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ÖZET

Bu çal›flmada, solunum sistemi hastal›klar›n›n önemli etkenlerinden olan solunum sinsityal virüsü, adeno-
virüs ve parainfluenza virüslerinin bölgemizdeki da¤›l›m› ve s›kl›¤› araflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla 1995-96 k›fl mev-
siminde influenza benzeri hastal›k tablosu gösteren, 131’i çocuk ve 56’s› eriflkin olmak üzere toplam 187 has-
tan›n nazofaringeal sürüntü örnekleri al›nm›flt›r. Al›nan örnekler, solunum sinsityal virüsü (SSV) ve adenovirüs
izolasyonu için Hep-2 hücrelerine, parainfluenza virüsü izolasyonu için ise Madine-Darby Bovine Kidney
(MDBK) hücreleri üzerine inoküle edilmifltir. Tüpler 15 gün boyunca günafl›r›, sitopatik etki yönünden araflt›-
r›lm›fl, ayr›ca parainfluenza virüslerinin tan›s› için yine günafl›r› olmak üzere hemaglütinasyon testi yap›lm›flt›r.
Sitopatik etki gözlenen ve/veya hemaglütinasyon olumlu olan örnekler, floresein ile iflaretli monoklonal anti-
korlar kullan›larak boyanm›fl ve floresan mikroskopta incelenmifltir.

Yap›lan çal›flma sonucunda, 6 çocuk hastadan SSV, befli eriflkin olmak üzere 7 hastadan adenovirüs, 2 ço-
cuk hastadan ise parainfluenza virüsü tip 1 ve tip 2 izole edilmifltir. Sonuç olarak toplam 187 örne¤in 15’inde
(%8) viral bir solunum yolu patojeni saptanm›flt›r. 
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SUMMARY

Detection of Adenovirus, Respiratory Syncytial Virus and Parainfluenza

Virus Infections in Our Region in the 1995-96 Winter Season by Cell Culture Method 

The frequency and distribution of respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus and parainfluenza virus,
the important causes of respiratory tract infections in our region were investigated in this study. For this re-
ason, nasopharyngeal swab specimens were collected from 187 patients (131 children and 56 adults) who
suffered from influenza-like illness in the winter of 1995-96. Specimens were inoculated on Hep-2 cells for

# Bu makale,  4-9 Ekim 1998 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 28. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde poster bildirisi olarak sunulmuştur.



Viral solunum yolu infeksiyonları, dünyada ve ül-
kemizde önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır.
Bu infeksiyonlar basit soğuk algınlığından, ağır pnö-
moni ve bronkopnömonilere kadar değişen bir
spektrum göstermekte ve kendiliğinden iyileşebildiği
gibi, ölümle de sonuçlanabilmektedir[1].

Solunum yolu infeksiyonlarına neden olan virüs-
ler çok çeşitlidir. Bunlar arasında influenza virüsü,
solunum sinsityal virüsü (SSV), parainfluenza virüsle-
ri, adeno, rino ve koronavirüsler ile eko ve koksaki
virüsleri en önemlileridir. Bu virüsler arasında solu-
num sinsityal virüsü, özellikle yaşamın ilk yıllarında
ağır bronşiyolit ve pnömonilere yol açarak bebek
ölümlerinin önemli bir nedenini oluşturmaktadır[2].
Parainfluenza virüsleri, yine küçük yaştaki çocuklar-
da ağır bir hastalık tablosu olan laringotrakeobron-
şitten (krup) sorumlu olmaları, adenovirüsler ise pnö-
moni ve akut solunum yolu infeksiyonu tablolarının
yanı sıra, acemi asker birliklerinde yaptıkları pnömo-
ni epidemileri açısından daha fazla önem taşımakta-
dırlar[3,4].

MATERYAL ve METOD

1995-1996 kış mevsiminde Aralık-Mart ayları
arasında influenza benzeri hastalık tablosu nedeniyle
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Polikliniği’ne başvuran 131 çocuk (2.5 ay-
12 yaş) ve 32’sini Bornova Merkez Komutanlığı
Acemi Asker Birliği’ndeki erlerin oluşturduğu 56
erişkin (21-65 yaş) (toplam 187) hastadan nazofa-
ringeal sürüntü örneği alınmıştır.

