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Rezumat: Ne-am propus efectuarea unui studiu prospectiv, observaţional, al cazurilor de enterită cu 
rotavirus internate în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2012 în serviciile de boli infecţioase şi 
pediatrie din Sibiu, la pacienţi cu vârste 0-16 ani. Am urmărit sezonalitatea bolii, aspectele clinice, 
elementele de gravitate a bolii, examinările de laborator, necesitatea reechilibrării parenterale, 
costurile spitalizării. Datele au fost prelucrate statistic prin Epi info.7. Rezultate. Au fost diagnosticate 
114 cazuri în 2011, respectiv 122 în 2012, mai frecvent în lunile reci, mai frecvent la genul masculin, sex 
ratio M/F 1,42/1 în 2011, 1,18/1 în 2012, la grupa de vârstă 1-3 ani - 58,90%. Severitatea tabloului 
clinic a fost apreciată prin scorul Vesikari, 91 de cazuri în 2011-79,82%, respectiv 112 cazuri în 2012-
91,80% prezentând un scor mediu/sever. 15 cazuri au prezentat manifestări neurologice, 15 cazuri 
insuficienţă renală acută. Dintre tulburările hidroelectrolitice, cel mai frecvent am constatat 
hiponatremie (<130 mEq/l), în 83 cazuri în 2011, respectiv în 51 de cazuri în 2012, în câte un caz pe 
anii luaţi în studiu s-a constatat hipernatriemie importantă (>150mEq/l). Costurile spitalizării cazurilor 
de gastroenterită cu RV au variat între 58,60 euro şi 5345 lei (1243.02 euro) respectiv între 31,5% din 
valoarea salariului mediu pe economie şi 5,68 x salariu mediu. Concluzii. Este necesară lărgirea 
investigării enteritei RV la formele clinice uşoare sau medii care sunt tratate la domiciliu, pentru 
aprecierea reală a dimensiunii fenomenului în România. 
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Abstract: We aimed at conducting a prospective and observational study of cases with rotavirus 
gastroenteritis admitted between 1 January 2011-31 December 2012 at the Infectious Diseases and 
Pediatric Departments from Sibiu, the patients being aged 0-16 years old. We followed the seasonality, 
the clinical aspects and the elements of severity of the disease, laboratory examinations, the need for 
parenteral hydration and hospitalization costs. The dates were statistically analyzed by Epi Info7. 114 
cases were diagnosed with rotavirus gastroenteritis in 2011 and 122 cases in 2012, more frequently in 
the colder months, more often in male patients-sex ratio M / F 1.42 / 1 in 2011, 1.18 / 1 in 2012 and in 
the age group between 1-3 years old (58.90% of cases). The clinical severity was assessed by Vesikari 
score showing the following results: 91 cases admitted in 2011 (79.82%) and 112 cases admitted in 
2012 (91.80%) presenting an average/sever score. 15 cases presented neurological symptoms and also 
15 cases had renal failure. Among the electrolyte disorders, the most commonly found was hyponatremia 
(<130 mEq/l) in 83 cases in 2011 and 51 cases in 2012, one case from the period in study was found 
with severe hypernatremia (> 150mEq/l). The hospitalization costs of RV gastroenteritis cases ranged 
from 58.60€ to 5345 RON (1243.02€) namely between 31.5% of the national average salary and 5.68 
times the average salary. Conclusion. It is necessary to widen the investigation of RV gastroenteritis at 
easier/medium clinical forms that are treated at home in order to assess objectively the scale of the 
phenomenon in Romania and to obtain the government support for the introduction of the vaccination 
into the national immunization programme. 
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INTRODUCERE 
Infecţia cu rotavirus (RV) reprezintă cea mai 

importantă cauză de spitalizare a copilului cu enterită la vârste 
sub 5 ani, responsabilă de aproximativ 2 milioane de 
îmbolnăviri şi 530 000 de decese anual.(4) Deşi vaccinarea RV 
este recomandată de World Health Organisation din 2009, în 
România s-au efectuat puţine studii care să susţină importanţa 
introducerii vaccinării RV în schemele naţionale de vaccinare.  
 

SCOP 
Ne-am propus efectuarea unui studiu prospectiv, 

observaţional, de evaluare a aspectelor epidemiologice, clinico-
biologice, a implicaţiilor terapeutice şi economice a infecţiei RV 

la copiii spitalizaţi în perioada 2011-2012 în serviciile pediatrice 
din judeţul Sibiu. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Au fost incluşi în studiu pacienţii cu vârste 0-16 ani, 

internaţi cu gastroenterită cu RV, confirmată prin detectarea 
antigenului RV în fecale. Am utilizat datele epidemiologice, 
datele personale, date privind boala actuală (debut, intervalul 
debut-spitalizare, simptomatologie, aspectele clinice privind 
durata şi numărul vărsăturilor, scaunelor diareice, curba termică, 
aprecierea gradului deshidratării, prezenţa manifestărilor 
neurologice), examinările de laborator- hemoleucograma, 
proteina C reactivă (CRP), electroliţii, durata reechilibrării 
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parenterale, a spitalizării, costurile spitalizării. Studiul a fost 
acceptat de Comisia de Etică a spitalului. 
 

