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ÖZET

Enterik adenovirüsler (EAd), iki yafl›ndan küçük çocuklarda rotavirüslerin ard›ndan akut gastroenterit et-
keni olarak en s›k görülen endemik adenovirüs (Adv) tipleridir. Bu çal›flmada, A¤ustos 1993 – May›s 1995 y›l-
lar› aras›nda Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi ‹shal Merkezine diyare flikayeti ile baflvuran 194 çocuk-
tan al›nan d›flk› örneklerinde EAd’ler s›kl›¤› araflt›r›lm›flt›r. Adv grup, tip 40 ve 41’e özgül Adv anti-hekzon mo-
noklonal antikorlar› kullan›lan ELISA yöntemi ile d›flk› örneklerinde antijen aranm›fl, ayr›ca, bütün örnekler-
den viral izolasyon için KB ve Graham 293 hücrelerine ekim yap›lm›flt›r. Adv’lere özgü sitopatik etki saptanan
hücrelerden elde edilen viral DNA’lar Sma I ve Bgl II enzimleri ile kesilerek agaroz jeldeki band profilleri ana-
liz edilmifl ve tiplendirilmifltir. Toplam 15 Adv izolat›n›n 6’s› (%3.1) Adv 40 ve 4’ü (%2.1) Adv 41 olmak üze-
re 10’u (%5.2) EAd olarak tan›mlanm›flt›r. ELISA yöntemi ile viral izolasyon sonuçlar› yüksek oranda uyumlu-
luk göstermifltir. Gastrointestinal flikayeti olmayan 34 çocuktan al›nan d›flk›larda Adv tespit edilmemifltir.
EAd’ye ba¤l› gastroenterit olgular›n›n yafl ortalamas› 9.5 ay (26 gün-4 y›l) olarak bulunmufltur. Mevsumlere gö-
re EAd’lerin izolasyon oran›nda anlaml› fark tespit edilmemifltir. Bu çal›flma sonucunda Adv 40 ve 41’in top-
lumumuzda da önemli akut viral gastroenterit etkenlerinden oldu¤u belirlenmifl ve izolatlar içerisinde antije-
nik veya genomik varyant içeren EAd tespit edilmemifltir. 
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SUMMARY

Typing of Human Adenoviruses by Restriction Endonuclease Analysis and 

Enteric Adenovirus Infection Rate in Children with Gastroenteritis 

Enteric adenoviruses (EAd), which are the major causative agents of acute gastroenteritis next to rota-
virus in young children, are classified among the endemic group of adenoviruses (Adv) today. In this study,
194 fecal samples obtained from children with acute gastroenteritis admitted to Hacettepe Children Hospi-
tal Diarrhea Center were analyzed for the presence of EAd during the period August 1993 to May 1995. Fe-



GİRİŞ

Adenovirüslerin insanda birçok klinik sendromla
ilişkili olduğu gösterilmiş ve bu virüsler hemen he-
men bütün dokulardan izole edilmiştir (1). Altı altg-
rup (Altgrup A-F) ve 47 serotipe sahip insan adeno-
virüslerinde altgruplar ve hatta tipler arasında infek-
siyonun semptomları ve epidemiyolojik özellikleri
açısından farklılıklar mevcuttur (1-3). İlk defa 1953
yılında hücre kültüründe adenovirüs (Adv) izolasyon-
nunun başarılmasını takiben adenovirüslerin dışkıda
da üretildiğini bildiren raporlar yayınlanmıştır. Ancak
diyare ile olan ilişkileri uzun yıllardan beri tartışılan
bir konu olmuştur. Diğer Adv’lerle geçirilen solunum
yolu infeksiyonundan sonra dışkı ile virüslerin uzun
süre çıkarılması ve yapılan çalışmalarda da dışkıdan
üretilen Adv’lerin klinik olarak gastrointestinal bir
hastalıklar ilişkisinin gösterilememesi sebebiyle gast-
roenterit etkeni olmalarını ispat etmekte güçlük çe-
kilmiştir (1). İlk defa Flewett ve arkadaşları tarafın-
dan dışkıda elektron mikroskobu (EM) ile Adv parti-
külleri tespit edilen ancak izolasyonu başarılamayan
bir salgın tarif edilmiştir (4). Daha sonra Graham-
293, Chang konjunktival ve en son PLC/prf/5 hüc-
relerinin tarif edilmesi ve bu hücrelerde Adv’lerin
üretilebilmesi ile diyareden sorumlu Adv’leri üretmek
mümkün olmuştur (5-7). Bu izolatların genotipik
analizleri kendilerine özgü bir DNA profiline sahip
olduklarını ortaya koymuş ve Adv tip 40 ve 41 ola-
rak içeresinde iki serotip bulunan yeni bir altgrup
(altgrup F) olarak sınıflamaya dahil edilmişlerdir (8).

Bugün çocuk diyarelerinin çoğunluğunun virüsler
tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. Adv tip 40.
ve 41 (Enterik Adv’ler=EAd) pediatrik yaş grubunda,
rotavirüslerden sonra en önemli diyare nedeni ola-
rak gözükmektedir. Yapılan çalışmalarda Adv tip 40
ve 41’in %2-22 arasında değişen sıklıkta, hastane içi
ve dışı olgularda yakın oranlarda olmak üzere çocuk
gastroenteritlerinde etken olduğu bildirilmiştir (9-
15). Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında
EAd’lerin izolasyon sıklığı %4-10 arasında değiş-

mektedir. Bazı çalışmalara dahil edilen kontrol grup-
larında %2’ye varan EAd sıklığı bildirilmiştir (10,15).

Rotavirüs infeksiyonlarından farklı olarak EAd
gastroenteritlerinde mevsimlerle ilişki yoktur. Mey-
dana gelen gastroenteritin kuluçka süresi 8-10 gün-
dür. Hastalığın en önemli semptomu diyare olup ge-
nellikle 5-12 gün sürer ve nadiren iki haftayı geçer.
Dışkı çok sulu ve kansızdır. Hastalığın ilk günlerinde
kusma ve ateş görülebilir. Ağır su kaybı olmamakla
birlikte ölüm de bildirilmiştir. EAd infeksiyonları ge-
nellikle solunum yolu infeksiyonu ile beraber seyret-
mez ve EAd’ler gastroenteritli hastaların solunum
yolu sekresyonlarından izole edilmemiştir. Hastalık
iki yaşından küçük çocuklarda sık görülmekte ve in-
feksiyon sırasında virüs iki hafta süreyle dışkıdan izo-
le edilebilmektedir. İnfeksiyonu takiben uzun süreli
bir bağışıklık oluştuğu henüz bilinmemektedir (1,16).

Diğer birçok virüs hastalıklarında olduğu gibi Adv
infeksiyonlarının kesin laboratuvar tanısı da zaman
almaktadır. Çabuk tanıda virüse özgü antijen veya
antikor tespitinin yanı sıra son yıllarda in vitro nük-
leik asit amplifikasyon yöntemlerinin kullanıldığı mo-
leküler biyolojik yöntemler gündeme gelmiştir (17).
Serotipler, yakın zamana kadar hemaglütinasyon
testlerini takiben nötralizasyon deneyleri ile belirlen-
mekteydi. Bu yöntemler zaman alıcı ve laboratuvar
işlemleri kapsamlı olduğu gibi farklı hayvan eritrosit-
leri ve antiserumlar gibi birçok özgül madde kullanı-
mı da gerektirmektedir. Müleküler biyolojik teknikle-
rin infeksiyon hastalıklarının tanısında ve epidemiyo-
lojik çalışmalarda kullanıma girmesi ile birlikte
Adv’lerin tiplendirilmesinde de belirgin aşamalar
kaydedilmiştir. DNA’yı belli tanıma bölgelerinden ke-
sen restriksiyon enzimlerini kullanarak Adv DNA’sı-
nın jel üzerindeki band profiline göre tip tayinini kı-
sa sürede yapmak mümkün olabilmektedir. Restrik-
siyon endonükleaz (RE) analizi adı verilen bu yöntem
epidemiyolojik çalışmaların yanında yeni serotip
ve/veya varyantların belirlenmesinde de büyük ko-
laylık sağlamaktadır (18).
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cal specimens were tested by ELISA with Adv group, type 40 and 41 specific monoclonal antibodies. All fe-
cal specimens were also inoculated into KB and Graham 293 cells. Viral isolates were typed by restriction
endonuclease analysis. Adv 40 and Adv 41 were detected 6 (3.1%) and 4 (2.1%) of 15 isolates from all fecal
specimens, respectively. ELISA and isolation results have shown high correlation for the detection of Adv and
EAd. Of children infected with EAd 90% were under 2 years old. Seasonal EAd isolation rates were not sig-
nificantly different. These results have shown that Adv 40 and 41 are also important causes of acute viral
gastroenteritis in our population. Antigenic and genotypic variants were not detected in enteric adenoviral
isolates. 

