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REZUMAT
Diareea reprezintă o cauză importantă de morbiditate şi mortalitate la copiii cu vârsta sub 5 ani. 
Obiectivul acestui studiu a fost să aflăm care sunt cele mai frecvente cauze de gastroenterocolită acută (GEA) la 
copiii internaţi în clinica noastră, în diferite perioade ale anului. 
Material şi metodă. Am evaluat retrospectiv datele obţinute din foile de observaţie a 199 copii (vârsta 
medie±DS=2,45±2,5 ani) internaţi pe parcursul unui an în departamentul nostru şi diagnosticaţi cu GEA. 
Rezultate. Rotavirusul a fost decelat la 15,6% (31/199) dintre pacienţi, iar adenovirusul la 9,5% (19/199) dintre paci-
enţi. Rotavirusul a fost agentul etiologic determinat predominant în toate lunile anului. Durata simptomelor, de la 
debutul bolii până la externare, a fost între 2 şi 21 zile, cu o valoare medie±DS=5,2±2,69 zile. Mai mult de jumătate 
dintre pacienţi au avut semne de deshidratare moderată (53,3%-106/199 pacienţi) şi 39,6% (79/199) au avut deshi-
dratare uşoară. 
Concluzii. În studiul nostru, GEA a afectat în principal copiii cu vârste cuprinse între 1 şi 5 ani. Rotavirusul a fost cea 
mai frecventă etiologie determinată. Complicaţiile severe la copiii cu GEA şi care nu asociază afecţiuni cronice sunt 
rare.
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STUDII CAZUISTICE

abrevieri
GEA – gastroenterocolită acută
OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii
DS – deviaţia standard
i.v. – intravenos
ORS – oral rehydration solutions

InTROdUcERE

Diareea este o cauză importantă de morbiditate şi 
mortalitate la copiii cu vârsta sub 5 ani (1,2,3). În ul-
timele patru decenii, au apărut numeroase informaţii 
privind noi agenţi etiologici ai gastroenterocolitei 
acute (GEA), recent fiind descoperite mai mult de 20 
de microorganisme diferite (4). 

Au fost luaţi în considerare mulţi factori de risc; 
printre cei mai importanţi se numără vârsta (copii mai 
mici de 5 ani), malnutriţia sau alte afecţiuni şi comor-
bidităţi ce pot agrava boala (4). Etiologia virală este 
cea mai frecventă în GEA – rotavirus urmat de noro-
virus (4,5,6). Bacteriile mai frecvent implicate sunt 
Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Salmonella 
spp. şi Shigella spp. (4,5,6). 

În Statele Unite ale Americii, rotavirusul este res-
ponsabil pentru 40% dintre toate cazurile de diaree (5) 
şi 36% dintre cazurile la copii cu vârsta sub 5 ani spi-
talizaţi (7). Procente similare au fost raportate şi în 
Europa (8), unde 55% dintre cazurile spitalizate şi o 
treime dintre prezentările la unităţile de primire a ur-
genţelor sunt cauzate de rotavirus.

Cu toate că în patologia pediatrică diareea este frec-
vent întâlnită, atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în 
curs de dezvoltare, ea are consecinţe diferite. În ţările în 
curs de dezvoltare, infecţiile gastrointestinale sunt aso-
ciate cu o rată înaltă de mortalitate, iar unul din 40 de 
copii cu diaree decedează (9). În aceste ţări cu nivel 
socio-economic scăzut, incidenţa la sugari este de 3,8 
episoade la fiecare copil, pe an, şi 2,1 episoade la fieca-
re copil cu vârste între 1 şi 4 ani, pe an (10). În ţările 
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mai dezvoltate, incidenţa diareei acute este de 1-2 epi-
soade la un copil cu vârsta sub 3 ani, pe an (4).

Principala complicaţie a GEA este deshidratarea, 
care poate duce la deces în cazuri severe. Alte compli-
caţii ce pot să apară sunt tulburările electrolitice, hi-
poglicemia, hiperglicemia şi acidoza metabolică (4). 

Introducerea vaccinului antirotavirus a dus la re-
ducerea diareei asociate cu rotavirus şi creşterea nu-
mărului de infecţii cu norovirus, care a devenit princi-
pala etiologie a gastroenterocolitei acute la copii în 
Statele Unite ale Americii, crescând considerabil cos-
turile medicale (11).

