
REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOL. X, NR. 4, AN 2007 149

6ARTICOLE ORIGINALE

EVOLUºIA ªI MANAGEMENTUL EPIDEMIEI
DE MENINGITÅ VIRALÅ CU ECHO 4 DIN

BUCUREªTI, 2007

Dr. Niculae Ion-Nedelcu1, Dr. Gra¡iela ºârdei2, Prof. Dr. Emanoil Ceau¿u2

 1Autoritatea de Sånåtate Publicå a Municipiului Bucure¿ti
2Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr. Victor Babe¿“

REZUMAT
Orientare – În cadrul supravegherii estivale a neurovirozei West Nile, în vara anului 2007, în Bucure¿ti, s-a observat depå¿irea
semnificativå, cu alurå epidemicå, a frecven¡elor såptåmânale a¿teptate de cazuri raportate de meningitå viralå. Întrucât testele de
confirmare a etiologiei West Nile au fost constant negative, s-a presupus cå epidemia ar putea fi asociatå cu etiologia enteroviralå,
context în care s-a dispus ¿i s-a efectuat investigarea acestei etiologii.
Obiective – (a) descrierea epidemiei ¿i (b) analiza managementului acesteia.
Metode – Etiologia enteroviralå a fost investigatå prin tehnica culturalå recomandatå de OMS în 310 specimene clinice provenind
de la 155 de pacien¡i cu reziden¡å în Bucure¿ti.
Prevalen¡a cazurilor de meningitå viralå determinate de enterovirusul ECHO serotip 4 (EV-4) a fost utilizatå pentru descrierea
evolu¡iei epidemiei în profil temporal (såptåmâni calendaristice) ¿i respectiv în profil demografic (grupe de vârstå).
Pentru analiza managementului epidemiei s-a luat în discu¡ie: (a) tehnica de laborator utilizatå pentru investigarea etiologiei
cazurilor, (b) natura ¿i numårul specimenelor clinice supuse testelor virusologice, (c) validitatea defini¡iei de caz utilizatå pentru
includerea cazurilor în investiga¡ii virusologice ¿i (d) valoarea måsurilor de control al transmiterii agentului patogen.
Rezultate – Existen¡a unei epidemii de meningitå viralå în anul 2007, în Bucure¿ti, a fost confirmatå prin depå¿irea semnificativå
(p<0,05) a frecven¡elor såptåmânale a¿teptate în 12 (54%) dintre cele 21 de såptåmâni (începând cu såptåmâna 19) în care s-a
efectuat supravegherea; epidemia de meningitå viralå a afectat toate grupele de vârstå de peste 1 an, dar mai ales copilul mare ¿i
adultul tânår.
Etiologia EV-4 a fost asociatå cu tabloul clinic la 36 (23,2%) dintre cei 155 pacien¡i cu cel pu¡in un specimen clinic testat virusologic.
În profil temporal, prevalen¡a infec¡iei EV-4 a evoluat secven¡ial, rata de pozitivitate EV-4 fiind semnificativ mai mare (p< 0,05) în a
doua jumåtate a episodului. În profil demografic, rata cea mai mare de izolare s-a calculat la vârsta de 1-6 ani (39 %) ¿i a diminuat
odatå cu înaintarea în vârstå.
S-a izolat EV-4 în 78 (25,2%) dintre cele 310 de specimene clinice testate; amplitudinea ratei de izolare a variat între 24,3% (LCR)
¿i 29,4% (exudat faringian) (p>0,05). Combina¡ia cea mai prolificå de specimene clinice a fost LCR + exudat faringian (31,3%), fårå
totu¿i ca valoarea ratei de izolare în aceastå combina¡ie så fie semnificativ diferitå de rata de izolare numai din LCR. Corela¡ia între
numårul de specimene clinice prelevate de la un pacient (1-4) ¿i pozitivitatea EV-4 a fost de numai 8%. Valoarea predictivå pozitivå
¿i specificitatea defini¡iei clinice de meningitå viralå au fost de 23,9% ¿i respectiv 11,3%. Anchetarea cazurilor a sugerat existen¡a
unei asocia¡ii (OR: 2,94; p> 0,05) între ingerarea de fructe sau legume nespålate ¿i pozitivitatea EV-4.
Concluzii – Epidemia de meningitå viralå a fost determinatå de EV-4 ¿i aparent a afectat toate grupele de vârstå, cu excep¡ia
copilului în vârstå de < 1 an. Valoarea managementului epidemiei a fost umbritå în primul rând de utilizarea tehnicii culturale,
selectatå pentru investigarea etiologiei, pe toatå durata de evolu¡ie a episodului, adicå ¿i dupå ce etiologia enteroviralå fusese
indubitabil demonstratå pânå la nivel de serotip.
Recomandåri – În epidemiile viitoare de meningitå viralå, un management adecvat ar trebui så se întemeieze pe investigarea
etiologiei prioritar bazatå pe metode de diagnostic molecular.