KKeeyy  WWoorrddss  :: Enteric Adenoviruses, ELISA, Restriction Endonuclease Analysis 



Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Çocuk
Hastanesi İshal Merkezine Ağustos 1993-Mayıs
1995 tarihleri arasında başvuran akut gastroenterit-
li çocuklardan alınan dışkı örneklerinde ELISA yön-
temi ile Adv cins, Adv tip 40 ve 41’e özgü antijen
sıklığı araştırılmıştır. Aynı dışkı örneklerinden virüs
izolasyonu ve Adv tanımlanması yapıldıktan sonra
izolatlardan elde edilen viral DNA’ların RE analizi ile
tiplendirilmesi, gastroenteritten sorumlu olan Adv
tiplerinden, tip 40 ve 41’in sıklığının saptanması ve
EAd’lerin etken olduğu gastroenterit olguları hakkın-
da epidemiyolojik ön bilgiler ve klinik bilgilerin elde
edilmesi amaçlanmıştır. 

MATERYA ve METOD

Hücre kültürleri: Adv’lerin üretilmesi ve ço-
ğaltılması işlemlerinde Adv’lere duyarlı olduğu bili-
nen, tanımlanmış insan epitel hücresi kökenli de-
vamlı hücre kültürlerinden KB ve Graham 293 hüc-
re kültürlleri kullanılmıştır (2). Hücreler, içerisinde
%10 fetal dana serumu (FCS), 100 U/mL penisilin
ve 100 µg/mL streptomisin bulunan “Eagle-mini-
mum essential medium” (Eagle-MEM) polistren hüc-
re kültür şişelerinde 37°C’de çoğaltılmıştır. Tek taba-
ka olarak üreyen hücrelerden enzimatik yöntemle
pasaj yapılmıştır. Eşit hacimde tripsin (%0.25) ve
EDTA (%0.02) karışımı ile muameleden sonra birbir-
lerinden ayrılmış ve homojen hale getirilmiş hücre
süspansiyonunun üzerine 1-2 x 106 hücre /mL ola-
cak şekilde içerisinde %10 FCS bulunan Eagle-MEM
vasatı ilave edilerek iki veya üç adet yeni şişeye ak-
tarılmış ve tek tabaka olana kadar 37°C’de bekletil-
miştir. 

Referans Adv suşları ve stoklarının ha-
zırlanması: Glasgow Üniversitesi Viroloji Ünite-
sinden, Dr B. O’Donnell’den sağlanan 17 referans
Adv suşu: tip 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 9, 10, 11, 17, 18,
19, 20, 21, 31, 41 (Prototip: Bremen ve Tak) ile ay-
nı merkezdeki Dr. V. Mautner’den sağlanan tip 40
(Prototip: Dugan ve Hovi-X) iki mililitrelik vidalı ka-
paklı plastik tüplerde kuru buz içinde laboratuvarımı-
za getirilmiş ve –20°C’de saklanmıştır.

HeLa ve KB hücreleri EAdv’lerin dışındaki tiple-
rin üretildiği hücrelerdir. Bu nedenle EAd’lerin dışın-
daki bütün tiple bu hücrelerde üretilmiştir. Graham
293 hücreleri ise EAd dahil bütün Adv tiplerine du-
yarlı hücrelerdir, ancak, tipe göre değişken duyarlılık
gösterebilir (2,19). Adv tip 4, 6, 40 ve 41 bu hücre-
lerde üretilmiştir. Tek tabaka oluşmuş ve en fazla üç
gün beklemiş hücrelerden şişelerdeki besiyeri dökül-
dükten sonra şişelere 0.2 mL virüs süspansiyonu ek-

lenmiş ve 37°C’de bir saat inkübasyonu takiben
içersinde %2 FCS bulunan Eagle-MEM vasatı ilave
edilerek 37°C’de inkübe edilmiştir. Kontrol olarak
ekim yapılmayan bir şişeye aynı işlemler uygulan-
mıştır. Hücreler toksik etki yönünden ertesi gün ve
sitopotik etki (CPE) yönünden haftada en az iki üç
kez “inverted” mikroskopta incelenmiştir. Hücrele-
rin %90’ından fazlasında (4+) tipik agregasyon şek-
linde CPE gösteren şişelerin hücre süspansiyonu ste-
ril vidalı kapaklı santrifüj tüplerine aktarılmış ve
1500 rpm’de 10 dakika santifüj edilmiştir. Hücre
çökeltisinin üzerine 1 ml 10 mM PBS (pH=7.2) ek-
lenerek homojenize edilmiş bu süspansiyon üç kez
dondurulup çözüldükten sonra tekrar 1500 rpm’de
10 dakika santifüj edilmiştir.Üst sıvı 2 mL vidalı ka-
paklı tüplere aktarılarıp stok virüs olarak -20°C’de
muhafaza edilmiştir. Negatif kontrol olarak kullanı-
lan hücreler ise ileri analizlerde infekte olmamış
kontrol hücre olarak kullanılmak üzere aynı işlemler-
den geçirilerek saklanmıştır. Bir hafta sonunda CPE
görülmeyen hüçrelere kör pasaj yapılmış, CPE tam
olarak görülünceye kadar kör pasaj işlemine devam
edilmiştir (2).

Olgular ve dışkı örnekleri: Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi İshal Merke-
zine Ağustos 1993-Mayıs 1995 tarihleri arasında
akut diyare şikayeti ile başvuran çocuklardan, baş-
vurduklarında alınan 194 dışkı örneği çalışmaya da-
hil edilmiştir. Yaş ve mevsim ile uyumlu, başvurma-
dan önceki iki haftaya kadar diyaresi olmayan, ço-
cuk hastanesi polikliniklerine gastrointestinal sistemi
dışında şikayetlerle başvuran 34 çocuğun dışkı örne-
ği kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir.
Her çocuktan sadece bir dışkı örneği test edilmiştir.
Çocuğun ailesinden alınan hikaye, yaş, cins, başvu-
ru esnasındaki vücut sıcaklığı (rektal), diyare ve kus-
manın sıklığı, diyarenin gün olarak süresi, dehidra-
tasyon derecesi hakkında bilgi alınmış, klinik ve rad-
yolojik bulgulara dayanılarak solunum sistemi infek-
siyonunun varlığı araştırılmıştır. Yukarıdaki bilgilere
ek olarak Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratu-
varından elde edilen, dışkı örneklerinde kan ve mu-
kusun varlığı ve serum elektrolit değerleri de hazırla-
nan formlara kaydedilmiştir. 

