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ÖZET

Çocukluk ça¤› akut ishallerine tedavi yaklafl›mlar›nda viral etkenler gözard› edilerek, endikasyon d›fl›
ampirik antibiyotik kullan›lmas› ülkemizde çok s›k rastlanan bir durumdur. Bu çal›flmada üç yafl›n alt›ndaki akut
ishalli 60 çocukta rotavirüs ve enterik adenovirüs serotip 40, 41’in s›kl›¤› ve risk faktörleri alt› ayl›k sürede
incelenmifltir. Rotavirüs infeksiyonunun s›kl›¤› %33.3 olarak bulunurken, daha persistan ishalle seyreden
enterik adenovirüslere ba¤l› infeksiyonlar›n s›kl›¤› %14.9 olarak bulunmufltur. ‹ki vakada da dual (ikili) infek-
siyon saptanm›flt›r. ‹kili infeksiyon saptanan vakalarda hastal›¤›n fliddetinden ziyade, semptomlar›n süresinde
uzama dikkati çekmifltir. Kontrol grubunda saptanan yüksek pozitiflik oran› (%10), rotavirüslerde oldu¤u gibi
enterik adenovirüslerde de asemptomatik tafl›y›c›l›¤›n çok yüksek oldu¤unu düflündürmektedir. Çal›flman›n
sonuçlar› viral ajanlara yönelik h›zl›-do¤ru primer antijen tarama yöntemlerinin önemini bir kez daha vurgula-
maktad›r. 
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SUMMARY

Frequency, Risk Factors and Methods Chosen in the Diagnosis of Rotavirus and 

Enteric Adenovirus Infections in Under 3 Years Age Children with Acute Gastroenteritis

The usage of empirical antibiotics for acute diarrheal diseases of children without taking viral etiology
into consideration is seen commonly in our country. In this study frequency and risk factors of Rotavirus and
Enteric Adenovirus serotype 40, 41 infections were investigated in 60 children under 3 years age during a
period of 6 months. While the incidence of Rotavirus infection was %33.3, the incidence of Enteric
Adenovirus infection which cause more persistant diarrhea was %14.9. Dual infection was also determined
in 2 cases and in these infections increased duration of symptoms rather than increased severity of disease
attracted attention. High positivity (10%) of Enteric Adenovirus determined in control group suggests that
asymptomatic carriage of Enteric Adenovirus is very high as of Rotavirus. The result of this study emphasizes
the importance of rapid -correct antigen detection methods for viral agents once more. 
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GİRİŞ

Akut ishaller dünya genelinde infant ve çocukla-
rın en önemli morbidite ve mortalite nedenleri ara-
sında olup, viral üst solunum yolu infeksiyonlarından
sonra ikinci sırayı alan hastalık grubudur. Akut ishal-
ler ve dehidratasyondan en sık etkilenen grup beş
yaşın altındaki çocuklar olmakla birlikte ölümler en
çok iki yaşın altındaki çocuklarda görülmektedir (1).
Etyolojik ajanlar göz önüne alındığında viral patojen-
lerin %30-40’lara varan oranlarla ilk sırayı aldıkları
bilinmektedir. Sıklık sırasına göre; Rotavirüsler (RV),
Enterik Adenovirüsler (EAd, Norwalk ve Norwalk-li-
ke virüsler iyi tanımlanmış ve klinik önem arzeden
virüslerdir (2). Rotavirüsler, Reoviridae ailesinden çift
sarmallı RNA virüsüdür. En sık 6-24 ay arası infant-
larda şiddetli diyareye neden olan bu virüs sulu ishal
olgularının %30-60’ından sorumludur. Çok düşük
doz inokülum (20-200 virüs partikülü) infeksiyonun
başlaması için yeterlidir. Ayrıca asemptomatik taşıyı-
cılık özellikle yuvalarda ve hastane koğuşlarında in-
feksiyonun kolayca yayılmasına yol açan faktörler
arasındadır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yıllık orta-
lama 3.5 milyon olgu bildirilmekte ve bunların %35’i
hospitalizasyonu gerektirmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerde bu oran daha da yüksektir (125 milyon ol-
gu/yıl). Bu olguların 18 milyonu şiddetli dehidratas-
yonla seyretmektedir. Dünyada yılda 4.6 milyonu
bulan ishale bağlı bebek ölümü olgularının %20-
40’ından RV’ler sorumludur (2,3). RV infeksiyonları
1-3 günlük inkübasyon süresinin sonunda ateş, kus-
ma, ishal, karın ağrısı ve solunum sistemi semptom-
ları ile başlar. Sıvı-elektrolit kaybı, izonatremik tipte
şiddetli dehidratasyon ve asidoz nedeniyle olguların
hospitalizasyonu gerekebilir. Daha seyrek rastlanan
komplikasyonlar olarak abdominal distansiyon, nek-
rotizan enterokolit, invaginasyon, gastrointestinal
kanama, Reye sendromu, hemolitik üremik send-
rom, ani bebek ölümü olguları da bildirilmiştir (4).
Tedavisi semptomatiktir. 

