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REZUMAT
Obiectiv: Analiza aspectelor epidemiologice şi a sindromului febril în meningita tuberculoasă.
Material şi metodă: Au fost analizate retrospectiv foile de observaţie a 213 pacienţi cu meningită 

tuberculoasă internaţi în Clinica de Boli Infecţioase Iaşi în perioada 2001-2009.
Rezulate: Meningita tuberculoasă a reprezentat 28,90% din totalul cazurilor de meningită bacteriană 

internate în clinică în aceeaşi perioadă de timp. Din punct de vedere epidemiologic se remarcă predominanţa 
sexului masculin (59,5%), a cazurilor din mediul rural (67%) şi participarea copiilor cu 1/3 dintre cazuri. 
Febra ca simptom de debut a fost prezentă la 169 de cazuri, iar la internare a fost prezentă la 172 de pacienti. 
In cursul spitalizării 29 de bolnavi (13,61%) au fost afebrili, în restul cazurilor durata febrei s-a menţinut 
în limite largi de la câteva zile la peste o lună. Aspectul curbei termice în ordinea descrescătoare a frecvenţei 
a fost de tip: neregulat (32,39%), cu pick-uri febrile (20,65%), intermitent (9,38%), remitent (6,10%), 
bifazic (5,16%), remitent+neregulat (4,69%), remitent+ intermitent (3,28%), continuă (2,81%), intermitent 
+ neregulat (0,93%), ondulant (0,46%), recurent (0,46%). Cei mai mulţi pacienţi au fost subfebrili. Studiul 
comparativ al sindromului febril la copii şi adulţi a evidenţiat la primii un procent mai mic de afebrilitate 
(4,10%), o durată a febrei mai mare şi predominanţa febrei moderate între 38o-39oC. Aspectul curbei termice 
nu arată diferenţe între cele două grupe de vârstă.

Concluzii: Sexul masculin, mediul rural au furnizat numărul cel mai mare de cazuri, iar sindromul 
febril a fost prezent la 86,38% din bolnavi, cu o durată a febrei peste 2 săptamâni, mai frecventă în rândul 
copiilor.
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ABSTRACT
Aim: Study of febrile syndrome; epidemiological aspects of tuberculosis meningitis. 
Material and method: We retrospectively studied 213 case records of patients admitt ed between 2001-

2009 in the Department of Infectious Diseases Iasi, with diagnosis of tuberculosis meningitis.
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Results: Tuberculosis meningitis represented 28.90% of all cases of bacterial meningitis admitt ed in the 
department during the same period. Majority of patients was represented by males (58.68%) with rural 
origin (67,6%). The children were aff ected in 1/3 of cases. The fever was present in 169 cases as onset 
symptom and in 172 cases at hospital admission. During hospitalization 29 (13.61%) patients had no fever; 
in the other cases the duration of fever was maintained in the range of a few days to more than one months. 
The graphic aspects of fever, in decreasing order of frequency, were: irregular type (32.39%), pick sites type 
(20.65%), intermitt ent type (9.38%), remitt ances type (6.10%), biphasic type (5.16%), remitt ances + 
irregular type (4.69%), remitt ances + intermitt ent type (3.28%), continuous type (2.81%), fl ashing + 
irregular type (0.93%), corrugated type (0.46%), recurrent type (0.46 %). Majority of patients was feverish. 
The comparative study between children and adults with febrile syndrome shoved: children that had no fever 
had a lower percentage (4.10%); children exhibited longer duration of fever with predominance of moderate 
fever 38o -39oC. The graphic aspect showed no diff erences between age groups.

Conclusions: Males and rural areas provided the highest number of cases; febrile syndrome was present 
in 86.38% of patients with a duration of fever over 2 weeks, commonly among children.

Key words: tuberculosis meningitis, febrile syndrome, duration, intensity, graphic aspect

T uberculoza este a doua cauză de 
deces prin boli infecţioase în lume. 
Se esti mează că aproximati v un sfert 
din populaţia lumii este infectată cu 
Mycobacterium tuberculosis. În fi e-

care an apar peste 8 milioane de cazuri noi de 
tuberculoză şi peste 1,6 milioane de decese (1).