İçerisinde 4 mL tayışıcı besiyeri (PBS pH=7.2,
%1 FCS, 200 U/µL penisilin, 200 µg/mL strep-
tomisin, 1 µg/mL amfoterisin B) bulunan kaşıklı
dışkı kabına alınan bir kaşık dışkı örneği (yaklaşık 1
gram veya 1 mL) laboratuvara getirilinceye kadar
+4°C’de tutulmuştur. Bekleme süresi 48 saati geçen
örnekler çalışmaya alınmamıştır. Laboratuvara buz
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içinde oluşan örnekler iki üç dakika kuvvetlice çalka-
landıktan sonra steril cam tüplere aktarılarak 1500
rpm’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüj son-
rası üst sıvı örnekleri iki eşit hacimde 1.5 mL kapa-
siteli ependorf tüplerine aktarılıp test yapılıncaya
kadar -20°C’de tutulmuştur (19). 

Dışkı örneklerinde Adv antijeninin sap-
tanması: ELISA yöntemi ile Adv antijenin belirlen-
mesinde yakalayıcı poliklonal antikor olarak, Adv tip
10 ile infekte at serumu saptayıcı, antikor olarak işa-
retsiz anti-Adv-hekzon monoklonal antikorları kulla-
nılmıştır. Yakalayıcı antikor, Adv cins (MAd-g2), Adv
tip 40 (MA40-1) ve 41’e (MA41-1) özgü monoklo-
nal antikorlar Dr. J.C. de Jong’dan (RIVM Institute,
Bilthoven, Hollanda) elde edilmiştir (20).

Poliklonal anti-Adv antikor, 96 kuyucuklu U ta-
banlı mikroplak kuyularına dağıtılmış ve +4°C’de bir
gece inkübe edilmiştir. Ertesi gün kuyular %2 BSA
(Sığır serum albumini) ile 37°C’de 2 saat inkübe edil-
dikten sonra NP40 (%0.5) içeren PBS ile üç kez yı-
kanmıştır. Hazırlanmış dışkı örneklerinden direkt ve
%0.5 NP40, %0.5 BSA içeren sulandırım solüsyo-
nu içinde yapılan 1/10 dilüsyonlarından kuyulara
eklenerek 37°C’de 2 saat inkübe edilmiştir. Mikrop-
lak üzerinde bir sıra çukura dışkı örneği yerine sulan-
dırım sıvısı konmuştur (Kör). Her mikroplakta yapı-
lan çalışmaya pozitif kontrol (Adv ile infekte edilmiş
hücre kültürününü üst sıvısı) ve negatif kontroller (in-
fekte edilmemiş hücre kültürünün üst sıvısı) dahil
edilmiştir. Çukurlar iki kez yıkandıktan sonra sulan-
dırım solüsyonunda dilüsyonu yapılan MAd-g2,
MA40-1 veya MA41-1 monoklonal antikorları ilave
edilip 37°C’de, 2 saat tutulmuştur. Kuyular yıkama
solüsyonu ile üç kez yıkandıktan sonra fare immü-
noglobulinlerine özgü “horseradish” preoksidaz işa-
retli antikor (Sigma, kat. No A-0412) il 37°0C’de 2
saat daha inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda al-
tı kez yıkama işlemini takiben çukurlara dimetilsul-
foksid içinde çözülmüş tetrametilbenzidin kromojen
eklenmiştir. Oda sıcaklığında ve karanlıkta 10-30
dakika bekletildikten sonra oluşan renk reaksiyonu
1 N sülfirik asit ile durdurulmuştur.Çukurların absor-
bans değerleri 450 nm’de spektrofotometre ile
okunmuştur. Dışkı örnekleri ve pozitif kontrollerden
elde edilen absorbans değerinden “kör” sırasına ait
değerlerin ortalaması çıkarılmıştır. Çıkarma işlemi
sonrası direkt ve 1/10 sulandırımı yapılmış dışkı ör-
neklerinden birinin absorbans değeri 0.100 üzerin-
de ise pozitif, altında ise negatif olarak değerlendiril-
miştir. Pozitif olarak saptanan örneklerde test tekrar
edilmiştir (20). 

Dışkı örneklerinden virüsün izolasyonu
ve tanımlanması: Kontroller de dahil olmak üze-
re bütün dışkı örnekleri virüs izolasyonu işlemine
alınmıştır. PBS tampon solüsyonu içinde ependorf
tüplerinde -20°C’de bekletilen dışkı örnekleri çözül-
dükten ve kuvvetli çalkalandıktan sonra 5 dakika
10.000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Buradan alınan
200 µL üst sıvı hücre kültür tüplerinde hazırlanmış
“tek tabaka” olmaya yakın KB ve Graham 293 hüc-
relerine, besiyeri uzaklaştırıldıktan sonra ekilmiştir
(3,20). 37°C’de, bir saat tutulup adsorbsiyon işlemi
tamamlandıktan sonra tüplere, %2 FCS’li Eagle-
MEM besiyeri ilave edilerek tekrar 37°C’de inkübe
edilmiştir. Her izolasyon çalışmasına, ekim yapılma-
yan bir şişe de kontrol olarak dahil edilmiştir. Ertesi
gün "inverted" mikroskopta, erken toksik etki yö-
nünden incelenmiştir. Günaşırı takip edilen tüplerde
hücrelerin %90’ından fazlasında Adv’lere özgü CPE
saptananlar pasaj yapılarak çoğaltılmıştır. CPE sap-
tanmayan şişelerin, 7-10 gün takip edildikten sonra,
kör pasajı yapılmıştır.CPE saptanana kadar kör pa-
saj üç kez tekrarlanmıştır. Dört hafta sonunda CPE
oluşmamış hücreler için, kültürde üreme olmadığı
şeklinde yorumlanmıştır (19).

CPE saptanan hücreler üç kez dondurup çözme
işleminden geçirildikten sonra süspansiyondan 0.2
mL, tabanında steril 16 mm çapında iki lamel bulu-
nan 5 cm çaplı petrilerde "tek tabaka" olmaya yakın
KB ve 293 hücrelerine ekimi yapılmıştır. Dördüncü
gün sonunda petrilerdeki besiyeri alınarak, IFA testi
yapılmak üzere 3 mL PBS ile bir kez yıkanmış ve 3
mL metanol-aseton (v/v, 3:1) karışımı eklenerek 10
dakika bekletilmiştir. Karışım dökülerek hücreler bir
kez PBS ile yıkandıktan sonra lameller petriden alı-
nıp üzerine MAd-g2 antikorundan eklenmiş ve oda
sıcaklığında 30 dakika tutulmuştur. İnkübasyon so-
nunda PBS ile dört kez yıkanmıştır. Floresan işaretli
anti-fare antikorundan lamel üzerini örtecek kadar
eklenmiş ve 30 dakika daha oda sısında bekletilmiş-
tir. Dört kez PBS ile yıkanan örnek, floresan mikros-
kopta incelenmiştir. Çekirdek içinde yuvarlak flore-
sans veren örnekler, negatif kontrol ile karıştırıl-
maları da yapılarak pozitif olarak değerlendirilmiştir.
Sitoplazma, hücre dışı ve düzensiz çeperli floresans-
lar artefakt olarak yorumlanmıştır (21).

Viral DNA’nın saflaştırılması: İlk izolasyo-
nu yapılan örnekler 75 cm2’lik şişelerdeki hücre kül-
türlerinde çoğaltılmıştır. Hücrelerin %90’ından fazla-
sında CPE görüldükten sonra infekte hücre süspan-
siyonu besiyeri ile birlikte santrifüj tüpüne aktarılmış
ve 1500 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip üst sıvı

Flora 1997;3:195-207198

Tuncer S, Ceyhan M, Yurdakök K, Kanra G, Ustaçelebi Ş.