Enterik Adenovirüsler (Subgenus F, serotip 40,
41) genetik materyali çift sarmallı DNA yapısında
olan zarfsız virüslerdir. En sık 0-3 yaş grubu çocuk-
larda akut ve uzamış ishal nedeni olan bu virüs,
RV’den sonra ikinci sırada yer alır. Görülme sıklığı
%5-15’dir. Hastalık 8-10 günlük inkübasyon süresi-
nin sonunda ateş, ishal ve kusma ile başlar. İnfeksi-
yon yılın tüm aylarında görülür. Çocuk servislerinde
ve kreşlerde salgınlara yol açabilir. İshalin süresi ge-
nellikle 14 güne kadar uzayabilmekte bazen bu süre-
yi aşabilmektedir. EAd serotip 40’a bağlı ishalin sü-

resi ortalama 8.6 gün, serotip 41’e bağlı ortalama
ishal süresi 12.2 gündür. 

Komplikasyonları; dehidratasyon, metabolik asi-
doz ve laktoz intoleransıdır (4,5). Tedavisi sempto-
matiktir. 

Bu çalışmada, rasyonel olmayan antimikrobiyal
uygulamalarının yaygınlığı (etyolojik ajanların gözar-
dı edilmesi) nedeniyle çocukluk çağı akut ishallerinin
tanısında hızlı-doğru, antijen tanı yöntemlerinin öne-
minin vurgulanması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Çalışma Ekim 1995-Nisan1996 tarihleri arasın-
daki 6 aylık sürede yapılmıştır. Araştırmada üç yaşın
altındaki akut ishalli 60 bebek, rotavirüs ve enterik
adenovirüslerin insidansı ile RV infeksiyonunun yaş,
cinsiyet, aylara göre dağılımı, dehidratasyonun dere-
celeri ve tipi ile altta yatan hastalıklar, beslenme bo-
zukluğunun olaya katkısı, anne sütü alımı ile ilişkisi
incelenmek üzere prospektif çalışmaya alınmıştır. 

Akut ishal nedeniyle yatırılan hasta sayısı 47, po-
liklinik kontrolleriyle ayaktan tedaviye alınan hasta
sayısı 13 idi. Kız hasta sayısı 21, erkek hasta sayısı
39’du. Erkek/kız oranı 1.85 idi. Yaş ortalamaları ise
16.2±14.0 ay bulundu. Kontrol grubundaki 33 ol-
gunun 15’i erkek, 18’i kız, erkek/kız oranı 0.83 bu-
lundu. Kontrol grubundakilerin yaş ortalaması ise
18.69±7.7 aydı. Kontrol grubunda esas alınan kri-
ter son yedi gün içinde ishal, ateş, kusmanın olma-
masıydı. 

