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LUCRARE PRACTICĂ 11 

FEBRA ȘI TULBURĂRILE DE TERMOREGLARE I 
1. Reacția febrilă:mecanism și manifestări clinice/paraclinice 
2. Model animal de studiu al reacției febrile 
 

Reacţia febrilă sau sindromul de febră defineşte modalitatea reacţională a 
homeotermelor prin tulburarea mecanismelor centrale de termoreglare, în 
sensul stabilirii temperaturii corpului la un nivel superior, pentru care se 
restabileşte echilibrul dintre termogeneză şi termoliză, însoţit de modificări 
funcţionale ale aparatelor circulator, respirator, digestiv, excretor şi metabolic.  

Spre deosebire de hipertermie, febra prezintă o independenţă relativă 
faţă de condiţiile termice ale mediului ambiant, putând apare atât în condiţii de 
temperatură normală cât şi scăzută. Stimularea termolizei readuce la normal 
temperatura hipertermicului, pe când la animalul febril nu se înregistrează 
decât o reducere nesemnificativă a temperaturii corpului. Trebuie subliniat că 
noţiuni cum sunt hipertermia, temperatura sau febra nu sunt sinonime. Dacă 
diferenţa între hipertermie şi febră a fost explicată deja, temperatura 
desemnează valoarea temperaturii corporale la un moment dat, ea putând fi 
normală, crescută, scăzută.  

Tabel 1  Categorii principale de factori etiologici  
implicaţi în patogenia reacţiei febrile la animale de companie 

Categoria  Boala produsă 

 
 
 
Agenţi bacterieni 

Endocardite provocate de Staphilococcus aureus, 
Escherichia coli, Streptococcus beta-hemolitic. 
Leptospiroza 
Micobacteriozele  
Bruceloza şi Salmoneloza 
Actinomicoza 
Borelioza sau boala Lyme 

 
 
Virusuri 

Leucemia virală felină 
Imunodeficienţa virală felină 
Peritonita infecţioasă felină 
Panleucopenia felină 
Boala lui Carre sau jigodia canină 
Parvoviroza 
Hepatita infecţioasă canină (boala lui Rubarth) 

Paraziţi şi miceţi Histoplasmoza 
Blastomicoza 
Criptococoza (Cryptococcus neoformans) 
Microsporoza (Microsporum spp.) 

Ricketsiile Infecţiile cu Haemobartonella şi Erlichia 

Protozoare  Toxoplasmoza (Toxoplasma gondi) 
Babesioza (Piroplasmoza)  
produse de Babesis canis şi Babesis felis 

Metazoare Dirofilarioza (Dirofilaria immitis) 
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Creşterea temperaturii corpului în cursul febrei este rezultatul modificării 
coordonate a ambelor mecanisme ale termoreglării (termogeneza şi termoliza) 
cu păstrarea corelaţiilor funcţionale dintre ele. Organismul febril îşi păstrează 
capacitatea de termoreglare, însă nivelul funcţional la care se stabileşte 
echilibrul dintre termogeneză şi termoliză este mai înalt decât cel normal sau 
fiziologic. 

Activarea macrofagelor de către pirogenii exogeni de natură foarte 
variată (ex: bacteriană, virală, complexe imune) duce la sinteza şi eliberarea de 
către acestea a pirogenilor endogeni. Practic, macrofagele circulante şi tisulare 
produc cantităţi mari de pirogeni endogeni, dar şi alte tipuri celulare 
leucocitare pot elabora aceste tipuri de biomolecule. Ridicarea funcţiei 
termostatului hipotalamic la punctul de setare, ca rezultat al acţiunii 
pirogenilor endogeni, induce sinteza de prostaglandine (ex: Pg E1, E2) în 
hipotalamusul anterior.  

În acest context, administrarea compuşilor antipiretici previne sinteza de 
Pg E şi ca urmare scade punctul de setare la un nivel normal. În cursul reacţiei 
febrile, temperatura centrală creşte, ca rezultat al vasoconstricţiei periferice şi 
al frisoanelor. 