Indiferent de localizările tuberculozei afecţi-
unea se însoţeşte de febră prelungită. Meningo-
encefalita tuberculoasă reprezintă una dintre 
cele mai grave şi mai comune forme de tuberculoză 
extrapulmonară (2), a cărei evoluţie în absenţa 
tratamentului este invariabil letală, cu mult mai 
rapidă decât orice altă localizare (3,4,5).

MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost studiate retrospecti v foile de obser-

vaţie ale bolnavilor cu meningită tuberculoasă 
internaţi în Clinica de Boli Infecţioase Iaşi în 
perioada 2001-2009. Lucrarea are drept scop 
evidenţierea aspectelor sindromului febril şi 
datele epidemiologice.

REZULATE
În perioada mai sus menţionată în Clinica de 

Boli Infecţioase au fost diagnosti caţi 213 pacienţi 
cu meningită tuberculoasă, înregistrându-se 25 
de decese, ceea ce reprezintă o mortalitate de 
11,73% (fi g. 1). Meningita tuberculoasă raportată 
la numărul de cazuri de meningită bacteriană 
internate în aceeaşi perioadă de ti mp a repre-
zentat 28,90%.

Din totalul cazurilor internate, sexul masculin 
a fost mai bine reprezentat (125 de cazuri) în 
raport cu cel feminin (88 de cazuri). Toate 
grupele de vârstă au fost afectate, însă copiii au 

reprezentat 34,27% dintre cazuri. Sugarul şi 
grupa de vârstă a preşcolarului au totalizat 43 
de bolnavi din 73 (fi g. 2). 

FIGURA 1. Distribuţia cazurilor de meningită 
tuberculoasă pe ani de studiu

 Figura 2. Distribuţia pacienţilor funcţie de vârstă

 Mediul rural a furnizat numărul cel mai mare 
de îmbolnăviri (144 cazuri-67,6%). În Clinica de 
Boli Infecţioase se primesc toate cazurile din 
Moldova. Cu toate acestea, judeţul Iaşi s-a situat 
pe primul loc din punctul de vedere al numărului 
de bolnavi (110 cazuri-51,64%) (fi g. 3).

 Sursa de infecţie a bolii a putut fi  precizată la 
95 de pacienţi (44,6%), din care 35 de cazuri, 
toţi adulţi, au prezentat în antecedentele perso-
nale tuberculoză pulmonară sau/şi pleurezie 
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tuberculoasă care s-au reacti vat prin scăderea 
imunitaţii mediat celulare în cadrul eti lismului 
cronic şi/sau al complianţei defi citare a trata-
mentului anti tuberculos. Au fost 47 de copii şi 
13 adulţi a căror sursă de infecţie a fost familia 
sau colecti vitatea pe care o frecventau. Ante-
cedentele personale frecvent întâlnite la adulţi 
au fost: eti lismul cronic, hepati ta cronică/ciroza 
hepati că toxică, iar la copii infecţiile respiratorii 
repetate.

Din simptomatologia de debut cel mai pre zent 
simptom a fost febra, în proporţie de 79,34%, 
urmată de cefalee (66,19%), vărsături (47,88%), 
frison (15,49%). Simptomele de debut au fost 
diferite în funcţie de vârstă. La sugar şi copilul mic 
inapetenţa, scăderea în greutate au fost fenomene 
pe care de multe ori mama nu le-a sesizat. Apariţia 
vărsăturilor, convulsiilor sau a fenomenelor ne-
urologice a determinat adre sabilitatea la medic. 
Nu acelaşi lucru se poate spune pentru copilul 
mare şi adult unde a fost sesizată perioada de 
impregnare bacilară constând din astenie, trans-
piraţii, inapetenţă, scădere în greutate şi febră 
(tabelul 1a şi tabelul 1b).