İnsan Adenovirüslerinin Restriksiyon
Endonükleaz Analizi ile Tiplendirilmesi ve Çocuk

Gastroenteritlerinde Enterik Adenovirüs Sıklığının Belirlenmesi



dökülmüştür. Çökelti üzerine 1 mL PBS ilave edilip
süspansiyon haline getirilmiştir. Hücre süspansiyo-
nunun 500 µL’si üç kez dondurulup çözüldükten
sonra 10000 rpm’de 2 dakika santrifüj edilmiş ve
üst sıvı başka bir ependorf tüpüne aktarılmıştır. Üst
sıvının 500 µL’sine 5 µL proteinaz-K (10 mg/mL)
ve 5 µL %10’luk SDS (Sodyum dodesil sülfat) eklen-
miş ve 37°C’de 3 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon
sonunda 250 µL fenol ve 250 µL kloroform ilave
edilip kuvvetlice çalkalanmıştır. Ependorf tüpü
10.000 rpm’de 2 dakika santrifüj edilmiş ve üstte
kalan sıvı kısım başka bir ependorf tüpüne aktarıl-
mıştır. Bir önceki basamakta yapılan işlem 500 µL
kloroform ile tekrar edildikten sonra üstte kalan sıvı
kısım yeni bir ependorf tüpüne aktarılmıştır. Viral
DNA süspansiyonu üzerine 50 µL 3M sodyum ase-
tat (pH=5.5) ve 1 mL saf etanol ilave edildikten son-
ra -20°C’de en az 2 saat bekletilmiştir. Presipitasyon
sonrası 10.000 rpm’de 15 dakika santrifüj edilip
etanol uzaklaştırıldıktan sonra viral DNA çökeletisi
%70’lik etanol ile yıkanmıştır. Etanol tamamen
uzaklaştırılmış ve çökelti kuruduktan sonra viral
DNA 100 µL distile su ile süspanse edilmiştir. Ekim
yapılmamış kontrol hücre kültürleri (negatif kontrol
DNA) ve bir adet referans Adv tipi ve infekte edilmiş
hücre de (pozitif kontrol DNA) aynı işlemlerden ge-
çirilerek hazırlanmıştır (19).

Restriksiyon endonükleaz analizi: Hazır-
lanan viral DNA ile pozitif ve negatif kontrol
DNA’sından hazırlanan süspansiyonların 44 µL’si,
iki farklı restriksiyon enzim Sma I ve Bgl II ile, her
biri ayrı tüp içinde DNA’yı kesme işlemine alınmış-
tır. Restriksiyon enziminden 2-3 ünite (Boehringer-
Mannheim), 5 µL 10 x konsantre restriksiyon enzim
tampon solüsyonu ve 0.5 µL RNAse (10 mg/mL),
44 µL DNA süspansiyonuna ilave edilerek 37°C’de
3 saat inkübe edilmiştir. Restriksiyon enzimleriyle in-
kübe edilmiş pozitif ve negatif kontrol ile viral DNA
süspansiyonları %0.8-1.0 agaroz jelde elektroforez
işlemi uygulanmıştır. Etidyum bromid (0.1 mg/mL)
ile boyanan jel, UV transilüsminatörü altında analiz
edilmiştir. Adv tip tayini,band sayısı ve pozitif kont-
rol olarak kullanılan referans Adv tipinin band yerle-
ri ile karşılaştırılarak Adrian ve arkadaşları tarafından
çıkarılan prototip Adv’lerin restriksiyon enzim hari-
talarının yardımı ile değerlendirilmiştir (22,23).

İstatistik analizler: Olgalardan toplanan kli-
nik bilgiler ve tespit edilen bulgular istatistiksel de-
ğerlendirmeye alınmıştır. İstatistik analizlerde "SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for Win-
dows 5.01" paket progromında ki-kare (Beklenen

sayılar 5’ten küçük ise Fisher kesin ki-kare) testi kul-
lanılmıştır ve P değeri 0.05’in altında (p<0.05) bu-
lunduğunda fark anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR

EAd’ler ve tip 4, 6 dışındaki referans tipler KB
hücrelerinde üretilmişlerdir.Adv altgrup-A (tip 18,
31), altgrup-B (tip 3, 7, 11, 21), altgrup-C (tip 2, 5,
6), altgrup-D (tip 9, 10, 17, 19)) ve altgrup-E (tip 4)
üyeleri sırasıyla 9 (6-11 gün), 7 (3-15 gün), 4 (3-6
gün), 13 (6-21 gün) ve 6 günde hücrelerde tam (4+)
CPE oluşturmuşlardır. Graham 293 hücrelerinde
üretilen altgrup-F üyeleri (tip 40 Dugan ve Hovi-X,
tip 41 Tak ve Bremen) ise ortalama 6 günde (4-13
gün) hücrelerde tam CPE oluşturmuştur. Adv’lerin
KB hücrelerinde oluşturdukları morfolojik değişiklik-
ler Resim 1’de görülmektedir. Referans Adv’ler ile
infekte hücrelerden yapılan immunofloresans boya-
ma çalışmaları ile bütün hücrelerde Adv varlığı doğ-
rulanmıştır. 

Referans Adv’lerin hepsinde gruba özgü monok-
lonal antikor (MAd-g2) kullanılarak yapılan ELISA
testlerinde sınır değerin (0.100) üstünde absorbans
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Resim 1. İnfekte olmamış (A) ve Adv ile infekte
(B) KB hücrelerinin Giemsa boyası ile boyandık-
tan sanra 100X büyütmede ışık mikroskobu al-
tındaki görüntüleri. 

A)

B)



değeri alınmıştır. Referans Adv 40 ve 41 suşları ken-
dilerine özgül monoklonal antikorlar (sırasıyla
MA40-1, MA41-1) ile absorbans değeri 1.000’in
üzerinden olacak şekilde sonuç vermiş ve diğer refe-
rans suşlar ile çapraz reaksiyon gözlenmemiştir.
MAd-g2 ile Adv 31 ve 40 (Hovi-X suşu)’a ait absor-
bans değerleri diğerlerine göre daha düşük bulun-
muştur (sırasıyla 0.815 ve 0.740).

Referans Adv’lerin hücre kültürlerinde üretilmesi
ve elde edilen viral DNA’larının restriksiyon enzimle-
riyle (Sma I, Bgl II) kesimi sonrası agaroz jeldeki
band profilleri Resim 2A’da görülmektedir. Eldeki
bütün referans tipler her iki enzimle de birbirin-
den ayırt edilebilecek bir band profili oluşturmuşlar-
dır.

Adv 40 ve 41’e özgü monoklonal antikor ile dış-
kı örneklerinden yapılan ELISA çalışmalarında 9 ör-
nekte Adv 40 ve 4 örnekte Adv 41’e ait hekzon an-
tijeni tespit edilmiştir. Cinse özgü MAd-g2 monoklo-
nal antikor ile 16 dışkı örneğinde Adv’a ait hekzon
antijeni pozitif bulunmuştur. MA40-1 ile Adv tip 40
antijeni pozitif olan 3 örnek MAd-g2 ile negatif bu-
lunmuşutr. Adv 41 pozitif olan 4 örnek ve Adv 40
pozitif 6 örnek MAd-g2 ile de pozitif bulunmuştur.
Kontrol grubunu oluşturan ve gastroenteriti olmayan
34 çocuktan alının dışkı örneğinde ELISA ile pozi-
tiflik tespit edilmemiştir.

