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Rezumat
Reemergenţa actuală rujeolei este o problemă gravă de sănătate publică în întreaga lume, favorizată de 
scăderea acoperirii vaccinale. România se remarcă prin cel mai mare număr de îmbolnăviri şi decese din 
Uniunea Europeană. Studiul analizează caracteristicile clinico-epidemiologice ale cazurilor de rujeolă spita-
lizate într-un judeţul din sud-estul României, în care acoperirea vaccinală cu 2 doze de vaccin antirujeolic 
este de 79,6%. Au fost analizate 221 de cazuri spitalizate, confirmate conform definiţiei de caz, predominant 
la sugari, din mediul urban, nevaccinaţi, diagnosticaţi frecvent după a 4-a zi de boală, majoritatea cu forme 
complicate. 
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INtRODuCeRe

Rujeola este o boală eruptivă a copilăriei, preve-
nibilă prin vaccinare, foarte contagioasă, manifes-
tată prin febră, catar, exantem şi enantem specific 
(1). Etiologia este reprezentată de virusul rujeolic, 
care are rezervor strict uman, făcând posibil obiec-
tivul eradicării acestei boli (2). Transmiterea se re-
alizează pe cale respiratorie, cu contagiozitate foar-
te crescută, estimându-se că fiecare caz de 
îmbolnăvire va genera alte 18 cazuri de boală, dacă 
nu se iau măsuri de prevenţie (3). Contagiozitatea 
rujeolei începe cu 7 zile înaintea debutului simpto-
melor, perioadă în care virusul se poate răspândi cu 
uşurinţă, fără a putea fi detectat. În consecinţă, 
creşterea numărului de cazuri poate fi exponenţia-
lă. Vârsta mică, imunodepresiile, malnutriţia sunt 

factori care contribuie la creşterea susceptibilităţii 
şi evoluţiei severe. Migraţia şi circulaţia liberă a 
persoanelor în zone îndepărtate permit răspândirea 
virusului rujeolic între diferite populaţii ale lumii (4). 

Peste 200 de milioane de decese în întreaga lume 
erau înregistrate anual înaintea utilizării vaccinului 
antirujeolic. Vaccinarea sistematică a copiilor a scă-
zut semnificativ morbiditatea şi mortalitatea rujeo-
lei, făcând posibilă eradicarea acestei boli (4). Nive-
lul eficient de acoperire vaccinală pentru protecţia 
unei populaţii trebuie să depăşească 95% (5). 

În prezent, pe fondul scăderii acoperirii vaccina-
le, întreaga lume se confruntă cu reemergenţa ruje-
olei, care constituie un motiv de mare îngrijorare 
pentru politicile de sănătate publică, cu obiective 
prioritare de intervenţie ale Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii. Numărul cazurilor din Europa a crescut 
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constant în ultimii ani. În anul 2019, România se 
situa pe primul loc între ţările europene privind atât 
numărul cazurilor de rujeolă (3.308), cât şi numărul 
de decese (5 cazuri) (6). Reemergenţa rujeolei este 
remarcată în toate judeţele din România, inclusiv în 
Galaţi (7). 

În luna februarie 2019, Centrul Naţional de Sta-
tistică şi Informatică în Sănătate Publică a realizat 
un studiu de cohortă a copiilor născuţi în anul 2013 
privind situaţia vaccinărilor în România, demon-
strând că acoperirile vaccinale cu 2 doze vaccin 
RRO la vârsta de 5 ani sunt sub valoarea optimă 
(95%) în toate judeţele din ţară. Extremele acoperi-
rii vaccinale au fost raporate în judeţele Satu Mare 
(maximum 91,7%) şi Hunedoara (minimum 63,4%) 
(8). În judeţul Galaţi, acoperirea vaccinală a fost de 
79,6%, explicând vulnerabilitatea pentru evoluţia 
unei epidemii (8,9).

Scopul lucrării este analiza caracteristicilor ree-
mergenţei rujeolei în judeţul Galaţi, prin evaluarea 
situaţiei demografice, epidemiologice şi clinico-
evolutive a pacienţilor internaţi pentru rujeolă în 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Galaţi.

MATERIAL ŞI METODE

Studiul a fost realizat retrospectiv, prin analiza 
foilor de observaţie clinică generală din perioada 

01.01.2016-01.12.2019. Cazurile diagnosticate cu 
rujeolă au fost identificate pe baza codurilor DRG 
(Diagnostic Related Group) corespunzătoare rujeo-
lei necomplicate (B05.9) sau cu diferite complicaţii 
(B05.0, B05.1, B05.2, B05.3, B05.4, B05.8), care 
au fost raportate confirmate, conform definiţiei de 
caz (10). Toate cazurile au fost documentate serolo-
gic, prin evidenţierea Ac IgM antirujeolă. Am co-
lectat datele demografice (vârsta, genul, mediul 
domiciliului), istoricul medical, datele epidemiolo-
gice, caracteristicile clinice şi evolutive.