TABELUL 1a. Simptomatologia de debut

Simptome Sugar
(0-11 luni)

Copil mic
(1-7 ani)

Inapetenţa 1 10
Scădere ponderală – 5
Vărsături 4 26
Convulsii 5 2
Fenomene neurologice 6 14

TABELUL 1b. Simptomatologia de debut

Simptome Copil mare
(8-18 ani)

Adult
(>18 ani)

Astenie 4 24
Inapetenţa 3 18
Transpiraţii – 10
Scădere ponderală 6 13
Febra 20 101

Febra, simptomul luat în studiu, a fost pre-
zentă la internare la 172 de bolnavi având 

următoarele valori: 37-38oC în 73 de cazuri, 38-
39oC la 78 de bolnavi, între 39oC şi 40oC 18 în 
cazuri, iar la 3 bolnavi peste 40oC (fi g. 4).

 Figura 3. Distribuţia pacienţilor funcţie de judeţe

FIGURA 4. Distribuţia pacienţilor în funcţie de sindro-
mul febril la internare

Din punct de vedere stati sti c, nu sunt eviden-
ţiate diferenţe semnifi cati ve între numărul cazu-
rilor cu febră la internare faţă de cazurile cu fe-
bră în simptomatologia de debut.

TABELUL 2. Semnifi caţia stati sti că a cazurilor cu sin-
drom febril

Febra debut internare Semnifi caţie statistică
 +  169  172  χ2 =0,13

 GL=1
 p< 0,05

 -  44  41
 213  213

Pe parcursul internării s-au urmărit urmă-
toarele elemente vizavi de sindromul febril: du-
rata, intensitatea şi aspectul febrei.

Durata sindromului febril a fost variată. O 
sută doi bolnavi au prezentat ascensiune termică 
ti mp de 2 săptămâni, în ti mp ce 82 de pacienţi 
s-au încadrat într-un interval de 14 zile – 6 
săptămâni (tabelul 3).

TABELUL 3. Durata febrei la pacienţii cu meniningită 
tuberculoasă

Nr. zile Nr. pacienţi  %
1-3 zile  37 17,38%
4-7 zile  39 18,30%

8-13 zile  26 12,20%
14-21 zile  32 15,03%
22-28 zile  15 7,04%
 >28 zile  35 16,43%
Afebril  29 13,62%

Urmărindu-se intensitatea febrei, s-a re-
marcat că cei mai mulţi bolnavi au prezentat 
sub febrilitate (81 de cazuri-38%) urmaţi de cei 
cu valori cuprinse între 38-40oC (tabelul 4). 

 

Tabelul 4. Intensitatea febrei la pacienţii cu 
meniningită tuberculoasă

Intensitate Nr. pacienţi  %
Afebril 29 13,61%
Afebril cu pickuri febrile 44  20,65%
37-38oC 81 38,03%
38-39oC 52 24,41%
39-40oC 7 3,3%
 >40oC – –
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Au fost prezente toate ti purile de febră, cele 
mai frecvente aspecte fi ind neregulat (69 de 
cazuri), subfebrilitate cu croşete până la 400C 
(44 de cazuri), intermitent (20 de cazuri), 
remitent şi remitent+neregulat în câte 13 şi 
respecti v 10 cazuri (tabelul 5). 

 
TABELUL 5. Aspectul febrei la pacienţii cu meniningită 
tuberculoasă 

Tipul de Febră Nr. pacienţi  %
Neregulat  69  32,4%
Afebril cu pickuri febrile  44  20,65%
Afebril  29  13,61%
Intermitent  20  9,38%
Remitent  13  6,10%
Bifazic  11  5,16%
Continuă  6  2,82%
Ondulant  1  0,47%
Recurent  1  0,47%
Remitent + Neregulat  10  4,7%
Intermitent + Neregulat  2  0,94%
Remitent + Intermitent  7  3,3%

Urmărind caracteristi cele sindromului febril 
între copii şi adulţi am constatat următoarele 
diferenţe: copiii au prezentat de 2 ori mai 
frecvent febră peste 38oC comparati v cu adulţii, 
la care meningita tuberculoasă a evoluat de 3 
ori mai frecvent în afebrilitate, posibil prin lipsa 
de reacti vitate (tabelul 6).