Akut gastroenteritli olgular ve kontrol olgularının
dışkıları KB ve Graham 293 hücrelerine ekildikten
sonra 15 örnek Adv’lere özgü üzüm salkımı şeklin-
de agregasyon tarzı CPE göstermiştir. KB hücreleri-
ne yapılan ekimlerde 5, Graham 293 hücrelerine
yapılan ekimlerde 10 örnekte tam CPE saptanmış
ve bu hücrelerin IFA testlerinde pozitif sonuç alın-
mıştır. Tam CPE KB hücrelerinde ortalama 6 günde
(3-14 gün), Graham 293 hücrelerinde 11 günde (6-
21 gün) ortaya çıkmıştır. Kontrol grubundaki çocuk-
lardan alınan dışkı örneklerinden yapılan ekimlerde
CPE tespit edilmemiştir. Adv izolasyonu gerçekleşti-
rilen 15 izolatın viral DNA RE analizi sonucunda 6
izolat tipi 40, 4 izolat tip 41, 3 izolat tip 2 ve bir izo-
lat tip 5 olarak tiplendirilmiştir. Bir izolat ise tiplen-
dirilememiştir (Resim 2B ve 2C).

Akut gastroenteritli 194 olgudan alınan dışkı ör-
neklerinin ELISA, viral izolasyon ve izolatların RE
analizi sonrası elde edilen sonuçları Şekil 1’de özet-
lenmiştir. MAd-g2 monoklonal antikor ile pozitif bu-
lunan 16 dışkı örneğinin ikisi ve MA40-1 ile reaksi-
yon veren 9 dışkı örneğinin 3’ünde Adv izole edile-
memiştir. ELISA sonucunun negatif bulunduğu bir
dışkı örneğinden ise Adv tip 2 izole edilmiştir. Dışkı

örnelerinde tespit edilen non-F ve EAd sıklığına vi-
ral izolasyon sonuçları ile karar verilmiştir. 

Akut gastroenteritli 194 çocuktan alınan dışkı
örneklerinin 6’sında (%3.1) Adv 40 ve 4’ünde
(%2.1) Adv 41 olmak üzere toplam 10 (%5.2) ör-
nekte EAd bulunmuştur. Beş (%2.6) örnekte F gru-
bunda yer almayan Adv izole edilmiştir. EAd’lere
bağlı gastroenteriti olan 10 ve Adv dışı nedenlerle
akut gastroenteriti olan 184 çocuğa ait demografik

Flora 1997;3:195-207200

Tuncer S, Ceyhan M, Yurdakök K, Kanra G, Ustaçelebi Ş.

İnsan Adenovirüslerinin Restriksiyon
Endonükleaz Analizi ile Tiplendirilmesi ve Çocuk

Gastroenteritlerinde Enterik Adenovirüs Sıklığının Belirlenmesi

Resim 2. Adenovirüslerin RE analizi ile agaroz
jelde elde edilen band profilleri. 

A) Bazı referans Adv’ların RE analizi, 
I: Bgl II enzimi ile, kolon a-n; sırasıyla Adv 6,2,41(Tak), 12, 2, 10, 
4, 21, 5, 11, 40(Hovi-X), 40 (Dugan), 3 ve 7.
II: Sma I enzimi ile, kolon a-h sırasıyla Adv 4, 11, 19, 40 (Dugan),
41 (Bremen), 10 ve 18.

B) Akut gastroenteritli olgulardan elde edelin bazı Adv’ların RE analizi, 
I: Sma I enzimi ile, kolon a-g sırasıyla; Adv 2 (kontrol DNA), 41,
40, 40, 5, tip? ve 2.
II. Bgl II enzimi ile, kolon a-f sırasıyla Adv 2 (kontrol DNA), 40, 
41, 40, 40 ve 2.

C) Akut gastroenteritli olgulardan elde edilen Adv’ların Bgl II enzimi ile
RE analizi.
I: kolon a, b-e, f, g-h, i sırasıyla; Adv 2 (kontrol DNA), 40, 5, 41
ve 4 (kontrol DNA)
II: kolon a-c sırasıyla; Adv 41, 40 ve 2.

A)

B)

C)
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ve klinik bulguları içeren bilgiler Tablo 1’de özetlen-
miştir. EAd’ye bağlı gastroenterit olgularının
%90’ının (9/10) iki yaşın altında olduğu belirlenmiş-
tir. Ayrıca, dışkılarında EAd üretilen çocuklarda,
(günde 10’dan fazla) dışkılama sayısı ile diğer etken-
lere bağlı gastroenterit olgularındaki dışkılama sayısı
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). EAd
izole edilen olgulardan genel durumu kötü olana
rastlanmamıştır. Hepsine oral rehidratasyon tedavisi
uygulanmış ve hastaneye yatırılmalarını gerektirme-
den komplikasyonsuz iyileşme görülmüştür. İmmün
sistemi baskılanmış 12 hastada Adv altgrup-F veya F
grubunda yer almayan Adv tespit edilen olmamıştır.
EAd gastroenteritinin mevsimlerle ilişkisi araştırıldı-
ğında EAdv’lerin hemen her mevsimde izole edildiği
gözlenmiştir. Belirgin fark olmamakla birlikte EAd’ye
bağlı diyare olgularının sonbahar ve kış aylarında da-
ha yüksek oranda olduğu görülmüştür (Şekil 2). 

TARTIŞMA

EAd’lerin ilk olarak tanımlanmaları ve gastroen-
teritlerle ilişkisinin kesinleşmesinden sonra sadece
altgrup-F Adv’lerini tespite yönelik tanı amaçlı ticari
kitler üretilmiştir (24). Poliklonal antikorlara göre
monoklonal antikor kullanılan ELISA yöntemlerinin
en önemli avantajı enterik ve non-enterik Adv ayırı-
mını sağlamasıdır. Bu özelliğin laboratuvar tanısında-
ki önemi ise non-F Adv’lerin nadiren diyare ile ilişki-

li olmasıdır.İlk üretilen ticari kitlerle yapılan çalışma-
larda, kitlerin bazı varyantları belirleyememesi, bu sı-
rada tanımlanmaya devam eden varyantların varlığı-
na bağlanmıştır (25). Son zamanlarda da Jong ve ar-
kadaşları tarafından tanımlanan hemen bütün Adv
40 ve 41 varyantlarını belirleyebilen yeni monoklo-
nal antikorlar geliştirilmiştir (20). Adv 40 ve 41’e öz-
gü monoklonal antikorlar ile yapılan ELISA çalışma-
ları sonucunda yöntem, EM’den daha duyarlı bulu-
nurken virüs izolasyonuna yakın bulunmuştur. Her
iki monoklonal antikor, Nt testi ile karşılaştırıldığında
özgüllük %99 olarak belirlenmiştir. Bizim çalışma-
mızda ise Adv 40 antijeni pozitif bulunan üç örnek-
ten virüs izole edilememiştir. Ancak, genel olarak vi-
ral izolasyon problemlerinin yanı sıra Graham 293
hücrelerinin Adv 40 suşlarına duyarlılığının değişken
olduğu da bildirilmiştir (19). Çalışmamızda Anti-Adv
41 antikoru ile yanlış pozitif sonuç alınmamıştır. Bü-
tün bu sonuçlarla, tipe özgü monoklonal antikor ile
yapılan ELISA çalışmalarımız viral izolasyon ile kar-
şılaştırıldığında duyarlılık %100 (10/10) özgüllük ise
%98.4 (3/184) olarak bulunmuştur. Jarecki-Khan
ve arkadaşlarının aynı monoklonal antikorlar ile yap-
tığı çalışmada ise hekzon antijeni pozitif 55 Adv
40’ın 4’ünde ve 95 Adv 41’in 21’inde Adv izole edi-
lememiştir. Jarecki-Khan ve arkadaşları bizim sonuç-
larımızdan farklı olarak, MA41-1 ile daha yüksek
yanlış pozitiflik elde etmişlerdir (10). Tipe özgü bu
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Tablı 1. EAd’lere Bağlı 10 ve EAd Dışında Diğer Etkenlere Bağlı Gastroenteriti Olan 184 Çocuğa Ait
Demografik Bilgiler Belirlenen Klinik Bulguların Dağılımı.

