplică asexuat, dând naştere la 2-4 

merozoiţi, care prin ieşirea din hematie, produc perforaţii în membrana 

hematiei. Aspectul de inel şi localizarea la periferia hematiilor pretează la 

confuzii cu Plasmodium falciparum. 

  

Mecanismul de producere al hemolizei nu este elucidat. Deoarece 

schizogonia este asincronă, nu se produce hemoliza masivă din malarie. 

Hematiile parazitate sunt deformate şi mai rigide decât hematiile normale. 

Sunt captate de splină, în spaţiile intraendoteliale şi sunt ingerate de 

macrofage. Prin activarea macrofagelor, acestea produc citokine: factor de 

necroză tumoral (TNF) şi interleukina 1, care explică majoritatea 

manifestărilor clinice: febră, anorexie, artralgii, mialgii şi sindromul de şoc 

toxic din formele fulminante ale babesiozei. 

  

 

Evoluţie clinică 

 Babesioza  americană poate fi asimptomatică sau are o evoluţie 

clinică uşoară, spre deosebire de babesioza europeană, la imunodeprimaţi 

(inclusiv la persoanele infectate cu virusul HIV), la vârstnici şi 

splenectomizaţi, la care sunt întâlnite forme hemolitice, febrile, fulminante, 

letale. Incubaţia este de 1-3 săpăţmâni. Debutul este insidios, bolnavii 

prezentând manifestări clinice nespecifice: anorexie, cefalee, astenie, febră, 

artralgii, greţuri, vărsături, dureri abdominale, manifestări nervoase, urină 

brună, splenomegalie şi uneori hepatomegalie.  Febra poate fi continuă sau 

intermitentă, atingând valori de 40
0
. Anemia hemolitică poate fi accentuată 

la unii bolnavi. 
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            Tratamentul babesiozei 

 În formele uşoare nu este necesară terapia. În formele grave se 

recomandă Clindamicina, asociată cu Quinina. Asocierea Pentamidină cu 

Biseptol, pare a fi eficientă la pacienţii splenectomizaţi. 

 

TOXOPLASMA GONDII   

TOXOPLASMOZA UMANĂ 

 

 Tabloul clinic al toxoplasmozei umane este în general benign, 

constând în subfebrilităţi, astenie, adenopatie, contaminarea fiind esenţial 

alimentară. Există 2 excepţii, care conferă o importanţă deosebită acestei 

parazitoze: boala la femeile gravide, la care riscul de contaminare fetală 

expune la posibilitatea unor leziuni congenitale grave, chiar letale - 

toxoplasmoză congenitală şi la imunodeprimaţi, în special bolnavi cu 

SIDA, unde localizarea preferenţial cerebrală, poate influenţa negativ 

pronosticul vital - toxoplasmoză cerebrală. 

 Toxoplasmoza umană este întâlnită  ubiquitar, dar frecvenţa sa este 

variabilă în funcţie de: modul de viaţă, obiceiuri alimentare, vârstă, 

repartizarea geografică, nivel de igienă, toate acestea condiţionând 

transmisia bolii. În unele ţări, ca Franţa, frecvenţa acestei parazitoze, 

depistată prin studii seroepidemiologice, variază la adulţi între 50-80%. La 

femeile gravide frecvenţa este estimată la 0,5-7% din sarcini, cu risc de 

contaminare fetală de 2-3 cazuri la 1.000 naşteri. Este posibilă şi infectarea 

accidentală în laborator, prin instrumente contaminate, precum şi prin 

transfuzii de sânge, transplante de organe. 

 

 

 

 

 

 

Infecţia toxoplasmică acută 

 

Patogenie şi Evoluţie clinică 

După contaminare oochistele ingerate în urma contactului direct sau 

indirect cu pisica, prin consum de crudităţi nespălate sau chistele ingerate 

prin consum de carne insuficient gătită, sunt captate de celulele SRH, 

eliberează sporozoiţii, care se transformă în trofozoiţi. Forma vegetativă sau 

trofozoitul este un parazit mic de 4-7 μm lungime şi 1-3 μm lăţime, cu formă 

de arc. Este forma invazivă a parazitului, responsabilă de manifestările 

iniţiale ale fazei acute a parazitozei.  
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Formele vegetative sunt endocelulare, fiind întâlnite preponderent în: 

macrofage, celulele SRH, leucocite, dar se pot întâlni şi în ţesuturi 

parenchimatoase (sistemul nervos central, retină, ganglioni,  muşchi şi alte 

organe) şi extracelular, în umori (plasmă, LCR, revărsate seroase), 

provenind din celulele parazitate distruse) . 

 Toxoplasmele pătrund în celule, unde se multiplică asexuat, printr-un 

proces particular de multiplicare asexuată, numit endodiogenie (cele 2 celule 

fiice se separă complet în interiorul parazitului iniţial, care se sparge pentru 

a le elibera), determinând liza celulelor parazitate. Se produc focare de 

necroză, înconjurate de o intensă reacţie inflamatorie monocelulară. Aceasta 

leziune primitivă constituie granulomul toxoplasmic, care este identic în 

toate ţesuturile. 

 Stadiul acut durează câteva zile şi corespunde infecţiei toxoplasmice 

acute.  

Infecţia acutặ toxoplasmicặ rezultă prin diseminarea paraziţilor pe 

cale hematogenă şi limfatică cu localizarea în celule musculare, viscerale, 

nervoase, retină, ganglioni. Poate evolua asimptomatic sau clinic manifest 

iar reacţiile serologice sunt slab pozitive. La femeia gravidă, în acest stadiu 

are loc pasajul transplacentar. 

Infecţia toxoplasmică acută sau toxoplasmoza acută la persoanele 

imunocompetente (copii, adulţi, tineri), evoluează benign (asimptomatic sau 

ca o limfadenită febrilă).  

Toxoplasmoza asimptomatică poate fi descoperită întâmplător prin 

examen serologic. Toxoplasmoza clinic manifestă - limfadenita 

toxoplasmică evoluează cu: astenie, adenopatie, subfebrilităţi. 

         Febra este moderată, variabilă (38-38,5°). 

         Astenia este intensă şi durabilă. 

Adenopatiile sunt medii, nedureroase, neaderente şi pot persista de 

la câteva săptămâni la câteva luni. Sunt localizate cervical, occipital, 

trapezoidian. Uneori sunt diseminate, în una sau mai multe etape, putând 

afecta şi alte grupe ganglionare: ganglioni axilari, inghinali şi chiar 

ganglioni profunzi (mediastinali, abdominali). 

 Evoluţia toxoplasmozei acute este în general benignă, vindecarea 

producându-se spontan, fără tratament. Boala este benignă şi la femeile 

gravide. 

 Infecţia toxoplasmică acută la femei gravide, evoluând  

asimptomatic sau ca o limfadenită acută adesea nu este diagnosticată.  

 Rar, tabloul clinic este asemănător cu al mononucleozei infecţioase 

(doar 1% din sindroamele mononucleoză-like sunt datorate toxoplasmei). În 

acest caz sunt întâlnite: febră, mialgii, erupţie cutanată maculopapulară, 

hepatomegalie, dureri abdominale prin adenopatie retroperitoneală şi 

mezenterică. 
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 Infecţia toxoplasmică acută are o durată scurtă, de 7-10 zile, după 

care devine infecţie toxoplasmică subacută, asimptomatică şi ulterior 

infecţie toxoplasmică cronică latentă, asimptomatică. 

  

Infecţie toxoplasmică subacută (Stadiul parazitemic subacut) 

 

 După 7-10 zile de la contaminare, este stimulată imunitatea 

organismului, creşte nivelul anticorpilor circulanţi. Trofozoiţii eliberaţi prin 

spargerea celulelor parazitate au o fază scurtă de viaţă liberă, premergătoare 

pătrunderii lor în alte celule. În acest stadiu, paraziţii pot fi distruşi de 

anticorpii circulanţi şi nu mai are loc diseminarea parazitară. Infecţia 

toxoplasmicặ subacutặ evolueză asimptomatic, singura dovadặ a existenţei 

sale fiind anticorpii antitoxoplasmici. 

 Infecţia toxoplasmică acută conduce la formarea a două clase de 

anticorpi:  

 IgM apar din primele zile de la infecţie, nivelul lor creşte rapid şi se 

negativează după aproximativ 4 luni. Detectarea lor semnifică infecţie 

acută. IgM nu traversează placenta.  

 IgG apar lent, ating valori maxime la 6-8 săptămâni de la infecţie. 

Rămân în platou câteva luni, descresc lent, persistă ani de zile, la nivel 

scăzut, conferind imunitate protectoare.  

Prezenţa IgG trebuie interpretată diferit, urmărind comportamentul 

lor în dinamică.  

  Creşterea în dinamică (în probe perechi), a titrului de IgG - 

seroconversia IgG, denotă infecţie acută toxoplasmică.  

 

Infecţia toxoplasmică cronică (Stadiul parazitemic cronic) 

 

Parazitul persistă intracelular, în muşchi, plamâni, inimă, ficat şi în 

special în ţesuturile sărace în anticorpi (SNC, retină). În celule, trofozoiţii se 

multiplică asexuat, dând naştere la mii de forme vegetative particulare 

numite bradizoiţi, care se vor înconjura cu un perete chistic. Rezultă chisturi 

tisulare în organele susceptibile.  

Chistul este o formaţiune sferică, de dimensiuni variabile (50-200 

μm) delimitată la exterior de un perete chistic. În interior conţine sute de mii 

de bradizoiţi (forme vegetative particulare, rezultate din  multiplicarea 

asexuată a unei forme vegetative latente). După unii autori, peretele chistului 

este de natură parazitară, iar după alţi autori, reprezintă membrana fostei 

celule parazitate. Este impermeabil pentru medicamente şi anticorpi. Se 

poate întâlni în muşchi sau ţesuturi sărace în anticorpi (creier, retină), unde 

există în număr mare şi rămâne într-o formă latentă sau cronică. 

Chisturile toxoplasmice  pot fi prezente în toate organele,  din prima 

săptămână a infecţiei. Ele nu produc răspuns inflamator, dar persistă în stare 
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latentă ani de zile. Au viabilitate crescută şi sunt bine tolerate. Persistenţa 

chistului în stare latentă, asigură o imunitate protectoare, definitivă şi stabilă 

(chisturile produc antigene care traversează membrana chistică, întreţinând 

imunitatea). Infecţia  cronică este asimptomatică. Singura dovadă a 

existentei infecţiei sunt anticorpii antitoxoplasmici (IgG la titruri constant: 

semnifică imunitate protectoare. Anticorpii antitoxoplasmici de clasa IgG 

se transmit transplacentar.  

Granulomul primar toxoplasmic suferă un proces de cicatrizare 

fibroasă şi calcifiere, rezultând leziuni cicatriceale, caracteristice.  

 

Infecţia Toxoplasmică Cronică Reactivă 

 

În anumite condiţii, cum ar fi scăderea rezistenţei organismului prin 

boli intercurente, intervenţii chirurgicale, sarcină, imunodepresie, AIDS, 

tratament cu imunosupresoare este posibilă reactivarea bolii. Este infecţia 

toxoplasmică cronică reactivă (toxoplasmoza cronică reactivă): chisturile 

se rup eliberarează trofozoiţii, care pătrund intracelular unde se multiplică 

determinând spargerea celulelor, cu diseminarea la alte celule. Se produce 

invazia organului respectiv cu noi trofozoiţi sau diseminarea trofozoiţilor în 

alte organe şi apar leziuni distructive organice. Se produc leziuni distructive 

severe, în creier, plămân, inimă, care sunt posibile cauze de deces. Infecţia 

cronică reactivă conduce la forme viscerale grave de toxoplasmoză. La 

pacienţii AIDS, cea mai frecventă formặ cronică reactivă este în prezent 

toxoplasmoza cerebrală. 

  

 

Toxoplasmoza congenitală 

 

 Infecţia toxoplasmică acută, în general benignă, fără consecinţe la 

persoane imunocompetente, poate avea repercusiuni în sarcină. La femei 

gravide există riscul transmiterii transplacentare a paraziţilor, cu 

contaminarea fetală şi producerea toxoplasmozei congenitale. 

 

 

Patogenie 

 Contaminarea fătului şi producerea toxoplasmozei congenitale este 

posibilă doar în cazul unei primoinfecţii materne. Dacă infecţia maternă 

are loc înainte de concepţie, nu există riscul infecţiei congenitale. Riscul 

există pentru o singură sarcină, sarcinile ulterioare fiind protejate de 

anticorpii formaţi. Primoinfecţia este rară la femeile imunocompetente (7%). 

La femeile imunocompromise, există şi posibilitatea acutizării unei infecţii 

cronice.   
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 Toxoplasmoza maternă nu este echivalentă cu toxoplasmoza 

congenitală, transmiterea la făt a paraziţilor fiind  condiţionată de 

colonizarea placentei. În absenţa infectării  placentei copilul se naşte 

sănătos. 

 Riscul transmiterii infecţiei materne la făt, se poate evalua astfel: 

 - în primele 4 luni de gestaţie, placenta este de talie redusă şi permite 

rar trecerea toxoplasmelor. Dacă mama se contaminează în aceasta perioadă, 

riscul transmisiei la făt este minim; 

 - după primele 4 luni de gestaţie, placenta este mai bine dezvoltată,  

vascularizată şi riscul transmisiei toxoplasmelor la făt creşte. 

 Gravitatea leziunilor la copilul infectat, este invers proporţională cu 

vârsta sarcinii: copiii contaminaţi în primele 4 luni de gestaţie sunt expuşi la 

leziuni severe  şi la forme grave de toxoplasmoză congenitală, uneori 

mortale sau sechelare. În ultimele luni de gestaţie, gravitatea atingerii fetale 

scade: copiii contaminaţi  dezvoltă rar  forme grave de toxoplasmoză 

congenitală dar fac frecvent  forme benigne sau chiar forme latente, 

nemanifeste clinic la naştere.  

  Explicaţia diversităţii formelor de manifestare ale toxoplasmozei 

congenitale, rezidă din particularităţile de transmitere a parazitului şi 

perioada contaminării materne: 

 - Contaminarea fetală în primul trimestru al sarcinii este rară, 

majoritatea copiilor (83%) nu sunt infectaţi, se nasc sănătoşi (indemni de 

toxoplasmoză), dar din cei infectaţi congenital, 60%  fac forme grave. 

 - Dacă  infecţia maternă se produce  în trimestrul al doilea al sarcinii, 

procentul contaminării fetale creşte (la aproximativ 35%), dar scade 

procentul formelor grave, care sunt întâlnite doar la aproximativ 30% din 

copiii infectaţi. 

 - Dacă infecţia maternă are loc în trimestrul III de sarcină, riscul 

contaminării fetale este crescut (la 65%), dar copiii infectaţi nu dezvoltă 

forme grave. 

 Datorită stadiului placentar, infecţia fetală nu este concomitentă cu 

infecţia maternă, se produce mai târziu, ceea ce permite intervenţia 

terapeutică, în cazul depistării precoce a infecţiei materne. 

 Gravitatea atingerii fetale este influenţată de nivelul imunitar: 

parazitul transmis în primele luni de sarcină,  atinge un fetus imatur 

imunologic şi neprotejat de anticorpii materni. Fetopatia rezultată va fi 

gravă. Transmiterea tardivă, în ultimele luni de gestaţie, permite transferul 

concomitent al anticorpilor materni, care asigură o protecţie pasivă, 

minimalizând atingerea fetală (limitează diseminarea parazitului în 

organismul copilului).  

