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Ροταΐός

Rotavirus infection beyond the gut. Jose Gomez-Rial et al. Infect Drug Resist2019;12:55-64

Ροταΐός - Εξωεντερικές
εκδηλώσεις
1. Infectious/extraintestinal symptoms/diseases
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Neurological symptoms
Benign afebrile convulsionsa
Febrile convulsions
Other seizures (febrile or afebrile)
Epilepsy
Acute encephalitis
Acute cerebellitis
Encephalopathy (with specific white matter pattern on magnetic resonance)
Transient acute flaccid paralysis
Opsoclonus-myoclonus syndrome
Neonatal complications
Neonatal necrotizing enterocolitis
Cystic periventricular leukomalacia
Splenic lesions (transient or recurrent)
Acute arthritis
Pneumonia
Acute hemorrhagic infantile edema
Systemic inflammatory response
Cutaneous vasculitis
Rhabdomyolysis
Pancreatitis
Hemophagocytic lymphohistiocytosis
Reye or Reye-like syndrome
Disseminated intravascular coagulation
Hepatitis
Myocarditis

2. Autoimmune diseases
• Diabetes mellitus
•
•
•
•

Celiac disease
Opsoclonus-myoclonus syndrome
Myasthenia gravis
Uveitis
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Ροταΐός

Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο ροταϊός και ο βασιλιάς», παραμύθι

Ο Ροταΐός…
• Ανήκει στην οικογένεια των ρεοϊών (διπλής αλύσου RNA ιοί)
• Μπορεί να δράσει ως παράγοντας ενεργοποίησης Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 1
(αυτοάνοση καταστροφή των ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων του παγκρέατος)
μέσω των εξής διαφορετικών μηχανισμών:
✓ απευθείας καταστροφή των βήτα κυττάρων
✓ ενεργοποίηση των αυτοαντιδραστικών Τ κυττάρων

✓ καταστολή των ρυθμιστικών κυττάρων
✓ μοριακός μιμητισμός

Harrison et al. PLoS Patholog. 2019 Okt; 15 (10) : e 1007965. Does rotavirus turn on type 1 diabetes?

Μοριακός
μιμητισμός
Κύρια ανοσογόνος ιϊκή πρωτεΐνη
VP7 (στην εικόνα από τον ορότυπο
G3 του ροταϊού – παρόμοια και
στους άλλους ορότυπους)
vs
Ειδικοί επίτοποι της τυροσινικής
φωσφατάσης IA-2
(56% ταύτιση, 100% ομοιότητα)
και της αποκαρβοξυλάσης του
γλουταμινικού οξέος GAD65
(78% ταύτιση, 100% ομοιότητα)
Τόσο οι επίτοποι της VP7 όσο και οι IA2 και GAD65 συνδέονται με τα HLA-DR4,
τον τύπο δηλαδή του MHC που συναντάται σε γενετικά ευάλωτα στον ΣΔ1
άτομα και ενεργοποιούν τελικά τον ίδιο υποδοχέα (Τ cell receptor),
επηρεάζοντας έτσι την κυτταρική ανοσία που εμπλέκεται στην εμφάνιση των
αυτοαντισωμάτων που συναντάμε στον ΣΔτ1.
Honeyman C.Margo et al . Diabetes 2000. August; 49 (8):1319-24. Association
between rotavirus infection and pancreatic islet autoimmunity in children at risk

Απευθείας καταστροφή
βήτα κυττάρων
▪ Σε ζωϊκά μοντέλα (μικρός αφρικανικός πίθηκος και ποντίκια) ,
μετά την ένεση ροταϊών παρατηρήθηκαν 2 φάσεις υπεγλυκαιμίας
κατά την 3η και 8η-11η ημέρα με ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων
ινσουλίνης στο αίμα και ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους του
παγκρέατος που φάνηκε ότι οφειλόταν σε απόπτωση β κυττάρων
▪ Παροδική υπεργλυκαιμία(<24h)
▪ Απόπτωση αρχικά με τη μεσολάβηση του TLR3 και στη συνέχεια μέσω
ανακατασκευής των κυττάρων και παθολογικής λειτουργίας τους
▪ Υπόθεση: παρόμοια συμβάντα στον άνθρωπο, μετά από
επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις από ροταϊό που συμβαίνουν σε
μικρή ηλικία, τελικά μπορεί να οδηγούν σε ΣΔ1

