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REZUMAT
Infecţia cu Rotavirus este cea mai frecventă cauză de gastroenterită severă la copiii mici, cu aproximativ 2 milioane 
de spitalizări în întreaga lume şi 453.000 de decese în fi ecare an la copiii mai mici de 5 ani. Infecţia necesită 
adesea îngrijiri medicale şi spitalizare. Manifestările clinice predominante sunt febra, vărsăturile şi diareea; mani-
festările extraintestinale sunt rare, dar severe. Deshidratarea este cea mai frecventă complicaţie, iar tratamentul 
este în principal simptomatic.
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ABSTRACT
Rotavirus infection is the most common cause of severe gastroenteritis in young children, with about 2 million 
hospitalizations worldwide and 453,000 deaths each year in children less than 5 years old. The infection often 
requires medical care and hospitalization. The main clinical features are vomiting and diarrhea; extra-intestinal 
manifestations are rare, but severe. Dehydration is the most frequent complication. Treatment is mainly symptom-
atic.
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Infecţia cu rotavirus este cauza cea mai comună 
de gastroenterită severă la copiii mici din întreaga 
lume, ce conduce la aproximativ 2 milioane de 
spita lizări şi 453.000 de decese în fi ecare an la copiii 
mai mici de 5 ani (1,2).

În 1959, Brenner şi Horne au descris tehnica de 
microscopie electronică şi astfel au inaugurat o 
nouă eră în virusologia experimentală şi de diag-
nostic. Rotavirusul a fost descris pentru prima dată 
ca agent de diaree murină infantil în 1963 (3). Im-
portanţa acestui patogen în gastroenterita umană a 
fost dată 9 ani mai târziu de către Bishop şi colab. 
(în 1972), când au observat particule în formă de 
roată la specimenele de intestin de la sugarii cu 
gastroenterită severă în Australia, utilizând micros-
copia electronică (4). În 1974, Flewett şi colab. (3) 
au propus numele „rotavirus“, bazat pe aspectul 
ase mănător ca o roată (Fig. 1) (3).

FIGURA 1. Rotavirus (microscopie electronică) 
(Sursa: Ellen S. Bass, Dante A. Pappano şi Sharon G. 
Humiston. Rotavirus. Pediatr. Rev. 2007)

STRUCTURĂ ŞI CLASIFICARE

Rotavirusul, numit astfel pentru aspectul său 
asemănător cu o roată (de la cuvântul latin „rota”), 
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este un virus fără anvelopă aparţinând genului 
Rotavirus, familia Reoviridae. Genomul rotavirusu-
lui este compus din 11 segmente de ARN dublu-
catenar, fi ecare segment codând o proteină non-
structurală sau structurală virală (VP). Genomul 
este protejat de 3 straturi concentrice de proteine: 
miezul interior, o capsidă internă şi un strat extern. 
Miezul interior este compus din VP1, VP2 şi VP3, 
acoperă genomul şi este înconjurat de o capsidă 
internă compusă în principal din VP6. Stratul ex-
terior este format din VP7 şi VP4 şi formează com-
ponenta proteică. Proteinele virale VP7 şi VP4 
induc anticorpi neutralizanţi specifi ci implicaţi în 
imunitatea protectoare şi sunt folosite pentru a de-
fi ni serotipul rotavirusului (6).

Rotavirusurile sunt clasifi cate cel mai frecvent 
în funcţie de grupă şi serotip. Au fost descrise şapte 
grupuri de rotavirus (A-G), iar această împărţire se 
bazează pe proprietăţile antigenice ale proteinei 
VP6. Numai despre virusurile din grupele A, B şi C 
se ştie că pot provoca boala la om. Rotavirusurile 
de grup A sunt cauza principală de a bolilor umane 
(4). Grupa A de rotavirusuri cu serotipuri G1-G4 şi 
G9 cuprinde cele mai comune tipuri de rotavirus cu 
importanţă clinică. Clasifi carea subgrupurilor şi 
serotipurilor este efectuată numai pentru scopuri de 
cercetare. Serotipurile tind să varieze geografi c, 
pre cum şi între oameni şi alte specii. Prezenţa rota-
virusului de grup B, ce produce diareea adultului, a 
fost raportată în principal în China şi Asia de Est, 
prin utilizarea eşantionărilor globale serologice. 
Rotavirusul grup C a fost izolat la nivel global, dar 
tinde să fi  găsit doar în mici focare sporadice (3).

