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:: Gorączka krwotoczna Marburg 
 

 

Orpha number: ORPHA99826 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Gorączka krwotoczna Marburg, inaczej choroba marburska (ang. Marburg hemorrhagic fever; 

MHF), wywoływana przez wirus Marburg, jest ciężką krwotoczną chorobą wirusową, 

charakteryzującą się początkowo gorączką i męczliwością, następnie pojawiają się objawy 

żołądkowo-jelitowe, krwawienie, wstrząs i dochodzi do niewydolności wielonarządowej. 

Epidemiologia:   

MHF jest endemiczną chorobą w środkowej Afryce i zazwyczaj rozpoznaje się ją w okresie 

sporadycznych wybuchów małych epidemii (<50 przypadków), chociaż wystąpiła również jedna 

większa epidemia wewnątrzszpitalna (>250 przypadków) w Angoli w latach 2004-2005. Do tej 

pory odnotowano mniej niż 500 przypadków zachorowań. 

*Opis kliniczny:   

 

Po okresie inkubacji wynoszącym około 8 dni (od 3 do 21 dni), początek choroby zazwyczaj jest 

nagły, z niespecyficznymi objawami, takimi jak gorączka, męczliwość, ból głowy, ból w klatce 

piersiowej oraz bóle mięśniowe i stawowe, po których gwałtownie następują objawy żołądkowo-

jelitowe (wymioty, biegunka, ból brzucha), a w niektórych przypadkach wysypka plamisto-

grudkowa. W ciężkich przypadkach występują krwawienia (podspojówkowe krwotoki, krwawienia 

z nosa, jamy ustnej i odbytu, podkrwawianie z miejsc dożylnych wkłuć), jak również objawy ze 

strony układu nerwowego (dezorientacja, drgawki, śpiączka), dochodzi do wstrząsu i 

niewydolności wielonarządowej. Często występują łagodna lub umiarkowana leukopenia i 

trombocytopenia oraz dochodzi do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), 

czego wyrazem są obecne D-dimery. 

Etiologia:   

 

Wirusowe gorączki krwotoczne wywołuje ponad 25 różnych wirusów. Wirus Marburg należy do 

rodziny wirusów Filoviridae, podobnie jak wirus Ebola.  Zidentyfikowano liczne szczepy, o 

ewentualnie różnym stopniu letalności. Coraz więcej danych wskazuje na możliwość pierwotnej 

infekcji u człowieka po nieświadomym kontakcie z wydalinami lub śliną rudawki wielkiej 

(nietoperza owocowego), będącej rezerwuarem wirusa Marburg.  Wejścia do jaskiń i kopalń, 

gdzie bytują nietoperze owocowe, stanowią czynnik ryzyka. Opisywano również rzadkie 

przypadki zakażeń przez kontakt z tkankami dzikich małp, prawdopodobnie także zakażonych 

przez ekspozycję na nietoperze. Do transmisji zakażenia między ludźmi dochodzi przez 

bezpośredni kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi zakażonych osób. 
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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 

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:   

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

choroby. Należy wykluczyć inne gorączki krwotoczne, szczególnie gorączkę krwotoczną Ebola, 

jak również malarię, gorączki durowe, leptospirozę, infekcje riketsjowe, dżumę (zob. te hasła), 

czerwonkę bakteryjną 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. Obecnie 

nie istnieją żadne leki przeciwwirusowe na MHF, leczenie jest podtrzymujące, zgodnie z 

wytycznymi leczenia ciężkiej posocznicy. Należy monitorować stan osób z niezabezpieczonego 

kontaktu z chorymi z MHF.  

Rokowanie:   

Śmiertelność wynosi ponad 80%, chociaż w czasie jednej z epidemii MHF od przywiezionych do 

Europy małp, stwierdzono, że wskaźnik śmiertelności wynosił tylko 22%. Wstrząs, krwawienie 

objawy neurologiczne, wysoka wiremia, wysoki poziom aminotransferazy asparginowej (AST > 

150 IU/l) oraz ciąża są złymi czynnikami rokowniczymi. Okres rekonwalescencji może trwać 

nawet do roku, ale u ozdrowieńców zazwyczaj nie występują trwałe następstwa.  

 

Recenzent - ekspert:  

o Dr Daniel Bausch 

o Dr Andrew Bennett    

 

Aktualizacja: Grudzień 2012 

Tłumaczenie: Grudzień 2013 

 

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 
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wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 

diagnozowania lub leczenia.  

 

 

 