 

Evoluţie clinică 
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 Toxoplasmoza congenitală poate evolua diferit, conturându-se 

următoarele forme de manifestare: latente, benigne şi grave. 

 Formele latente, asimptomatice, au doar exprimare serologică. 

Copiii sunt aparent sănătoşi la naştere dar prezintă riscul unei atingeri 

oculare tardive (corioretinită), sau a unor sechele neurologice.   

 Formele latente inaparente, sunt cele mai frecvente (55-80% din 

copiii cu infecţie congenitală). Este necesar un tratament corespunzător şi 

supravegherea periodică a acestor copii. 

 Formele benigne, monosimptomatice la naştere (20%), constau în 

corioretinită sau calcifieri intracerebrale izolate, la un copil cu bilanţ 

neurologic normal.  

 Formele grave (10%), cu malformaţii congenitale pot fi neurologice 

şi viscerale: 

1. Forme grave neurologice se manifestă ca o  encefalomielită, 

însoţită uneori de malformaţii craniene (hidrocefalie, 

microcefalie sau macrocefalie). Copiii prezintă convulsii, 

tulburări de tonus (fie hipotonie, fie hipertonie cu contractură 

generalizată), fenomene bulbare, asociate cu semne oculare 

(corioretinită pigmentară, microftalmie, strabism, nistagmus) şi  

calcifieri intracraniene, aproape patognomonice.  

Evoluţia acestei forme este severă, cu deces în primele săptămâni 

sau luni de la naştere. În cazul supravieţuirii copiii ramân cu 

sechele neurologice grave. 

2. Formele grave viscerale, care se manifestă prin 

hepatosplenomegalie, limfadenopatie, icter, hemoragii mucoase, 

anemie, corioretinită, modificarea LCR, sunt forme la limita 

posibilităţilor terapeutice. 

 Moartea fătului în uter (2%) şi avortul sunt alte consecinţe ale 

toxoplasmozei congenitale,  survenind în special, în primul trimestru al 

sarcinii. 

 Manifestările toxoplasmozei congenitale sunt similare  cu ale altor 

infecţii congenitale. Probabil este mai crescută incidenţa corioretinitei, a 

calcifierilor cerebrale şi a hidrocefaliei. 

 Sechelele neurologice majore includ: retardare mintală, convulsii, 

tulburări vizuale sau auditive (surditate), spasticitate, hidrocefalie.  

 Incidenţa sechelelor neurologice este crescută în toxoplasmoza 

congenitală, 85% din copii dezvoltând retardare mintală, 80% convulsii, 

75% spasticitate. 

 Corioretinita sau retinita focală necrozantă, se dezvoltă de obicei 

bilateral, este progresivă şi conduce la orbire. Majoritatea autorilor consideră 

corioretinita ca şi o consecinţă a infecţiei congenitale. Copiii pot fi 

asimptomatici la naştere, dar corioretinita poate apărea ca prima manifestare 

a infecţiei congenitale, tardiv la aproximativ 3-4 ani, la 14 ani şi chiar la 
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adult (la 30-40 ani dar nu peste 40 de ani). Prin aplicarea terapiei, evoluţia 

corioretinitei este favorabilă, cu revenirea incompletă a vederii. La 13-30% 

din bolnavi este posibilă recăderea, dar aceasta este rar însoţită de semne şi 

simptome clinice. 

  

Tratamentul toxoplasmozei  

  Medicamentele folosite în terapia toxoplasmozei sunt Rovamicină, 

Fansidar, Malocid-Adiazina (asociere Pirimetamină cu Sulfadiazină). 

 Rovamicina (Spiramicina) un macrolid activ asupra Toxoplasmei 

gondii, are o bună persistenţă tisulară şi este foarte bine tolerat, putând fi 

folosit în terapia femeii gravide şi a nou-născutului. 

 Fansidarul (asociere Pirimetamină cu Sulfadoxină) are efecte 

secundare (hematotoxicitate, hipersensibilitate). Se administrează asociat cu 

acid folic sau acid folinic (Lederfolină), pentru atenuarea efectelor 

secundare. 

 Biseptolul şi Clindamicina nu sunt recomandate în tratamentul de 

rutină al gravidelor şi al nou născutului. Se prescriu la imunodeprimaţi. 

 Corticoterapia este necesară în caz de persistenţă a adenopatiilor 

sau în toxoplasmoza oculară recidivantă. 

 Terapia infecţiei toxoplasmice acute la persoane imuno-

competente. În formele inaparente nu este necesară terapia 

medicamentoasă, iar formele simptomatice se tratează cu Rovamicină. 

  

Terapia infecţiei toxoplasmice acute în sarcină  
 La femeia gravidă, depistarea unei infecţii acute impune instituirea 

tratamentului medicamentos cu Rovamicină zilnic, până la naştere. În cazul 

contaminării în trimestrul III al sarcinii, se poate folosi Rovamicina sau 

Fansidar (o doză/săptamână). 

 

Terapia infecţiei congenitale la nou născut 

 La nou născut este necesar tratamentul de durată, în funcţie de 

gravitatea atingerii fetale. 

 a) la copilul indemn de toxoplasmoză, născut de o mamă cu infecţie 

toxoplasmică în evoluţia sarcinii, se indică Rovamicină zilnic, timp de 2 luni 

şi supraveghere serologică până la 9-24 luni. 

 b) la copilul cu infecţie congenitală latentă, pentru prevenirea 

recidivelor şi a complicaţiilor tardive, se indică Rovamicină timp de o lună, 

apoi Fansidar timp de 18-24 luni, cu supraveghere serologică postterapeutică 

1-3 luni şi anuală până la pubertate. În caz de acutizare a infecţiei latente, 

este necesară o nouă cură de Fansidar timp de 3-4 luni. 

c) la copilul cu manifestări clinice, indiferent de tabloul clinic se 

prescrie Rovamicină 3 luni apoi Fansidar 18-24 luni, cu supraveghere 

completă până la doi ani şi serologică anual până la pubertate. În unele 
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forme, este necesară o corticoterapie de scurtă durată, în altele intervenţie 

chirurgicală.  

 

 

Toxoplasmoza viscerală 

 

 Formele viscerale grave de toxoplasmoză sunt extrem de rare. Sunt 

consecinţa injectării accidentale a toxoplasmelor, în cursul unor accidente de 

laborator sau survin la pacienţi AIDS, la imunodeprimaţi, la persoane cu 

transplante sau la cei care urmează o terapie imunosupresivă. La pacienţii 

AIDS infectaţi cu Toxoplasma, paraziţii se localizează  frecvent în creier, 

dar şi în ochi, plămân, testicol. Pacienţii trataţi cu imunosupresoare prezintă 

un risc crescut pentru toxoplasmoza severă şi chiar letală. La aceşti pacienţi 

toxoplasmoza poate fi primară, acută sau se produce prin reactivarea unei 

infecţii latente. Ei dezvoltă encefalite, meningite, miocardită, pneumonie, 

miozită, hepatită, glomerulonefrită. 

Sunt întâlnite: 

 1) Forme exantemice cu atingeri meningeale, cardiace, pulmonare, 

hepatice, renale şi miozită difuză.  

 2) Meningita toxoplasmică izolată (uneori cu vindecare spontană) 

sau complicată cu encefalită sau cu afectare oculară. Corioretinita este 

contestată iar la pacienţi AIDS este unilaterală. 

  

 

Toxoplasmoza cerebrală 

 

 Toxoplasmoza cerebrală este o afecţiune gravă, a cărei incidenţă a 

crescut semnificativ în ultimii ani. Se întâlneşte la imunodeprimaţi. 

Existenţa persoanelor cu imunodepresii severe, în grefele de organ şi recent 

în infecţia HIV, a contribuit în prezent la această situaţie. La pacienţi AIDS, 

este cea mai importantă cauză de leziuni cerebrale. 

 Toţi pacienţii HIV coinfectaţi cu Toxoplasma gondii, prezintă risc de  

reactivare a bolii, cu declanşarea encefalitei toxoplasmice. Studiile sero-

epidemiologice au relevat infecţia toxoplasmică la 15-68% din pacienţii 

HIV. Se estimează că 10-25% din pacienţii AIDS (25% din Europa), 

dezvoltă o encefalită toxoplasmică, uneori ca prima manifestare a infecţiei 

HIV. În SUA au fost declarate 30.000 de cazuri de toxoplasmoză cerebrală.  

 Toxoplasmoza cerebrală este o infecţie oportunistă, care se produce 

prin reactivarea chisturilor toxoplasmice latente cerebrale. Evoluează cu 

necroză tisulară considerabilă, vasculită sau periarterită localizată şi adesea 

cu reacţie inflamatorie. În secţiuni cerebrale se pot vedea trofozoiţi liberi, 

bradizoiţi sau chisturi. 
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 S-au descris două tablouri clinice: encefalita difuză cu cefalee, 

obnubilare progresivă şi forma pseudotumorală cu sindroame deficitare, 

hemiplegii, hemipareze, tulburări de limbaj. Evoluţia bolii este invariabil 

letală fără tratament.  

 

Tratamentul toxoplasmozei cerebrale 

La pacienţi AIDS, terapia existentă este inactivă asupra chisturilor, 

care infectează cronic ţesutul gazdei şi sunt  sursa reactivării infecţiei, motiv 

pentru care terapia standard faţă de trofozoiţi, trebuie continuată toată viaţa.  

Terapia cu Malocid-Adiazină este eficientă, conducând, în 

majoritatea cazurilor, la o ameliorare clinică rapidă. 

Durata tratamentului este 2-3 luni (tratament de atac), dar frecvenţa 

recăderilor impune un tratament de întreţinere cu acest medicament, în doze 

medii, care se continuă cât permite toleranţa bolnavului. Prognosticul este 

totuşi sumbru, cu mortalitate de 90% şi supravieţuire medie de 4 luni. 

 Recent s-au descoperit noi medicamente care, în studii 

experimentale, par a fi eficiente şi asupra chisturilor intracerebrale: 

azithromicina, hidroxinaftoquinona, arprinocid N-oxid. Dintre acestea se 

pare, că cea mai remarcabilă activitate asupra bradizoiţilor  şi a chisturilor, o 

are hidroxinaftoquinona, care modifică semnificativ structura bradizoiţilor 

din chisturilor normale sau rupte. 

 

 

LEISHMANIA  

LEISHMANIOZA VISCERALĂ 

 

 Leishmanioza viscerală, numită şi splenomegalia tropicală sau „febra 

de India” (boala Kala Azar - boala neagră), întâlnită în Asia tropicală şi 

subtropicală (India, China) dar şi în Bazinul mediteranean (în sudul Europei, 

America de Sud şi Centrală), este produsă de Leishmania donovani. 

Leishmania donovani este un complex cuprinzând mai multe specii: 

Leishmania donovani; Leishmania donovani infantum; Leishmania 

donovani chagas; Leishmania peruviana. 

 Evoluţia clinică este diferită, după zona geografică. Se conturează: 

* leishmanioza viscerală în bazinul mediteranean, China, 

America, denumită şi leishmanioza infantilă (Kala Azar 

infantilă), în care nu există leziuni cutanate . 

* leishmanioza hindusă (Kala Azar) în India şi Africa Centrală 

şi de Est, însoţită de leziuni cutanate şi mucoase semnificative 

Perioada de incubaţie este variabilă, de la câteva zile la câteva 

luni. În perioada de stare boala evoluează cu febră neregulată, 

splenomegalie accentuată, hepatomegalie, anemie, motiv pentru 

care leishmanioza poate fi confundată cu paludismul cronic . 
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Patogenie 

 Paraziţii (forme promastigote) inoculaţi de flebotom pe piele, sunt 

captaţi de macrofagele locale, pierd flagelii devenind forme amastigote, 

formându-se un granulom alcătuit din celule epiteloide şi gigante, care 

înconjoară macrofagele parazitate.  

Prin macrofage şi leucocitele sanguine, paraziţii ajung în ganglionii 

limfatici regionali, şi pe cale hematogenă în splină, ficat, măduvă 

hematogenă, rinichi, plămân şi chiar în mucoasa gastrică, unde sunt captaţi 

de celulele sistemului reticulo-histiocitar. 

Leishmaniile parazitează celulele sistemului reticulo-endotelial din 

splină, ficat, măduva hematogenă, leucocite sanguine, unde ia o formă 

rotundă - „forma amastigotă” - tip leishmania: celulă cu un nucleu, 

kinetoplast şi uneori un mic rest de flagel, de 2-6 m  În aceste celule, 

leishmaniile se multiplică asexuat, rezultând până la 200 de paraziţi într-o 

singură celulă, sparg celulele şi pătrund în alte celule, unde îşi continuă 

multiplicarea. În jurul celulelor sistemului reticulo-histiocitar parazitate 

(histiocite, macrofage), se aglomerează celule plasmatice (mononucleare, 

PMN), rezultând granuloame, dispuse perivascular în organe şi ţesuturi, 

care reprezentă leziunea caracteristică în leishmanioză şi reacţie conjunctivă, 

ceea ce determină: hipertrofia organelor parazitate (splină, ficat, ganglioni 

limfatici), blocarea măduvei hematogene, cu scăderea accentuată a 

hematiilor, leucocitelor, trombocitelor şi ulceraţii ale mucoasei intestinale.  

  Evoluţia spre vindecare sau boală clinic manifestă depinde de 

răspunsul imun al gazdei .  

 

Evoluţie clinică 

Febra are la început un caracter ondulant (pseudotifoidic). Ulterior 

este neregulată (37-40°), prezentând fluctuaţii în cursul aceleiaşi zile: pot 

exista două croşete febrile zilnice. Temperatura trebuie urmărită la 2 ore. 

Febra neregulată durează săptămâni sau luni. 

 Anemia se manifestă prin paloare intensă, care conferă feţei aspectul 

de facies de porţelan.  

 Splenomegalia este progresivă, marcată. Splina este fermă, 

nedureroasă, mobilă. Hipertrofia splinei este mai accentuată în jumătatea sa 

inferioară. Splina poate ajunge în fosa iliacă stîngă, prezentând un aspect 

caracteristic - „splina în echer” .  Abdomenul poate fi destins. 

 Uneori, bolnavii prezintă şi hepatomegalie mai puţin accentuată 

decât splenomegalia, şi micropoliadenopatii generalizate, nedureroase, 

edeme ale membrelor. 

 Se pot asocia manifestări nervoase, ulceraţii ale mucoasei tubului 

digestiv (din cavitatea bucală până la nivelul intestinului gros), şi uneori 

ulceraţii cutanate.  
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 Sindromul hemoragic, cauzat de scăderea accentuată a trombocitelor, 

se manifesă prin: epistaxis, hemoragii gingivale, hemoragii intestinale, care 

sunt şi consecinţa ulceraţiilor intestinale.  

 Manifestările nervoase constau în agitaţie sau stări de adinamie, dar 

pot fi întâlnite şi alte tulburări nervoase. 