Enterik adenovirüs çalışma grubu, üç yaşın altın-
daki 47 ishalli hasta ile 20 sağlıklı çocuktan dışkı ör-
nekleri alınarak oluşturuldu. Hasta ve kontrol grup-
larında RV enteritlerindeki kriterler esas alındı. Has-
taların sorgulamasında ishal süresi, günlük dışkılama
sayısı, kan ve müküs içeriği, aile içi bulaşım olup ol-
madığı, altta yatan hastalıklar, ateş, kusma, solunum
sistemi semptomlarının eşlik edip etmediği, anne sü-
tü alımı, antibiyotik kullanımı, hastaneye başka bir
nedenle yatırılmış ise ishalin kaçıncı günde başladığı
gibi sorular yer aldı. Dışkının direkt mikroskopik in-
celemesinde lökosit, eritrosit, parazit, protozoon
araştırıldı. Özellik saptanmayan örnekler RV antijeni
yönünden Rotatec Rotavirus Lateks Aglütinasyon ki-
ti ile teste tabi tutuldu. Testin duyarlılığı %86, spesi-
fikliği %95’dir. Bu yöntemin seçilmesinin nedeni çok
çabuk sonuç vermesi (15 dakika), duyarlılık ve özgül-
lüğünün yüksek olması, pahalı olmaması ve tedaviyi
planlamada yol gösterici bir test olmasıydı. Dışkıda-
ki enterik adenovirüslerin antijeni ise lateks aglüti-
nasyon kitlerinin duyarlılıklarının düşük olması nede-
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niyle (%46) IDEIATM Adenovirus Enzim İmmunassay
kiti ile araştırıldı (DAKO). Bu yöntemde kullanılan
kit, diğer gastroenterit etkeni virüsler, bakteriyel ve
paraziter etkenler, Candida türleri ve adenovirüsle-
rin diğer serotipleri ile çapraz reaksiyon vermemek-
teydi. Testin duyarlılığı (viral nötralizasyon testi ile
karşılaştırmalı olarak) %97.6, spesifikliği %98.6, ko-
relasyonu %98’dir. Aynı testin elektron mikroskopik
yöntemle karşılaştırmalı duyarlılığı %90.1, spesifikli-
ği %99, korelasyonu %99.5’dur. Materyalde antijen
araştırması kitlerin önerdiği prosedüre göre yapıl-
mıştır. 

BULGULAR

Çalışmaya alınan üç yaşın altındaki gastroenterit-
li 60 hastanın 20 tanesinin dışkısında RV antijeni
pozitif bulunmuştur. Kontrol grubu olarak alınan 33
çocuğun ise 5 tanesinde RV antijeninin pozitif oldu-
ğu saptanmıştır (%15). Hasta ve kontrol grupları
arasındaki farklılık, istatistiksel olarak anlamlı bulun-
muştur (Tablo 1). RV infeksiyonlarının cinsiyete gö-

re dağılımı incelendiğinde ise aradaki fark istatistik-
sel olarak anlamsız bulunmuştur (Tablo 2). Yaş grup-
larına göre incelendiğinde 6-36 ay arası yaş grubun-
da infeksiyonun görülme sıklığı, 0-6 ay yaş grubuna
göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuş, ancak, grup-
lar tek tek incelendiklerinde aralarında anlamlı bir
farklılık göze çarpmamıştır (Tablo 3). İnfeksiyonun
aylara göre dağılımı incelendiğinde Şubat ayındaki
olgu sayısı diğer aylardan anlamlı derecede fazla idi.
Diğer aylar kendi aralarında incelendiğinde ise an-
lamlı bir farklılık gözlenmemiştir (Tablo 4). 

Çalışma grubunda anne sütü alma oranı %93.3
olarak bulundu. Akut ishalli 60 bebeğin sadece 4 ta-
nesi anne sütü almamıştı. Bunların 2’sinde RV pozi-
tif bulundu. Anne sütü almış RV pozitif hasta sayısı
18, oranı %32 idi. İki grup arasındaki fark anlamsız
bulundu (Tablo 5). Eşlik eden solunum sistemi semp-
tomları incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık gözlenmedi (Tablo 6). 