Mecanismul patogenetic al reacţiei febrile implică trei etape:  

1) Elaborarea şi difuzarea pirogenilor în circulaţia sanguină;  

2) Transferul informaţiei prin intermediul mediatorilor chimici umorali 
(ex: Pg E1 şi E2) de la pirogenii endogeni la aparatul de termoreglare;  

3) Comutarea termostatului hipotalamic de la starea de eutermie la 
hipertermie. 

Modificările funcţionale cele mai importante în cursul reacţiei febrile, 
privesc aparatul circulator.  

Tahicardia este proporţională cu febra, astfel încât frecvenţa contracţiilor 
cardiace creşte în medie cu 8-10/minut pentru fiecare grad. 

 Respiraţia se precipită (tahipnee) şi devine superficială (oligopnee). 

 Secreţiile tubului digestiv se reduc, inclusiv cea gastrică, până la hipo- sau 
chiar anaciditate, scade de asemenea peristaltismul, reducând utilizarea hranei 
şi favorizând dezvoltarea florei de putrefacţie.  

Apetitul scade, iar consumul hranei se reduce cu până la 1/3 din 
cantitatea normală, ducând la scăderea în greutate. 

Reacţia febrilă suprasolicită şi aparatul respirator, în principal pentru 
vehicularea gazelor necesare metabolismului intermediar celular intensificat.  

Uneori însă, prin tahipneea asociată cu dispnee, ori prin respiraţiile 
profunde şi deseori neregulate, schimbul de gaze devine defectuos şi 
stimulează ventilaţia, determinând astfel eliminări crescute de CO2 şi alcaloză 
respiratorie consecutivă.  

Tulburările respiratorii care însoţesc febra pot fi uneori foarte 
periculoase, cum este cazul în emfizemul pulmonar grav, când schimburile 
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respiratorii la animalul bolnav sunt alterate încă dinaintea agresiunii ce 
induce reacţia febrilă. 

 

2. Model animal de studiu al reacției febrile 
Scopul lucrării. Demonstrarea tulburărilor survenite în funcţionalitatea unor 
sisteme ale organismului în cursul febrei experimentale. 
Metriale necesare: 
-șobolani; 
-termometru medical; 
-seringă de 1 ml şi ace pentru injecţie; 
-suspensie de drojdie 5% ; 
-hemocitometru (Burker-Turk);  
-pipete Potain pentru globule albe;  
-soluţie Turk; 
-microscop. 
Tehnica de lucru 
 la animalele de experienţă se stabilesc:  

-temperatura rectală,  

-pulsul  

-frecvenţa respiraţiei,  

  se injectează i.v.  suspensie de drojdie 5% 

 după 1-1½ ore se determină din nou temperatura, pulsul şi respiraţia 

 se recoltează sânge din vena caudală și se efectuează numărarea de 

leucocite, formula leucocitară și Indicele Arneth 

 

Rezultatele obținute 
 

T
im
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l 

 Examen clinic  

Nr.leucocite

/mm
3
 sânge 

Formula leucocitară 

(%) 

Formula Arneth (%) 

Nr. lobi ai nucleului 

T 
°
C 

P  

nr./min 

R 

nr./min 

L M N E B 1 2 3 4 5 şi 

< 5 

               

               

 
Interpretarea rezultatelor 

La animalul injectat cu suspensie de drojdie 5% se oservă creșterea 
temperaturii corporale cu 2-3°C faţă de valorile iniţiale (hipertermie), însoțită 
de tahicardie, tahipnee și leucocitoză cu neutrofilie și indice Arneth deviat spre 
stânga.   

Trebuie diferenţiată febra de aşa-numita stază calorică (hipertermie). 
Febra este un sindrom care rezultă în urma perturbării  funcţionale  a centrilor 
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termoreglatori  cu stabilirea nivelurilor  termoreglării la o valoare mai ridicată. 
Staza calorică  este o tulburare care rezultă în urma depăşirii mecanismelor  de 
cedare de căldură către mediul ambiant (termolizei). 

 


