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ÖZET

Aral›k 1995-fiubat 1997 tarihleri aras›nda çeflitli çocuk hastal›klar› klinik ve polikliniklerinden laboratuva-
r›m›za ulaflan 0-5 yafl grubu 59 ishalli hastan›n d›flk› örnekleri rotavirüs ve enterik adenovirüs (tip 40/41) s›k-
l›¤›n› saptamak amac›yla lateks aglütinasyon yöntemi kullan›larak incelenmifltir. Efl zamanl› olarak bu örnekler-
de di¤er enterik patojenler de aranm›flt›r. Örneklerin %29’unda patojen etken tesbit edilmifltir. Etken olarak
rotavirüs %8.5, adenovirüs %3.4 oran›nda; Salmonella typhimurium %8.5, Shigella flexneri %1.7, Campylobac-
ter jejuni %3.4, Aeromonas caviae %1.7 oran›nda bulunmufltur. Ayr›ca bir hastada d›flk›n›n direkt mikrosko-
bik incelemesinde Giardia intestinalis kistleri görülmüfltür. Tüm patojenler aras›nda rotavirüs oran› %29.4,
adenovirüs oran› %11.8 olarak tespit edilmifltir. Bu sonuçlar rota ve adenovirüslerin bebeklik ça¤› ishallerin-
de aranmas› gereken önemli etkenler olarak dikkate al›nmalar›n›n gereklili¤ini ortaya koymaktad›r.
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SUMMARY

Rotavirus and Enteric Adenovirus Investigation in Children with Diarrhea

Rotavirus and enteric adenovirus (type 40/41) were investigated by latex agglutination method in stool
specimens of 0-5 years old patients with diarrhea between December 1995 and February 1997. Other ente-
ric pathogens were also investigated. We determined etiological agents in 29% of the specimens. Rotavirus
was found to be as 8.5%, adenovirus was 3.4% where other pathogens; Salmonella typhimurium was 8.5%,
Shigella flexneri was 1.7%, Campylobacter jejuni was 3.4% and Aeromonas caviae was 1.7% of the total
agents. We also observed Giardia intestinalis cysts in one of the direct microscopic examinations of the sto-
ol specimens. Among all pathogens rotavirus ratio was 29.4% and adenovirus was 11.8%. These results indi-
cated the significance of rotaviruses and adenoviruses for infant diarrhea as important pathogens to be in-
vestigated.
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İnfeksiyöz ishallerin büyük bir kısmını akut viral
gastroenteritlerin oluşturduğu bilinmektedir. Tüm
dünya ülkelerini ve her yaş grubunu etkilemekle bir-
likte özellikle gelişmekte olan ülkelerde bebek ve ço-
cuklarda önemli morbidite ve mortalite nedenidirler.
Viral gastroenteritler kendi kendine düzelen infeksi-
yonlar olmalarına rağmen etiyolojik etkenin saptan-
ması; pahalı, bazen invaziv tanı testlerinin ve gerek-
siz antibiyotik kullanımının önlenmesi, yanısıra aşı
çalışmalarının geliştirilmesi açısından önem taşımak-
tadır[1,2]. 

Tüm dünyada çocukluk çağı viral gastroenterit
etkenleri arasında rotavirüs başta gelmektedir (%40-
50). Özellikle 6 ay-2 yaş arası bebeklerde ishalin en
sık sebebi olarak bilinmektedir[3]. Adenovirüs serotip
40 ve 41 ise çocukluk çağı viral gastroenterit etken-
leri içinde ikinci sıradadır (%4-17). Antikor çalışma-
ları ile 3-4 yaşına kadar çocukların yarısından çoğu-
nun seropozitif oldukları belirlenmiştir[4]. 

Viral ve bakteriyel gastroenteritlerin ayırt edilme-
lerinde öykü ve klinik özellikler yaklaşımda yardımcı
olsa da kesin tanı için laboratuvar desteğine ihtiyaç
duyulmaktadır[5]. Bahsi geçen her iki etkenin de la-
boratuvar tanısında özellikle ELISA ve lateks aglüti-
nasyon yöntemlerinin kullanımı yaygındır. Lateks
aglütinasyonu ile ELISA yöntemleri arasında özgül-
lük açısından büyük bir fark olmadığı, ancak ELI-
SA’nın lateks aglütinasyon yöntemine göre daha du-
yarlı olduğu gösterilmiştir. ELISA yöntemi günlük ör-
nek sayısının fazla olduğu laboratuvarlar için daha
uygundur[1]. Lateks aglütinasyon yöntemi ise kolay
uygulanabilirliği, yüksek özgüllük oranı ve hızla tanı-
ya götürmesi ile semptomatik hastalarda tarama tes-
ti olarak önerilmektedir[6].