Cuvinte cheie: meningita, ECHO 4, evolu¡ie, management

ABSTRACT
Orientation – An unusuall rising, above the expected limits, and with a clear epidemic trend, in the viral meningitis reported cases
weekly frequencies, has been observed during the 2007 year’s routine summer West Nile neuroinfection surveillance, conducted
in Bucharest. As the confirmatory tests for West Nile etiology were constantly negative it was supossed that the outbreak might
be of enteroviral origin, and consequently the investigation of this etiology was decided and performed.
Objectives – (a) outbreak description and (b) analysis of outbreak’s management
Methods – enteroviral ethiology was ascetained through WHO recommended cultural technique in 310 clinical specimens sampled
from 155 patiens.
The prevalence of viral meningitis cases caused by the enterovirus ECHO serotype 4 (EV-4) has been used in order to describe
the outbreak course in time (calendar weeks) and also in demographic terms (age groups) respectively.
For the outbreak management analysis the following was taken in consideration: (a) laboratory technique used for cases’ etiology
investigation, (b) nature and number of clinical specimens cultured, (c) validity of case definition used for cases’ enrolment in
virological tests and (d) interventions taken to control the pathogen transmission.
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INTRODUCERE

Enterovirusurile sunt virusuri ARN care apar¡in
familiei picornaviridae ¿i includ virusurile polio,
ECHO, Coxsackie A ¿i B, enterovirusurile 68-71.
O nouå clasificare împarte enterovirusurile umane
în 4 grupe (A-D) (1).

Dupå introducerea vaccinårii antiurliene de ru-
tinå, virusurile Coxsackie ¿i ECHO sunt agen¡ii
etiologici majori ai meningitei virale, cu aproxi-
mativ 80% dintre cazurile raportate la copii ¿i adul¡i
(2-4). Manifestårile clinice ale infec¡iei enterovi-
rale merg de la portajul asimptomatic la afec¡iuni
amenin¡åtoare de via¡å; alte manifeståri includ: boli
febrile u¿oare, boli respiratorii (faringita, bron¿ita,
bron¿iolita), rashuri, „hand, foot and mouth disease“,
miocardita, encefalita ¿i sepsisul neonatal (5,6).

În climatul temperat, de¿i cazuri sporadice apar
în tot cursul anului (7), infec¡ia enteroviralå este mai
frecventå vara ¿i toamna, ceea ce explicå frecven¡a
crescutå a meningitei virale în cursul fiecårei veri.
Mårimea acestei cre¿teri variazå în fiecare an, în
func¡ie de serotipul de enterovirus predominant (8-10).
Variabilitatea în cre¿terea frecven¡ei nu implicå în
mod necesar diferen¡e în severitatea clinicå (11).

În compara¡ie cu anii preceden¡i, în anul 2007,
în municipiul Bucure¿ti, s-a observat o cre¿tere
semnificativå, cu alurå epidemicå, a numårului de
cazuri spitalizate de meningitå viralå. Descrierea
epidemiei ¿i analiza managementului acesteia sunt
prezentate în aceastå lucrare.

METODE

Epidemia – Verificarea existen¡ei, în vara
anului 2007, în Bucure¿ti, a unei epidemii de

meningitå viralå s-a efectuat prin compararea statis-
ticå a frecven¡ei cazurilor noi de meningitå viralå
spitalizate în fiecare såptåmânå de supraveghere
din acel an, cu frecven¡å medie (plus o abatere
standard) din såptåmâna cu rang corespunzåtor a
perioadei 1998-2006.