Prelucrarea datelor a utilizat metodele de statis-
tică descriptivă, utilizând programul informatic 
SPSS versiunea (20.0) şi modulul Data Analysis a 
programului Microsoft Excel, împreună cu suita 
XLSTAT pentru MS Excel.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În perioada 01.01.2016-31.12.2019 au fost iden-
tificate din rapoartele DRG 221 de cazuri confir-
mate de rujeolă, distribuite cu variaţii sezoniere, cu 
cel mai mare număr de cazuri în lunile mai-iunie 
(Figura 1).

Ponderea anuală a cazurilor de rujeolă din Spita-
lul de Boli Infecţioase Galaţi a variat între 1,4% şi 
1,7% din totalul cazurilor internate.

FIGURA 1. Distribuţia lunară a cazurilor spitalizate cu rujeolă 



174 Revista Română de Boli infecţioase – Volumul XXII, Nr. 4, An 2019

Date demografice

Datele demografice indică afectarea predomi-
nantă a pacienţilor din mediul urban faţă de rural 
(urban/rural: 149/72), fără diferenţe semnificative 
de gen (masculin/feminin: 113/108), cu vârsta mai 
mică de 1 an (55%), dar cu variaţii ale vârstei de la 
3 luni la 42 de ani (Figura 2). 

FIGURA 2. Distribuţia pacienţilor după vârsta la data 
diagnosticului de rujeolă

Proporţia copiilor cu vârsta sub 1 a fost semnifi-
cativ mai crescută comparativ cu situaţia naţională, 
în care cel mai mare număr de cazuri se situează în 
grupa de vârstă 1-9 ani (Figura 3). 

Majoritatea sugarilor au fost născuţi la termen 
(89,3%), cu media scorului Apgar 8,5 ± 1,1 [4; 10] 
şi greutatea medie la naştere 3.005 g ± 644. Durata 
medie a alimentaţiei naturale a fost de 6,3 luni ±6,1. 
Condiţiile cronice favorizante pentru formele seve-
re de rujeolă au fost menţionate la 10,8% dintre su-

gari, specificând malformaţii ale cordului (3), ane-
mie (3), distrofie (3), rahitism (2), celiachie (1), 
tetrapareză spastică (1), dar fără contraindicaţii ab-
solute pentru vaccinarea antirujeolică. 

Date epidemiologice

Antecedentele vaccinale nu au fost cunoscute la 
26% dintre cazuri, mai ales la pacienţi adulţi, care 
şi-au schimbat domiciliul. Am documentat lipsa 
vaccinării la 64% dintre cazuri şi vaccinarea in-
completă la 10% dintre pacienţi (Figura 4). 

Diagnosticul altor afecţiuni acute a precedat 
57% dintre cazurile de rujeolă, notificând infecţii 
acute de căi respiratorii superioare (26%), pneumo-
nii (23%), gastroenterite (6%), scarlatine (1%) şi 
infecţii urinare (1%), pentru care pacienţii s-au pre-
zentat în alte servicii medicale.

Peste jumătate dintre pacienţii cu rujeolă au fost 
spitalizaţi anterior diagnosticului, mai ales în secţi-
ile de pediatrie din judeţul Galaţi sau din alte judeţe 
(Vrancea, Vaslui, Buzău, Brăila, Constanţa). 

Contactul cu o persoană cu boală confirmată a 
fost notificat de ancheta epidemiologică la 96% 
dintre cazurile cercetate (Figura 4).

În condiţiile epidemiei naţionale, chiar şi în situ-
aţiile în care sursa nu a fost identificată, spitalizări-
le anterioare pentru alte afecţiuni au putut constitui 
surse de infecţie, prin contactul cu cazuri care nu au 
fost notificate. În plus, spitalizarea s-a asociat cu 
riscul colonizării cu germeni nozocomiali şi creşte-
rea riscului unor complicaţii ale rujeolei. Utilizarea 
antibioticelor la debutul rujeolei a fost semnalată la 

FIGURA 3. Distribuţia după grupe de vârstă comparativ cu datele naţionale (7)
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71% dintre pacienţi, atât la cei spitalizaţi pentru 
afecţiuni intercurente, cât şi la pacienţi trataţi am-
bulatoriu pentru simptomatologie preeruptivă a ru-
jeolei. 

Date clinice

Durata simptomelor de la debut la internare a 
variat de la 1 la 12 zile, cu media 4±1,9 zile, indi-
când diagnosticul întârziat în majoritatea cazurilor. 

Erupţia este elementul clinic constant al rujeo-
lei, dar durata variabilă de la debut până la prezen-
tare explică descrierea unor aspecte diferite, în 
funcţie de stadiul evolutiv (Figura 5). 

Erupţia a evoluat tipic, generalizat, în 97% din-
tre cazuri, dar au fost şi 3% cazuri cu erupţii atipi-
ce, care au pretat la confuzii cu alte afecţiuni şi au 
întârziat diagnosticul. 