 Manifestările cutanate - la locul inoculării poate apărea o leziune 

cutanată iniţială, reprezentată de papule mici (leishmaniom cutanat), în 

toate formele clinice ale leishmaniozei, dar în leishamanioza hindusă (Kala 

Azar a adulţilor), sunt prezente 3 tipuri de leziuni cutanate: 

a. Pigmentare difuză - pete hiperpigmentate, mai accentuate pe faţă 

şi membre, de unde şi denumirea de Kala Azar - febră neagră. 

b. Macule hipopigmentate sau hiperpigmentate. 

c. Noduli faciali, asemănători cu cei din lepra lepromapoasă, 

conferind feţei aspectul de facies leonin, sau pe corp. Nodulii 

sunt nedureroşi, pot apărea fie în cursul evoluţiei bolii, fie după 

terapie. Sunt leishmanoidele cronice.  

 

 În absenţa tratamentului leishmanioza este letală, mortalitatea fiind 

de 96%. Decesul survine la câteva luni, până la peste 1 an, datorită caşexiei 

şi pancitopeniei. 

 

Tratamentul leishmaniozei viscerale 

 În terapia leishmaniozei se folosesc: 

 1. Compuşii de antimoniu pentavalent: Glucantime (Antimoniat de 

N-metil glucamină), Pentostam (Stilbogluconat de sodiu) 

2. Diamidine: Pentacarinat (Pentamidina). 

 3. Fungizonul (Amphotericina B).  

 Medicamentul de elecţie este Glucantime, Pentamidina şi Fungizonul 

administrându-se în situaţiile în care, Glucantimul este ineficient. 

 

 

LEISHMANIOZA CUTANATĂ 

 

 După evoluţia clinică şi repartizarea geografică se delimitează: 

leishmanioza cutanată (buton de Orient) şi leishmanioza cutaneo-mucoasă. 

 

 

BUTONUL  DE ORIENT 

 

  Este produs de Leishmania tropica, Leishmania major şi Leishmania 

aethiopica. Are ca rezervor omul iar vectorul este un flebotom: 

Phlebothomus papataci şi Phlebothomus sergenti. 
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Este întâlnit în Bazinul mediteranean, fiind rar în ţările Europei 

(Franţa, Spania, Italia), dar frecvent în Orient (India, Pakistan, sudul URSS) 

şi Africa de Nord. Se numeşte şi leishmanioza cutanată a “lumii vechi”. 

 Prezintă o evoluţie clinică benignă, producându-se frecvent 

vindecarea spontană, doar cu consecinţe estetice. 

 Se disting trei forme clinice: forma uscată (urbană), forma umedă 

(rurală) şi forma difuză. 

  

Forma uscată (urbană) produsă de Leishmania tropica, constă în 

apariţia la locul inoculării parazitului de către flebotom, a unui granulom 

dermic, la 2-3 săptămâni, uneori luni şi chiar ani de la inoculare. Leziunea 

debutează cu o papulă inflamatorie pruriginoasă, care se transformă în 

nodul, care se ulcerează şi se acoperă cu o crustă uscată, iniţial albă şi 

ulterior brună, aderentă.  

Leziunea cutanată este nedureroasă, neinflamatorie, neînsoţită de 

adenopatie, nepurulentă. După îndepărtarea crustei, din ulceraţie se scurge 

un lichid serohemoragic. 

 Leziunea are în medie 2-3 cm, aspectul unui furuncul şi o evoluţie 

spre vindecare, la 8-12 luni de la debut, prin detaşarea spontană a crustei, cu 

persistenţă unei cicatrici atrofice inestetice . 

  Forma umedă (rurală) este produsă de Leishmania major, prin 

contaminarea accidentală umană, de la rozătoarele sălbatice (rezervorul 

Leishmaniei major). Spre deosebire de forma uscată, forma umedă 

evoluează cu ulceraţii multiple, dureroase, care cresc repede, au contur 

neregulat şi sunt înconjurate de o reacţie inflamatorie marcată, limfangită şi  

adenopatii. Necroza se extinde dinspre centru spre periferie şi se elimină o  

secreţie mucopurulentă. 

 Evoluţia este favorabilă spre vindecare în 3-5 luni, lăsând însă o 

cicatrice semnificativă. Cicatrizarea este deformantă, mutilantă. Ulceraţiile 

se pot suprainfecta bacterian, ceea ce conduce la accentuarea procesului 

ulcerativ şi inflamator. 

 În studii efectuate pe şoareci s-a constatat că, în forma uscată 

paraziţii sunt mai puţin virulenţi, iar în forma umedă sunt intens virulenţi. 

 Forma difuză este produsă de Leishmania aethiopica. Constă în 

formarea unor noduli tegumentari dispuşi pe corp, asemănători cu cei din 

lepra lepromatoasă. Este întâlnită la persoane anergice, la imunodeprimaţi. 

Terapia nu este eficientă, motiv pentru care, această formă este letală. 

  
Tratamentul butonului  de orient 

 Pentru terapia leziunilor multiple, se pot utiliza compuşi de 

antimoniu pentavalent (Glucantime sau Pentostam: unguent şi injecţii intra 

şi perilezionale), în dozele utilizate în leishmanioza viscerală . 
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Tratamentul leishmaniozei cutaneo - mucoasặ este asemănător cu 

cel din leishmanioza cutanată. 

 

   Medicaţia  antiprotozoară  

    În terapia infecţiilor produse de protozoare se utilizează diverse 

chimioterapice: antibiotice, medicaţie antiprotozoarặ şi medicaţie 

antifungicặ.  

 

        Antibiotice/chimioterapice 

 

IMIDAZOLI 

 

- Metronidazol (Flagyl): tablete, administrate per os; Este 

recomandat pentru giardiozei, balantidiozei, izosporidiazei, terapia 

amibiazei intestinale acute (este un amibicid tisular activ asupra formelor 

histolitice şi mai puţin activ asupra formelor „minuta”, prezente în lumenul 

intestinal). Terapia blastocistozei cu Metronidazol pare a fi eficientă). 

Terapia trichomoniazei se realizează cu Metronidazol (Flagyl), tablete, 

administrate per os şi comprimate vaginale, dar în prezent se pare că a 

crescut prevalenţa tulpinilor rezistente la Metronidazol, motiv pentru care se 

folosesc derivaţi de 5-nitroimidazol: Tinidazol  (Fasygine), Secnidazol 

(Flagentyl).  

- Tinidazol (Fasygine): terapia giardiozei,  trichomoniazei, 

amibiazei intestinale acute (amibicid tisular activ asupra formelor histolitice 

şi mai puţin activ asupra formelor „minuta”, prezente în lumenul intestinal); 

- Secnidazol (Flagentyl): terapia trichomoniazei, amibiazei 

intestinale acute (amibicid tisular activ asupra formelor histolitice şi mai 

puţin activ asupra formelor „minuta”, prezente în lumenul intestinal); 

- Ornidazol  (Tiberal): terapia amibiazei intestinale acute (amibicid 

tisular activ asupra formelor histolitice şi mai puţin activ asupra formelor 

„minuta”, prezente în lumenul intestinal); 

 

 

 

TETRACICLINE 

 

- Tetraciclină: terapia balantidiozei. Se poate utiliza ca medicaţie 

alternativă cu  Iodoquinol. 

- Oxitetraciclină: terapia balantidiozei. Se poate utiliza ca medicaţie 

alternativă cu  Iodoquinol.  

 

 

PENICILINE 
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- Ampicilină: terapia balantidiozei. Se poate utiliza ca medicaţie 

alternativă cu  Iodoquinol.  

 

MACROLIDE 

 

- Rovamicina (Spiramicina): este un macrolid. Este utilizat în 

terapia criptosporidiazei, a infecţiei toxoplasmice. Rezultatele promiţătoare 

ale terapiei cu Spiramicină în criptosporidiază nu au fost confirmate de 

studiile recente, probabil datorită eficienţei scăzute a preparatului, 

administrat pe cale orală şi a rezervorului biliar de infecţie. În prezent, se 

încearcă terapia prin administrarea intravenoasă a Spiramicinei. Este activặ 

asupra Toxoplasmei gondii, are o bună persistenţă tisulară şi este foarte bine 

tolerat, putând fi folosit în terapia femeii gravide şi a nou-născutului şi a 

formelor simptomatice ale infecţiei toxoplasmice acute la persoane imuno-

competente. La femeia gravidă, infecţia acutặ impune instituirea 

tratamentului medicamentos cu Rovamicină zilnic, până la naştere. În cazul 

contaminării în trimestrul III al sarcinii, se poate folosi Rovamicina sau 

Fansidar (o doză/săptamână). Pentru terapia formelor grave de toxoplasmoză 

se indică Rovamicină o lună, urmată de Fansidar la 15 zile, cât permite 

toleranţa bolnavului.  

- Roxytromicina: se obţin rezultate favorabile în terapia 

izosporidiazei. 

- Azithromicina: tratamentul toxoplasmozei cerebrale. În studii 

experimentale, pare a fi eficientặ şi asupra chisturilor intracerebrale.  

 

 

LINCOSAMIDE 

 

- Clindamicina se prescrie la imunodeprimaţi, pentru terapia 

formelor grave de toxoplasmoză. Nu este recomandatặ în tratamentul de 

rutină al gravidelor şi al nou născutului cu toxoplasmoză. Clindamicina, 

asociată cu Quinina se recomandă în tratamentul formelor grave de 

babesiozặ. 

 

AMINOGLICOZIDE 

 

- Neomicina: în meningoencefalita granulomatoasă subacută pare a 

fi activặ, în studii experimentale, datorită asocierii amibelor cu fungi sau 

bacterii, mai ales în apă, soluţii oftalmice, acestea asigurând substanţele 

nutritive necesare amibei.Iodoquinol: terapia balantidiozei. Se poate utiliza 

ca medicaţie alternativă cu  Tetraciclină, Oxitetraciclină, Ampicilină 
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- Paramomycina (Humatin): amibicid de contact activ asupra 

amibelor „minuta” din lumenul intestinal. În meningoencefalita 

granulomatoasă subacută pare a fi activặ, în studii experimentale, datorită 

asocierii amibelor cu fungi sau bacterii, mai ales în apă, soluţii oftalmice, 

acestea asigurând substanţele nutritive necesare amibei.  

 

 

ANTIFOLINICE 

 

- Biseptolul, Bactrim, Cotimoxazol (Trimetoprim-

Sulfametoxazol): are un spectru larg antibacterian şi o toleranţặ 

satisfăcătoare. Este recomandat pentru tratamentul pneumocistozei umane, 

tratamentul izosporidiazei şi pentru terapia formelor grave de toxoplasmoză, 

la imunodeprimaţi. Nu este recomandat în tratamentul de rutină al gravidelor 

şi al nou născutului cu toxoplasmoză. La bolnavii AIDS cu izosporidiazặ 

sunt posibile recăderi, care răspund favorabil la o nouă cură terapeutică. În 

tratamentul pneumocistozei umane, la pacienţi non-AIDS este necesară o 

terapie cu durată de 14 zile, obţinându-se ameliorarea stării clinice în 4-5 

zile iar la pacienţi AIDS este necesară o terapie de 21 zile. Un impediment 

major al terapiei pneumocistozei la pacienţii AIDS constă în faptul că 

medicaţia folosită este greu tolerată, de majoritatea bolnavilor, ceea ce 

determină întreruperea tratamentului.  

- Fansidar (Pirimetamină-Sulfadoxină): terapia izosporidiazei, 

terapia formelor grave de toxoplasmoză, tratamentul izosporidiazei, 

tratamentul acceselor febrile malarice, tratamentul pneumocistozei umane. 

Fansidarul are efecte secundare (hematotoxicitate, hipersensibilitate). Se 

administrează asociat cu acid folic sau acid folinic (Lederfolină), pentru 

atenuarea efectelor secundare. Pentru terapia formelor grave de 

toxoplasmoză se indică Rovamicină o lună, urmată de Fansidar la 15 zile, 

cât permite toleranţa bolnavului. La bolnavii AIDS cu izosporidiazặ sunt 

posibile recăderi, care răspund favorabil la o nouă cură terapeutică Este un 

medicament schizontocid. Pentru tratamentul acceselor febrile malarice, se 

administrează în doză unică (3 comprimate), dar există tulpini rezistente de 

Plasmodium falciparum. În cazul tulpinilor rezistente de Plasmodium 

falciparum se recomandă Chinina sau Meflochina. 

- Malocid-Adiazină (Pirimetamină + Sulfadiazină): tratamentul 

toxoplasmozei cerebrale, tratamentul pneumocistozei umane. Terapia cu 

Malocid-Adiazină în toxoplasmoza cerebralặ este eficientă, conducând, în 

majoritatea cazurilor, la o ameliorare clinică rapidă. Este inactivă însặ 

asupra chisturilor, care infectează cronic ţesutul gazdei şi sunt  sursa 

reactivării infecţiei, motiv pentru care terapia standard faţă de trofozoiţi, 

trebuie continuată toată viaţa. Durata tratamentului este 2-3 luni (tratament 

de atac), dar frecvenţa recăderilor impune un tratament de întreţinere cu 
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acest medicament, în doze medii, care se continuă cât permite toleranţa 

bolnavului. 

- Asocierea Biseptol cu Pentamidină (Lomidină), pare a fi 

eficientă în tratamentul formelor grave de babesiozặ, la pacienţii 

splenectomizaţi. 

 

- Pentamidină (Lomidină, Pentacarinat): este o diamidinặ. Este 

recomandatặ pentru tratamentul pneumocistozei umane. Pentamidina are o 

toxicitate crescută medulară, hepatică, metabolică. Se recomandă utilizarea 

Pentamidinei sub formă de aerosoli, timp de 14 zile, la pacienţii cu 

pneumocistoză uşoară. În terapia leishmaniozei viscerale, Pentamidina se 

administreazặ în situaţiile în care, Glucantimul este ineficient. Este utilizatặ 

în tratamentul bolii somnului, în faza limfo-sanguină. 

 

NITROFURANI 

 

- Nitrofurantoin: Este recomandat pentru terapia izosporidiazei. Se 

obţin rezultate favorabile. 

- Nifurtimox, Benzonidazol: derivate de Nitrofurazon: sunt 

recomandate pentru tratamentul boalii Chagas, în faza acută, aceste 

medicamente fiind inactive în formele cronice ale bolii. 

- Furazolidon: s-a dovedit eficient în tratamentul blastocistozei, în 

studiile experimentale, inhibând dezvoltarea parazitului în vitro. 

 

AMINO 4 QUINOLEINE 

 

- Chinina: este un medicament schizontocid utilizat în tratamentul 

malariei. Este încă activă asupra tulpinilor rezistente la alte antipaludice. 

Este medicamentul de elecţie în tratamentul accesului pernicios. Tratamentul 

accesului pernicios se realizează cu Chinină administrată i.v. sau în perfuzie 

timp de 3 zile, urmată de Nivachină sau Fansidar. Quinina asociată cu 

Clindamicina se recomandă în tratamentul formelor grave de babesiozặ.  

- Chlorochina: un antipaludic de sinteză, schizontocid. Este cel mai 

folosit medicament în tratamentul malariei, însă există tulpini rezistente de 

Plasmodium falciparum.  

- Nivachina: este un antipaludic de sinteză. Este cel mai folosit 

medicament schizontocid în tratamentul acceselor febrile malarice. Se 

administrează 5 comprimate/zi, însă există tulpini rezistente de Plasmodium 

falciparum. 

- Meflochina: este un medicament schizontocid utilizat în 

tratamentul malariei. Este încặ activă asupra tulpinilor rezistente de 

Plasmodium falciparum. 
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- Primachina: Se poate folosi în tratamentul malariei. Este un 

medicament gametocid activ şi asupra formelor parazitare intrahepatice. 