Rotavirusurile sunt clasifi cate în serotipuri pe 
baza antigenelor de exterior ale capsidei virale, 
VP7 şi VP4. VP7, o glicoproteină, este menţionată 
ca antigenul „tip G“, în timp ce VP4, o proteină 
protează-sensibilă, este menţionată ca antigenul 
„tip P“. Zece serotipuri G şi 11 genotipuri P sunt 
im portante pentru om, iar serotipul G1 şi genotipul 
P8 sunt cele mai comune în întreaga lume. Genomul 
Rotavirusului este segmentat şi astfel permite re-
sor tarea genelor, rezultând astfel mai multe com-
binaţii de proteine G şi P (6).

EPIDEMIOLOGIE

Rotavirusul de grup A este cea mai frecventă 
cauză de gastroenterită la copii şi necesită o atenţie 
medicală şi spitalizare deosebită. La nivel mondial 
se raportează de către Organizaţia Mondială a Să-
nătăţii aproximativ 2,4 milioane de spitalizări şi 
peste 500.000 de decese anual la copiii cu vârstă 
mai mică de 5 ani (8).

Aproape toţi copii sunt infectaţi cel puţin odată 
cu rotavirus până la vârsta de 5 ani. Rata cea mai 
crescută a gastroenteritei cu rotavirus apare la copii 
cu vârste între 4 luni şi 3 ani (4). Sugarii mai mici 
de 3 luni au rate mai mici de infecţie şi, în general, 
aceasta este asimptomatică (4). Deoarece infecţia 
naturală conferă protecţie împotriva infecţiilor ulte-
rioare, boli simptomatice apar mai rar după vârsta 
de 5 ani (4). Infecţia nosocomială este co mună la 
copii spitalizaţi, dar majoritatea copiilor se infec-
tează prin contact cu membrii intrafamiliali sau cei 
ce îngrijesc copii şi sunt infectaţi (3). Transmiterea 
zoonotică este neobişnuită.

Infecţia cu rotavirus este mai crescută în lunile 
de iarnă şi primăvară în climatul temperat. 

Transmiterea rotavirusului se face pe cale fecal-
orală. Numeroase particule sunt prezente în scaunul 
persoanelor infectate (10). A fost elucidat meca nis-
mul de pătrundere al virusului în celulele intestinale, 
dar totuşi a fost considerat şi un mijloc alternativ de 
transmitere a virusului. Predilecţia transmiterii vi-
ru sului în lunile reci sugerează posibilitatea trans-
miterii virusului prin aerosoli (3). Rotavirusul a 
fost izolat din tractul respirator, iar prezenţa simp-
tomelor respiratorii ce pot însoţi diareea cu rotavirus 
a susţinut teoria transmiterii respiratorii a rotavi-
rusului. Nu se ştie dacă formarea aerosolilor are loc 
prin implicarea aparatului respirator (prin tuse sau 
strănut) sau aerosolii sunt elaboraţi în timpul actului 
de vărsătură. În experimentele pe animale s-a 
dovedit transmiterea acestui virus prin aerosoli 
(11). Indiferent de sursa de provenienţă a rotaviru-
sului, aproape sigur joaca reprezintă un rol im-
portant în transmiterea bolii. Rotavirusul rămâne 
infecţios o perioadă lungă de timp pe suprafeţe, mai 
ales cele neporoase, cum ar fi  metalul şi plasticul. 
Astfel, mânerele toaletelor şi chiuvetele nedezin-
fectate pot interveni în propagarea bolii (3).

Mai multe caracteristici, şi anume doza infec-
tantă scăzută (mai puţin de 10 particule virale pot 
cauza infecţia), numărul mare de particule prezente 
în scaun, rezistenţa virusului în mediul extern şi 
într-o oarecare măsură rezistenţa la dezinfectante 
sugerează transmiterea prin alimente (6). De exem-
plu, în condiţii controlate de laborator, la tempe-
ratura camerei a fost demonstrat că rotavirusul 
supra vieţuieşte pe salata verde până la 25 de zile 
(12), iar în sucurile neacidulate de fructe câteva ore 
(13). A fost, de asemenea, demonstrat că supra vie-
ţuieşte până la 10 zile pe suprafeţele de aluminiu şi 
până la 60 zile la temperaturile mai reci (4°C) (14). 
Utilizarea mijloacelor de dezinfecţie împotriva 
rota virusului existente în comerţ poate fi  sub opti-
mală (15). Contaminarea alimentelor cu materii 
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fecale poate duce la toxiinfecţii alimentare mai ales 
fi e prin contaminarea surselor (a apei pentru irigaţii, 
prezenţa culturilor expuse la nămoluri de epurare 
inadecvat tratate sau practici improprii de fertilizare 
etc.), fi e prin defi cienţa mijloacelor de igienă a ges-
tionarilor (16,17). Prezenţa rotavirusului a fost de-
tectată în salată şi alte legume (18,19), iar 43% din 
particulele de rotavirus plasate pe degetele umane 
supravieţuiesc timp de 60 de minute şi ulterior pot 
contamina suprafeţele de mediu (20).