Honeyman C.Margo et al . PLoS ONE.2014. September 2;9(9); e106560.
Rotavirus infection induces transient pancreatic involution and hyperglycemia in mice

Και άλλοι μηχανισμοί…..
▪ Σε ζωϊκά μοντέλα (ποντίκια) φάνηκε ότι η έκκριση της ιντερφερόνης 1
και η μεταφορά του μηνύματός της στα αυτοαντιδραστικά Τ λεμφοκύτταρα
φαίνεται να επηρεάζεται από τη λοίμωξη με ροταϊό και σε πειραματόζωα
με συγκεκριμένη έλλειψη γονιδίων να ευοδώνει την εμφάνιση διαβήτη

▪ Επίσης, φαίνεται ότι μετά από ένα εκλυτικό αίτιο όπως είναι η λοίμωξη
από ροταϊό, ξεκινάει, σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα, μια ανοσολογική
διεργασία που έχει ως αποτέλεσμα διαταραχή στον αριθμό και τη λειτουργία
των κυττάρων που παράγουν την προστατευτική IL-10

Pane et al . Sci Rep,2016; 6 :29697. Rotavirus accelaration of type 1 diabetes

Εμβολιασμός
Αφού η λοίμωξη προκαλεί ΣΔ1, το εμβόλιο προστατεύει;
Perret et al. Role of rotavirus vaccination in decline in incidence of type 1 Diabetes.
JAMA Pediatr. 22 January 2019 ;173(9): 895
➢ Αυστραλία (Australian Bureau of statistics)
➢ 16.159 παιδιά 0- 14 ετών με πρωτοδιάγνωστο ΣΔ τύπου 1 (Australian Institute of Health
and Welfare) από το 2000 έως το 2015
➢ Πριν και μετά την εισαγωγή καθολικού εμβολιασμού για ροταϊό τον Μάϊο του 2007
➢ 8 χρόνια πριν και 8 μετά τον εμβολιασμό

Αποτελέσματα

✓ Στα παιδιά 0- 4 ετών:
οι νέες περιπτώσεις ΣΔ1 μειώθηκαν κατά 14% (rate ratio, 0.86
[95%CI0.74-0.99; p=0.04) μετά την εισαγωγή του εμβολίου
Πρώτη ένδειξη ότι το εμβόλιο προστατεύει!!

✓ Στα παιδιά 5- 9 ετών και 10- 14 ετών:
δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά

Perret et al. Role of rotavirus vaccination in decline in incidence of type 1 Diabetes.
JAMA Pediatr. 22 January 2019 ;173(9): 895

Αποτελέσματα

Αντιρρήσεις
- Vajravelu et al
- Απότομη πτώση στη συχνότητα (2007-2008) - μπορεί να υπήρχαν άλλοι παράγοντες
Η πτώση ως το 2008 θα αφορούσε μόνο βρέφη, γιατί μόνο αυτά θα είχαν εμβολιαστεί
και στην ηλικία αυτή είναι σπάνιος ο ΣΔτ1
- Δεν υπήρχε μακροχρόνια παρακολούθηση, ούτε βαθμιαία πτώση της εμφάνισης ΣΔτ1
Απάντηση: Ο μόνος παράγοντας που θα είχε επηρεάσει μόνο τα παιδιά 0-4 ετών και
όχι τα μεγαλύτερα, στον τρόπο ζωής των παιδιών στην Αυστραλία εκείνη την περίοδο,
βρήκαν ότι ήταν το εμβόλιο του ροταϊού που μάλιστα εισήχθη ραγδαία στο σχήμα των
εμβολιασμών
- Rosenbauer et al
- Διαφωνίες στη στατιστική μέθοδο (ελλιπή στοιχεία) – ικανοποιητική απάντηση

