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:: Gorączka krwotoczna Ebola 
 

 

Orpha number: ORPHA 319218 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby: 

Gorączka krwotoczna Ebola (EHF), wywołana wirusem Ebola jest ciężką wirusową chorobą 

krwotoczną charakteryzującą się początkowo gorączką i złym samopoczuciem, po czym 

występują objawy ze strony układu pokarmowego, krwawienie, wstrząs i niewydolność 

wielonarządowa.  

 

Epidemiologia:   

EHF występuje w Afryce Środkowej i Zachodniej. EHF zwykle jest rozpoznawana tylko w 

przypadku gwałtownego pojawienia się choroby, na ogół u mniej niż 100 osób, której źródłem 

prawie zawsze są zakażenia szpitalne w ubogich rejonach, gdzie nie przestrzega się 

odpowiednich procedur zapobiegania zakażeniom. Niemniej, badania serologiczne sugerują 

nierozpoznaną transmisję endemiczną w niektórych rejonach Afryki.  

 

Opis kliniczny:   

Po okresie wylęgania wynoszącym około 8 dni (od 3 do 21 dni), pacjenci zgłaszają się zwykle z 

nagle występującymi nieswoistymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi, jak gorączka, złe 

samopoczucie, ból głowy, ból w klatce piersiowej, bóle stawowo-mięśniowe, po czym szybko 

rozwijają się objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka, ból brzucha) i, w 

niektórych przypadkach, wysypka plamisto-grudkowa. W ciężkich przypadkach występują 

krwawienia (krwotok podspojówkowy, krwawienie z nosa, jamy ustnej i odbytu, przesączanie 

krwi z miejsc wkłucia do żyły), objawy neurologiczne (splątanie, drgawki, śpiączka), wstrząs i 

niewydolność wielonarządowa. Często występują leukopenia w stopniu łagodnym do 

umiarkowanego i trombocytopenia, z reguły rozwija się rozsiane wykrzepianie 

wewnątrznaczyniowe (DIC), czego najlepszym wskaźnikiem jest obecność D-dimerów. 

 

Etiologia:   
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Ponad 25 różnych wirusów wywołuje gorączki krwotoczne. Wirus Ebola należy do rodziny 

wirusów <i>Filoviridae<i> wraz z wirusem Marburg. Obecnie znanych jest sześć różnych 

biotypów wirusa Ebola, z których tylko cztery są patogenne dla człowieka, a wszystkie są 

endemiczne tylko w Afryce subsaharyjskiej.  Coraz więcej dowodów świadczy o roli 

owocożernych nietoperzy jako rezerwuaru wirusa Ebola, a pierwotne zakażenie u ludzi miałoby 

wynikać z niezamierzonego kontaktu z wydalinami lub śliną nietoperza. Niekiedy dochodzi też 

do zakażenia przez kontakt z tkankami innych dzikich naczelnych, zwłaszcza goryli i 

szympansów, które także przypuszczalnie zaraziły się przez kontakt z nietoperzami. Transmisja 

od człowieka do człowieka następuje przez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami 

ustrojowymi osób zakażonych. 

 

 *Metody diagnostyczne:   

Powszechnie stosowane metody diagnostyczne obejmują hodowle komórkowe (ograniczone do 

laboratoriów o 4. stopniu bio-bezpieczeństwa), badania serologiczne metodą 

immunoenzymatyczną ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) lub testem 

immunofluorescencji pośredniej  IFA (indirect fluorescent antibody) oraz metodą reakcji 

łańcuchowej polimerazy z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy, RT-PCR. Ze względu na 

brak komercyjnych testów badania te obecnie wykonywane są tylko w nielicznych 

wyspecjalizowanych laboratoriach.  

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

EHF trudno odróżnić od licznych innych chorób gorączkowych, przynajmniej we wczesnych 

etapach choroby. Należy wykluczyć inne gorączki krwotoczne, w szczególności chorobę 

marburską oraz malarię, dur brzuszny, leptospirozę, choroby spowodowane riketsjami (zob. te 

hasła) i posocznicę meningokokową. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Pacjentów należy izolować i stosować środki zabezpieczające przed krwotocznymi chorobami 

wirusowymi (ochrony twarzy, maski chirurgiczne, podwójne rękawiczki, stroje chirurgiczne, 

fartuchy) w celu zapobieżeniu zakażeniom szpitalnym. Obecnie nie ma leku antywirusowego 

przeciwko EHF, leczenie jest więc podtrzymujące, zgodne z wytycznymi leczenia ciężkiej 

posocznicy. Osoby niezabezpieczone, mające kontakt z chorym na EHF, należy monitorować.  

 

*Rokowanie:   
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Śmiertelność różni się w zależności od konkretnego wirusa i waha od 0% do ponad 80%. 

Wstrząs, krwawienie, objawy neurologiczne, wysoka wiremia, AST > 150 j.m./L oraz ciąża 

wskazują na złe rokowanie. Mimo iż rekonwalescencja może trwać nawet rok, osoby 

przeżywające zwykle nie doznają trwałych skutków choroby.  

 

Recenzent-ekspert: dr Daniel Bausch i dr Andrew Bennett    

Data: grudzień 2012 

Tłumaczenie: wrzesień 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 wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