Permite prevenirea recăderilor din malarie, dar este greu tolerată, ceea ce 

limitează aplicabilitatea sa.  

 

DERIVAŢI DE TIAZOL 

 

- Zentel (Albendazol): Este un derivat de tiazol, medicament 

antinemathelmintic, utilizat în tratamentul microsporidiazei. 

Microsporidiaza intestinală, renală, pulmonară răspunde favorabil la terapia 

cu Zentel (Albendazol).   

 

AMEBICIDE 

 

- Bemarsal: amibicid de contact activ asupra amibelor „minuta” din 

lumenul intestinal. 

- Intertrix: amibicid de contact activ asupra amibelor „minuta” din 

lumenul intestinal. 

- Brolene (propamidină isethionat, soluţie 1%): se indică în keratita 

amibianặ fiind aplicat local. 

- Dehidroemetina: Chimioterapic cu spectru larg, utilizat pe cale 

parenterală, în terapia formelor grave de amibiaza viscerală, datorită 

complicaţiilor ca peritonita, ruptura abceselor amibiene. 

- Emetina: Chimioterapic amebicid, utilizat pe cale parenterală, în 

terapia formelor grave de amibiaza viscerală. S-a dovedit eficient în 

tratamentul blastocistozei, în studiile experimentale, inhibând dezvoltarea 

parazitului în vitro, la fel ca şi Furazolidonul. 

 

 

COMPUŞI DE ANTIMONIU PENTAVALENT 

 

- Glucantime (Antimoniat de N-metil glucamină) - compus de 

antimoniu pentavalent: utilizat pentru terapia leishmaniozei viscerale. 

Glucantime este medicamentul de elecţie în terapia leishmaniozei viscerale. 

În tratamentul Butonului de Orient, pentru terapia leziunilor multiple, se pot 

utiliza Glucantime sub formặ de unguent şi injecţii intra şi perilezionale, în 

dozele utilizate în leishmanioza viscerală . 

- Pentostam (Stilbogluconat de sodiu) - compus de antimoniu 

pentavalent folosit în terapia leishmaniozei viscerale. În tratamentul 

Butonului de Orient, pentru terapia leziunilor multiple, se pot utiliza 

Pentostam unguent şi injecţii intra şi perilezionale, în dozele utilizate în 

leishmanioza viscerală. 
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PATOGENEZA MICOZELOR 

 

PNEUMOCISTIS  

  PNEUMOCISTOZA UMANĂ 

 

 Pneumonia interstiţialặ cu celule plasmatice, o boală a copiilor 

debili din cămine, în Europa de Est, produsặ de Pneumocistis carinii a atras 

atenţia medicilor, după al II-lea război mondial. Pneumocistis carinii a fost 

considerat ulterior o cauză importantă de pneumonie la imunodeprimaţi, 

ceea ce a condus la descoperirea şi perfecţionarea chimioprofilaxiei. Din 

1980, s-a observat o creştere dramatică a incidenţei pneumoniei cu 

Pneumocistis carinii, denumită pneumocistoză, la pacienţii AIDS, ceea ce a 

relevat noi corelaţii clinice şi a sporit interesul pentru cunoaşterea sa. În 

prezent, pneumocistoza a devenit cea mai frecventă parazitoză la pacienţii 

AIDS. Pneumonia cu Pneumocistis carinii  se produce la 60-90% dintre 

pacienţii AIDS, fiind o cauză importantă de mortalitate. 

 

Patogenie 

 Patogenia pneumocistozei a fost elucidată pe modele animale: 

şoareci, şobolani, cobai, maimuţe, inoculate cu Pneumocistis carinii, în 

condiţii de imunocompetenţă şi de imunodepresie, indusă prin 

corticosteroizi. Animalele imunodeprimate au dezvoltat o pneumonie, cu 

modificări histologice identice cu ale pneumocistozei umane.  

Studiile pe animale de experienţă au demonstrat contagiozitatea sa, 

transmisia realizându-se probabil pe cale aeriană. Transmisia directă 

interumană este sugerată de izbucnirile epidemice de pneumocistoză în 

colectivităţi (orfelinate, mediu spitalicesc). Majoritatea copiilor sunt expuşi 

la infecţia cu Pneumocistis la vârste mici, fapt relevat de studiile sero-

epidemiologice. Studiile autopsice au evidenţiat infecţie pulmonară 

asimptomatică cu Pneumocistis la 5% dintre persoanele cu neoplasme 

limforeticulare şi rar la persoane sănătoase.  

Studiile pe animale au demonstrat progresia lentă a paraziţilor spre 

lumenul alveolar. 

 Ataşarea parazitului de pneumocitele tip 1 joacă un rol central în 

relaţia gazdă - parazit în această infecţie. Potrivit studiilor ultrastructurale, 

suprafeţele parazitului şi ale celulei gazdă sunt apropiate, fără a se produce  

fuziunea membranelor celulare sau modificarea lor. Nu au fost definiţi 

factorii specifici implicaţi în mecanismele ataşării: receptori, lectine [6]. Se 

pare că glicoproteinele de suprafaţă ale P. carinii joacă un rol important în 

interacţiunea parazitului cu gazda. Pneumocistis carinii are o virulenţă 

scăzută.  

 La persoane imunocompetente, infecţia cu Pneumocistis carinii 

evoluează asimptomatic, datorită intervenţiei unui puternic răspuns 
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inflamator şi imun pentru eliminarea paraziţilor din plămân. Recent s-au 

identificat antigenele specifice parazitare, implicate în iniţierea răspunsului 

imun: antigene compuse din proteine şi carbohidrat: glicoproteine de 

suprafaţă. Antigenele induc o diversitate de anticorpi. Macrofagele 

fagocitează paraziţii iar anticorpii specifici funcţionează ca opsonine, 

determinând digerarea parazitului de către macrofage. Ca urmare, puţini 

paraziţi rămân ataşaţi de pneumocitele tip 1, se închistează şi rămân în stare 

latentă, dar persistenţa pulmonară este limitată după unii autori. 

 La persoanele imunodeprimate, Pneumocistis carinii poate 

determina o pneumopatie cu evoluţie gravă: pneumocistoza. 

 Grupele cu risc pentru pneumocistoză sunt: 

 Copii sugari de 6 săptămâni-4 luni distrofici, prematuri, 

malnutriţi, debilitaţi. 

 Persoane cu deficienţe imunitare congenitale sau dobândite prin 

terapie cu imunosupresoare, corticosteroizi, pacienţi AIDS.  

În general, se consideră că în predispoziţia faţă de infecţia cu 

Pneumocistis este mai importantă perturbarea imunităţii mediate celular 

decât a imunităţii umorale, deşi mecanismele imune de protecţie faţă de  

Pneumocistis carinii şi deficienţele specifice ale gazdei implicate în acest 

proces sunt puţin înţelese. S-a constatat însă, că incidenţa pneumoniei cu 

Pneumocistis carinii la persoane imunocompromise, este corelată cu tipul şi 

intensitatea imunodepresiei. 

 Din 1980, sindromul imunodeficientei dobândite - SIDA (AIDS) a 

devenit cea mai frecventă boală, care predispune la pneumocistoză. 

Pneumonia cu Pneumocistis carinii se produce la 60-90% din pacienţii 

AIDS, fiind o cauză importantă de mortalitate. 

 Nu se poate preciza în prezent, în ce măsură patogeneza 

pneumocistozei la persoanele cu imunodeficienţe şi pacienţi AIDS 

reprezintă reactivarea infecţiei latente sau implică expuneri adiţionale la 

tulpini exogene.  

 La persoanele cu risc (copii, imunodeprimaţi), în absenţa reacţiei 

normale de apărare a organismului, Pneumocistis carinii se multiplică 

intens, putând rezulta 109-1010 paraziţi. Acest proces este acompaniat de 

producerea unor modificări detectabile prin  microscopie electronică: lezarea 

pneumocitelor tip 1; alterarea fosfolipidelor surfactantului şi alterare 

alveolară difuză. 

 Consecinţa acestor acţiuni constă în apariţia unui exudat spumos 

alveolar tipic, patognomonic, cu aspect de fagure de miere, în care se pot 

detecta paraziţii prin coloraţii speciale. 

 Reacţia de la nivelul spaţiilor interalveolare  este în funcţie de 

terenul gazdei:  

 la copii apare infiltrat inflamator predominant plasmocitar, de 

unde denumirea de  pneumonie interstiţială cu celule plasmatice. 
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 la persoanele imunocompromise nu sunt infiltrate inflamatorii 

în spaţiile interalveolare. Se produce condensarea interstiţială, 

prin hipertrofia şi hiperplazia pneumocitelor tip 2 şi edem. 

 La persoanele imunocompromise este posibilă diseminarea 

extrapulmonară a parazitului, probabil pe cale limfatică şi hematogenă, cu 

localizări secundare în ganglioni limfatici, măduva hematogenă, splină, 

ficat, ochi, tract gastrointestinal. Prezenţa parazitului în aceste situsuri este 

relevată de producerea exudatului spumos, evidenţiat prin coloraţia cu 

hematoxilină – eozină. 

            

Evoluţie clinică 

 Evoluţia clinică a infecţiei cu Pneumocistis carinii este dependentă 

de terenul persoanei infectate. Poate evolua asimptomatic la persoane 

imunocompetente sau ca o pneumopatie cu evoluţie gravă la 

imunodeprimaţi şi la alte persoane cu risc. 

 Incubaţia pneumopatiei este lungă fiind în medie de 60 zile, cu 

variaţii cuprinse între 30-100 zile. Debutul este în general insidios. Este 

caracteristic contrastul dintre intensitatea perturbărilor funcţionale şi sărăcia 

semnelor stetacustice.  

 Pneumonia interstiţială cu celule plasmatice se produce la sugarii 

prematuri, copii debilitaţi de 6 săptămâni - 4 luni, în orfelinate şi alte 

colectivităţi de copii. Este forma epidemică a infecţiei cu Pneumocistis 

carinii. Boala începe insidios, conducând gradat în 10-15 zile la insuficienţă 

respiratorie acută. Evoluează cu anorexie, apirexie, tahipnee, cianoză, bătaia 

aripioarelor nazale, tuse uscată. 

 Pneumocistoza la persoane imunodeprimate, bolnavi AIDS, 

evoluează insidios cu tuse uscată neproductivă, dispnee, cu durată de 

săptămâni sau luni, conducând la hipoxie, alcaloză respiratorie şi în final la 

acidoză respiratorie, insuficienţă respiratorie. Persoanele supuse terapiei 

imunosupresoare dezvoltă simptomatologia la sfârşitul terapiei, evoluând 

atipic 1-2 săptămâni.   

 Pneumocistoza  trebuie suspectată la pacienţii AIDS şi la toate  

persoanele imunocompromise, care prezintă simptomatologie respiratorie şi 

modificări radiologice necaracteristice. 

 Netratată, pneumonia interstiţială cu celule plasmatice  are o 

mortalitate de 50% iar pneumocistoza la persoanele imunocompromise, 

pacienţii AIDS este letală în 100% din cazuri.  

 

Tratamentul pneumocistozei umane 

   Se indică un tratamentul medicamentos cu:  Bactrim (Cotimoxazol:  

Trimetoprim + Sulfametoxazol), Pentamidină (Lomidină), Fansidar 

(Pirimetamină + Sulfadoxină), Malocid-Adiazină (Pirimetamină + 

Sulfadiazină). 
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 Se preferă Bactrimul, datorită spectrului larg antibacterian şi a 

toleranţei satisfăcătoare. Pentamidina are o toxicitate crescută medulară, 

hepatică, metabolică. Se recomandă utilizarea Pentamidinei sub formă de 

aerosoli, timp de 14 zile, la pacienţii cu pneumocistoză uşoară. 

 La pacienţi non-AIDS este necesară o terapie cu durată de 14 zile, 

obţinându-se ameliorarea stării clinice în 4-5 zile iar la pacienţi AIDS este 

necesară o terapie de 21 zile. Un impediment major al terapiei 

pneumocistozei la pacienţii AIDS constă în faptul că medicaţia folosită este 

greu tolerată, de majoritatea bolnavilor, ceea ce determină întreruperea 

tratamentului.  

 Aplicarea terapiei permite vindecarea în 70-80% din cazuri, inclusiv 

la pacienţii AIDS. Infecţia cu Pneumocistis carinii nu este însoţită de 

instalarea unei imunităţi durabile protectoare, pacienţii fiind expuşi riscului 

de recădere a bolii, cât timp există condiţii predispozante sau 

imunosupresive. Pacienţii AIDS, în contrast cu alţi pacienţi 

imunocompromişi, au o rată mult crescută de recrudescenţă a 

pneumocistozei (50%), neinfluenţată de terapia anti HIV. Nu se ştie precis 

dacă este vorba de recăderi, datorate persistentei paraziţilor la nivel alveolar 

sau de reinfecţii. Studiile efectuate au evidenţiat Pneumocistis carinii în 

lavaj alveolar, la peste 50% dintre pacienţii AIDS. Unii pacienţi au mai 

multe episoade de pneumocistoză şi se pare că recăderile sunt mai greu de 

tratat decât episodul iniţial. Persoanele tratate, care supravieţuiesc după mai 

multe episoade de pneumocistoză, pot rămâne cu perturbări funcţionale 

reziduale, fibroză pulmonară (demonstrată doar la adulţi, nu şi la copii). 

 

 

BLASTOCYSTIS  

 BLASTOCISTOZA 

 

Patogenie 

 Deşi Blastocystis hominis poate fi detectat în materiile fecale la 

aproximativ 25% dintre persoanele testate, semnificaţia sa patogenă este 

controversată. Studii recente sugerează existenţa de tulpini virulente şi 

avirulente de Blastocystis, ceea ce ar explica controversele existente privind 

semnificaţia patogenă a izolatelor clinice. În fragmentele biopsice intestinale 

prelevate de la persoanele infectate cu Blastocystis hominis, s-a evidenţiat un 

proces inflamator, dar nu şi penetrarea parazitului în epiteliul intestinal.  

 Incriminarea Blastocystis hominis ca agent etiologic al 

enterocolitelor nu este posibilă, decât după excluderea altei etiologii 

bacteriene, parazitare sau virale. 
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Evoluţie clinică 

Ocazional, infecţia cu Blastocystis poate produce enterite apoase, cu 

pierderea a 2-3 litri/zi, precum şi colite persistente, cu scaune mucoase, în 

care se pot detecta leucocite şi hematii.  

 Diareea poate fi prelungită, cu o durată mai mare de o lună şi, la un 

număr mic de pacienţi,  poate fi însoţită de greţuri, vărsături, dureri 

abdominale, anorexie, astenie şi febră. La unii pacienţi s-a detectat o 

eozinofilie sanguină  şi prezenţa eozinofilelor în materiile fecale. 

  

Tratamentul blastocistozei 

Terapia cu Metronidazol pare a fi eficientă, iar în studiile 

experimentale s-au dovedit eficiente, inhibând dezvoltarea parazitului în 

vitro, Emetina, Metronidazolul, Furazolidonul. 

 

CANDIDA 

 CANDIDOZE  

  
Candidoza bucală (margaritelul) este întâlnită cu predilecţie la nou-

născuţi, sugari, dar şi la adulţi: la persoane cu astm care folosesc inhalaţii cu 

steroizi (50 -77%), la persoane cu proteze dentare, persoane cu cancer şi 

pacienţii AIDS. Infecţia HIV a devenit una din principale cauze favorizante 

a candidozei oro-faringiene. 