Çalışmamızda ishal şikayeti olan 0-5 yaş grubu
çocuklarda etken olarak rotavirüs ve adenovirüs sık-
lığını ve ishale neden olan diğer patojenler arasında-
ki yerini saptamayı amaçladık. 

MATERYAL ve METOD

Aralık 1995-Şubat 1997 tarihleri arasında çeşit-
li çocuk hastalıkları klinik ve polikliniklerinden labo-
ratuvarımıza ulaşan 0-5 yaş grubundan 24’ü kız,
35’i erkek 59 ishalli hastanın dışkı örnekleri rotavi-
rüs ve adenovirüs saptamak amacıyla lateks aglüti-
nasyon yöntemiyle (DiarlexTM Rota-Adeno, Orion
Diagnostica, Finland) incelendi. Dışkı örneklerini
süspanse etmek için filtrasyon şişeleri (fecal speci-
men filtration vial, Orion Diagnostica, Finland) kul-
lanıldı. Rektal sürüntü materyali kabul edilmedi. Her
10 testte bir rotavirüs ve adenovirüs pozitif kontrol
antijenleri kullanılarak test edildi. Yanı sıra Vibrio

cholerae, Salmonella, Shigella, Campylobacter,
Aeromonas, enterohemorajik Escherichia coli
O157:H7 ve Yersinia enterocolitica cinsi bakteriler
standart mikrobiyolojik yöntemlerle araştırıldı[7].
Hastaların öykü ve klinik bulguları kaydedildi. Hasta
dışkıları makroskobik olarak kıvam, kan-mukus içeri-
ği; mikroskobik olarak eritrosit, lökosit, parazit kist
ve yumurtaları açısından değerlendirildi.

BULGULAR

İshal yakınması ile başvuran hastaların %29’un-
da patojen etken saptandı. Bunların %8.5’i rotavi-
rüs, %3.4’ü adenovirüs idi. Diğer etkenler S. typhi-
murium (%8.5), S. flexneri (%1.7), C. jejuni
(%3.4), A. caviae (%1.7) şeklindeydi. Bir hastanın
dışkısında direkt mikroskobik incelemede G. intesti-
nalis kistleri (%1.7) gözlendi. Bir hastada rotavirüs
ve S. typhimurium bir arada tespit edildi. Tüm pa-
tojenler içinde rotavirüs %29.4, adenovirüs %11.8
oranlarında gözlenmiş oldu.

Çalışmaya alınan 0-5 yaş arası 59 ishalli hasta-
nın yaş ortalaması %85 oranında 2 yaşın altında idi.
Rotavirüs tesbit edilen hastaların %60’ı 0-6 aylık,
%40’ı 7-12 aylık; adenovirüs saptananların tümü 7-
12 aylık bebeklerdi. Rotavirüs ve adenovirüs sapta-
nan hastaların hepsi en az dört-beş gündür süren,
günde dört-beş ya da daha fazla kez ishali olan ço-
cuklardı. Klinisyenlerden alınan bilgilere göre kusma
hastaların yarısında; ateş ve dehidratasyon hepsinde
bulgulara eşlik etmekteydi. 

Viral etken varlığı saptanan vakalar mevsimsel
dağılım göstermemekteydi. Dışkı örneklerinin mak-
roskobik incelemelerinde kan veya mukus, mikros-
kobik incelemelerinde hücre gözlenmedi. 