Αντιρρήσεις
Φινλανδική μελέτη :
Vaarala et al. Pediatr Inf Dis 2017 Jul; 36 (7)Q 674-675
Rotavirus Vaccination and the risk of celiac Disease or Type 1 Diabetes in
Finish Children at early life.
495 παιδιά 0- 2 ετών που χωρίστηκαν σε εμβολιασμένα και μη, από το 2009 έως το 2014
με πρωτοδιάγνωστο ΣΔ1 και μελετήθηκαν για 4-6 έτη μετά τον εμβολιασμό:
✓ Δεν υπήρξε διαφορά στην εμφάνιση ΣΔ1 (και κοιλιοκάκης)

Άρα το εμβόλιο αποδεικνυόταν ασφαλές

Εξατομίκευση λοίμωξης
Ξενιστής
- Γονίδια (FUT2,FUT3)
- Γλυκομίδια
- Άνοση απάντηση
(μονοπάτι IFN)

Εμβόλιο
Μικροβίωμα
εντέρου
- Σύνθεση
- Μικροβίωμα

RV

- Γονότυποι G και P
- NSP1 (επηρεάζει το
μονοπάτι της IFN)

Τόσο η πορεία της λοίμωξης όσο και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
εξαρτώνται από τους παραπάνω παράγοντες

Υπ ο σ τη ρ ικ τικ ή βιβλ ιο γ ρ α φ ία
Rogers et al. Sci Rep 2019 June 13; 9 (1): 7727. Lower incidence rate of
type 1 diabetes after receipt of the rotavirus vaccine in the United States, 2001-2017

-

1.474.535 βρέφη που είχαν ιδιωτική ασφάλεια στις ΗΠΑ
Από το 2001 έως το 2017
Εισαγωγή εμβολίου ροταϊού : 2006
Μελετήθηκαν για 5 έτη συγκριτικά οι εξής 4 κατηγορίες:

✓ βρέφη που ολοκλήρωσαν το σχήμα του εμβολιασμού για το μονοδύναμο
ή το πενταδύναμο εμβόλιο
✓ βρέφη που ήταν μερικώς εμβολιασμένα για τον ροταϊό
✓ βρέφη καθόλου εμβολιασμένα κατά την περίοδο 2006-2017
✓ βρέφη όχι εμβολιασμένα από 2001 έως 2005

Υπ ο σ τη ρ ικ τικ ή βιβλ ιο γ ρ α φ ία
Αποτελέσματα:
✓ 33% μείωση στην εμφάνιση ΣΔτ1 στα πλήρως εμβολιασμένα παιδιά για τον ροταϊό
σε σχέση με τα μη εμβολιασμένα (95% CI: 17%, 46%) που γεννήθηκαν από
το 2006 έως το 2017
✓ 54% το αντίστοιχο ποσοστό για όσα γεννήθηκαν 2012-2016
(To 83% των παιδιών έλαβαν πενταδύναμο εμβόλιο σε 3 δόσεις και όταν μελετήθηκαν μόνο
αυτά βρέθηκε 37% μείωση της εμφάνισης ΣΔτ1)
✓ Δεν παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού εμφάνισης ΣΔτ1 σε αυτά που ήταν
μερικώς εμβολιασμένα για ροταϊό
Μπορεί να υπάρχουν και άλλες παράμετροι για την εμφάνιση του ΣΔ1, όμως το εμβόλιο
του ροταϊού είναι στην πράξη ο πρώτος κλινικά τροποποιήσιμος παράγοντας
Rogers et al. Sci Rep 2019 June 13; 9 (1): 7727. Lower incidence rate of type 1
diabetes after receipt of the rotavirus vaccine in the United States, 2001-2017

Συμπερασματικά

Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία προκύπτει ότι :
✓ Το εμβόλιο του ροταϊού δεν αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 (και κοιλιοκάκης)
✓ Υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο προστατεύει από την
εμφάνιση του ΣΔτ1 στα μικρά παιδιά

Ευχαριστώ