PATOFIZIOLOGIE

În urma ingestiei particulelor de rotavirus, cele 
mai multe sunt inactivate de sucul gastric cu pH 
scăzut. Cu toate acestea, un număr mic de particule, 
1 până la 10, pot supravieţui în stomac, putând 
infecta astfel intestinul subţire. Odată ce virusul a 
ajuns în interiorul intestinului, pH-ul crescut şi 
prezenţa tripsinei induc modifi cări conformaţionale 
în structura capsidei proteice VP4, aceste modifi cări 
fi ind importante în legarea de enterocitele mature 
în mijlocul porţiunii superioare a vilozităţii (3).

Infecţia poate fi  asimptomatică. Severitatea gas-
troenteritei acute cu rotavirus este legată în mare 
parte de gazdă, în special de vârsta la care apare 
boala, dar şi de subtipurile şi serotipurile de rota-
virus. La nou-născuţi infecţia poate fi  asimptomatică, 
dar, în general, predomină scaunele apoase, cu mu-
cus şi sânge, distensia abdominală şi prezenţa en-
tero colitei necrozante (30-40% din cauzele entero-
colitei necrozante pot fi  date de infecţia cu 
ro  ta virus). Adulţii prezintă mai frecvent infecţii 
asimptomatice. După o incubaţie de 1-3 zile boala 
se manifestă iniţial cu febră (ce durează 1-2 zile) şi 
apariţia vărsăturilor. Golirea gastrică întârziată 
joacă un rol important în promovarea vărsăturilor. 
Majoritatea copiilor au scaune diareice frecvente, 
de 8 până la de 20 ori pe zi. Diareea este în general 
apoasă, dar pot fi  prezente şi elemente de tip mucus 
sau sânge în scaun. Vărsăturile preced scaunele 
apoase şi se rezolvă în 2-3 zile, în timp ce diareea 
poate persista timp de 5-8 zile. Copii au de obicei 
indispoziţie şi inapetenţă. Semnele clinice cele mai 
comune sunt deshidratare izotonă, acidoza meta-
bolică şi malabsorbţia pentru carbohidraţi şi grăsimi 
(4). O caracteristică importantă a infecţiei cu rota-
virus este forma mai severă a enteritei, comparativ 
cu enterita dată de alţi germeni patogeni enterici, 
complicată mult mai rapid cu deshidratare (4).

Manifestări extraintestinale în special de tip 
respirator (ca rinoreea şi tusea) apar la 20-50% 
dintre copii infectaţi. Otita medie poate complica 
mai mult de 20% dintre cazurile de infecţie cu 

rotavirus. Au fost raportate cazuri rare de encefalită 
cu rotavirus, uneori neacompaniate de diaree acută 
(4). De asemenea, au fost raportate meningite asep-
tice şi pneumonii asociate infecţiei cu rotavirus. 
Alte manifestări extraintestinale includ miozita 
acută, limfohistiocitoza hemofagocitică, paralizia 
polio-like, dar relaţia lor cu infecţia cu rotavirus 
rămâne neclară (4). Hepatita a fost menţionată la 
pacienţii imunocompromişi. Viremia cu rotavirus a 
fost demonstrată în bolile severe la copii (4).

Cele mai frecvente complicaţii ale gastroenteritei 
produse de rotavirus sunt deshidratarea, tulburările 
hidro-electrolitice, acidoza metabolică, defi citul 
nu tri ţional, erupţiile fesiere (3). Complicaţiile rare 
raportate au fost ruptura gastrică, mieloza centrală 
pontină, ocluzia intestinală. La copii cu imuno de-
fi cienţe răspândirea extraintestinală este frecventă, 
diareea cronică este prezentă, iar infecţia poate 
duce la boli mult mai grave şi deces (3).