Bulgular EAd (n=10) % Diğer (n=184) %

Yaş 9.5 ay (26 gün-4 yıl) 4.8 yıl (15 gün-14 yıl)

Cins 6 E, 4 K 97 E, 87 K

Diyare Süresi 7.5 gün (4-17 gün) 60* 6.0 gün (2-21 gün)

Günlük dışkılama sayısı>10 6 60* 39 22

Kusma 4 40 47 26

Ateş (36.8-38.9°C, rektal) 3 30 47 26

Ateş>39°C 0 0 9 5

Dehidratasyon 6 60 73 40

Dehidratasyon>%5 5 50 29 16

Elektrolit imbalansı 1 10 11 6

Solunum semptomları 1 10 32 18

Gaitada lökosit 1 10 17 9

Gaitada mukus 0 0 21 11

Gaitada kan 0 0 7 4

*P < 0.05, Fisher kesin ki-kare testi p=0.0114



monoklonal antikorların kullanıldığı bir çalışma da
Grimwood ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. 12
yılda diyareli 4473 çocuktan alınan dışkılar da EM
ile Adv saptanan 154 örneğin 138’i bu antikorlarla
reaksiyon vermiştir (26).

Adv infeksiyonları ile epidemiyoloji ve serotip
bağlantısının kurulmasındaki diğer bir ölçüm yönte-
mi RE analizidir. Adv’lerde mevcut olan yüksek sayı-
da genomik varyantların varlığı yüksek özgüllükteki
monoklonal antikorların tanı kapasitelerini kısıtla-
maktadır (27). Ancak, hekzon proteininin yapısı iyi
korunmuştur ve grup reaktivitesine sahip monoklo-
nal antikorlar bütün Mastadenovirüs tiplerini ve ge-
nomik varyantlarını yakalayabilir (20,28). Çeşitli en-
donükleaz enzimlerinden birkaçının kullanımı ge-
nom varyantalırının ve suşlar arasındaki ilişkinin be-
lirlenmesinde büyük önem taşır (18,22). Bizim çalış-
mamızda, elimizdeki bütün referans suşlar hücre kül-
türlerinde izole edilebilmiş ve elde edilen viral
DNA’ların RE analizi iel serotiplerin ayırımı yapıl-
mıştır. Akut gastroenteritli olguların dışkı örneklerin-
den izole edilen 15 Adv’nin bir izolat dışında hepsi
tiplendirilmiştir. Uyguladığımız RE analizinde izolat-
ların band kalıplarının yorumlanmasında kolaylık
sağlaması açısından bazı referans tipler her RE ana-
liz çalışmasına dahil edilmiştir. Böylece elde edilen
band sayısının altgrup uyumluluğunnu aynı sıra
bandların seviyesine de bakılarak tip tayini daha ra-
hat yapılabilmiştir. RE analizi sonucunda izolatların
6’sı Adv 40, 4’ü Adv 41, 3’ü Adv 2 ve biri Adv 5
olarak saptanmıştır. İzolatların band kalıpları refe-

rans suşlardan belirgin bir farklılık göstermemiştir.
Kullanılan iki farklı restriksiyon enzimine rağmen bir
izolatın alt grubu ve tip ayırımı yapılamamıştır. Bu
izolatın Sma I enzimi ile kesim sonrası az sayıda
band içermesi daha çok altgrup A üyesi olabileceği-
ni desteklemekle birlikte jel üzerinde birbirine yakın
yürüyen farklı bandların var olup olmadığı ayırt edi-
lememiştir. Yorumlanmasında zorluk çekilen bu tip-
lerin ayırımı için radyoaktif izotopların kullanıldığı
HIRT işleminin yapılması veya daha çok çeşitli en-
zim kullanılması önerilmektedir (29).

Çocuk ölümlerinin başlıca sebeplerinden biri
olan akut gastroenteritler dünya üzerinde halen en
önemli sağlık sorunlarından biri olarak güncelliğini
korumaktadır (1). İnfeksiyöz diyarelerin yaklaşık
%30-40’ı viral gastroenteritlere bağlıdır. Bakteriyel
ve parazitik patojenlerin yanında günümüzde halen
akut gastroenteritlerin üçte birinde sebep olan etken
bilinmemektedir (16). Karşılaştırmalı çalışmalarda
EAd’lerin viral gastroenterit etkenleri arasında rota-
virüslerden sonra, astro veya calicivirüslerden önce
ikinci sırada yer aldıkları gösterilmiştir. Gelişmiş ülke-
lerde gastroenteritlerde etken ajan olarak görülen bu
virüsler, sırasıyla %30-40, %5-20 ve %3-5 oranında
sorumlu tutulmuştur (16). Bates ve arkadaşları EM
ile pozitif bulunan 1426 dışkıda, viral gastroenterit
etkenlerini olarak sıraladıklarında, 1117 (%78.3),
254 (%17.8) ve 55 (%3.9) oranlarında sırasıyla ro-
tavirüs, Adv ve astrovirüs bulunduğunu kaydetmişler-
dir. Adv bulunanların 234’ü (%80) EAd olarak belir-
lenmiştir (30). Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geliş-
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Şekil 2. EAd’lere bağlı gastroenteritlerin mevsimlere göre dağılımı ve izolasyon oranları.

AYLAR Toplam

Ocak-Şubat-Mart Nisan-Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos-Eylül Ekim-Kasım-Aralık

Örnek sayısı 31 54 67 42 194

İzolasyon 2 (%6.5) 3 (%5.5) 2 (%3.0) 3 (%7.1) 10 (%5.2)

1 Adv 40 1 Adv 41 2 Adv 41 2 (%3.0) 6 Adv 40,

1 Adv 40 2 Adv 41 1 Adv 41 4 Adv 41
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mekte olan ülkelerde de EAd’ler, gastroenteritlerin
önemli etkenlerindendir (10,14,15). Ancak, hastane
içi veya dışı EAd sıklığında, raporlar arasında büyük
farkların olduğu bildirilmiştir. Bu farklı oranlar tam
olarak izah edilememekle birlikte çalışmaların belli
süreler içinde belli bir hasta grubunu içermesi ve
farklı coğrafik bölgelerde EAd’lerin dağılımının oy-
nama göstermesinden kaynaklanıyor olabilir. Bizim
çalışmamızda EAd’ler %5.2 oranında bulunmuştur.
Ülkemizde viral izolasyon sonuçlarına dayanan EAd
sıklığını gösteren çalışma olmamakla birlikte antijen
saptamaya yönelik kitler ile yapılan iki çalışmada
%5.8’lik ve %10’luk oranlar bildirilmiş, ancak tip ve
altgrup ayırımı yapılmamıştır (31,32). Diyaresi olma-
yan kontrol olgularının yer aldığı çalışmalarda %0-2
oranlarında EAd bildirilmiştir. Asemptomatik olgu-
larda %4-5 oranında EAd bulunduğunu bildiren ra-
porlar mevcut olmakla birlikte bu çalışmalarda alı-
nan örneklerin EAd salgınları arasında alınmış olma-
sı yanıltıcı olabilir (33). Gastrointestinal şikayeti ol-
mayan 34 çocuktan alınan dışkılarla yapılan çalış-
malarda EAd tespit edilmemiştir. Aynı şekilde Kot-
loff ve arkadaşları da kontrol grubu olarak aldıkları
155 çocuğun dışkısında EAd görülmediğini bildir-
mişlerdir (34).

