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:: Gorączka Lassa  
 

 

Orpha number: ORPHA99824 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Gorączka Lassa (ang. Lassa fever; LF) jest potencjalnie ciężką chorobą krwotoczną, 

wywoływaną przez wirus Lassa. Początkowo charakteryzuje się gorączką i męczliwością,  

następnie pojawiają się objawy żołądkowo-jelitowe, a w ciężkich przypadkach dochodzi do 

krwawienia, wstrząsu i niewydolności wielonarządowej. 

Epidemiologia:   

 

LF jest endemiczną chorobą w zachodniej Afryce. Brak odpowiednich obserwacji nie pozwala na 

dokładną ocenę częstości występowania, ale szacunkowo liczba zachorowań na LF waha się od 

300 000 – 500 000 rocznie. Uważa się, że zakażenia są bezobjawowe lub łagodne nawet w 80% 

przypadków. 

 

*Opis kliniczny:   

 

Po okresie inkubacji wynoszącym 1-3 tygodni (od 2 do 21 dni), początek choroby jest zazwyczaj 

podstępny, z niespecyficznymi objawami, takimi jak gorączka, ból gardła, męczliwość, ból głowy, 

ból w klatce piersiowej oraz bóle mięśniowe i stawowe, po których następują gwałtowne objawy 

żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka, ból brzucha), a w niektórych przypadkach wysypka. W 

drugim tygodniu, w ciężkich przypadkach dochodzi do obrzęku szyi i twarzy, krwawienia (zwykle 

z nosa i jamy ustnej), pojawiają się objawy ze strony układu nerwowego, wstrząs i niewydolność 

wielonarządowa. Często występują łagodna lub umiarkowana leukopenia i trombocytopenia. U 

30% procent ozdrowieńców powikłaniem jest głuchota. 

Etiologia:   

Wirusowe gorączki krwotoczne wywołuje ponad 25 różnych wirusów. LF wywoływana jest przez 

wirus Lassa, należący do rodziny wirusów Arenaviridae. Wirus Lassa bytuje w naturze u 

szczurów wielosutkowych (Mastomys natalensis), a do zakażenia u ludzi dochodzi poprzez 

ekspozycję na wydaliny tych gryzoni. Do transmisji zakażenia między ludźmi dochodzi przez 

bezpośredni kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi zakażonych osób. 

 

*Metody diagnostyczne:   

Powszechnie stosowane metody diagnostyczne obejmują hodowlę komórkową (ograniczone do 

laboratoriów o czwartym stopniu bezpieczeństwa biologicznego), testy serologiczne metodą 

immunoenzymatyczną (ELISA) lub metodą immunofluorescencji pośredniej (IFA) oraz metody z 
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wykorzystaniem reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR).  Ze względu 

na brak dostępnych obecnie komercyjnych zestawów, wymienione testy są zwykle wykonywane 

tylko w kilku wyspecjalizowanych laboratoriach. 

 

*Diagnostyka różnicowa:   

LR trudno jest odróżnić od innych chorób gorączkowych, przynajmniej w pierwszych stadiach 

choroby. Należy wykluczyć inne gorączki krwotoczne, jak również malarię, gorączki durowe, 

leptospirozę, infekcje riketsjowe (zob. te hasła) i zakażenia meningokokowe. 

Leczenie i monitorowanie: 

Pacjenci powinni być izolowani i należy przedsięwziąć środki ostrożności, tak jak w przypadku 

gorączek krwotocznych o etiologii wirusowej (osłony twarzy, maseczki chirurgiczne, podwójne 

rękawice, ubrania chirurgiczne i fartuchy), w celu zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Należy 

podać dożylnie analog nukleozydowy, rybawirynę. Doustna postać rybawiryny również może 

okazać się skuteczna, ale w mniejszym stopniu niż postać dożylna. W przeciwnym razie, 

postępowanie lecznicze jest takie jak w posocznicy. Należy rozważyć podanie leków 

przeciwmalarycznych i antybiotyków o szerokim spektrum działania, zanim uzyska się 

potwierdzenie LF. Powinno się monitorować stan osób z niezabezpieczonego kontaktu z 

chorymi z LF, jak również rozważyć poekspozycyjne leczenie doustną formą rybawiryny.  

Rokowanie:   

Śmiertelność wśród hospitalizowanych pacjentów wynosi zazwyczaj 15-20%. Wstrząs, 

krwawienie objawy neurologiczne, wysoka wiremia, wysoki poziom aminotransferazy 

asparginowej (AST > 150 IU/l) oraz ciąża są złymi czynnikami rokowniczymi. 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 

informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 

wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 

diagnozowania lub leczenia.  
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