Studiul nostru a avut ca scop determinarea celor 
mai frecvente cauze şi complicaţii ale GEA la copiii, 
în diferite luni ale anului, în clinica Pediatrie III, Cluj-
Napoca.

MateRial şi Metodă

Studiul s-a desfăşurat între octombrie 2017 şi sep-
tembrie 2018. Lotul de studiu a fost constituit din 199 
pacienţi [111 băieţi (55%), 88 fete (45%)] diagnosti-
caţi cu GEA. Lotul a fost împărţit în 4 grupe de vârstă: 
0-1 an, 1-5 ani, 5-10 ani şi copii cu vârsta peste 10 ani.

Datele au fost colectate din fişele pacienţilor. Am
adunat date clinice [prezenţa vărsăturilor, a scaunelor 
diareice (număr, consistenţă, prezenţa produselor pa-
tologice), febra, durata simptomelor, greutatea, înălţi-
mea, semnele de deshidratare], investigaţii de labora-
tor (determinarea echilibrului acidobazic, electroliţi, 
glicemie, markeri inflamatori, enzime hepatice, para-
metri ai funcţiei renale, examen de scaun pentru de-
terminarea prezenţei leucocitelor, a hemoragiei ocul-
te, determinarea antigenelor virale din scaun, copro- 
culturi) şi date legate de tratamentul instituit.

Am exclus din studiu pacienţii cu afecţiuni cronice 
precum malnutriţia sau bolile gastrointestinale croni-
ce sau copiii cu patologie neurologică, situaţii ce ar 

putea afecta evoluţia bolii. A fost un studiu retrospec-
tiv, descriptiv. Pentru analiza statistică, am folosit 
programul Excel şi am exprimat rezultatele în procen-
te, valoare medie± deviaţia standard (DS) şi mediana. 
Am folosit testul T-Student pentru a compara unele 
rezultate, considerând o valoare statistic semnificati-
vă a lui p < 0,05.

REZUlTATE

Intervalul de vârstă al pacienţilor cu GEA internaţi 
în clinica noastră a fost cuprins între 2 săptămâni şi 14 
ani, valoarea medie±SD=2,45±2,5 ani. Valoarea me-
diană a vârstei a fost de 1,6 ani. 

Numărul total de pacienţi incluşi în studiul nostru 
(199) a fost împărţit în 4 grupe de vârstă. Cel mai
mare grup a fost constituit din copiii cu vârste cuprin-
se între 1 şi 5 ani, reprezentând mai mult de jumătate
din lotul de studiu (55,3%).

Au fost 63 pacienţi cu vârste cuprinse între 0 şi 1 
an (31,75%), 20 pacienţi cu vârste între 5 şi 10 ani şi 
6 pacienţi cu vârste mai mari de 10 ani (3%).

După cum se poate observa în figura 1, cel mai 
mare număr de pacienţi internaţi cu diagnosticul de 
GEA a fost în luna noiembrie, urmată de luna august.

FIGURA 1. Distribuţia numărului de pacienţi pe parcursul 
anului

FIGURA 2. Distribuţia etiologiei 
GEA pe parcursul anului
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Rotavirusul a fost decelat la 15,6% (31/199) dintre 
pacienţi; adenovirus la 9,5% (19/199); Campylobac-
ter spp. La 4% (8/199), Salmonella spp. şi Klebsiella 
spp. fiecare la câte 2 pacienţi (reprezentând câte 1%), 
Escherichia coli enteropatogen (EPEC) în 2,5 % 
(5/199) dintre cazuri. La mai mult de jumătate dintre 
pacienţi (65,3%-133/199), etiologia GEA nu a fost 
determinată. Rotavirusul a fost cel mai frecvent agent 
patogen identificat în majoritatea lunilor anului (figu-
ra 2).

Vârsta medie±DS a celor 31 pacienţi cu infecţie cu 
rotavirus a fost de 1,9±1,8 ani, cu o mediană de 1,16 
ani. Media vârstei pacienţilor cu infecţie cu adenovi-
rus (19/199) a fost de 2,75±1,9 ani, cu o mediană de 
2,58 ani. Nu a fost o diferenţă statistic semnificativă 
în ceea ce priveşte vârsta pacienţilor cu rotavirus şi 
adenovirus (p=0,06).