Dehidratasyon derecelerine göre çıkan sonuçlar
Tablo 7’de sunulmuştur. Dehidratasyonun tiplerine
göre yapılan değerlendirmede sadece bir olguda hi-
pernatremik, geri kalan olgularda ise izonatremik
tipte dehidratasyon gözlenmiştir. Nozokomiyal gast-
roenteritli olguların RV ile ilişkisi incelendiğinde no-
zokomiyal kökenli 21 olgunun 6’sında etken RV ola-
rak saptandı (%28.5) (Tablo 8). 

Çalışmadaki EAd’lerin insidans araştırmasında
akut ishalli 47 olgunun 7’sinde EAd’lere ait antijen
saptanmış, sıklık oranı %14.9 olarak bulunmuştur.
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Tablo 1. Hasta ve Kontrol Guruplarında Rotavi-
rüs İnsidansı.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

sayı % sayı %

Hasta grubu  n=60 20 33.33 40 66.67

Kontrol grubu  n=33 5 15.15 28 84.85

x2= 3.581,  p=0.047

Tablo 2. Hasta Grubunda Cinsiyete Göre Dağı-
lım.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

Erkek n=39 13 26

Kız n=21 7 14

p=0.1730

Tablo 3. İnfeksiyonun Yaş Gruplarına Göre Da-
ğılımı.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

0-5 ay n=13 3 10

6-11 ay n=17 8 9

12-23 ay n=14 5 9

24-36 ay n=16 4 12

p=0.458

Tablo 4. İnfeksiyonun Aylara Göre Dağılımı.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

Ekim n=2 0 2

Kasım n=11 3 8

Aralık n=15 2 13

Ocak n=9 2 7

Subat n=12 9 3

Mart n=6 4 2

x2=15.874, p=0.05

Tablo 5. Anne Sütü ile Rotavirüs İlişkisi.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

Anne sütü alan grup n=56 18 38

Anne sütü almayan grup n=4 2 2

p>0.05



Kontrol grubu olarak alınan 20 olgunun 2’sinde
EAd antijeninin pozitif olduğu görülmüştür. Hasta ve
kontrol grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı ve asemptomatik taşıyıcılığın yük-
sek olduğu anlaşılmıştır (Tablo 9). 

Dışkı örneklerinde EAd antijeni bulunan 2 olgu
da aynı zamanda RV pozitifliği de saptanmış ve bu
olgular ikili infeksiyon olarak değerlendirilmiştir. 

TARTIŞMA

Akut ishalli çocuklarda endikasyon dışı yaygın
antibiyotik kullanımı hızla artan direnç sorununa ve
ülke ekonomisine olumsuz etkiler yapmaktadır. 

Mikrobiyolojik açıdan virüs antijenini tanımlayıcı
hızlı ve güvenilir testlerin primer taramalarda daha

yaygın kullanımı, alınacak önlemler ve tedaviyi yön-
lendirmek açısından çok önemlidir (6). Enterik ade-
novirüslerle (serotip 40 ve 41) oluşan ishaller çocuk-
larda rotavirüs ishallerinden sonra en sık hospitali-
zasyonu gerektiren, daha persistan seyir gösteren ve
sık rastlanan hastalık grubudur (6). İshalin süresi ge-
nellikle iki haftaya kadar uzayabilmekte, bazen bu
süreyi geçebilmektedir. Thomas ve arkadaşlarının
araştırmasında, çocuk hastanelerinde kullanılması
gereken ideal rotavirüs testinin doğru tanı koyduran,
hızlı ve uygulanması kolay bir yöntem olması gerek-
tiği ve tek hasta için ELISA testinin “cost-effective”
olmadığı, zaman kaybına yol açtığı ve bazı ELISA
testlerinin, lateks testlerine göre duyarlılıklarının da-
ha az olduğu belirtilmiştir. Gerek EIA gerekse LA
tekniklerinin spesifikliğinin mükemmel olması nede-
niyle RV antijeni taramalarında kullanılması önerilir-
ken, EAd’lerin primer taramalarında ise düşük du-
yarlılık nedeniyle lateks aglütinasyon testlerinin yeri-
ne, güvenilirliği ve spesifikliği yüksek EIA kitlerinin
kullanılması gerekmektedir (6-9). 