TABELUL 6. Intensitatea febrei comparati v copii-adulţi

Intensitate Nr. copii 
%

Nr. adulţi 
%

Afebril 3 4,10% 26 18,57%
Afebril cu pickuri febrile 15 20,55% 29 20,71%
37-38oC 25 34,25% 56 40 %
38-39oC 26 35,62% 26 18,57%
39-40oC 4 5,48% 3 2,15%

Persistenţa sindromului febril peste 14 zile a 
fost întâlnită mai frecvent la copii, faţă de adulţi la 
care febra s-a menţinut până la 7 zile (tabelul 7).

 
TABELUL 7. Durata febrei comparati v copii-adulţi

Nr. zile Nr. copii % Nr. adulţi %
 1-3 zile 9 12,33% 28 20%
 4-7 zile 10 13,69% 29 20,71%

 8-13 zile 9 12,33% 17 12,14%
14-21 zile 18 24,66% 14 10%
22-28 zile 9 12,33% 6 4,28%
 >28 zile 15 20,55% 20 14,30%
 afebril 3 4,11% 26 18,57%

Aspectul febrei atât la copii, cât şi la adulţi în 
cele mai multe cazuri a fost de ti p neregulat, cât 
şi cu vârfuri febrile până la 40oC pe fond de 
afebrilitate (tabelul 8).

TABELUL 8. Aspectul febrei comparati v copii-adulţi

Tipul de febră Nr. copii 
%

Nr. adulţi 
%

Neregulat 24 32,88%  45 32,15%
Afebril cu pickuri febrile 14 19,18%  30 21,42%
Afebril 3 4,12%  26 18,57%
Intermitent 10 13,7%  10 7,15%
Remitent 6 8,21%  7 5%
Bifazic 4 5,48%  7 5%
Continuă 2 2,74%  4 2,85%
Ondulant - -  1 0,72%
Recurent - -  1 0,72%
Remitent+ Neregulat 6 8,21%  4 2,85%
Intermitent+ Neregulat  --  2 1,43%
Remitent+ Intermitent 4 5,48%  3 2,14%

DISCUŢII
Meningita tuberculoasă este o neuroinfecţie 

cu gravitate deosebită, în ciuda progreselor de 
diagnosti c şi terapeuti ce prognosti cul rămânând 
rezervat, decesul survenind la aproximati v 20-
50% dintre cazuri (1), în funcţie de grupele 
populaţionale luate în studiu, cât şi de momentul 
iniţierii terapiei. Pe cazuisti ca noastră s-a înre-
gistrat o mortalitate de 11,73%.

Predominanţa sexului masculin am re-
marcat-o în 58,68% dintre cazuri, cifră mai ridi-
cată decât cea raportată de Yaramis (6) şi contrar 
stati tsti cii lui Catagay (7) unde numărul mai 
mare de cazuri aparţine sexului feminin. 

În ţările în curs de dezvoltare meningita tu ber-
culoasă este mai prezentă în rândul copiilor, 
comparati v cu ţările dezvoltate unde se întâl neşte 
la adulţi (8). Pe materialul nostru am re marcat că 
numărul cel mai mare de cazuri s-a înregistrat la 
grupa de vârstă a adultului (65,73%).

În studiul nostru 79,34% dintre bolnavi au 
prezentat febră la debut, cifră mai mică decât 
cea raportată de Yaramis (91%) (6) şi mai mare 
decât cea constatată de Farinha (66%) (9). 

Febra prelungită reprezintă unul dintre 
simpto mele prezente în meningita tuberculoasă 
atât la copii, cât şi la adulţi. Febra de diferite grade 
este de obicei prezentă în rândul pacienţilor cu 
me ningită tuberculoasă şi îmbracă intensităţi şi 
as pecte variate, constatări prezente pe ma terialul 
studiat şi confi rmate şi de alţi autori (10).

CONCLUZII
Din analiza celor 213 cazuri de meningită 

tuberculoasă internate în Clinica de Boli Infec-
ţioase Iaşi în perioada 2001-2009 tragem urmă-
toarele concluzii:

 Meningita tuberculoasă a reprezentat 
28,90% din totalul cazurilor de meningită 
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bacteriană internate în clinică în aceeaşi perioadă 
de ti mp; sexul masculin şi bolnavii cu rezidenţă în 
mediul rural au furnizat cele mai multe cazuri.