REZULTATE 
Numărul cazurilor de gastroenterită RV a fost 

aproximativ similar în anii luaţi în studiu - 114 cazuri în 2011, 
122 cazuri în 2012, cu un peak de incidenţă în lunile octombrie-
decembrie (figura nr. 1). 
 
Figura nr. 1. Repartiția lunară a cazurilor de gastroenterită 
cu RV 

 Majoritatea cazurilor au fost înregistrate în mediu 
urban, comparativ cu mediul rural: 89 versus 25 în 2011; 90 
versus 32 în 2012 şi la genul masculin - 67 cazuri în 2011, 66 
cazuri în 2012 (sex ratio M/F 1,42/1 în 2011; 1,18/1 în 2012). 
Raportat pe grupe de vârstă, cazurile au fost distribuite după 
cum urmează: 5,08% între 3-6 luni, 14,83%, la grupa 6-12 luni, 
58,90% între 1-3 ani, 11,02 % la 3-5 ani, 2,97% la grupa 5-7ani 
şi 7,20% peste 7 ani (vezi tabelul nr. 1). 
 
Tabelul nr. 1. Repartiţia pe grupe de vârstă 
Anul <3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-3 ani 3-5 ani 5-7 ani >7ani 

2011 0 5 21 67 13 3 5 

2012 0 7 14 72 13 4 12 

Datele clinice, comparativ pe cei doi ani luaţi în studiu 
sunt prezentate în tabelul numărul 2. Adresabilitatea pentru 
spitalizare în primele 24 ore de la debut a fost de 41,23% în 
2011, respectiv 51,64% în 2012. Au fost luate în considerare 
pentru aprecierea severităţii cazurilor: febra peste 38,5ºC, 
prezentă la 31 cazuri în 2011, respectiv 26 în 2012, numărul 
vărsăturilor, peste 5 la 39 în 2011, respectiv 52 cazuri în 2012, 
durata peste 3 zile a ascensiunii termice, în 24 de cazuri în 2011 
şi 43 cazuri în 2012, numărul de scaune peste 6, întâlnit la 23 
cazuri în 2011, 28 de cazuri în 2012. Durata scaunelor peste 6 
zile s-a regăsit în lot la 62 de pacienţi în 2011, respectiv 75 de 
pacienţi în 2012. 44 de copii au prezentat un sindrom de 
deshidratare mediu/sever în 2011, respectiv 59 în 2012. Dintre 
manifestările neurologice, cel mai frecvent s-a întâlnit 
somnolenţa, 10 cazuri, convulsii febrile în 4 cazuri, un caz de 
cerebelită la un băiat de 9 ani.  

Am utilizat scorul de gravitate Vesikari (1,3) la 
cazurile diagnosticate cu enterită RV pentru aprecierea 
severităţii cazurilor internate cu RV: 91 de cazuri -79,82% în 
2011, respectiv 112 -91,80% în 2012, au prezentat un scor de 
gravitate mediu/ sever. Evoluţia a fost favorabilă în toate 
cazurile; nu s-au înregistrat decese.  
 
 
 
 
 

Tabelul nr. 2. Parametrii clinici şi rehidratarea parenterală 
Parametru 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1-3 4-5 ≥6 Nr. scaune\zi 

0 0 110 112 3 5 

1-4 5 ≥6 Durată diaree(zile) 

2 3 51 45 58 77 

1 2-4 ≥5 Nr. vărsături\zi 

0 0 83 92 15 25 

1 2 ≥3 Durată vărsături(zile) 

0 0 48 63 56 67 

37.1-38.4 38.5-38.9 ≥39 Febră(°C) 

53 33 26 46 31 26 

grad I grad II grad III Sindrom de deshidratare acută

66 64 34 28 1 1 

24h 48h ≥72h Rehidratare parenterală(ore) 