Ülkemizde RV insidansı; Yıldırmak ve arkadaşla-
rı tarafından Ankara bölgesinde süt çocuklarında
%29, Kanra ve arkadaşları tarafından iki yaşın altın-
daki olgularda %16.3 olarak bulunmuştur (10,11).
Middleton ve arkadaşlarının 385 semptomatik olgu-
da yaptıkları çalışmada yılın tüm aylarında RV yayı-
lımının olduğu, kış aylarında bu oranın %50’lere çık-
tığı, sıcak aylarda ise üç olgudan bir tanesinde RV
antijeninin pozitif olduğu bildirilmektedir (12). Aynı
çalışmada 4 olgunun kaybedildiği, bir olguda ise şid-
detli dehidratasyonun yanında ciddi nörolojik sekel-
ler ve intravasküler koagülasyonun geliştiği bildiril-
miştir. Ismail Haffejee’nin 1995’de yayınlanan
RV’lerin epidemiyolojisine ilişkin makalesinde RV
prevalans hızının endüstrileşmiş toplumlarda %38-
89 arasında olduğu, üçüncü dünya ülkelerinde ise
%20-46 civarında seyrettiği, anne sütünün koruma-
da yetersiz kaldığı bildirilmektedir (3). Asemptomatik
taşıyıcılık 1 ay-12 yaş arası çocuk topluluğunda
%16, kreşlerde ise %12 -30 olarak bildirilmiştir (3).
Santhosam ve arkadaşlarının çalışmasında RV’nin
insidansı %73 olarak bulunmuştur (13). 
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Tablo 6 . Solunum Sistemi Semptomları ile Rotavirus İlişkisi.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

Solunum sistemi semptomu olanlar n=32 11 21

Solunum sistemi semptomu olmayanlar n=28 9 19

p> 0.05

Tablo 7. Dehidratasyon Dereceleri ile Rotavirüs
İlişkisi.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

Dehidratasyon yok 12 25

Hafif derecede dehidratasyon 6 13

Orta derecede 2 2

Ağır dehidratasyon Yok Yok

X2=0.540   p>0.05

Tablo 8. Toplumdan Kazanılmış ve Nozokomi-
yal  Rotavirüs Olgu Sayıları.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

Nozokomiyal 6 15

Toplumdan kazanılmış 14 25

p>0.05

Tablo 9. Enterik Adenovirüslerin İnsidansı.

Rotavirüs (+) Rotavirüs (-)

Hasta gurubu 7 40

Kontrol grubu 2 18

X2=0.29   p>0.05



Bizim çalışmamızda üç yaşın altındaki akut ishal-
li bebeklerde RV insidansı %33.3 olarak bulunmuş,
bunların %65’inin hospitalize edilmesi gerekmiştir.
Kontrol grubundaki 33 olgunun 5 tanesinde RV po-
zitif bulunmuştur (%15) (p<0.05). Diğer aylarla kı-
yaslandığında Şubat ayındaki olgu sayısının istatistik-
sel olarak anlamlı derecede fazla olduğu gözlenmiş-
tir. Altı-11 ay arası yaş grubunda RV infeksiyonunun
sıklığı en yüksek bulunmuştur. Üç ayın altındaki be-
beklerde transplasental olarak geçen maternal anti-
korlar ve anne sütü ile beslenme nedeniyle RV’lerin
neden olduğu hastalığa karşı direnç oluşmaktadır (2).
Bu dirençte anne sütündeki immünglobulinler ve lak-
toferrin gibi faktörlerin etkisi bulunmaktadır (14). 