Çalışmamız, hastane içi EAd infeksiyonlarını ta-
nımlama amacı ile yapılmamış ve EAd’lere bağlı her-
hangi bir salgın gözlenmemiştir. Ancak daha önceki
çalışmalarda EAd’lere bağlı salgınlar rapor edilmiş
ve bu virüslerin epidemiyolojik ve kilinik bilgilerinin
büyük çoğunluğu bu salgınlar sırasında tarif edilmiş-
tir (35-37). Chiba ve arkadaşları 1983’te bir çocuk
bakımevinde aynı odada kalan 11 çocuktan diyaresi
olan 7 çocukta Adv 40 infeksiyonunu bildirmişlerdir
(36). Geri kalan sağlıklı 4 çocuktan birinin dışkısında
EAd salınımı ve bütün çocuklarda serokonversiyon
gözlenmiştir. Bu salgın, rotavirüs ve calicivirüs sal-
gınları ile karşılaştırıldığında diyare genel olarak da-
ha hafif seyretmiş, ancak bir olguda fatal sonuçlan-
mıştır. Yolken ve arkadaşları hastane içi salgın yö-
nünden 12 haftalık dönemde prospektif takip ettiği
27 akut gastroenteritli çocuğun 14’ünde (%52) et-
ken olarak EAd’lerin varlığını kaydetmişlerdir (37).
Kontrol olarak inceledikleri ve diyaresi olmayan 72
çocuğun birinde EAd bulmuş ve EAd’lerin hastane
içi akut gastroenterit olgularında önemli bir rol oyna-
dığını öne sürmüşlerdir. Kotloff ve arkadaşları hasta-
ne dışı ve hastane içi gastroenterit olgularında
EAd’lere bağlı gastroenteritleri araştırmış ve 81 ço-
cuğun 5’inde (%6.2) hastane içi infeksiyon rapor et-
mişlerdir (34). Yolken’den farklı olarak Kotloff, EAd
sıklığını hastane dışı (%5.1) ve içinde biribirine yakın

oranlarda bulmuştur. Ayrıca Kotloff hastane içinde
EAd salınımını, hastane dışına göre anlamlı olarak
yüksek bulmuştur. Kotloff’un farklı klinik serilerde
yaptığı bu çalışmanın diğer bir katkısı rotavirüs ve
bakterilere bağlı olgulara dayanılarak konulan nozo-
komiyal diyare tanımının değiştirilmesidir. Nozoko-
miyal diyarelerde hastaneye yatıştan üç gün sonra
başlayan diyare tanımı Adv’lar için geçerli değildir,
bu nedenle bu sürenin yedi güne çıkarılması öneril-
miştir (34). Bizim olgularımızda ise hastaneye yatış
öyküsü olan 3 olgu mevcut olup bunların hiçbirinde
Adv izole edilmemiştir.

Yapılan az sayıdaki çalımalarda, farklı merkez-
lerden toplanan bilgilerde bakteriyel ve diğer viral et-
kenlerle birlikte EAd’lerin bulunma sıklığının %0.8-
6 arasında bildirilmiştir (9,10,16).Kim ve arkadaşla-
rı Kore’de yaptıkları çalışmada akut gastroenterit ol-
gularının %6’sında rotavirüs ve EAd’leri birlikte bul-
duklarını bildirmişlerdir (9). Ancak Khan’ın Bengla-
deş’te yaptığı çalışmada olguların %24.8’inde, Shi-
gella, Salmonella, Vibrio türleri ve rotavirüslerin
herhangi biriyle birlikte EAd infeksiyonunun bulun-
duğu kaydedilmiştir. Bu kadar yüksek oranda eş za-
manlı infeksiyonun görülme sabebi tartışılmamış,
ancak bu olgular epidemiyolojik değerlendirmeye
dahil edilmemiştir (10). Çalışmamızda akut gastroen-
teritli çocuklarda EAd’lerin yanında diğer viral veya
bakteriyel etkenlerin sıklığı araştırılmamıştır.

EAd izolasyonlarında Adv 40 ve 41 birbirlerine
yakın oranlarda ve/veya Adv 41 predominant tip
olarak rapor edilmektedir. Bu konuda yapılan ilk ça-
lışmalarda, 1980’li yılların başlarında Adv 40 daha
çok bildirilmekte iken İngiltere, Kanada, Hollanda ve
Japonya’da yapılan uzun süreli çalışmalarda 1980’li
yılların ortalarından itibaren Adv 41’in prevalan du-
ruma geçtiği ve Adv 40 izolasyonunda azalma oldu-
ğu gözlenmiştir (14,20,38,39). Sadece 1993’te Ba-
tes ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada
bunun tersi rapor edilmiştir (30). Son olarak 1995
yılında bildirilen ve 12 senelik dönemi kapsayan bir
çalışmada da böyle bir değişiklik tespit edilmemiş,
ancak ilerleyen zaman içinde Adv 41’e göre Adv
40’a daha az oranda rastlanmıştır (26). Bütün bu ça-
lışmalarda her yıl toplam Adv altgrup-F izolasyon
oranı yaklaşık aynı kalmıştır Tip dağılımındaki deği-
şikliğe dayanan bu gözlem Adv 41 aktivitesindeki
minör antijenik değişikliklere bağlanmıştır (20). RE
analizi EAd’lerin ve özellikle Adv 41’in oldukça he-
terojen virüsler olduğunu göstermektedir (38). Son
olarak Adv 41’in antijenik reaktivitesine göre M1-
M3 olmak üzere üç alttipinin bulunduğu bildirilmiştir.
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Son senelerde M3’ün diğer alttiplerle birlikte Adv
40’ın önüne geçtiği ve M3 alttipinin bazı ülkelerdeki
sirkülasyonunun Adv 41’in prevalansındaki artıştan
sorumlu olduğu öne sürülmüştür (20). Restriksiyon
enzim kesim profilleri ve Adv 41’in monoklonal alt-
tiplerinin varlığı ile EAd’ler günümüzde endemik
grup Adv’lar olarak sınıflandırılmaktadırlar (1,16).
Son çalışmalarda Adv 41, izolatların %60-85’ini
içermektedir (20,25,26). Jarecki-Klan ve arkadaşla-
rı Adv 40 ve 41’i sırasıyla %41 ve %59 oranlarında
bildirmişlerdir (10). Çalışmamızda olguların sayısı az
olmakla birlikte izolatların çoğunluğunu (%60) Adv
40 oluşturmaktadır. Buna dayanarak diğer bir çok
ülkeden farklı olarak, ülkemizdeki predominant tipin
Adv 40 olduğu söylenebilir. Ancak bunun doğrulan-
ması için adenovirüs izolasyonu sayısının artırılması
gerekmektedir. 

Görülme sıklığı dışında diğer epidemiyolojik bul-
gular ve klinik özellikler yönünden Adv tip 40 ve 41
infeksiyonları genellikle belirgin farklılık gösterme-
mektedir (10,26,40). EAd infeksiyonlarının büyük
çoğunluğu iki yaşın altındaki çocuklarda meydana
gelir (1,16). Yapılan seroepidemiyolojik çalışmalar,
dört yaşın altındaki çocukların çoğunluğunun bir
EAd infeksiyonu geçirdiğini göstermektedir (1). Ça-
lışmamızda EAd’lere bağlı gastroenteriti olan çocuk-
lardan en küçüğü 26 günlük iken en büyüğü 4 yaşın-
dadır ve olguların %90’ı iki yaşın altındadır. Dört ço-
cuk 6 aylıktan küçük, 2 çocuk 6-12 aylık, 3 çocuk 1-
2 yaş arasındadır. Diğer etkenlere bağlı gastroenteri-
ti olan çocuklarda ise 0-6 ay arasında 22 olgu, 6-12
ay arasında 24 olgu, 1-2 yaş arasında 59 olgu ve iki
yaşın üstünde 81 olgu mevcuttur. Daha önce yapıl-
mış olan karşılaştırmalı çalışmalarda, Scot-Taylor ve
arkadaşları EAd infeksiyonlarına üç aylıktan küçük
çocuklarda, de Jong ve arkadaşları ise altı aylıktan
küçük çocuklarda rotavirüs infeksiyonlarına göre an-
lamlı derecede yüksek oranda rastlamışlardır
(20,25). Aynı çalışmalarda 6 ay-2 yaş arasındaki ço-
cuklarda ise tersi bir durum gözlenmiştir. Benzer bul-
gular diğer bazı araştırıcılar tarafından da rapor edil-
mekle birlikte anlamlı fark olmadığını bildiren rapor-
lar da mevcuttur (30,38,41). Jarecki-Khan ve arka-
daşlarının erkek çocuklarda Adv 40 ve 41 infeksiyo-
nunu kız çocuklardan iki kat daha yüksek oranda
bulmuş olmasına rağmen bizim çalışmamızda anlam-
lı bir fak elde edilmemiştir (10). Diğer çalışmalarda
da olgularda cinsiyet açısından belirgin farklılık bulan
olmamıştır (16,34,40). Kış aylarında daha çok rast-
lanan rotavirüs ve astrovirüs infeksiyonlarına karşılık
EAd’lere bağlı infeksiyonlarda mevsimsel dağılımda
bir farklılık göze çarpmamaktadır (16,41). Grimwo-