Cazurile – În studiu au fost înrolate cazurile de
meninigitå acutå viralå spitalizate în cele douå
clinici universitare de boli infec¡ioase din Bucure¿ti,
cazuri ce au fost investigate pentru etiologia ente-
roviralå prin tehnica culturalå (12) ¿i evaluate prin
ancheta epidemiologicå pentru depistarea de factori
de risc asocia¡i cu infec¡ia enteroviralå.

Managementul datelor – Carateristicile esen¡iale
ale pacien¡ilor cu reziden¡å în Bucure¿ti: (a) de-
mografice (vârstå, sex), (b) clinice (diagnostic la
internare, stare la ie¿ire), (c) paraclinice (specimene
recoltate, probe pozitive, agent etiologic) ¿i epide-
miologice (timp, loc, persoanå) au fost introduse
într-o bazå de date Epi Info (Epi Info, 3.4.3 CDC,
Atlanta, GA, USA); la sfâr¿itul perioadei de supra-
veghere, prin interogarea bazei de date, au fost
generate propor¡ii ¿i s-a efectuat compararea statis-
ticå. Regresia linearå a fost utilizatå pentru esti-
marea corela¡iei între numårul de specimene re-
coltate de la pacien¡i (1 la 4) ¿i izolarea de EV-4
(pozitiv=1; negativ=0) în cel pu¡in unul, indiferent
care, din specimenele testate iar regresia logisticå
s-a utilizat pentru analiza asocia¡iei dintre factorii
de risc de infec¡ie ¿i etiologia EV-4.

REZULTATE

Existen¡a unei epidemii de meningitå viralå în
anul 2007, în Bucure¿ti a fost confirmatå prin

Results – the existence of an aseptic meningitis outbreak was confirmed through significant (p< 0.05) overpassing in 2007 of the
expected weekly frequences in 12 (57%) out of a set of 21 consecutively weeks (starting with the week 19) during which
surveillance has been conducted; viral meningitis cases affected all ages groups over one year, but mainly the older children and
young adults.
EV-4 etiology has been associated with the clinical picture in 36 (23.2%) of the 155 patients with at least one cultured clinical
specimen. In time prophile, the prevalence of EV-4 infection evolved sequencially, the positivity rate being significantly higher (RR:
2.49) in the last half of the outbreak. In demographic terms the highest EV-4 isolation rate was found in the 1-6 years old age group
(39%), and it decreased steadly with older ages.
EV-4 has been isolated from 78 (24.2%) out of 310 clinical specimens; the isolation rate ranged from 24.3% (CSF) to 29.4% (throat
swab) (p>0.05). The most proliphic combination of clinical specimens was CSF + throat swab (31.3%), although this rate was not
significantly higher then those associated to CSF only. Correlation between the number of clinical specimens (1-4) sampled from
a single patient and the isolation rate counted for only 8%. Predictive positive value and specificity of the clinical case definition
provided, were both of modest values (23.9% and 11.3% respectively). Case investigation suggested (OR: 2.94; p > 0.05) an
association between recent eating of unwashed fruits/vegetables and EV-4 positivity.
Conclusions – the viral meningitis otbreak has been provoked by EV-4 and apparently involved all ages, except infants. The value
of the outbreak management was shaded primarly by using the cultural technique selected for etiology investigation all along the
duration of episode’s evolution, i.e. byond the time when the enteroviral etiology had been indubitably demonstrated up the
serotype level.
Recommendations – In the future viral meningitis outbreaks an adequate management should be based primarly on molecular
methos of diagnosis.

Key words: meningitis, ECHO 4, evolution, management
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depå¿irea semnificativå (p<0,05) a frecven¡elor
såptåmânale a¿teptate [media istoricå + 1 devia¡ie
standard (DS)] în 12 (57%) dintre cele 21 de såptå-
mâni (rang:19-39) în care s-a fåcut supravegherea
(fig. 1);

Similar anilor preceden¡i (p>0,05), în anul 2007
epidemia de meningitå viralå din Bucure¿ti a afectat
mai ales copilul mare ¿i adultul tânår (fig. 2).