Taşıyıcı besiyeri içinde laboratuvara ulaştırılan ör-
nekler santrifüj edilmiş ve üst sıvıları alınarak adeno-
virüs ve solunum sinsityal virüsü izolasyonu için tüp-
lerde tek tabaka halinde üretilmiş olan Hep-2 hücre-
lerine (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şap Enstitüsü,
Ankara), parainfluenza virüsü izolasyonu için ise yi-
ne aynı şekilde üretilmiş olan Madine-Darby Bovine
Kidney (MDBK) (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şap
Enstitüsü, Ankara) hücrelerine inoküle edilmiştir[5,6].
Tüpler 15 gün süre ile gün aşırı sitopatik etki yönün-
den incelenmiş, ayrıca parainfluenza virüslerinin ta-

nısı için yine gün aşırı olmak üzere hemaglütinasyon
testi yapılmıştır. Hücrelerin üzüm salkımı şeklinde bi-
raraya gelerek kümeler oluşturması, adenovirüslerin;
sinsitya oluşturmuş büyük dev hücrelerin varlığı solu-
num sinsityal virüslerinin parçalanmış büyük dev
hücre görünümlerinin varlığı da parainfluenza virüs-
lerinin oluşturduğu sitopatik etki olarak yorumlan-
mıştır. Hemaglütinasyon testi için mikroplaklarda
yapılan virüs sulandırımları üzerine eşit miktarda ko-
bay eritrosit süspansiyonu eklenmiş ve dipte nokta
şeklinde çökme varsa test negatif, hemaglütinasyon
şeklinde bir yayılma varsa pozitif olarak yorumlan-
mıştır.

Sitopatik etki görülen ve/veya hemaglütinasyon
olumlu bulunan örneklerdeki hücreler, lamlar üzeri-
ne aktarılarak floresein ile işaretli monoklonal solu-
num sinsityal virüsü (Dako Diagnostica, UK), adeno-
virüs (Dako Diagnostica, UK) ve parainfluenza virü-
sü -1,-2,-3 antikorları (Dako Diagnostica,UK) kulla-
nılarak boyanmış ve floresan mikroskopta incelen-
miştir. Adenovirüslerin tanımlanmasında tüm insan
adenovirüsleri için ortak olan polivalan antikorlar
kullanılmış, serotip ayrımına gidilememiştir. Mikros-
kopta, adenovirüsler için sitoplazma içinde, SSV ve
parainfluenza virüsleri için ise hem sitoplazma için-
de hem de hücre çeperinde yoğunlaşmış, yaygın
mavi-yeşil renkte floresans veren partiküllerin görül-
mesi, olumlu sonuç olarak değerlendirilmiştir[7,8]

(Resim 1 ve 2).

BULGULAR

Çalışmada toplam 187 örnek incelenmiş ve bu
örneklerden, yaşları 8 ay ile 3.5 yaş arasında deği-
şen 6 çocuk hastadan solunum sinsityal virüsü, 5’i
erişkin olmak üzere toplam 7 hastadan adenovirüs,
1 çocuk hastadan parainfluenza virüsü tip 1, yine 1
çocuk hastadan parainfluenza tip 2 izole edilmiştir.
Toplam 187 hastanın 15’inde (%8) viral bir solunum
yolu patojeni saptanmıştır (Tablo 1).

Solunum sinsityal virüsü izole edilen 6 hastanın
4’ü erkek, 2’si kızdı ve yaşları 8 ay ile 3.5 yaş ara-
sında değişmekteydi. Adenovirüs izole edilen 7 has-
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RSV and adenovirus, and on MDBK cells for parainfluenza virus isolation. The tubes were examined for the
cytopathic effect every other day for 15 days and hemagglutination test was performed for parainfluenza vi-
rus identification. Cytopathic effect and/or hemagglutination test positive specimens were stained using flu-
orescein-conjugated monoclonal antibodies and examined under fluorescent microscope. RSV was isolated
from 6 children, adenovirus from 7 patients, five of them were adults, and human parainfluenza viruses type
1 and 2 each from one child patient. As a result: A respiratory tract pathogen was isolated from 15 of all 187
(%8) nasopharyngeal swab specimens.