Debutul se caracterizează printr-o inflamaţie difuză a mucoasei 

bucale, care se traduce prin eritem lingual. Ulterior, pe limbă apar pete albe 

ca un bob de linte, uşor reliefate, bine circumscrise, constituite dintr-un 

depozit alb şi aderent produs de Candida (pseudomembrane în care exista 

Candida, leucocite, celule descuamate, bacterii, ţesut necrotic). Este glosita 

candidozică. Petele pot conflua dând naştere la suprafete albe, care se pot 

întinde pe faţa internă a obrajilor, bolta palatină, amigdale, realizând 

stomatita candidozică. Evoluţia difuză este întâlnită în special la pacienţi 

AIDS şi este de prognostic rezervat. 

Simptomatologia clinică constă în senzaţia de uscare a gurii, arsura la 

contact cu alimentele. Disfagia cu senzaţia de arsură retrosternală, presupune 

extensia esofagiană. 

Infecţia candidozică poate produce prin extensia candidozei bucale, 

candidoza bronhopulmonară: bronşite, laringite, epiglotite.  

Esofagita candidozică este mai frecvent  întâlnită  la pacienţi supuşi 

terapiei imunosupresoare şi la pacienţi AIDS. 30% din cazuri nu prezintă 

afecţiune orală. Esofagita candidozică la pacienţii cu imunosupresii severe, 

poate evolua concomitent cu o esofagită produsă de HSV. La endoscopie se 

văd pete albe, asemănătoare cu cele orale. Aceste pete (pseudomembrane), 

se pot extinde, provocând uneori obstrucţii esofagiene. Perforaţia esofagului 

este rară. Se mai pot produce hemoragii şi probabil diseminare. 
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Simptomatologie clinică constă în disfagie, pirosis, arsuri la pasajul 

alimentelor. Apariţia esofagitei la un pacient AIDS denotă un prognostic 

rezervat. 

   

Gastrita candidozică este frecventă la bolnavii cu cancer, fiind a 

doua localizare ca frecvenţă, după localizarea esofagiană. Poate evolua sub 

două aspecte: afectarea  difuză a mucoasei gastrice (rară) sau invazia 

candidozică a ulcerului gastric. Mai puţin frecvente sunt asocierile cu ulcerul 

gastric cronic, perforaţiile gastrice. 

 

Enterita candidozică reprezintă a treia localizare ca frecvenţă a 

acestei infecţii (20%). La endoscopie se pot observa depozite albe 

(pseudomembrane) sau ulceraţii, la nivelul mucoasei duodeno-jejunale, cea 

mai comună leziune fiind ulceraţia.   

  Enterita candidozică evoluează cu diaree apoasă, inodoră mai ales 

la sugari, putând declanşa deshidratare. 

    

Colitele candidozice sunt rare, fiind favorizate de colopatiile 

cronice. Pot declanşa ulceraţii, eroziuni superficiale, pseudomembrane sau 

perforaţii:15% din pacienţi pot dezvolta candidoza diseminată. 

  

Peritonita candidozică: Incidenţa peritonitei candidozice a crescut 

în ultimii ani. Apare ca şi complicaţie a dializelor peritoneale, a 

intervenţiilor chirurgicale abdominale sau prin perforaţia unei candidoze 

viscerale abdominale. Anterior, administrarea de AB reprezenta un 

important factor predispozant. 

Procesul peritoneal, mai ales după dialize peritoneale,  rămâne în 

general localizat la nivel abdominal; este posibilă diseminarea infecţiei la 

persoane, mai ales la copii, la care peritonita este consecinţa perforaţiei 

tractului gastrointestinal (25%). 

 

Anita candidozică se datoreşte unui dezechilibru a florei intestinale, 

rezultând frecvent prin extensia unei candidoze digestive. Complică în 

general o antibioticoterapie prelungită sau un diabet. Provoacă arsura 

anală, acutizată de defecaţie. Mucoasa anală este congestionată, prezentând 

o lizieră iritativă, papule eczematoase umede şi macerate.    

   Se poate extinde la tegumentul perianal (spaţiile interfesiere), 

pliurile genitale şi întreg perineul. Evoluează cu manifestări perianale, 

eritem marcat (zona eczematoasă), maceraţie sau decuamare, însoţit de un 

prurit intens. 
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Vulvovaginita candidozică este favorizată de diabet, sarcină, 

contracepţia orală, antibioticoterapia. Se pare ca frecvenţa sa este superioară 

vaginitei cu Trichomonas vaginalis. 

Se manifestă prin leucoree abundentă, albicioasă, cu aspect de lapte 

bătut, asociată cu prurit vulvar intens şi uneori dispaurenie. Mucoasa 

vaginală este eritematoasă şi edematiată, acoperită de depozite albe. 

În general, nu există răspuns prin PMN. Vaginul şi labiile sunt 

eritematoase, procesul inflamator putîndu-se extinde spre vulvă sau perineu. 

S-au raportat şi endometrite cu Candida, iar uretra poate fi secundar 

infectată. Sunt frecvente formele asimptomatice, dar sunt posibile şi forme 

simptomatice, evoluậnd ca şi uretritặ, cistita candidozică. 

Balano-prostatita: infecţia candidozică la bărbaţi se traduce printr-o 

balanită: iritaţie intensă a mucoasei balano-prepuţiale fără ulceraţii, cu o 

secreţie alb-gălbuie cremoasă, în spaţiul balano-prepuţial. Procesul poate 

începe cu vezicule pe penis, care se transformă în pete asemănătoare celor 

orale: tumefacţia inflamatorie a mucoasei glandului, cu eroziuni acoperite de 

depozite alb-cenuşii. Este întâlnită frecvent la diabetici şi rar poate fi 

dobîndită în urma unui contact sexual cu o parteneră cu vaginită. 

Uretrita candidozică se întîlneşte la femei şi la bărbaţi. La bărbaţi 

este consecinta contactului sexual cu o femeie cu vaginită candidozică iar la 

femei se produce prin extensia vaginitei. Majoritatea pacienţilor au fost 

trataţi în prealabil cu antibiotice. 

Prezenţa candidelor în urină nu semnifică obligator o infecţie renală. 

Candiduria este asociată cu aplicarea de sonde şi folosirea antibioticelor. 

Pentru  implicarea sa în declanşarea infecţiei este necesară vizualizarea prin 

citoscopie sau demonstrarea prin biopsie a depozitelor fungice sau a invaziei 

tisulare a tractului renal superior.  

Cistita candidozică poate fi consecinţa aplicării cateterului sau a 

diabetului zaharat. Simptomele pot lipsi sau pot fi confundate cu cele ale 

cistitelor bacteriene. Examenul citoscopic relevă o cistită cronică, 

nespecifică. Pot fi observate pseudomembrane asemănătoare margaritelului 

(depozitele cu aspect de lapte coagulat, care sângerează după îndepărtare). 

Infecţia candidozică a căilor renale superioare a fost clasificată în 

două forme distincte: primară, produsă probabil pe cale ascendentă, 

secundară prin diseminare hematogenă. Rinichiul este organul cel mai 

frecvent afectat în candidoza diseminată. 

  - În forma primară produsặ prin ascensiunea infecţiei, în special, 

în prezenţa unei obstrucţii a tractului urinar (calculi renali) sau în diabet, 

rezultă: necroza papilară, invazie caliceală, formarea de depozite fungice şi 

abcese perinefritice. 

- Forma hematogenă a bolii este cea mai frecventă. Modificările 

patologice constau în formarea de microabcese multiple, în special în zonele 

corticale. Ocazional, la pacienţii cu diabet zaharat se pot produce 
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pielonefrite emfizematoase şi cistitặ emfizematoasă cu evoluţie spre 

cronicizare şi hidronefroză. 

 

 

Septicemia candidozică  

 

Septicemia candidozică poate fi: endogenă, cu punct de plecare 

digestiv, bronhopulmonar sau exogenă – iatrogenặ, cu punct de plecare un 

act terapeutic, care implică un traumatism vascular. Septicemia candidozică 

poate surveni în următoarele circumstanţe:  

 a) La nou-născut şi sugar se dezvoltă după cateter sau un focar 

intestinal şi debutează prin pierdere în greutate, febră, torpoare, alterarea 

stării generale. Prezenţa margaritelului orientează diagnosticul. 

 b) La adult, septicemia candidozică apare în special pe teren de 

imunodepresie: diabet, cancer, hemopatii agranulocitare, tratament 

prelungit cu corticosteroizi, imunosupresoare şi antibiotice, transplante de 

organe, intervenţii chirurgicale cardiace, abdominale.  

Poarta de intare poate fi cateterul intravenos, alimentaţia parenterală, 

calea chirurgicală, injecţii i.v. la toxicomani. Prin diseminarea hematogenă a 

candidelor sunt afectate numeroase organe: rinichi, creier, miocard, ochi. 

Splina şi ficatul sunt frecvent afectate la pacienţi cu cancer, la persoanele 

supuse unei terapii imunosupresoare. Mai pot fi atinse plămânul, tractul 

gastrointestinal, pielea, glandele endocrine. 

 Modificările patologice constau în microabcese difuze, cu reacţie 

combinată supurativă şi granulomatoasă şi macroabcese. Macroabcesele se 

formează în special, în ficat şi splină. 

 Simptomatologia clinică nu este caracteristică: febra este 

constantă, neregulată, uneori pseudopalustră şi nu cedează la antibioticele 

uzuale, fiind precedată de frison. Starea generală se alterează rapid, fiind 

asociată cu torpoare. Splenomegalia este rară.  

  În faţa acestui tablou, survenit pe un teren cu risc de infecţie 

micotică, pledează pentru etiologia candidozică complicaţiile survenite prin 

diseminarea candidelor: cutanate, pulmonare, digestive, oculare 

(endoftalmita), cardiace (endocardita), meningeale (meningita), osoase 

(artrita, osteomielita), renale (pielonefrita cu evoluţie spre cronicitate şi 

hidronefroză). 

Elementele care pledează pentru candidoză sunt:  

- metastaze cutanate sub formă de maculopapule sau noduli 

eritematoşi confirmaţi prin biopsie, examen histologic şi cultură.  

- corioretinita: leziuni caracteristice, fără tulburări vizuale, 

- evidenţierea ciupercii în LCR, lichid de puncţie articulară, de 

ascită, puncţie osoasă. În ciuda afectării poliviscerale, examenul 

clinic nu asigură decât rar diagnosticul de candidoză. 
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Candidoze viscerale 

 

Pot fi afectate diverse viscere sau organe: 

 SNC     - meningita candidozică 

 Plamîn  - pneumonie candidozică 

 Rinichi - pielonefrita, microabcese renale 

 Cord    - pericardita, miocardita, endocardita 

 Ochi    - endoftalmita candidozică 

 Sistem osteomuscular - artrita, osteomielita, miozita 

 Sistem vascular - vasculita candidozică 

 

Candidoza vasculară 

 

Incidenţa candidozei vasculare a crescut semnificativ în ultimii ani, 

datorită creşterii numărului persoanelor susceptibile şi a manoperelor 

medicale intravasculare. Pot fi afectate atât structurile vasculare profunde 

cât şi periferice, arterele şi venele, precum şi materialele vasculare 

implantate. Susceptibilitatea  faţă de invazia cu Candida este favorizată 

probabil de lezarea endoteliului vascular. De asemenea, pare a juca un rol 

aderenţa Candidei de cateter.  

Complicaţiile candidozei vasculare includ: obstrucţia venei cave 

superioare, endocardita, tromboza venoasă pulmonară, tromboflebita septică 

periferică (cu expresie clinică minimă, dar cu posibilitate de extensie, ceea 

ce impune intervenţie chirurgicală exploratorie pentru evaluarea extensiei). 

 

Candidoza cardiacă 

 

- Miocardita candidozică este destul de frecventă în candidoza 

diseminată. După unii autori 62% din bolnavii cu septicemie candidozică 

prezintă miocardită. Studiile autopsice au relevat miocardita în procent 

variabil, uneori crescut (84-93%), în candidozele diseminate. Datorită 

incidenţei crescute a miocarditei, se impune evaluarea cardiacă la pacienţii 

cu candidoză diseminată. Miocardita candidozică poate evolua fără 

implicare valvulară, sub forma unor microabcese difuze. 

- Pericardita candidozică este întâlnită singură sau în asociere cu 

Aspergillus în 15% din candidozele diseminate. 

- Endocardita candidozică prezintă o incidenţă crescută, în paralel 

cu a candidozei diseminate. Candida este cel mai frecvent agent etiologic al 

endocarditelor fungice, producând aproximativ 67% din endocarditele 

fungice. 

Endocardita candidozică apare în asociere cu următorii factori 

favorizanţi:  
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   a) boala valvulară preexistentă;  

   b) uz de heroină;  

   c) chimioterapie anticanceroasă;  

   d) implantarea de proteze valvulare;  

   e) utilizarea îndelungată a cateterului intravenos;  

   f) suprainfecţia endocarditelor bacteriene preexistente;   

   g) chirurgie cardiacă (50% din cazuri);  

Endocarditele sunt produse frecvent de alte specii de Candida (în 

41% din cazuri intervine Candida parapsilosis).  

 Frecvenţa crescutặ a endocarditelor postoperatorii este explicată şi 

prin antibioterapia multiplă aplicată acestor pacienţi, suprainfecţia 

materialului de sutură, contaminarea homo şi heterofagelor. Sunt afectate cu 

predilecţie valvele aortică şi mitrală. 

Complicaţiile endocarditei candidozice sunt: perforaţie valvulară, 

miocardita, insuficienţa cardiacă congestivă, embolie. 

Ecocardiografia poate fi utilă diagnosticului evidenţiind vegetaţii 

mari. Diagnosticul este incert prin hemocultură, serologie, detectarea 

antigenelor fungice.    

Evoluţia endocarditei candidozice este frecvent letală (mortalitate 

90% fără tratament şi 45% cu tratament).  

 

    Candidoza osteoarticulară şi musculară 

 

Artrita candidozică, osteomielita, miozita candidozică iniţial rare, au 

devenit frecvente în ultimii ani, fiind cauzate preponderent de diseminarea 

hematogenă a Candidei. 

-  Osteomielita poate fi la nivelul măduvei (discuri intervertebrale), 

femurului, spinei cervicale, joncţiunilor costocondrale ale sternului, scapulei 

şi humerusului proximal. La copii sunt afectate oasele lungi, iar la adult 

scheletul axial. Diagnosticul impune puncţia biopsie osoasă, hemocultura 

fiind negativă.  

- Artrita candidozică apare frecvent ca şi o complicaţie a 

candidozei diseminate, dar se poate produce şi posttraumatic, după 

intervenţii chirurgicale, injecţii intraarticulare cu corticosteroizi, sau ca şi 

complicaţii ale injecţiilor cu heroină. În artritele neasociate cu candidoza 

diseminată intervin alte specii de Candida. Deşi majoritatea cazurilor sunt 

artrite acute, artritele cronice cu Candida s-au raportat la pacienţi cu 

leucemie. În general, artritele cu Candida încep ca şi o sinovită supurativă, 

dar un procentaj semnificativ de cazuri pot evolua spre osteomielită. 