INVESTIGAŢII PARACLINICE 

Studiile au demonstrat diferenţe semnifi cative 
între modelele clinice determinate de diferiţi ger-
meni patogeni enterici, dar nu au fost elaborate cri-
terii clare sau algoritmi de diagnostic. 

Examinarea macroscopică a scaunului pacien-
ţilor infectaţi cu rotavirus a relevat un scaun apos 
sau semilegat care rareori prezintă sânge brut. Ori-
cum prezenţa sângelui în cantitate mare indică pre-
zenţa germenilor enteroinvazivi. Leucocitele în 
ma teriile fecale ale pacienţilor cu gastroenterită cu 
rotavirus în general nu au fost observate. Scăderea 
bicarbonatului seric, precum şi creşterea enzimelor 
hepatice (nivelul de alaninaminotransferază creşte 
de 2 ori faţă de valoarea normală) sunt mai frecvent 
prezente în gastroenterita produsă de rotavirus 
decât de alţi germeni enterici patogeni.

Diagnosticul de rotavirus se pune prin testarea 
probelor proaspete de materii fecale folosind o va-
rietate de kituri comerciale care detectează anti-
genul de rotavirus. Aceste kituri folosesc testul 
enzime-like imunosorbent sau latex-aglutinarea, ce 
sunt uşor de efectuat, oferă rezultatele rapid şi pre-
zintă 90% senzitivitate şi 90% specifi citate. Pre-
zenţa rotavirusului poate fi  confi rmată prin aceste 
teste în perioada simptomatică, imediat înainte de 
debutul bolii şi câteva zile după dispariţia simpto-
melor. Aceste teste detectează proteina VP6 pre-
zentă în stratul de mijloc al capsidei triplu strati-
fi cate. Testele utilizate mai rar sunt contra  imuno-
 electroforeza osmotică, cultura tisulară, electrofo-
reză în gel de poliacrilamidă, reacţia de polimerizare 
în lanţ (PCR). Detectarea de ARN prin PCR în 
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lichidul cefalorahidian a fost descrisă în câteva ca-
zuri de encefalită şi meningită.

O serie de boli ca dizenteria bacilară, sindromul 
hemolitic uremic, miocardita, insufi cienţa cardiacă 
congestivă, ocluzia intestinală, volvulus de intestin, 
sepsisul, encefalita şi meningita pot prezenta simpto-
matologie asemănătoare cu gastroenterita cu rota-
virus cu deshidratare (3).

TRATAMENTUL

Vizează hidratarea pacienţilor cu gastroenterită 
cu rotavirus, asigurarea nutriţiei şi tratamentul 
simp tomelor. Corecţia hipoglicemiei, a tulburărilor 
electrolitice, în special hiponatriemia, hiperna tri-
emia sau hipocalcemia este indicată. Corecţia aci-
dozei metabolice poate fi  efectuată prin suplimen-
tarea cu bicarbonat sau citrat a soluţiilor de rehi dratare 
orală, dacă tolerabilitatea orală permite, această 
corecţie pe cale orală fi ind mai bună decât bicar bo-
natul standard intravenos. Totuşi, modul de hidra-
tare orală depinde foarte mult de vârsta pacientului, 
de severitatea bolii şi de simptomele individuale. 
Copiii care nu prezintă vărsături şi nu sunt deshi-
drataţi îşi pot continua dieta corespunzătoare vâr-
stei. Cei care prezintă vărsături (dar nu deshidratare) 
pot primi fl uide la domiciliu (lapte de mamă, for-
mule de lapte, supe, suc de fructe diluat – aceste 
fl uide nu înlocuiesc terapia de rehidratare sau nu 
sunt substitute pentru terapia pentru rehidratare 
orală) sau soluţii de rehidratare orală. Pentru preve-
nirea deshidratării la pacienţii cu risc se supli-
mentează aportul de lichide cu soluţii de rehidratare 
orală ca înlocuitor al pierderilor gastrointestinale 
astfel: 2 ml/kg pentru fi ecare scaun emis şi 10 ml/
kg pentru fi ecare scaun apos emis (21).

Copii care prezintă deshidratare uşoară sau me-
die pot fi  rehidrataţi cu soluţii de rehidratare orală 
(SRO), ce conţin apă, sodiu, potasiu, glucoză sau 
sirop de orez solid, cloruri, citrat sau bicarbonat. 
Aceste soluţii se administrează în cantităţi mici, 
timp de 4 ore, până la un total de 50-100 ml/kg (în 
funcţie de gradul deshidratării, iar suplimentarea de 
lichide pentru pierderile intestinale se efectuează în 
modul prezentat anterior). Dacă după 4 ore vărsă-
turile încetează, se poate restabili alimentaţia cores-
punzătoare vârstei (22).