Çalışmamızda RV pozitif ishalli olguların hafif ve
orta derecede izonatremik tipte dehidratasyonda ol-
dukları gözlendi. Dehidratasyonu olmayan grubun
sayıca yüksek olması, olguların gecikmeksizin hasta-
neye başvurmalarına bağlanmıştır. 

Sanhosam ve arkadaşlarının çalışmasında 135
RV pozitif ishalli olgunun %33’ünde solunum siste-
mini tutan hastalıkların eşlik ettiği gözlenmiştir. Ol-
guların %48’inde ÜSYE, %24’ünde otitis media,
%1’inde pnömoni saptanmıştır (13). Bizim çalışma-
mızda RV pozitif ve negatif grupların solunum siste-
mi semptomları karşılaştırıldığında solunum sistemi-
nin de tutulduğu olgu sayısı, RV’nin pozitif olduğu
grupta fazla olmakla birlikte istatistiksel açıdan an-
lamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir (Tablo 6). 

Çeşitli çalışmalarda nozokomiyal olguların sıklığı
%17-38 arasında bildirilmiştir (15,17). Bizim çalış-
mamızda nozokomiyal olguların sıklığı %28.5 olarak
bulunmuştur. Aylara göre dağılımda şubat ayı ilk sı-
rayı almaktadır. Malnütrisyon, hastalığın daha ve
uzun süreli seyretmesine neden olmaktadır (18). Ça-
lışmamızda olguların çoğunluğunda beslenme bo-
zukluğunun olmadığı, RV pozitif 3 malnütrisyonlu
olguda ishalin daha uzun sürdüğü görülmüştür. 

EAd’lere ilişkin insidans araştırmalarından alınan
sonuçlara göre, bu virüsün çocuklarda %3.1-22 ara-
sında akut ishal nedeni olduğunu ortaya koymuştur
(19-24). Kore’de yapılan bir çalışmada ikili infeksi-
yon (EAd + RV) oranı %6 olarak bildirilmiştir (25).
Guatemala’da üç yaşın altındaki çocuklarda yapılan
bir çalışmada 8 çocukta ikili infeksiyon tespit edil-
miştir (24). Brezilya’da 1995 yılında iki yaşın altın-
daki akut ishalli çocuklarda ELISA yöntemiyle yapı-
lan çalışmada 67 olgunun 7’sinde (%10) EAd sap-
tanmış, kontrol grubunda bu sayı daha yüksek bu-
lunmuştur (%11. 4). Bir olguda ise astrovirüs ile ikili
infeksiyon saptanmıştır. Bizim ELISA yöntemiyle

yaptığımız EAd çalışmasında üç yaşındaki akut ishal-
li olgularda bulduğumuz oran %14.9’dur. İki olguda
ikili infeksiyon (EAd + RV) saptanmıştır. Kontrol
grubunda bulunan yüksek pozitiflik oranı (%10) ne-
deni asemptomatik taşıyıcılığa bağlanmıştır. Mater-
yalin teminindeki güçlükler nedeniyle, kontrol grubu-
muzda yer alan çocukların (ishal dışı nedenlerle has-
tanede yatan hasta çocuklar olması) yüksek pozitif-
likte rol oynamış olabilir. 

Anne sütü ile beslenme RV’lere bağlı ishallerde
olduğu gibi EAd infeksiyonlarının da asemptomatik
seyirli olmasına katkıda bulunan faktörlerdir. 

Ülkemiz gibi süt çocukluğu ölüm hızının yüksek
olduğu ülkelerde, akut ishal ve dehidratasyon nede-
niyle hospitalize edilen vakalarda ilk aşamada mater-
yelin direkt mikroskopik incelemesi gibi basit yön-
temlerle, ampirik antibiyotik tedavisi gerektiren inva-
ziv barsak hastalıklarının ekarte edilmesi gerekmek-
tedir. Daha sonraki aşamada ise endikasyon dışı an-
tibiyotik kullanımı sorununa çözüm getirecek hızlı ve
güvenilir primer viral antijen tanıma yöntemlerine
başvurulması gerektiğine inanmaktayız. 
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