Durata simptomelor de la debutul bolii până la ex-
ternare a fost între 2 şi 21 zile, cu o valoare 
medie±DS=5,2±2,6 zile, cu o mediană de 4 zile. 125 
de pacienţi dintre cei 199 au avut nevoie de rehidrata-
re i.v. (62,8%) şi 25 pacienţi au primit tratament anti-
biotic.

Mai mult de jumătate dintre pacienţi au avut sem-
ne de deshidratare moderată (53,3%-106/199 paci-
enţi) şi 39,6% (79/199) semne de deshidratare uşoară. 
Semnele deshidratării severe (1,5%-3/199 copii) sau 
şocul hipovolemic (0,5%) au fost rare.

După cum este ilustrat în figura 3, rotavirusul a 
fost etiologia celor mai multe GEA asociate cu deshi-
dratare, mai ales deshidratare moderată.

Mai mult de jumătate dintre pacienţi (51,75%) au 
avut acidoză metabolică (decompensată sau compen-
sată). Echilibrul acido-bazic a fost normal la 50 paci-
enţi (25,2%) şi nu a fost determinat în cazul a 38 paci-
enţi (19,1%). 

Hiponatremia a fost decelată la 21,1% dintre copii 
şi hipoglicemia la 7,03%.

disCuţii 

Rezultatele studiului nostru au fost similare date-
lor raportate în literatură, copiii cu vârste cuprinse în-
tre 1 şi 5 ani fiind cel mai frecvent diagnosticaţi cu 
GEA. Rotavirusul a fost etiologia cel mai frecvent de-
celată, urmat de adenovirus. Este important să menţi-
onăm că, în 2/3 dintre cazuri, etiologia nu a fost deter-
minată. Lunile în care s-au înregistrat cele mai multe 
cazuri de GEA au fost noiembrie şi august. În plus, nu 
a existat o diferenţă statistic semnificativă în ceea ce 
priveşte predominanţa etiologiei virale sau bacteriene 
în anumite luni sau anotimpuri ale anului.

În studiul efectuat de Chung şi colaboratorii (12) 
privind distribuţia sezonieră a diferiţilor agenţi pato-
geni, lunile de vârf pentru infecţiile cu rotavirus şi no-
rovirus au fost aprilie şi respectiv martie, pe când în 
studiul nostru a fost luna februarie pentru rotavirus.

 40 până la 60% dintre cazurile de diaree ră-
mân fără etiologie identificată. Pe măsură ce tehnicile 
de identificare şi diagnostic devin mai avansate şi so-
fisticate, procentul bolilor diareice idiopatice se va 
reduce corespunzător (1).

 Deshidratarea, cea mai frecventă complicaţie, 
a fost uşoară sau moderată, cazurile de deshidratare 
severă şi şoc hipovolemic fiind rare. În ceea ce priveş-
te dezechilibrul hidro-electrolitic, mai mult de jumă-
tate dintre pacienţi au asociat acidoză metabolică, cel 
mai frecvent compensată. Alte complicaţii au inclus 
hiponatremia şi hipoglicemia. Potrivit Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS) (13), diareea este a doua 
cauză de mortalitate la copiii cu vârsta sub 2 ani. Dar 
ea poate fi prevenită sau tratată. Decesul se datorează 

FIGURA 3. Gradul deshidratării în funcţie de etiologia GEA
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pierderilor mari de apă şi electroliţi, ce duc la deshi-
dratare severă. 

Studii efectuate la copii cu GEA spitalizaţi susţin 
că evoluţia mai severă este mai frecventă la copiii cu 
infecţie cu rotavirus decât la cei la care rotavirusul nu 
a fost decelat (14,15,16). Aceasta include o deshidra-
tare mai severă, mai multe episoade de vărsături şi 
creşterea necesităţii rehidratării parenterale (4).

Din cauza resurselor limitate în ţările cu venituri 
reduse şi a paucităţii analizelor de laborator, recu-
noaşterea semnelor clinice de deshidratare rămâne un 
factor crucial în prevenirea morbidităţii şi mortalităţii, 
respectiv în introducerea timpurie a unui tratament. În 
studiul lor, Dastidar şi colaboratorii (17) au urmărit să 
identifice spectrul modificărilor electrolitice şi să co-
releze aceşti parametri cu tabloul clinic. Lotul lor de 
studiu a cuprins 200 de copii, 83% prezentând semne 
de deshidratare moderată. Rezultatele studiului arată 
că deshidratarea izotonă este cea mai frecventă tulbu-
rare electrolitică decelată la pacienţii cu GEA, urmată 
de deshidratarea hiponatremică. Ultima situaţie este 
mai frecventă la copiii care primesc soluţii de rehidra-
tare orală (SRO) diluate inadecvat. Trebuie verificată 
prepararea corespunzătoare a SRO pentru a preveni 
hiponatremia la copiii cu GEA (17,18).