od ve arkadaşlarının çalışmasında Mayıs ayındaki
%7.2 oran dışında diğer aylarda %2-4 oranında EAd
bildirilmiştir (26). Jarecki-Khan ve arkadaşları Şubat
ve Mart aylarında daha yüksek oran tespit etmişler-
dir. Shinozaki ve arkadaşları ise Eylül ve Ekim ayla-
rında oranda artış olduğunu bulduklarını bildirmişler-
dir (39). Diğer araştırmacılar ise bütün yıl boyunca
aynı oranda EAd tespit etmişlerdir. Bizim çalışma-
mızda, EAd’lere sonbahar ve kış aylarında daha yük-
sek oranda olmakla birlikte bütün mevsimlerde rast-
lanmış, en düşük izolasyon oranı ise yaz aylarında
görülmüştür. 

EAd infeksiyonlarının en önemli semptomu diya-
redir. İnfekte olguların %90’ı bu şikayetle başvurur-
lar. EAd ile meydana gelen diyare genellikle 5-12
gün sürer ve nadiren iki haftayı geçer (16,41). Bir ol-
gu dışında çalışmamızda diyare süresi bu sınırlar için-
de seyretmiş, diyare süresi ortalama 7.5 gün olarak
belirlenmiştir. Bir olguda ise 16 gün sürmüştür. EAd
infeksiyonlarının %60-90’ında diyarenin başlangı-
cında genellikle birkaç gün süren kusma görülmekte-
dir (16,41). Bizim olgularımızda bu semptoma daha
az oranda rastlanmıştır (%40). Diyarenin vasfı genel-
likle suludur ve nadiren kan ve mukus içerir. Bizim
olgularımızda dışkıda kan ve biri dışında mukus göz-
lenen olmamakla birlikte Grimwood ve arkadaşları
%23 olguda, Kotloff ve arkadaşları olguların yarısın-
da dışkıda mukus gözlemişlerdir (26,34). Diğer et-
kenlere bağlı gastroenteriti olan olgularla karşılaştı-
rıldığında EAd tespit edilen olgularımızda günlük dış-
kılama sayısı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş-
tur. Diğer araştırıcılar da benzer gözlemleri rapor et-
mişlerdir ve rotavirüs gastroenteritlerine göre günlük
dışkılama sayısını anlamlı oranda yüksek bulmuşlar-
dır (25,30,41).

EAd’lere bağlı gastroenterit olgularının %30-
90’ında diyare ile birlikte hastalığın ilk birkaç günün-
de düşük derecede (35.6 – 38.8°C, rektal), nadiren
39°C’yi geçen ateş bulunabilir (16,41). Bizim olgu-
larımız arasında 39°C’yi geçen yüksek ateşli olguya
rastlanmamıştır ve hafif ateş olguların %30’unda tes-
pit edilmiştir. EAd’lere bağlı infeksiyonlar hafif veya
orta şiddette seyreder ve genellikle hastanın hasta-
neye yatırılmasını gerektirmez (16). Salgınlar sırasın-
da yapılan prospektif çalışmalarda gastroenterit ol-
gularının %10-20’si, retrospektif taramalarda ise
%10’undan azının hastaneye yatırıldığı bildirilmiştir
(26,36,40). Çalışmamızda EAd infeksiyonu tespit
edilen olguların çoğunun genel durumu iyi olarak bu-
lunmuş ve hastaneye yatırılmadan oral rehidratas-
yon tedavisi ve aile eğitimi ile tedavi edilmişlerdir.
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Ancak orta decede dehidratasyon, olgularımızın
yarısında gözlenmiştir. Bir olguda ise hipernatremi
ve ileri derecede dehidratasyon bulunmuş ve polikli-
nikte intravenöz sıvı verilerek 6 saatlik gözlemi taki-
ben ağızdan sıvı tedavisi uygulanmıştır. Diğer araştı-
rıcılar da EAd infeksiyonu bulunan olguların %40-
80’inde hafif ve orta derecede, %10’undan azında
ise ağır dehidratasyon kaydetmişlerdir (16). Kotloff
ve arkadaşları hastane içi EAd infeksiyonlarının da-
ha hafif seyrettiğini rapor etmişlerdir (34). Birçok
araştırmacı ateş, kusma ve hastalığın şiddeti yönün-
den rotavirüs gastroenteritleri ile bunlar arasında
benzerlik bulunduğunu kaybetmişlerdir (26,36,41).

Yolken EAd salınımı ile solunum yolu semptom-
ları arasındaki bağlantıyı bulmasına rağmen (olgula-
rın %93’ü) daha sonra yapılan birçok çalışmada bu
ilişki gösterilememiştir (37). Bizim olgularımızda da
solunum yolu şikayeti olan sadece bir olgu görülmüş-
tür. Dikkat çekici bir nokta olarak, non-F Adv tespit
edilen 5 olgudan 3’ünün diyare ile birlikte solunum
şikayetinin de (burun akıntısı, öksürük, farenjit veya
otit) mevcut olmasıdır. Bu olguların izolatlarının 2’si
Adv 2 olarak bulunmuş diğeri ise tiplendirilememiş-
tir. Solunum yolu semptomları bulunan olguların ga-
itaları ile Adv salımınının bulunduğu daha önce de
birçok çalışmada bildirilmiştir (1,16). Ancak bizim
çalışmamızda solunum yolu materyali çalışılmadığın-
dan bu semptomların Adv’lere bağlı olabileceği doğ-
rulanmamıştır. 

Çalışmamız, hastanemizde EAd’lerin hem izolas-
yonu hem de küçük çocukların gastroenteritlerinde-
ki sıklığına ilişkin yurdumuzda yapılan ilk çalışma ol-
ması ve Adv’lerin epidemiyolojik yönden araştırılma-
sında önem taşıyan RE analizinin kullanılması sebe-
biyle önem taşımaktadır. Sonuçlar, ülkemizdeki in-
fantil gastroenteritlerde Adv tip 40 ve tip 41’in
önemli etkenler olduğunu düşündürmektedir. Elde
edilen viral izolatların tiplendirilmesinde RE analizi
faydalı bulunmuştur. Antijenik veya genomik özellik-
leri yönünden önemli bir farklılık içeren EAd izolatı
saptanmamıştır. EAd’lerin tanısında kullanılacak ti-
cari kitlerin uygun monoklonal antikor kullanılması
halinde toplumumuzdaki EAd suşlarını belirleyebile-
cek nitelikte olduğu bu ön çalışma ile belirlenmiştir.
Ayrıca dünya üzerinde önemli bir sağlık problemi ol-
ması sebebiyle, akut viral gastroenterit etkenlerine
karşı geliştirilmeye çalışılan aşıların ülkemizdeki uy-
gulanabilirliği hakkında ön bilgi elde edilmiştir. 
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