Copiilor cu deshidratare severă, celor cu deshi-
dratare moderată care nu pot primi SRO datorită 
vărsăturilor, meteorismului abdominal, ileusului 
sau letargiei, li se vor administra lichide pe cale 
intravenoasă, în cantitate de 10-20 ml/kg ser fi zio-
logic sau soluţie Ringer lactat până la restabilirea 
he modinamică (22) şi, de asemenea, până la 
reluarea rehidratării orale. 

Realimentarea se reia cât mai curând posibil şi 
numai în cazul în care au încetat vărsăturile. Dieta 
clasică cu banană, orez, suc de mere sau mere 
coapte, pâine prăjită a fost criticată frecvent, fi ind 
considerată o sursă mică de energie, de proteine şi 
grăsimi (22). Recomandările actuale indică întoar-
cerea cât mai devreme la dieta corespunzătoare 
vârstei, fără restricţii, aceasta incluzând carbohidraţi 
complecşi, carne, iaurt şi fructe (21,22). Laptele de 
mamă este alimentul ideal de utilizat în perioada de 
convalescenţă a diareei acute şi nu numai atunci.

Utilizarea antiemeticelor de tip antagonişti ai re-
ceptorilor dopaminergici (metoclopramid) poate 
avea efecte negative pe rehidratarea orală (sedare, 
distonie), dar mai nou clasa de antiemetice bazate 
pe subtipul 3 de serotonină (ondansetron) este to-
lerată mai bine. Utilizarea ondansetronului a arătat 
reducerea vărsăturilor, scăderea necesităţii de rehi-
dratare intravenoasă şi scurtarea duratei spitalizării 
(23). Agenţii antidiareici utilizaţi sunt în special ra-
cecadotrilum (Hidrasec) sau diosmectita (Smecta), 
care prezintă o activitate antisecretorie intestinală 
pură, demonstrată atât la animal, cât şi la om. 
Probioticele de tip Bifi dobacterium şi Lactobacillus 
funcţionează ca bariere microbiene împotriva spe-
ciilor enterice patogenice şi pot modula umoral 
imu nitatea împotriva rotavirusului.

Imunoglobulinele umane serice administrate pe 
cale orală la copii care au avut gastroenterită acută 
cu rotavirus reduc scaunele diareice şi durata spita-
lizării.

Vaccinurile antirotavirus orale sunt cele mai 
bune strategii pentru prevenirea morbidităţii şi 
mor talităţii date de infecţia cu rotavirus. Toate vac-
ci nurile conţin tulpini atenuate şi se administrează 
în doze multiple, sunt concepute pentru a înlocui 
prima expunere a copilului la tulpini sălbatice de 
rotavirus cu tulpini care nu cauzează boala, dar vor 
genera un răspuns imun ce conferă protecţie. Două 
tipuri de vaccin sunt utilizate pe piaţă, şi anume 
Rotarix (GSK), este un vaccin monovalent, admi-
nistrat pe cale orală şi include un virus uman G1 P 
(8) şi Rotateq (MSD) ce este un vaccin viu, penta-
valent uman-bovin, care conţine reasortanţi repre-
zentând G1-G4 şi tulpini de P. Vaccinul este admi-
nistrat oral la sugari în trei doze la vârsta de 2, 4 şi 
6 luni, împreună cu alte vaccinări primare.

REZUMAT

În întreaga lume rotavirusul este un entero pa-
togen sezonal ce cauzează cel mai frecvent gastro-
enterită acută, fi ind unul dintre cei mai comuni pa-
togeni ai diareilor acute în special la copil. 
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Enterocolita ulceronecrotică, bolile respiratorii, en-
ce falitele şi alte rare maanifestări pot fi  cauzate de 
acest virus. Deshidratarea severă poate apărea ca şi 
complicaţie, iar terapia se va axa pe rehidratea pa-
cientului şi urmărirea acestuia pentru eventuale 

complicaţii. Imunizarea activă efi cientă şi sigură 
este una din metodele de prevenire a infecţiei cu 
ro ta virus, fi ind aplicată la scară din ce în ce mai 
largă.
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