În studiul lor, Karampatsas şi colaboratorii (19) au 
comparat GEA determinată de rotavirus cu cea de alte 
etiologii. La prezentare, acidoza metabolică şi febra 
au fost mai frecvente la copiii infectaţi cu rotavirus şi, 
prin urmare, au avut nevoie de spitalizare mai mult 
decât cei cu GEA cu alte etiologii. O descoperire inte-
resantă a fost reprezentată de encefalopatia asociată 
infecţiei cu rotavirus. Fie că erau determinate de rota-
virus sau alţi agenţi patogeni, cele mai frecvente ma-
nifestări extraintestinale au fost complicaţiile neuro-
logice. Karampatsas şi colaboratorii (19) au 
concluzionat că GEA datorată rotavirusului are o evo-
luţie mai lungă şi mai severă, cu semne neurologice 
neaşteptate şi convulsii frecvent întâlnite. Vaccinarea 
antirotavirus poate reduce semnificativ aceste mani-
festări. La pacienţii urmăriţi de noi, encefalita nu a 
fost descrisă.

GEA împovărează financiar sistemele de sănătate 
şi familiile care caută îngrijire medicală (20). Prin ur-
mare, în ciuda vaccinului antirotavirus, boala diareică 
rămâne o problemă importantă în special în ţările cu 

venituri reduse. Vaccinul antirotavirus a redus numă-
rul cazurilor de deshidratare, internări, prezentări la 
medicul de familie, datorate GEA cu rotavirus (21). 
Vaccinul rotavirus viu atenuat monovalent s-a dovedit 
foarte eficient, oferind 85% protecţie împotriva GEA 
severe cauzate de rotavirus şi 100% protecţie împotri-
va deshidratărilor severe (21,22).

În prezent, tratamentul GEA este limitat la contro-
lul infecţiei şi tratamentul simptomatic, prin tratamen-
tul şi prevenirea deshidratării; nu există în prezent 
măsuri care să modifice cursul bolii.

Trebuie să menţionăm câteva limite ale studiului 
nostru. Fiind un studiu retrospectiv, datele obţinute 
din foile de observaţie ar putea fi incomplete. În plus, 
fiindcă nu era menţionată în toate foile de observaţie, 
nu am ţinut cont de vaccinarea antirotavirus. Pacienţii 
care au produse patologice în scaun la prezentare nu 
sunt internaţi în clinica noastră. Nu în ultimul rând, în 
laboratorul nostru se determină, din scaun, doar anti-
genul rotavirus şi adenovirus. 

cOnclUZII

În studiul nostru, GEA a afectat în principal copiii 
cu vârste cuprinse între 1 şi 5 ani. Rotavirusul a fost 
principala etiologie determinată la toate vârstele şi pe 
tot parcursul anului. Mai mult de jumătate dintre copi-
ii internaţi pentru GEA aveau complicaţii, dar în prin-
cipal deshidratare moderată sau uşoară. Numărul pa-
cienţilor la care etiologia nu a fost determinată este 
încă mare, în ciuda noilor tehnici introduse pentru 
determinarea unor antigene virale din materiile fecale.  

Efectuarea acestui studiu a fost necesară şi benfică 
pentru a afla cu ce etiologii ne confruntăm în clinica 
noastră, pentru a aborda şi trata această afecţiune mai 
eficient.

În viitor, studiile ar trebui să aibă ca scop evalua-
rea eficienţei vaccinării rotavirus în România în redu-
cerea numărului de infecţii şi severităţii complicaţii-
lor. Ar fi utilă efectuarea unor studii prospective cu 
design şi protocoale clar stabilite. Pentru a avea un 
tablou complet al etiologiei, pacienţii cu produse pa-
tologice în scaun, care este mai probabil să aibă infec-
ţii bacteriene, trebuie incluşi în studiu, în colaborare 
cu departamentul de boli infecţioase.
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