TARTIŞMA

Son 20 yılda, virüslerin akut infeksiyöz gastroen-
teritlerdeki rolü ortaya konmuştur. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nde infeksiyöz ishal vakalarının
%30-40’ının viral kaynaklı olduğu saptanmıştır.
Özellikle rotavirüs, bebek ve iki yaş altı çocuklarda
ciddi seyirli ishalde en sık görülen etkendir (%30-
60)[4]. Oluşturduğu tablo; ateş, kusma, bol sulu, ko-
kusuz ishal ile birdenbire başlamaktadır. Dışkıda ka-
rakteristik olarak kan ve mukus yoktur[5]. Ilıman ik-
limlerde daha çok soğuk aylarda görülmesine karşın,
tropikal iklimlerde yıl boyunca görülebilmektedir.
Bulaş fekal oral yolla olmaktadır[5,6]. Adenovirüsün
oluşturduğu hastalık tablosu ise kusmayı takiben su-
lu ishal ile başlamakta, rotavirüslere kıyasla daha ha-
fif geçmektedir. Mevsimsel özellik göstermediği bilin-
mektedir[5,6].
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Ülkemizde ishalli çocuklarda rotavirüs varlığını
araştıran çeşitli çalışmaların sonuçları Tablo 1’de su-
nulmuştur. 

Ülkemizde gastroenterit etkeni olarak adenovirüs
varlığını araştıran çalışmalar ise oldukça sınırlıdır.
Öztürk ve arkadaşları 0-5 yaş grubunda lateks aglü-
tinasyon yöntemiyle %5.8, ELISA yöntemiyle
%8.8[14]; Baysallar ve arkadaşları 0-14 yaş grubun-
da ELISA ve lateks aglütinasyon yöntemleri ile
%10[16]; Tuncer ve arkadaşları ELISA yöntemiyle
%7.8 oranında enterik adenovirüs tespit etmişler-
dir[17]. 

Bizim çalışmamızda ishal yakınması olan 0-5 yaş
grubu hastalarda rotavirüs etken olarak ilk sıralarda
saptanmıştır. Hastaların klinik bulgularının yanı sıra
dışkı örneklerinin makroskobik ve mikroskobik özel-
liklerinin daha önce rapor edilmiş olan kriterleri des-
tekler nitelikte olduğu belirlenmiştir[5,18]. Yapılan di-
ğer çalışmalarda rotavirüsün saptanma oranının kul-
lanılan yönteme, çalışmaların yapıldığı mevsime ve
yaş gruplarına bağlı olarak farklılıklar gösterdiği göz-
lenmiştir. Bizim saptadığımız rotavirüs oranı (%8.5)
ve adenovirüs oranı (%3.4) ülkemizde yapılan diğer
çalışmalarda elde edilen oranlara göre düşüktür. Bu-
nu vaka sayımızın azlığı yanı sıra çalışma grupları
arasındaki olası sosyoekonomik farklılıklara bağlaya-
biliriz. Biz laboratuvarımıza gelen günlük materyal
sayısını göz önünde bulundurarak lateks aglütinas-
yon yöntemini kullanmayı tercih ettik. Lateks aglüti-
nasyon yöntemi ile yapılan diğer çalışmalara göre
düşüklüğü ticari kitler arasındaki farklılıklara, ELISA
yöntemi ile yapılan çalışmalara göre düşüklüğü ise
yöntemler arası duyarlılık farkına bağlanabilir. 

Ülkemizde oldukça yaygın olan infeksiyöz ishal-
lerde viral etkenlerin varlığını saptamak ve önemini
ortaya koymak için daha geniş araştırmaların yapıl-
masına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada özellikle çocuk-
luk çağı ishallerinde etken olarak bakteri ve parazit-
lerin yanı sıra rotavirüs ve adenovirüslerin de rutin-
de araştırılmasının gerekliliği gözlenmiştir.
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Tablo 1. Ülkemizde rotavirüs varlığını araştıran çeşitli çalışmaların sonuçları

Çalışmacılar Yaş grubu Yöntem Rotavirüs 

• Tunçman ve arkadaşları, 1987 (8) 5 gün-2 yaş LA %17

• Gün ve arkadaşları, 1988 (9) ELISA %16

• Mete ve arkadaşları, 1989 (10) LA %5.8

• Göçmen ve arkadaşları, 1994 (11) 3 ay-14 yaş ELİSA %13.1

• Hilmioğlu ve arkadaşları, 1994 (12) 0-5 yaş ELISA %23

• Ergüven ve arkadaşları, 1994 (13) LA %21.2

• Öztürk ve arkadaşları, 1995 (14) 0-5 yaş LA %16.5

ELISA %20.8

• Aşçı ve arkadaşları, 1996 (15) 0-6 yaş LA %22

ELISA %30

• Zarakolu ve arkadaşları, 1997* 0-5 yaş LA %8.5

LA: Lateks aglütinasyonu, *Bu çalışma
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