 Toate grupele de vârstă au fost afectate, iar 
copiii au reprezentat 34,27% dintre cazuri.

 Febra ca simptom de debut a fost prezent la 
79,34% dintre cazuri. Persistenţa sindromului 

febril peste 2 săptămâni a fost mai frecventă la 
copii, unde şi intensitatea peste 38oC a fost 
întâlnită la un număr de 2 ori mai mare com-
parati v cu adulţii. Tipul de febră neregulat a fost 
prezent atât la copii, cât şi la adulţi.
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People who take a class of older anti -
depressant drugs have an increased risk of 
heart disease, scienti sts said on Wednesday, 
but the risk is not increased with newer se-
lecti ve serotonin reuptake inhibitors (SSRI).

In a study of almost 15,000 people in 
Scotland, Briti sh researchers found that 
older so-called tricyclic anti -depressants, 
such as Norpramin made by Sanofi -
Aventi s, were linked with a 35 percent 
increased risk of developing cardiovas-
cular disease.

“Given that anti -depressants, such 
as SSRIs, are now prescribed not only for 
depression but for a wide range of condi-
ti ons such as back pain, headache, anxi-
ety and sleeping problems, the risks as-
sociated with anti -depressants have 
increasing relevance to the general pop-
ulati on,” said Mark Hamer of University 
College London, who led the study.

Hamer said that while the older class 
of drugs had largely been overtaken in 
the treatment of depression by newer SS-
RIs such as Eli Lilly’s Prozac or GlaxoSmith-
Kline’s Paxil, tricyclics are sti ll commonly 
used to treat conditi ons such as insomnia, 
back pain and severe headaches.

“Our fi ndings suggest doctors should 
be cauti ous about prescribing anti -depres-
sants,” he said in a telephone interview.

The generic drugs amitriptyline, sold 
under the brand names Elavil, Trypti zol, 
Laroxyl, and clomipramine, known under 
the brand name as Anafranil, are also 
commonly used tricyclics.

Amy Thompson, a senior cardiac 
nurse at the Briti sh Heart Foundati on 
charity, said the results of the study 
should be viewed with cauti on and said 
further studies were needed.

“Before fi rm conclusions can be 
drawn there needs to be more research 
looking closely at the eff ects of these 
drugs on your heart,” she said. “Anti -de-
pressants are benefi cial for many people 
and so it would be unwise for anyone 
taking them to stop based on the results 
of this study alone.”

INCREASED RISK
Hamer’s team used data from the 

Sco   sh Health Survey, which collects in-
formati on from the general populati on 
every three to fi ve years. They combined 
data from 1995, 1998 and 2003 in adults 
aged over 35, linked them with records 
on hospital admissions and deaths and 
tracked them unti l 2007. Those with a 
clinical history of heart disease were ex-
cluded from the study.

During an average of eight years fol-
low-up, there were 1,434 events related 

to heart disease, of which 26.2 percent 
were fatal, the researchers reported in 
the European Heart Journal.

Among the study parti cipants, tricy-
clic anti -depressants, SSRIs or other anti -
depressants were used by 2.2 percent, 2.0 
percent and 0.7 percent, respecti vely.

A  er adjusti ng for confounding fac-
tors, the researchers found there was a 
35 percent increased risk of cardiovascu-
lar disease linked with tricyclic anti -de-
pressants. The use of SSRIs was not linked 
to any increased heart disease risk.

“This suggests that there may be 
some characteristi c of tricyclics that is 
raising the risk,” Hamer said. “Tricyclics 
are known to have a number of side ef-
fects -- they are linked to increased blood 
pressure, weight gain and diabetes, and 
these are all risk factors for cardiovascu-
lar disease.”

He too said it was important that pa-
ti ents already taking anti -depressants 
should not suddenly stop taking their med-
icati on, but should consult their doctor.

By Kate Kelland
Sursa: Reuters – LONDON
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Older depression drugs linked to heart risk