Febra a fost prezentă la 97,8% dintre pacienţi în 
timpul spitalizării, cauzată de rujeola propriu-zisă 
sau de complicaţiile acesteia. Valoarea temperaturii 
la internare a variat de la 36,8˚C la 41,3˚C, cu va-
loarea medie 38,7˚C ±0,9. Durata febrei a variat 
între 1 şi 9 zile, cu valoarea medie de 3,6±2,1 zile.

Semnul Koplick, cunoscut pentru precocitatea şi 
durata scurtă de exprimare (12-48 de ore), a fost 
menţionat la internare doar la 55,7% dintre cazuri, 
din cauza prezentării întârziate a pacienţilor la Spi-
talul de Boli Infecţioase. 

Simptomele catarale au avut localizare oculară 
(conjunctivită 96,4%), nazală (rinoree 93,6%) şi 

bronşică (tuse 98,5%). Tusea a avut caracter pro-
ductiv la 78,5% dintre cazuri. 

Au mai fost semnalate 41,4% simptome digesti-
ve (vărsături sau diaree) şi simptome neuropsihice, 
manifestate cu somnolenţă (66,4%) sau convulsii 
(3%) (Figura 6).

  
Evoluţie

Evoluţia rujeolei este reflectată de codul de dia-
gnostic, predominând complicaţiile respiratorii 
pneumonice, menţionate la 69% dintre cazuri. Alte 
complicaţii menţionate au fost insuficienţa respira-
torie acută (9%), hepatita reactivă (28%), crizele 
epileptice (3%), nefrita infecţioasă (5%). Am noti-
ficat două complicaţii neobişnuite, câte un caz de 
infarct miocardic şi pancreatită acută, ambele apă-
rute la femei, cu vârste de 41 şi 42 de ani, care au 
evoluat favorabil (11). 

Nu au fost complicaţii neurologice de tipul me-
ningoencefalitei rujeoloase acute, dar riscul panen-
cefalitei sclerozante subacute necesită supraveghe-
re îndelungată, în următorii 10-15 ani, când este 
posibil să se dezvolte progresiv aceste manifestări 
tardive, cu severitate extremă. 

Un singur caz a fost agravat, un sugar care a de-
cedat la câteva zile după transferul într-o secţie de 
terapie intensivă din cauza agravării insuficienţei 
respiratorii şi necesităţii suportului ventilator, inac-
cesibil în spitalul nostru. Particularităţile acestui 
caz au fost domiciliul în mediul urban, sexul mas-

FIGURA 4. Factorii de risc epidemiologic pentru pacienţii spitalizaţi pentru 
rujeolă
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FIGURA 5 (a, b, c, d, e). Aspecte ale enantemului şi exantemului rujeolic

FIGURA 6. Frecvenţa mani-
festărilor clinice din rujeolă 
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culin, vârsta de 6 luni, lipsa evidenţei unor comor-
bidităţi. Rata mortalităţii a fost de 0,45%. În ace-
eaşi perioadă, mortalitatea rujeolei la nivel naţional 
a fost de 0,33%, prin cumularea unui număr de 64 
de decese, raportate la 18.909 de cazuri cumulate în 
cursul epidemiei.

Anemia cu forme uşoare şi medii a fost asociată 
diagnosticului de rujeolă la 60% dintre pacienţi. Ci-
toliza, cu nivel maxim de 6,5 x limita valorii nor-
male, a fost interpretată ca hepatită secundară, în 
cadrul modificărilor hepatice care pot apărea în 
timpul rujeolei, dar a fost considerată şi posiblitatea 
suprapunerii toxicităţilor medicamentoase cumula-
te anterior diagnosticului, prin utilizarea prelungită 
a unor antibiotice sau antitermice. 

Pacienţii spitalizaţi pentru rujeolă s-au externat 
staţionar (1,5%), agravaţi (0,5%), vindecaţi (9%) 
sau amelioraţi (89%).

CONCLuzII

Epidemia de rujeolă în judeţul Galaţi din perioa-
da 2016-2019 are amploare mai mică faţă de situa-
ţia medie naţională. Epidemia de rujeolă predomi-
nă la sugari nevaccinaţi, din mediul urban, 
majoritatea expuşi în timpul spitalizării în secţii de 
pediatrie pentru alte afecţiuni acute. Evoluţia ruje-
olei a fost favorabilă în majoritatea cazurilor, deşi 
au fost complicaţii frecvente, mai ales pneumonice. 
Prognosticul pe termen îndelungat este incert, fiind 
necesară supravegherea neurologică din cauza ris-
cului de apariţie a panencefalitei subacute. Reemer-
genţa rujeolei în Galaţi este cauzată de o acoperire 
vaccinală RRO suboptimală, impunând intervenţii 
complexe pentru optimizarea programelor de imu-
nizare.  
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