- Miozitele candidozice au fost descrise recent la pacienţi 

neutropenici. Candida poate fi văzută în muşchii afectaţi prin biopsie. 
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În ultimii ani, s-a raportat infecţia candidozică splenică, hepatică, 

pancreatică. Candidoza hepatosplenică este o problemă la gazdele 

imunocompromise, în special cu imunodepresii severe şi este greu de tratat. 

    

Candidoza cerebrală  

 

Candida infectează atật tesutul parenchimatos cît şi meningele, în 

general ca şi o complicatie a candidozei generalizate (50% din cazuri).. 

În prezent, se pare că există o creştere a incidenţei meningitelor cu 

Candida. 

Meningita candidozică poate fi primara, în urma puncţiilor 

lombare, a traumatismelor sau a chirurgiei cerebrale. Majoritatea 

cazurilor (90%) sunt produse de Candida albicans şi foarte rar intervine 

Candida tropicalis. 

Netratatặ, rata de mortalitate este mare.  O complicaţie a infecţiei 

este hidrocefalia.  

Meningita candidozică evolueazặ cu pleocitoza limfocitarặ (600 

cel/mm3), hiperglicorahie (60%), hiper-proteinemie. Se poate vizualiza 

Candida la 40% din cazuri.  

Candidoza cerebralặ. În tesutul nervos se formează multiple 

microabcese sau macroabcese mici. Abcesele mari sunt extrem de rare. 

Candida este cea mai frecventặ ciupercă evidenţiată la examenele autopsice 

cerebrale. La nou-nascut, diagnosticul candidozei cerebrale este adesea 

dificil, tardiv, ceea ce favorizeaza sechele permanente. 

 

Candidoza bronhopulmonară 

 

Poate fi de origine exogenă (adesea profesională), sau endogenă, 

prin diseminarea Candidei din căile aerodigestive, de la nivelul pielii sau a 

mucoaselor (bucale). 

 Pneumonia cu Candida evoluează sub două forme:  

- Bronhopneumonie locală sau difuză, prin inocularea endobronşică 

a Candidei. 

- Pneumonia interstiţială este caracterizată prin infiltrat difuz, 

nodular. Se produce prin diseminare hematogenă şi în fazele iniţiale, este 

greu de deosebit de pneumonia cu Pneumocistis. Diagnosticul de certitudine 

impune biopsia pulmonară (nu este suficientă izolarea candidei din spută). 

Candida poate produce bronşite, laringite, epiglotite şi infectarea 

protezelor laringeale. 
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Candidoza oculară 

 

Candida infectează ochiul fie pe cale hematogenă, fie prin inoculare 

directă în cursul intervenţiilor chirurgicale. Teoretic, poate infecta orice 

structura oculară, inclusiv corneea, conjunctiva, cristalinul, umorile vitroase, 

corpii ciliari şi tractul uveal, producând endoftalmita. Odată produsă 

endoftalmita, terapia este dificilă şi incidenţa leziunilor permanente este 

crescută.  

Din 1970 s-a constatat creşterea incidenţei endoftalmitelor 

candidozice hematogene şi în prezent o creştere a incidenţei acesei boli ca şi 

complicaţie a candidemiei. Leziunile sunt importante, pentru că pot cauza 

orbire permanentă şi sunt un indiciu al candidozei diseminate. Iniţial apar 

depozite ca un ghem de vată, cu localizări corioretiniene, care progresează 

rapid spre umorile vitroase. Se pare ca leziunile oculare sunt mai frecvent 

produse de Candida albicans decât de alte specii. 

Simptomele includ tulburări de vedere, scotoame, dureri. 

Examenul oftalmoscopic facilitează vizualizarea leziunilor 

caracteristice, iar vitrectomia electivă este utilă atât pentru diagnostic cît şi 

pentru terapie. 

 

Candidoze cutanate, onicomicoza  

 

   Intertrigo este manifestarea cea mai frecventă. Cele mai afectate 

sunt pliurile genitocrurale, interfesiere, submamare (regiunile calde şi 

umede, propice dezvoltării ciupercii). Este relativ uzuală coexistenţa acestei 

manifestări cu un diabet, mai ales la femeile obeze. Poate fi localizat şi 

interdigital, retroauricular, periombilical. În general, este simetric, cu 

evoluţie centrifugă, cu punct de plecare dintr-un focar iniţial (regiunea 

vulvară, anus). Leziunile sunt pruriginoase.  

   În pliurile inghinocrurale, se observă placarde roşii, pruriginoase, 

dispuse simetric, cu suprafaţa strălucitoare, acoperite de un depozit albicios, 

care reprezintă  epidermul macerat şi uneori vezicule (eczeme micotice). 

Conţinutul acestor placarde este neregulat, limitele lui fiind marcate de un 

fin guleraş epidermic. Din pliul inghinal, erupţia se întinde la perineu, 

perianal şi la plica interfesieră. Uneori la sugarii cu diaree, punctul de 

plecare poate fi reprezentat de pliurile radiale ale anusului, leziunile 

propagându-se ulterior la pliul interfesier, regiunea inghinogenitală şi mai 

rar la coapse, trunchi, membre. Leziunile încep ca veziculo-pustule, care 

cresc şi se rup, producând macerare şi fisurizare. 

 - Intertrigo digitopalmar sau digitoplantar (Erosio interdigitalis): 

infecţie candidozică localizată între degetele mâinilor, picioarelor, în spaţiile 

interdigitale.  La acest nivel epidermul este alb, umed, macerat cu fisuri în 

fundul şantului interdigital. Leziunile sunt pruriginoase şi prin autoinoculare 
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se pot extinde pe plante, fetele laterale ale picioarelor, unde au aspect de 

eczema. 

  - Zăbăluţa (perles candidozic) se caracterizează printr-o leziune 

erodată, situată la comisura buzelor. Evoluează cu epiderm macerat şi la 

periferie cu guleraş epidermic. Suprafaţa este uscată şi scuamoasă, uneori 

eczematizată. Deschiderea buzelor este dureroasă. Există adevărate epidemii 

în colectivităţile de copii. 

   - Perionix: se întâlneşte destul de frecvent la sugari cu margaritel, 

fiind explicat prin suptul degetelor; la persoane care lucrează cu mîinile în 

mediu umed, menajere, cofetari şi la diabetici. Se caracterizează printr-o 

roşeaţă inflamatorie subacută a tegumentelor periunghiale, care formează un 

fel de burelet în jurul unghiilor. 

   - Onix sau onicomicoza se traduce prin leziuni ale lamei unghiale. 

Unghiile devin cenuşii, sfărâmicioase şi prezintă la suprafaţa lor pete liniare 

şi ovalare. 

 

      Candidoza mucocutanată cronică (granulom candidozic) 

 

   Unii copii cu deficit al IMC, suficient de selectiv faţă de Candida, 

prezintă o hiperkeratoză monstruoasă a mâinilor, picioarelor, feţei sau a 

pielii capului. 

   Această afecţiune evoluaeză sub forma unor proeminenţe 

papilomatoase acoperite de cruste cutanate (granulom moniliazic). 

Leziunile localizate pe faţă, pielea capului, buze, pot fi multiple şi coexistă 

adesea cu o candidoză bucodigestivă cronică, cu onixis şi perionixis. 

Prognosticul este sumbru, cu evoluţie spre o leziune viscerală mai mult sau 

mai puţin generalizată). La adult pot fi forme mai discrete, pot să nu afecteze 

decât tractul digestiv şi/ sau unghiile. 

 

Leziuni cutanate în candidoza diseminată 
Au fost descrise 3 tipuri de leziuni distincte în asociere cu candidoza 

generalizatặ: 

a) leziuni macronodulare: de dimensiuni de 0,5-1 cm, roşii, unice sau 

multiple pe întregul corp. Pentru diagnostic se efecuează puncţie-biopsie cu 

demonstrarea candidelor în secţiuni histologice. Prezenţa lor indică 

diseminare hematogenă. Majoritatea pacienţilor au candidemie persistentă.  

b) leziuni asemănătoare cu ectima gangrenoasă.  

c) leziuni asemănătoare cu purpura fulminans. 

  

Candidoze cutanate alergice 

Produşii de metabolism ai Candidei pot declanşa reacţii alergice, 

cauzând manifestările alergice din candidoze. Alergia la metaboliţi ai 
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Candidei este un fenomen indiscutabil, urmează unui focar micotic iniţial şi 

poate conduce la tulburări diverse. 

 Totuşi alergia candidozică nu poate fi acceptată decât după analiza 

riguroasă a testelor cutanate, cu căutarea unui focar de candidoză. 

Vindecarea este posibilă după eradicarea acestui focar. 

Manifestările alergice cutanate pot prezenta mai multe aspecte:  

- Manifestări eczematiforme (placarde roşii acoperite de scuame şi 

levuri de formă papuloasă lickenoidă sau eritem anular centrifug sau acnee 

rozacee), în regiunea peribucală, gât, conduct auditiv extern, pielea capului, 

perineu, organele genitale externe, regiunile anale, mini, picioare); 

- Paracheratoze;  

- Urticarie cronică sau recidivantă,  

- Edem Quincke,  

Concomitent, pot fi întậlnite manifestări alergice respiratorii 

nespecifice (prezente la aproximativ 10% din bolnavi), manifestări alergice 

nervoase (cefalee, migrene, oboseală cronică), manifestări alergice urinare, 

manifestări alergice articulare (sindrom dureros la nivelul articulaţiilor mari, 

mai ales la nivelul genunchiului). Pruritul generalizat sau localizat (anal, 

vulvar, facial, conjunctival) poate fi întậlnit cu frecvenţă crescută la 

persoanele alergice la Candida. 

 

Tratamentul Candidozelor 

 

 Mărgăritelul se tratează cu suspensii de Nistatin, Miconazol, 

Amfotericina B, timp de 2-3 săptămâni şi violet de genţiana 7-10 zile. 

 Leucoplakia necesită terapie pe termen lung cu Nistatin şi rezecţie 

chirurgicală în caz de persistenţă.  

Esofagita candidozică se tratează cu Ketaconazol oral sau 

Amfotericina B administrat i.v., fiind rar recomandat Nistatin administrat 

oral. 

 Candidozele cutanate: cremặ cu Nistatin, Amfotericinặ B, derivaţi 

imidazolici (Clotrimazole, Econazole, Miconazole), violet cristal. În 

perionix, se recomandă evitarea introducerii mâinilor în apă şi terapie cu  

Amfotericina B (loţiune).     

Vaginita candidozică se tratează cu: Clotrimazole, Nistatin (tablete 

vaginale) sau Miconazole, Clotrimazole (cremă); în cazurile rebele este 

indicată terapia cu Ketaconazole administrat oral. 

În candidoza diseminată, viscerală (endocarditặ, pneumonie, 

peritonitặ, osteomielitặ, artritặ candidozică, candidoza cerebrală, 

hepatosplenică, renală, oculară): se recomandặ Amfotericina B în perfuzie, 

singură sau asociată cu Ancotil. 
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În artrite, intervenţii chirurgicale (transplant renal), peritonite, 

meningite, se pot face instilaţii (intratecale, intraperitoneale, intraarticulare) 

şi irigaţii locale în intervenţiile chirurgicale cu Amfotericina B. 

În formele alergice se poate asocia un corticosteroid parenteral sau 

local: ex. Micolog cremă. 

În unele forme de candidozặ (osteomielită, în infecţii renale 

colectate, peritonite, leucopalkie) este necesară intervenţia chirurgicală, 

drenaj (în perionix - paronickie), sau îndepărtarea chirurgicală a vaselor 

trombozate, splenectomie, colecistectomie. 

 

 

CRIPTOCOCCUS  

                                 CRIPTOCOCOZA 

 

Criptococoza este întâlnită în special, la persoane cu imunodepresie 

sau hemopatii severe. Se observă în prezent o creştere semnificativă a 

incidenţei acestei micoze, legată de extinderea infecţiei HIV. 

Incidenţa criptococozei este crescută la persoanele 

imunocompromise: persoane cu limforeticuloze maligne (în special boala 

Hodgkins), cu sarcoidoze, diabet zaharat, persoane supuse terapiei 

corticosteroidice, imunosupresoare (pentru transplant de organ) şi bolnavi 

AIDS.  

  În prezent, s-a produs o creştere semnificativă a criptococozei în 

asociere cu AIDS, fiind considerată a 4-a cauză de infecţie oportunistă la 

aceşti pacienţi (după  infecţia produsă de Pneumocistis carinii, 

Citomegalovirus,  Mycobacterii). 

  Criptococoza poate fi întîlnită şi la persoane sănătoase, dar se pare 

că există o predispoziţie genetică pentru criptococoză. 

 

 Patogenie 

Criptococcus neoformans la persoane imunocompetente, este rar 

responsabilă de leziuni pulmonare sau neurologice - meningita. Infecţia cu 

Criptococcus este frecventă la persoanele imunocompromise, la care 

produce meningoencefalită, asociată uneori cu localizări pulmonare, 

cutanate sau diseminare septicemică. 

În patogeneza criptococozei intervin: 

 

Factori de apărare ai organismului uman. 

Mecanismele responsabile de rezistenţa faţă de ciupercă au fost 

elucidate pe modele animale. Sunt incriminaţi factori celulari şi umorali.  

  - Mecanisme celulare: primele celule care intervin sunt PMN 

neutrofile şi ulterior monocitele, care pot ingera şi distruge criptococii. 

Criptococii capsulaţi mari, care nu pot fi distruşi de PMN, vor fi înconjuraţi 
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de macrofage. Probabil, în distrugerea criptococilor intervin şi celulele 

natural killer (NK). Se presupune că şi limfocitele T sunt fungistatice. 

  - Mecanismele umorale: anticorpii anticriptococici de clasa IgG şi 

fracţiuni ale sistemului complement (C3b, C5a) au efect opsonizant şi 

chemotactic. La poarta de pătrundere pulmonară sau cutanată, criptococii se 

multiplică, inducând un răspuns inflamator de intensităţi variabile: în 

secţiunile biopsice efectuate se văd macrofage şi celule gigante cu criptococi 

înglobaţi, sau criptococi înconjuraţi de celule plasmatice, limfocite. Unele 

infiltrate inflamatorii conţin un amestec de tipuri celulare, alteori predomină 

PMN neutrofile. În general, nu există un granulom bine format. 

 

 

Criptococoza pulmonară  
 

 În majoritatea cazurilor, atingerea pulmonară este asimptomatică 

şi se vindecă spontan. Poate lăsa o opacitate parenchimatoasă, denumită 

criptococom, a cărei descoperire întâmplătoare poate pune problema unei 

imagini tumorale. 

 Alteori, criptococoza pulmonară rămâne stabilă o lungă perioadă sau 

progresează, determinând o diversitate de forme anatomo-clinice: de la 

infiltrat miliar, la forme pseudotuberculoase sau pseudotumorale sau forme 

asfixiante întâlnite la pacienţi AIDS. 

 Criptococoza pulmonară evoluează fie izolat, fie poate coexista cu 

criptococoza  extrapulmonară (cerebrală sau cu alte localizări).    

Criptococii pot disemina de la nivelul porţii de intrare pulmonare, pe 

cale hematogenă, spre SNC, declanşând criptococoza cerebrală sau pot 

disemina spre diverse, multiple viscere, cauzând criptococoza diseminată 

septicemică. 