În profil demografic, rata cea mai mare de po-
zitivitate EV-4 s-a calculat la vârsta de 1-6 ani ¿i a
diminuat odatå cu înaintarea în vârstå (fig. 4).

Figura 1
Frecven¡e såptåmânale de cazuri de meningitå viralå raportate în municipiul Bucure¿ti

(2007 vs media aritmeticå + 1 DS/1997-2006)

Figura 2
Frecven¡a pe grupe de vârstå a cazurilor de meningitå

asepticå raportate în municipiul Bucure¿ti 
(anul 2007 vs frecven¡a medie în perioada 1997-2006)

Luând în considera¡ie etiologia EV-4, aso-
ciatå cu tabloul clinic la 36 (23,2%) dintre cei
155 de pacien¡i cu cel pu¡in un specimen clinic
testat virusologic (vezi mai jos), în profil tem-
poral, prevalen¡a infec¡iei EV-4 a evoluat sec-
ven¡ial, cu o perioadå ini¡ialå de 4 såptåmâni
consecutive în care rata cumulatå de pozitivitate
EV-4 a fost de 15% urmatå de o perioadå de 5
såptåmâni în care rata indicatorului a fost de
31% (p< 0.05) (fig. 3).

Figura 3
Distribu¡ia pe såptåmâni calendaristice a ratei de

izolare EV-4 în epidemia de meningitå viralå din anul
2007, municipiul Bucure¿ti

Figura 4
Distribu¡ia pe grupe de vârstå a ratei de pozitivitate

EV-4 în epidemia de meningitå viralå din anul 2007,
municipiul Bucure¿ti
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Centrul Na¡ional de Enteroviroze din Institutul
Cantacuzino a izolat EV-4 în 78 (25,2 %) din cele
310 de specimene clinice testate; rata de pozitivitate
EV-4 a variat între 24,3% (LCR) ¿i respectiv 29,4 %
(exudat faringian) (p>0,05) (tabelul 1).

Combina¡ia cea mai prolificå de specimene cli-
nice a fost LCR + exudat faringian (31,3%), dar
fårå ca valoarea ratei de pozitivitate EV-4 asociatå
acestei combina¡ii så fie statistic semnificativ di-
feritå (p>0,05) de rata de izolare numai din LCR
(tabelul 2).

Analiza rela¡iei dintre numårul de specimene
clinice prelevate de la un singur pacient ¿i pozi-
tivitatea EV-4 a relevat un coeficient de corela¡ie
de numai 8%.

virus EV-4, la al¡i 14 pacien¡i, majoritatea cu diag-
nostic clinic de meningitå viralå, la care virusul a
fost izolat numai din materii fecale sau/¿i exudat
nasofaringean. În fine, la 119 pacien¡i (76,8%
dintre pacien¡ii investiga¡i virusologic) laboratorul
nu a pus în eviden¡å prezen¡a de enterovirusuri
(tabelul 3).

Tabelul 1
Ratele de izolare a virusului ECHO4 în func¡ie de
natura specimenelor clinice testate

Tabelul 2
Rate de izolare a virusului ECHO4 în func¡ie de
combina¡ii selectate dintre LCR ¿i alte tipuri de
specimene clinice testate

Pe baza rezultatelor de laborator, etiologia en-
teroviralå a putut fi asociatå cauzal cu manifestårile
clinice la 36 (25,3%) dintre cei 155 de pacien¡i
investiga¡i virusologic, dupå cum urmeazå: (a) s-a
confirmat diagnosticul de neuroinfec¡ie cu EV-4
la 22 de pacien¡i la care virusul a fost izolat dintr-un
situs anatomic normal steril (LCR sau/¿i cheag
sanguin) ¿i respectiv (b) s-a presupus, a¿a cum
sunt uzan¡ele (13), diagnosticul de neurovirozå cu

Tabelul 3
Rate de izolare EV-4, în func¡ie de diagnosticul clinic,
în epidemia de meningitå viralå din anul 2007,
municipiul Bucure¿ti

*) angina acutå, sinuzita, sindrom hiperpiretic etc.