14 23 36 47 64 44 

 
Tabelul nr. 3. Scorul Vesikari 
 

Scor de 
severitate 
Vesikari 

<7 7-10 >11 

2011 23 33 58 
2012 10 40 72 

Dintre examinările de laborator, au fost evaluate 
modificările hemoleucogramei-leucopenie în 11 cazuri în 2011, 
9 cazuri în 2012, respectiv leucocitoză în 5 cazuri în 2011, 4 
cazuri în 2012, anemie carenţială şi feriprivă în 39 cazuri în 
2011-34,21%, respectiv 29 de cazuri-23,77% în 2012, 
trombocitopenie în câte 6 cazuri/an. Cazurile cu 
trombocitopenie au fost asociate leucopeniei (6 cazuri/an), 
vârstei sub 1 an, în 6 cazuri în 2011, 2 cazuri în 2012 şi 
sindromului de deshidratare severă în câte 3 cazuri/an; în 2011 
au fost prezente şi manifestări neurologice la un caz. Am 
constatat hiperglicemie în 16 cazuri în 2011, respectiv 13 cazuri 
în 2012, la copiii cu sindrom de deshidratare severă. 
Hipoglicemia s-a regăsit în 13 cazuri în 2011, dintre care 6 
asociate cu sindrom de deshidratare severă şi într-un caz în 
2012. Dintre tulburările hidroelectrolitice, cel mai frecvent am 
constatat hiponatremie (<130 mEq/l), în 83 cazuri în 2011, 
respectiv în 51 de cazuri în 2012. Doar în câte un caz pe anii 
luaţi în studiu s-a constatat hipernatriemie importantă 
(>150mEq/l). Modificări de pH, în sensul creşterii, au prezentat 
21 de subiecţi în 2011, respectiv 9 în 2012 şi în sensul scăderii, 
18 în 2011, 12 în 2012. 

Cazurile cu deshidratare severă au prezentat un grad 
de insuficienţă renală acută în 15 cazuri în 2011-13,16%, 
respectiv 24 cazuri în 2012-19,67%. Copiii spitalizaţi cu enterită 
RV prezentau rahitism în 46 cazuri în 2011 (40,35%) respectiv 
50 cazuri (40,98%) în 2012.  

CRP a prezentat valori semnificative (>2xN) la 35 de 
cazuri în 2011 -30,70%, dintre care 9 asociate cu deshidratare 
medie/severă, respectiv în 31 de cazuri în 2012 (25,41%) dintre 
care 10 asociate cu deshidratare importantă.  

Costurile spitalizării cazurilor de gastroenterită cu RV 
au variat în 2011 între 783 lei (182.09 euro) şi 5345 lei (1243.02 
euro), media 1639,87 deviaţia standard 848,558, mediana 
1577,5, respectiv 252 lei (58.60 euro) şi 4540 lei (1055.81 euro) 
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în 2012, media 1696,79 deviaţia standard 848,61, mediana 1546. 
. 

DISCUŢII 
Numărul cazurilor de gastroenterită RV s-a menţinut 

la un nivel relativ similar în 2011-2012. Privind sezonalitatea, 
cazurile au fost spitalizate cu precădere în reci aşa cum se 
întâlneşte în zonele temperate (2,5), în lunile octombrie-
decembrie 2011, fiind înregistrate în această perioadă 99 de 
cazuri (86,84%), comparativ cu 2012 când în aceeaşi perioadă 
au fost spitalizate 66 cazuri (54,1%) cu un al doilea peak în 
perioada februarie-aprilie cu 38 cazuri (31,15%). Continuarea 
studiului va putea aprecia acurat sezonalitatea infecţiei RV pe 
teritoriul României. Severitatea bolii încă de la debut, a 
determinat spitalizarea cazurilor în primele 24 ore în 41,23% în 
2011, respectiv 51,64% în 2012. Evoluţia prelungită a 
episodului de diaree - peste 6 zile, a fost regăsită la 62 cazuri 
(54,39%) în 2011, respectiv 75 cazuri (61,48%) în 2012, a 
formelor medii/severe în 91 de cazuri -79,82% în 2011, 
respectiv 112 -91,80% în 2012. Cazurile cu deshidratare severă 
s-au asociat vârstei sub un an, biologic trombocitopeniei, 
leucopeniei, hiperglicemiei, creşterii CRP, dezechilibrelor 
hidroelectrolitice şi acidobazice asociate semnelor de 
encefalopatie [6]. Costurile spitalizării s-au raportat între minim 
preţul unei doze vaccinale şi de 20 ori valoarea acesteia, 
respectiv între 31,5% din valoarea salariului mediu pe economie 
şi de 5,68 ori salariul mediu pe economie, la care se adaugă 
aspectele privind dispensarizarea cazurilor cu manifestări 
neurologice şi consecinţele acestora. Adevărata dimensiune a 
enteritei RV nu se suprapune cazurilor spitalizate, formele 
clinice uşoare sau medii care permit hidratarea orală fiind tratate 
la domiciliu sub supravegherea medicului de familie şi 
neinvestigate etiologic. Sunt necesare studii mai largi, în care să 
fie testate pentru RV toate cazurile de diaree apărute la copii cu 
vârste 0-16 ani pentru aprecierea reală a dimensiunii 
fenomenului în România. 
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