 

Criptococoza cerebrală  

 

Localizarea ciupercii în SNC este explicată prin:  

- Absenţa în LCR a factorilor serici solubili anti-criptococici: 

anticorpi specifici anticriptococici, fracţiuni ale sistemului complement 

activat pe cale clasică sau alternativă  (C3b şi C5a). În LCR- ul persoanelor 

normale nu este detectată activitate semnificativă a sistemului complement, 

ceea ce determină deficienţa factorilor chemotactici şi opsonizanţi, absenţa 

răspunsului inflamator, permiţând progresia fungilor spre creier. 

  - LCR-ul este mediul favorabil pentru multiplicarea ciupercii. 

 - S-a sugerat că nivelul crescut de dopamină din SNC, poate servi ca 

substrat pentru producerea melaninei criptococice, care favorizează  

proliferarea locală a unor ciuperci mai virulente. 
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 Leziunile cerebrale caracteristice constau în aglomerări chistice de 

ciuperci, fără răspuns inflamator. Leziunile sunt difuz răspândite, dar 

predomină la nivelul cortexului cerebral şi a ganglionilor bazali. 

Rar, se pot produce colecţii mari focale de criptococi, cu un răspuns 

inflamator cerebral: criptococom sau granulom cerebral. 

Leptomeningele este subţiat, cu distensia subarahnoidei de un 

material alb gelatinos, atribuit polizaharidului capsular criptococal. 

 

Evoluţie clinică 

Criptococoza cerebrală evoluează ca meningoencefalită subacută 

sau cronică, letală sau sechelară, în special la persoane imunodeprimate. 

Debutul criptococozei cerebrale este în general insidios, deşi uneori 

poate fi acut la persoanele supuse unei terapii imunosupresoare sau 

cortizonice. În perioada de stare, pacienţii sunt afebrili sau prezintă crosete 

febrile puţin elevate. Simptomatologia nervoasă poate fi uşoară şi 

nespecifică, evoluând cu iritabilitate, somnolenţă, cefalee. 

 

Manifestările meningoencefalitice se instalează insidios, progresiv 

şi constau în: 

 - sindrom meningeal incomplet: cefalee, greaţă, febră inconstantă, 

nesemnificativă, redoare de ceafă inconstantă. 

- atingere encefalitică: tulburări de comportament, tulburări de 

memorie, de somn, paralizii de nervi cranieni (scăderea acuităţii vizuale, 

diplopie, pareză facială), semne deficitare, hipertensiune intracraniană sau 

convulsii. 

Puncţia lombară relevă LCR clar, predominant limfocitar (10-100 

celule/mm3), hiperproteinorahie, hipoglicorahie şi ciuperci capsulate. 

Evoluţia meningoencefalitei criptococice este subacută sau cronică, 

în fazele tardive putându-se instala leziuni focale motorii, senzoriale, 

demenţa, hidrocefallus. 

Rata de mortalitate a meningitelor criptococice este de 20-30%, iar 

dintre cei vindecaţi 40% rămân cu sechele neurologice: pierderea vederii, 

paralizii de nervi cranieni, deficite  motorii, scăderea capacităţii mintale cu 

evoluţie spre demenţă sau  hidrocefalus. 

La pacienţii imunodeprimaţi, criptococoza cerebrală are o mortalitate 

de 55%, iar la pacienţii AIDS criptococoza este rar eradicată complet, 

conducând la recăderi, ceea ce necesită o terapie de întreţinere pentru toată 

viaţa bolnavului. 

 

Formele generalizate (septicemice) se întâlnesc preponderent la 

pacienţii AIDS. În evoluţia infecţiei criptococice pot fi atinse toate viscerele: 

splină, ficat, prostată, ganglioni,  levurile fiind izolate în special din sânge, 

urină, lavaj bronho-alveolar, LCR. 
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Manifestările cutanate rezultă preponderent prin diseminarea 

hematogenă a ciupercii şi rar sunt consecinţa inoculării traumatice directe. 

Leziunile cutanate unice sau multiple sunt prezente la aproximativ 

10% din bolnavi, fiind localizate preferenţial pe faţă şi extremităţi. Ele 

evoluează ca papule acneiforme, pustule, noduli subcutanaţi. Papulele 

ombilicate la pacienţii AIDS, pot semăna cu moluscum contagiosum. În 

general, nu există adenopatii satelite. Sunt posibile ulceraţii ale mucoasei; 

celulita cu vasculită la recipienţi de transplante. Leziunile cutanate sunt 

adesea ignorate, deşi uneori constituie primele semne de infecţie. 

Manifestările osoase constau în leziuni distructive: abcese reci 

pseudotuberculoase, localizate preferenţial la nivelul oaselor late şi a 

vertebrelor. Apar la 5-10% din pacienţi şi se pot deschide la nivelul pielii. 

 

   Tratamentul criptococozei umane 

    Criptococoza pulmonară la persoanele normale nu necesită 

terapie, fiind autolimitantă. Terapia antifungică este necesară la pacienţi 

imunocompromişi, datorită riscului crescut de diseminare a infecţiei. 

   Criptococoza cerebrală şi alte forme ale criptococozei necesită 

terapie antifungică cu: 

  -  Amfotericina B (Fungizone), administrat i.v., timp de 10 

săptămâni, asociat eventual cu Ancotil (5-Fluoro-Citozina), administrat per 

os (asociere sinergică care permite reducerea dozei Fungizonului). 

 -    Fluconazole (Trifulcan) este utilizat exclusiv la pacienţi AIDS. 

Se administrează per os, putând fi activ atât în terapia iniţială, cât şi în cea 

de întreţinere, pentru prevenirea recăderilor. 

 

ASPERGILLUS 

 ASPERGILOZA 

 

Aspergiloza bronhopulmonară  
 

   Poate evolua sub 3 forme clinice: 

1. Aspergilom 

2. Aspergiloza pulmonară alergică 

3. Aspergiloza pulmonară invazivă 

 

Aspergilom 

 

Rezultă din dezvoltarea ciupercii într-o cavitate pulmonară 

preexistentă, care poate comunica cu arborele bronşic, ceea ce permite 

pătrunderea sporilor şi aerarea necesară dezvoltării fungilor. Cavitatea 

preexistentă poate fi o caverna tuberculoasă veche, o cavitate sechelară după 
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un abces pulmonar, chist pulmonar congenital, bronşie ectatică 

(bronşiectazie). 

Sporii pătrund la nivel bronhoalveolar şi în absenţa reacţiei de 

apărare locală (datorită condiţiilor locale intracavitare) se multiplică, 

determinând formarea unei mase fungice miceliene intracavitare. Este 

posibil ca o toxina necrozantă, cum este alfa toxina speciei Aspergillus 

flavus, să declanşeze hemoragii. 

  

Evoluţie clinicặ 

Uneori aspergilomul este asimptomatic, fiind descoperit ocazional 

printr-un examen radiologic, sub forma unei opacităţi rotunde, într-o cavitate 

cu margini fine (adesea, în porţiunea superioară a acesteia există o zonă 

opacă radiotransparentă).  

Alteori aspergilomul evoluează clinic manifest cu: tuse, 

expectoraţie, astenie, febră, hemoptizii (semnalate în 60% din cazuri). 

Aspergilomul prezintă următoarele posibilităţi evolutive: 

 Calcifierea masei fungice, în 7-10% din cazuri. 

 Stabilizarea clinică şi radiologică a aspergiloamelor izolate, în 

25% din cazuri. 

 Apariţia complicaţiilor: 

    - hemoptizii recidivante, abundente 

    - suprainfecţii: abces pulmonar, supuraţii bronhoalveolare acute 

sau cronice, cu evoluţie spre insuficienţă respiratorie progresivă. 

    - fistule: deschiderea în pleură, rar fiind posibilă diseminarea de la 

nivelul pleurei la vertebrele toracice. 

 Diseminarea ciupercii în plin parenchim pulmonar, producând 

aspergiloza pulmonară difuză la persoane debilitate sau cu 

imunodeficienţă). 

 Suprainfecţia cu Aspergillus a bronhopatiilor cronice 

obstructive agravează uneori dramatic evoluţia bolii. 

 

 

Aspergiloza alergică pulmonară 

 

   Ciuperca funcţionează ca şi alergen. Se disting 3 forme clinice: 

1. Alveolita alergică - plamân de fermier 
   Apare la subiecţi nonatopici (nealergici), expuşi unei inhalaţii 

masive de spori, prin manipularea grâului. La cîteva ore, zile, după 

expunere, bolnavul prezintă dispnee, febră, frison, raluri crepitante, buloase, 

expectoraţie mucopurulentă sau hemoptoică. Radiologic se observă imagini 

reticulo-nodulare sau miliare. Episodul durează 24-48 ore. 
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   2. Astm aspergilar apare la persoane atopice (alergice). Poate avea 

origine domestică: apartamente umede, mobilă veche, tapiţerie sau origine 

profesională: mediu agricol, industrial. 

   3. Aspergiloza bronhopulmonară alergică sau astmul cu 

eozinofilie pulmonară -boala Hinson. Se produce la persoane cu astm 

preexistent. Evoluează cu dispnee continuă, febră şi infiltrate pulmonare 

durabile. Expectoraţia constă în dopuri bronşice de natură fungică. Evoluţia 

este severă, boala fiind insensibilă la antibiotice, antifungice şi chiar  

corticosteroizi. Se produce perturbarea progresivă a funcţiei respiratorii cu 

instalarea unei boli pulmonare obstructive, ireversibile, cu prognostic 

rezervat. 

Obstrucţia prelungită prin dopuri mucoase aspergilare antrenează 

distrucţii bronşice. 

 

 

Aspergiloza pulmonară invaziva 
 

Corespunde dezvoltării ciupercii în plin parenchim pulmonar. Este 

întâlnită la persoane imunosupresate, la bolnavi cu leucemie, la recipienţi de 

transplant de organe şi excepţional la persoane normale. 

Boala evoluează cu febră şi un tablou infecţios grav, expectoraţie de 

ţesut necrotic sau hemoptizii abundente, în special în localizările perihilare. 

Evoluţia este frecvent letală. Este posibilă diseminarea hematogenă a 

ciupercii, cu localizări secundare viscerale: cerebrale, oculare, endocardice, 

hepatice, tiroidiene şi producerea aspergilozei generalizate. 

     

Aspergiloza oculară 

 

Aspergiloza oculară apare în caz de traume minore ale corneei, 

urmate de invazia profundă a structurilor oculare. Este o complicaţie tardivă 

a intervenţiilor chirurgicale oculare sau se produce la persoanele 

imunocompromise cu endocardită, aspergiloză generalizată. 

 

  

Aspergiloza generalizată  
  

 Pătrunderea ciupercii în organismul uman, în situsuri 

extrapulmonare poate determina: Aspergiloza sinusală, Aspergiloza otică, 

Aspergiloza cutanată. 

 Aspergiloza cerebrală (meningita, abces cerebral), oculară 

(endoftalmita), cardiacă (endocardita), osoasă (abces epidural) şi aspergiloza 

esofagiană (ulceraţii esofagiene) pot fi consecinţa: 

   -  intervenţiilor chirurgicale la nivelul organului respectiv 
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   - localizărilor secundare, în evoluţia aspergilozei generalizate, la 

persoane imunodeprimate. 

Aspergiloza otică (Otomicoza). Aspergiloza conductului auditiv 

extern este o afecţiune benignă la subiecţi cu leziuni preexistente ale 

epidermei conductului auditiv extern. Formarea unui depozit micelian în 

conductul auditiv extern determină obstrucţie mecanică, manifestă prin: 

prurit, dureri localizate otice, surditate, scurgeri otice moderate. Sunt 

frecvente recidive post excizie chirurgicală. 

Aspergiloza sinusală este consecinţa formării de depozite fungice 

neinvazive în sinusul maxilar, paranazal. Evoluează ca sinuzită cronică. La 

persoanele imunocompromise sinuzitele pot evolua sub o formă invazivă - 

aspergiloza sinusală invazivă, redutabilă prin extensia în vasele sanguine 

de la baza creierului şi diseminare cerebrală. Aspergiloza invazivă a nasului 

şi a sinusului paranazal este frecvent produsă de Aspergillus flavus. 

Endocardita aspergilară este indusă de infectarea valvelor cardiace 

normale sau cu leziuni preexistente, precum şi în urma aplicării protezelor 

valvulare. 

Ulceraţiile esofagiene şi gastrointestinale sunt întâlnite la gazdele 

imunocompromise şi pot fi cauza perforaţiilor intestinale şi a diseminặrii 

hematogene  a ciupercii.   

Aspergiloza cerebrală poate evolua ca entitate clinică distinctă. La 

persoane imunocompetente se produc vasculite cerebrale iar la 

imunodeprimaţi, Aspergillus poate cauza infarct cerebral prin ocluzie 

vasculară sau abces cerebral (zonă de necroză, cu numeroase hife, 

înconjurată de ţesut dens granulomatos). 

  

Aspergiloza cutanată 

  

   Se produce în cazul unor traume cutanate. Arsurile oferặ zone 

dermoepidermice necrozante, care constituie un mediu favorabil implantării 

şi multiplicării sporilor prezenţi în aer. Miceliumul dezvoltat se extinde în 

zonele necrozate.   

   În cazul arsurilor profunde, este posibilă diseminarea hematogenă, 

producîndu-se aspergiloza generalizată. La nivelul ulcerelor cronice ale 

gambei, Aspergillus poate suprainfecta leziunile mai mult sau mai puţin 

macerate. 

   Persoanele imunocompromise dezvoltă ulcere necrozante 

cutanate, acoperite caracteristic de o escară neagră, localizate cu predilecţie 

la nivelul extremităţilor. 

 

   Tratamentul aspergilozei 

   1. Excizia chirurgicală în formele localizate (aspergilom 

aspergiloză sinusală, otică, cerebrală). 
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   2.   Tratament medicamentos cu:  

   * Fungizone (Amfotericina B) 

   * Itraconazol (Sporanox) 

   In aspergiloza bronhopulmonară se indică Fungizone 

(Amfotericina B), sub forma de aerosoli. 

   In aspergiloza generalizata şi aspergiloza viscerala sunt necesare 

perfuzii cu Fungizone (Amfotericina B), asociat cu Itraconazol. 

 

  

DERMATOFITOZE 

 

Patogenie 

Contaminarea tegumentelor umane nu este însoţitặ întotdeauna de 

producerea dermatofiţiei. În condiţii normale pielea intactă posedă un grad 

de rezistenţă naturală. Dezvoltarea unei micoze depinde de natura şi 

importanţa inoculului, pe de o parte şi capacitatea de a reacţiona a 

individului, pe de altặ parte. Intervin numeroşi factori generali şi locali: 

- tulburările endocrine, în special ovariene favorizează tricofiţia 

cronică a adultului. Tricofiţiile uscate ale pielii capului se pot vindeca 

spontan la pubertate 

 -  vậrsta: dermatofiţiile pliurilor, frecvente la adult, sunt rare la copii.  

-  diabetul, tulburările circulatorii periferice (insuficienţă arterială sau 

venoasă, acroceanoză) favorizează dermatofiţiile picioarelor. 

 - tulburările locale: macerarea pliurilor prin obezitate sau igienă 

necorespunzătoare, favorizează dermatofiţiile. 

In cazuri rare se pot asocia mai mulţi dermatofiţi în aceaşi leziune. 