Rata de pozitivitate EV-4 la pacien¡ii cu diag-
nostic clinic de meningitå viralå, (adicå valoarea
pozitivå predictivå a defini¡iei de caz utilizatå
pentru înrolarea cazurilor în investiga¡ii viruso-
logice) a fost de 23,9%, iar rata de izolare EV-4 la
pacien¡ii cu alte diagnostice clinice la care s-au
efectuat teste virusologice culturale a fost de
17,8%; diferen¡a între cele douå rate fiind statistic
nesemnificativå (p>0,05) (tabelul 3).

Prevalen¡a pacien¡ilor cu alte diagnostice cli-
nice decât cel de meningitå viralå, la care labora-
torul nu a izolat EV-4, (adicå specificitatea defini-
¡iei de caz utilizatå) a fost de numai 11,8%.

În privin¡a factorilor de risc de infec¡ie EV-4,
anchetarea a 144 (93%) dintre cele 155 de cazuri
investigate virusologic a identificat prin regresie
logisticå un risc de infec¡ie comparativ mai mare
(OR = 2,94), dar statistic nesemnificativ (p>0,05),
asociat cu consumul recent de fructe sau/¿i legume
nespålate (tabelul 4).

DISCUºII

Tehnic vorbind, în condi¡ii epidemice (frec-
ven¡a peste a¿teptåri de mare de cazuri similare
privind clinica, timpul ¿i locul de apari¡ie) izolarea
de la o parte din cazuri a unui singur serotip de
enterovirus se constituie în eviden¡å obiectivå a

Tabelul 4
Asocia¡ii între infec¡ia cu EV-4 ¿i factori de risc surveni¡i într-o perioadå de 10 zile înainte
de debutul clinic al cazurilor
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asocierii etiologice cu acel serotip, virtual a tuturor
cazurilor episodului epidemic respectiv.

În ultimii ani, epidemii determinate mai ales
de virusul ECHO 30 sau virusul ECHO 13 au fost
raportate în statele din Europa, inclusiv România
(7,8,10,14-16). Epidemii de meningitå viralå de-
terminate de EV-4 au fost raportate pânå la în-
ceputul anilor 2000 (11, 17-21) context în care
izolarea în anul 2007 a acestui serotip în România
îi conferå atributul de patogen re-emergent.

Pentru lucråtorii din sånåtatea publicå, de-
monstrarea etiologiei enterovirale a unei epidemii
de meningite virale are importan¡å pentru struc-
turarea specificå a måsurilor de control a trans-
miterii, în vederea reducerii numårului de cazuri
¿i consecutiv a probabilitå¡ii de apari¡ie a seche-
lelor, cum ar fi în cazul infec¡iei cu virusul ECHO
4, inducerea mecanismului autoimun în diabetul
zaharat (22).

Pentru clinicieni este suficientå confirmarea de
cåtre laborator a etiologiei enterovirale a cazurilor
de meningitå viralå pe care le îngrijesc, întrucât
aflarea serotipului nu altereazå deciziile lor tera-
peutice.

În prezent, satisfacerea nevoii de a ¿ti a celor
douå grupuri citate poate fi sus¡inutå prin: (a)
tehnici de laborator tradi¡ionale care implicå izo-
larea viralå în cultura celularå urmatå de iden-
tificare prin reac¡ii serologice (imunofluorescen¡å,
seroneutralizare etc.); metoda culturalå este aso-
ciatå cu un redus beneficiu clinic datoritå sensibi-
litå¡ii joase ¿i a tardivitå¡ii accesului la rezultate;
(b) tehnici moleculare bazate pe amplificarea enzi-
maticå a acizilor nucleici (PCR); aceste tehnici sunt
tot mai frecvent utilizate în ultimul timp (10,14,
15,26,27), întrucât sunt superioare ca sensibilitate
¿i rapiditate tehnicii culturale ¿i au specificitate
comparabilå cu identificarea izolatelor virale prin
metode serologice. În plus, aceste metode de diag-
nostic au costuri mult mai mici decât izolarea
viralå în cultura celularå ¿i permit ob¡inerea unui
material biologic ce poate fi utilizat pentru infor-
ma¡ii suplimentare precum ar fi tiparea molecularå
¿i alcåtuirea arborilor filogenetici, informa¡ii deo-
sebit de importante pentru epidemiologia mole-
cularå modernå (28).

În managementul unei epidemii de meningitå
viralå literatura de specialitate din ultimii 15 ani
sugereazå cå utilizarea PCR este opera¡ional su-
perioarå altor tehnici, întrucât prin rapiditatea orien-
tårii asupra etiologiei ajutå atât la structurarea må-
surilor efective de control a transmiterii agentului
patogen în popula¡ie, cât ¿i la orientarea strategiei
terapeutice a cazurilor de îmbolnåvire, diminuând

astfel durata spitalizårii ¿i costul medica¡iei
(29,30,31).

Totu¿i, în epidemia descriså aici, dupå de-
monstrarea cu rezultate de virusologie culturalå a
etiologiei EV-4 la primele cazuri din episodul epi-
demic, s-a continuat utilizarea acestei tehnici, pe
tot parcursul epidemiei, adicå ¿i dupå ce devenise
clar cå îmbolnåvirile apar¡ineau aceluia¿i feno-
men. Adi¡ional, decizia de investigare virusologicå
exhaustivå, prin prelevarea a 4 tipuri de specimene
clinice, LCR, cheag, materii fecale, exudat faringean,
a fiecårui caz compatibil cu defini¡ia de caz, a fost
neinspiratå, întrucât rata de izolare EV-4 a fost ase-
månåtoare (p>0,05), indiferent de natura specime-
nului clinic testat, iar corela¡ia între numårul de
specimene prelevate de la un pacient ¿i pozitivitate
a fost modestå. În setul de date analizate de noi
cea mai „prolificå“ asociere de specimene clinice
a fost LCR + exudat faringian (rata de izolare:
31,9%). În ceea ce prive¿te definirea cohortei de
cazuri supuse investiga¡iilor virusologice, utilizarea
unei defini¡ii de caz restrictive, ¡inând seama de
diversitatea manifestårilor clinice a infec¡iei en-
terovirale (32), a fost asociatå, paradoxal în condi¡ii
de epidemie, cu o valoare predictivå pozitivå ¿i
specificitate extrem de scåzute. Noi explicåm rata
micå de pozitivitate atât prin faptul binecunoscut
cå numårul de particule enterovirale din LCR este
mult mai redus decât în materiile fecale (33,34),
cât ¿i prin multitudinea de forme clinice asociate
cu enterovirozele nonpolio, forme care nu au fost
investigate, prin restric¡ionårile din defini¡ia de caz.
În plus, poate intra în discu¡ie ¿i calitatea prele-
vårilor, precum ¿i cea a conservårii ¿i transportului
produselor biologice prelevate de la pacien¡i, toate
acestea fiind în måsurå så influen¡eze semnificativ
succesul izolårii virale.

În fine, în planul sånåtå¡ii publice, informa¡ia
acumulatå prin investigarea epidemiei nu a alterat
con¡inutul interven¡iei de sånåtate publicå; ba mai
mult, una dintre måsurile decise empiric la începutul
epidemiei, precum restric¡ionarea îmbåierilor în
bazine neamenajate, nu a fost suprimatå ulterior,
când anchetarea cazurilor nu a eviden¡iat un risc
semnificativ în acest sens, validând astfel observa¡ii
raportate de CDC încå din 1995 (35).

CONCLUZII ªI RECOMANDÅRI

Supravegherea epidemiilor estivale de menin-
gitå viralå trebuie så aibå în vedere utilizarea me-
todelor moleculare ca principal instrument de diag-
nostic etiologic, aplicat pe scarå largå. Consi-
derente virusologice ¿i epidemiologice legate de
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posibilele emergen¡e în afara spectrului de diag-
nostic al instrumentelor moleculare utilizate la un
moment dat, justificå men¡inerea izolårii virale sau
a serologiei ca instrumente alternative de utilizare

în cazuri selec¡ionate în baza unor criterii bine
definite ¿i în limitele unor costuri care så nu
prejudicieze îndeplinirea obiectivelor supravegherii
epidemiologice.
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