Dermatofiţii pătrund în piele în cazul unei leziuni cutanate. Se 

multiplică dintr-un spor sau dintr-un fragment de miceliu. Se formează 

filamente care progresează centrifug producând o leziune eritematoasă. Pot 

fi afectate firele de păr de pe cap şi corp, secundar. Invazia se face de la 

nivelul foliculului pilos, cu o propagare descendentă spre bulb. Modul de 

multiplicare este diferit după specie, existând specii de tip endotrix (în 

interiorul părului) şi endo-exotrix (la exteriorul părului). La nivelul 

unghiilor, dermatofiţii penetreză cel mai frecvent prin marginea liberă şi 

progresează în direcţia matricei fără a o distruge 

 

 Alergie şi imunitate   
  De regulă, dermatofiţii antrofili rămân localizaţi în keratina din 

stratul cornos din unghii, păr fără a provoca reacţie inflamatorie 

dermoepidermică semnificativă, nici reacţie alergică, nici imunitate. Astfel 

IDR la tricofitină este negativă şi sunt posibile reinfecţii. 

 Dermatofiţii zoofili şi geofili se localizează de asemenea în keratină, 

dar fiind slab adaptaţi speciei umane vor declanşa prin metaboliţii lor, care 
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penetrează în straturile mai profunde, o reacţie inflamatorie. Aceşti 

metaboliţi sunt antigenici, determinând apariţia alergiei, tradusă prin IDR la 

tricofitină pozitivă şi a imunităţii, care se manifestă prin tendinţa de 

vindecare spontană şi prin rezistenţa la reinfecţie. 

 

Clasificarea clinică a dermatofiţiilor: 

 

 Aspectul clinic al dermatofiţiilor depinde de doi factori: 

 1. structura anatomică parazitată (strat cornean al epidermei de 

suprafaţă, foliculi, păr, unghii). 

 2. intensitatea reacţiei inflamatorii. 

 Se delimitează dermatofiţii superficiale şi profunde. 

 

Dermatofiţiile superficiale cuprind: 

 1. Grupul dermatofiţiilor piliare (pilomicoze) 

 a) Microsporia (Tinea microsporică, Teignes tondantens, Teine de 

Gruby Sabourraud) 

 b) Tricofiţia cronică a adultului (Tricofiţie uscată a pielii capului) 

 c) Dermatofiţia blefarociliară 

 d) Favus 

 2. Micoze ale pielii netede (nepiloase) 

 a) Dermatofiţia extremităţilor: Dermatofiţia picioarelor, Dermatofiţia 

mâinilor  

 b) Herpes circinat 

 c) Eczema marginată  

 d) Tinea imbricată 

 3. Micoza unghiilor- Onicomicoza 

 

Dermatofiţiile profunde pot fi: 

 - acute, supurate de tip Kerion Celsi, de tip sicozis tricofitic sau de 

foliculite. 

 - cronice:granulom tricofitic, dermatofiţia foliculară şi perifoliculară 

granulomatoasă a gambelor Wilson (Foliculita gambelor), dermatofiţia 

granulomatoasă extensivă, boala dermatofitică, micetom dermatofitic. 

 

Tratamentul dermatofiţiilor 

Tratamentul pilomicozelor: se aplică un tratament dublu: 

 -   Tratament general cu Griseofulvină per os: 15-20 mg/kg/zi. 

 - Tratament local: se administrazặ un antifungic imidazolic 

(loţiune). Este necesar şi decapajul crustelor prin pomadă keratinoliticặ. 

Tratamentul trebuie continuat cel puţin 6 sặptặmậni. Tratamentul 

pilomicozelor necesitặ asocierea terapiei antifungice cu un antiinflamator. 
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Tratamentul onicomicozei necesitặ: 

 - Tratament general efectuat fie cu Griseofulvinặ, fie cu Nizoral, 

timp de 6 luni -1 an. Nu se asociazặ cele douặ antimicotice din cauza 

hepatotoxicitặţii lor.  

 - Tratament local, care constặ în aplicarea unei creme antifungice de 

2 ori pe zi. O altặ tehnicặ urmặreşte decaparea unghiei cu o cremặ pe bazặ 

de uree, urmatặ de aplicarea localặ a unui antifungic. 

 

Tratamentul dermofiţiilor  cutanate 

 În epidermofiţiile circinate este suficient un tratament local, aplicat 

timp de 3- 4 săptămâni. În leziunile foliculare produse de T. rubrum sau în 

leziunile hiperkeratozice ale plantelor şi ale podului mâinii, este necesar un 

tratament antifungic general şi local, administrat timp de 2 luni. 

 

MEDICAŢIA   ANTIFUNGICĂ  (ANTIMICOTICE) 

 

Se folosesc antifungice, administrate pe cale generală sau local. 

- Nystatin (Mycostatin) 

- Ketokonazole (Nizoral) 

- Fluconazol  (Diflucan) 

- Miconazol (Daktarin) 

- Clotrimazol (Canesten)  

- Econazol 
- Amfotericina B (Fungizone)  

- 5 fluoro-cytozina (Ancotil) 

- Griseofulvina (Biogrisin) 

- Pimafucin (Natamicin) 

- Lamisil 

- Itraconazol (Sporanox) 

- Fumagillin (Fumidil B): soluţie oftalmică, pare a fi eficient în 

tratamentul  microsporidiazei oculare. 

- Itraconazol (Sporanox): posibil eficient în tratamentul  

microsporidiazei oculare;  

- Neosporin: este utilizat în keratita amibianặ sub formặ de 

unguent, aplicat local. 

- Fungizone (Amphotericina B): este utilizat în tratamentul 

meningoencefalitei acute amibiene, a meningoencefalitei 

granulomatoase subacute amibiene, în terapia leishmaniozei 

viscerale. Se poate folosi Fungizone (Amphotericina B) i.v sau 

intrarahidian. Tratamentul meningoencefalitei acute amibiene 

este adesea iluzoriu, dificil, datorită rezistenţei amibelor. 

Eficacitatea Fungizonului este potenţată de Tetraciclină şi 

Rifampicină, probabil, datorită infectării amibelor cu Legionella 
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pneumoniae. Pentru terapia leishmaniozei viscerale, Fungizonul 

se recomandặ în situaţiile în care, Glucantimul este ineficient. 

- Antifungice din grupul derivaţiilor de imidazol: Miconazolul, 

Ketoconazolul, par a fi active, în studii experimentale, în terapia 

meningoencefalitei granulomatoase subacute amibiene, datorită 

asocierii amibelor cu fungi sau bacterii, acestea asigurând 

substanţele nutritive necesare amibei. 

 

 1. Nystatin (MYCOSTATIN). Este un antimicotic obţinut din 

Streptomyces noursei. Acţioneazặ fungistatic şi fungicid faţă de Candida 

albicans şi alte specii de Candida, precum şi faţặ de Cryptococus 

neoformans; nu posedặ acţiunea antibacterianặ. Este utilizat în tratamentul 

candidozelor superficiale mucoase (orală, gastro-intestinală, vaginală) şi 

cutanate, putându-se asocia antibioticelor cu spectru larg, administrate timp 

îndelungat. 

 Drajeurile, conţinând Nistatin 500.000 u.i. sau 10 mg, sunt indicate 

în candidozele bucale, intestinale şi ca supliment al tratamentului local; 

suspensia se administreazặ pe cale oralặ la copii şi la persoane cu leziuni 

orofaringiene importante sau local (pe piele şi mucoase); comprimatele 

vaginale şi ovulele sunt indicate în vulvitele şi vulvovaginitele candidozice. 

2. Ketoconazol (Nizoral)  este un antimicotic din grupa derivaţiilor 

de imidazol, eficiente prin administrare oralặ în micozele sistemice. Este 

activ, în vitro, faţặ de numeroşi fungi şi mucegaiuri, dar rezultatele nu pot fi 

transpuse terapeutic. Acţiunea se datoreazặ afectặrii membranei ciupercilor, 

prin modificarea biosintezei sterolilor.  

 Nizoralul este indicat în diferite infecţii micotice sistemice               

şi de organ: histioplasmoză, blastomicoză, coccidiodomicoză, 

paracoccidiodomicoză. De asemenea poate fi util în candidoze (cutaneo-

mucoasặ, oralặ, vaginalặ) şi în micoze ale pielii, părului şi ale mucoaselor, 

care nu răspund la tratament local. Deoarece rặspunsul este lent, Nizoralul 

este avantajos în formele cronice, mai puţin în infecţii acute, grave. 

 Se administreazặ oral, obişnuit o singură doză a 200 mg/zi, crescând 

la nevoie doza la 400 mg/zi. Tratamentul se continuặ pânặ când testele 

clinice şi de laborator indicặ dispariţia infecţiei. În infecţiile sistemice sunt 

necesare deseori 6 luni de tratament. Nizoralul se absoarbe limitat şi inegal 

dupặ administrare orală, hipoaciditatea gastrică, if tratamentul cu antiacide 

micşorậnd biodisponibilitatea. Timpul de înjumătăţire este de 3,3 ore, cu 

variaţii individuale mari. Nizoralul poate fi utilizat şi local sub formă de 

cremă 2%, 1-2 aplicaţii/zi timp de 2 săptămâni în infecţiile fungice uşoare 

ale pielii. 

 3. Fluconazol (Diflucan), este un bistriazol. Este activ în infecţiile 

fungice provocate la animalele de laborator de Candida, Cryptococus, 

Aspergillus, Blastomyces, Coccidoides, Histoplasma. Ca şi în cazul 



   284 

derivaţilor de imidazol, acţiunea antimicotică se datorează împiedicării 

sintezei sterolilor membranari specifici, datorită inhibării enzimelor 

citocromului  P 450.  

 Fluconazolul se absoarbe bine după administrare locală, având o 

biodisponibilitate mai mare de 90%. Absorbţia nu este modificată de 

alimente, antiacide. Fluconazolul se administrează obişnuit pe cale orală. 

Este indicat în candidoza digestivă superioară - după o doză iniţială de 200 

mg se recomandă 100 mg o dată pe zi timp de cel puţin 2 săptămâni pentru 

localizarea orofaringiană şi cel puţin 5 săptămâni pentru cea esofagiană. 

Rezultatele obţinute la bolnavii cu SIDA şi cadidoză orofaringiană asociată, 

au arătat o vindecare clinică a micozei în 80-100% din cazuri şi negativarea 

culturilor în proporţie de 50-90%, eficacitatea fiind similarặ cu cea a 

ketoconazolului. 

 În candidoza vaginală acută o singură doză orală de 150 mg 

provoacă vindecare aproximativ la 80% dintre femei. În candidoza severă se 

administrează o doză iniţială de 400 mg, apoi câte 200 mg o dată pe zi dimp 

de cel puţin 4 săptămâni.  

4. Miconazol (Daktarin) este un derivat imidazolic cu proprietăţi 

fungicide cu spectrul larg. Toxicitatea faţặ de ciuperci se datorează 

permeabilizặrii membranei celulare fungice. Este eficientặ în candidoze, 

dermatofiţii nefoliculare (ca adjuvant al tratamentului general cu 

Griseovulvină), pitiriazis al pielii capului, pitiriazis versicolor. Proporţia 

vindecărilor este de circa 90%. Aplicat pe piele pặtrunde în stratul cornos, 

unde persistặ 4 zile sau mai mult, cantitatea absorbită nu depăşeşte 1%, ceea 

ce explicặ lipsa efectelor sistemice. Se administreazặ local, sub formặ de 

cremă, gel, loţiune sau pudrặ, conţinând Miconazol-nitrat 2% câte 1-2 

aplicaţii/zi timp de 2-4 săptămâni. Este indicat şi în candidoza vulvovaginală 

sub formă de creme şi comprimate vaginale. Pe cale oralặ este utilizat în 

vederea profilaxiei şi tratamentului candidozelor digestive, a candidozelor 

sistemice şi a diferitelor micoze profunde.  

4. Clotrimazol (Canesten), derivat de imidazol înrudit cu 

Miconazolul, are proprietăţi asemănătoare. Este activ faţặ de dermatofiţi, 

Candida şi alte levuri. Proporţia de vindecări semnalată este de 60-100%. Se 

administreazặ sub formặ de cremă, loţiune sau pudră 1%, 2 aplicaţii/zi, timp 

de 2-4 sặptặmâni. Este utilizat local şi în candidoza vaginală (comprimate a 

100 mg). Poate fi eficient în candidozele tubului digestiv, în candidoza 

pulmonară şi urinară. 

 5. Econazol un alt derivat de imidazol, este un fungicid de spectru 

larg. Este indicat în toate dermatomicozele, conducậnd la vindecare în 

procent crescut (peste 90%). Se administreazặ local, sub formặ de creme, 

emulsii, sau spray-uri, conţinând Econazol 1%.  

 6. Pimafucina (Natamicinặ), un antibiotic macrolidic, are 

proprietặţi antifungice cu spectru larg, incluzând levuri şi dermatofiţi. Este 
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de asemenea activặ faţặ de Aspergillus şi Trichomonas. Se foloseşte sub 

formặ de cremặ 2%, douặ - trei aplicaţii pe zi, fiind indicatặ în infecţii 

candidozice şi infecţii fungice acute ale pielii.  

 7. Griseofulvina (Biogrisin) este un fungistatic, activ faţă de 

Tricofiton, Microsporon şi Epidermofiton. Acţionează ca toxic micotic, 

afectând microtubulii din componenţa fusului celulelor fungice. În 

dermatofiţiile superficiale ameliorarea simptomatică începe după 2-4 zile de 

tratament, culturile se negativeazặ în 1-6 săptămâni şi leziunile dispar după 

2-8 săptămâni. 

 Griseofulvina, administrată oral, se absoarbe bine la nivel intestinal. 

Concentraţiile plasmatice realizate de dozele terapeutice sunt de 0,5-1,5 

g/ml. Timpul de înjumătăţire plasmaticặ este de circa o zi. Medicamentul 

este în parte metabolizat, în parte se depoziteazặ în piele, în keratina 

celulelor precursoare, pe care le protejează de infecţia fungică. Se 

administrează oral 500 mg - 1 g/zi, fracţionat în 3 prize, la mesele 

principale, câteva săptămâni în dermatofiţiile regiunilor păroase: favus, 

tricofiţie, microsporie, sicozis parazitar şi în epidermomicoze (unde se 

asociază obligatoriu cu un antifungic local), 3-5 luni în micozele unghiilor 

mîinii şi 8-12 luni în cele ale unghiilor picioarelor (este ineficace în 

onicomicozele produse de Candida). 

8. Lamisil. Conţine clorhidrat de terbinafină, o alilamină cu acţiune 

antifungică. Are efecte fungicide asupra dermatofiţilor, a mucegaiurilor şi a 

unor fungi dimorfici şi efecte fungicide sau fungistatice asupra levurilor, în 

funcţie de specie. Terbinafina intervine în metabolismul ergosterolului 

fungic, împiedicând biosinteza acestuia în stadiile iniţiale. Lamisilul este 

eficace în combaterea infecţiilor fungice cutanate cauzate de dermatofiţi, în 

infecţiile provocate de Microsporum canis şi Epidermophyton floccosum. 

Preparatul cu administrare orală se recomandặ pentru tratarea infecţiilor 

extinse şi severe. Lamisil administrat pe cale oralặ, nu este eficient în 

tratamentul candidozei vaginale şi nici în tratamentul pitiriazisului dar 

candidozele cutanate pot fi tratate pe cale oralặ. Dozele uzuale sunt: la adult 

250 mg/zi în doză unică sau sub forma a 2 comprimate de 125 mg. 
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