Key Words: Cell culture, Adenoviruses, Respiratory Syncytial virus, Parainfluenza virus.



tanın 5’ini acemi erler oluşturmaktaydı ve bu hasta-
ların yaş ortalaması 25 olarak saptandı. Ayrıca 1.5
ve 2.5 yaşlarında iki çocuk hastadan da adenovirüs
izole edilmiştir. Parainfluenza virüsleri, yaşları 1 ve
2.5 olan biri kız diğeri erkek iki çocuk hastadan izo-
le edilmiştir.

TARTIŞMA

Solunum sistemi hastalıklarına tüm dünyada, ço-
cuk ve erişkin olmak üzere her yaş grubunda sık rast-
lanmaktadır. Bu hastalıkların çok önemli bir grubunu
virüs kaynaklı infeksiyonlar oluşturmaktadır[9,10].
Özellikle 0-5 yaş arası çocuklarda viral solunum sis-
temi hastalıklarının en önemli morbidite ve mortali-
te sebebi olduğu bilinmektedir. Bu yaş grubunda has-
taneye yatırılan çocukların yarısından veya üçte iki-
sinden viral infeksiyonlar sorumlu tutulmakta ve
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) verilerine göre
her yıl 2-5 milyon çocuk bu sebeple yaşamlarını yi-
tirmektedir[11,12].

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de viral so-
lunum yolu hastalıkları önemli bir sağlık sorunu oluş-
turmaktadır. Bu çalışmada, 1995-1996 kış mevsi-
minde bölgemizdeki adenovirüs, solunum sinsityal
virüsü ve parainfluenza virüslerinin dağılımı ve sıklığı
incelenmiştir. Bölgemizde, solunum yolu hastalıkları,
çalışmanın gerçekleştirildiği dönemin Ekim ayında

sporadik olgular şeklinde ve influenza benzeri hasta-
lık tabloları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu aktivi-
te, Kasım ve Aralık ayları içinde giderek artmış ve
Aralık sonu ile Ocak başında epidemik düzeylere
ulaşmıştır. Benzer bir dağılım ve aktivite Avrupa ül-
kelerinde de gözlenmiştir. Avrupa ülkelerinde, Ekim
ayı içinde ilk SSV ve parainfluenza virüsü izolasyon-
ları yapılmış, daha sonra bu virüslerin izolasyon
oranlarında giderek bir artış gözlenmiştir. Kasım
ayından itibaren bunlara adenovirüsler de eklenmiş
ve solunum yolu infeksiyonlarının aktivitesi hız ka-
zanmıştır[13,14]. 

Çalışmada toplam 187 örnek değerlendirilmiştir.
Bu örneklerde 7 adenovirüs, 6 solunum sinsityal vi-
rüsü ve 2 parainfluenza virüsü olmak üzere toplam
15 solunum yolu patojeni saptanmıştır. Adenovirüs
izolasyon oranı (%3.7), adenovirüslerin epidemiyo-
lojik özelliklerine uyumlu bulunmuştur. Özellikle 32
acemi askerden elde edilen örnekler dikkate alındı-
ğında izolasyon oranı %6.2’ye yükselmektedir. SSV
ve parainfluenza virüsü infeksiyonlarının oranı, ge-
nel popülasyon göz önüne alındığında düşük (%3.2
ve %1) gibi görünmekteyse de, bu durum; çalışma-
mızın daha çok üst solunum yolu infeksiyonu olan 2
yaş ve üzeri hastaları içermesi ve ayrıca her iki virü-
sün oluşturduğu infeksiyonların yaygın olarak görül-
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Tablo 1. İzole edilen virüsler ve yüzdeleri (n: 187)

Adenovirüs Solunum sinsityal virüsü Parainfluenza virüsü Toplam

• İzole edilen virüs sayısı 7 6 2 15

• İzole edilen virüs yüzdesi %3.74 %3.2 %1.06 %8.0

Resim 1. Tek tabakalı Hep-2 hücrelerinde üretilmiş ade-
novirüslerin immün floresan mikroskoptaki görünümleri
(sitoplazma içerisinde mavi-yeşil renkte floresan veren
partiküler izlenmekte)

Resim 2. Tek tabakalı Hep-2 hücrelerinde üretilmiş SSV’
nin immün floresan mikroskoptaki görünümü (sitoplaz-
ma ve nukleus içerisinde mavi-yeşil renkte floresan veren
partiküller izlenmekte)



düğü sonbahar aylarında çalışmaya başlanamamış
olması ile açıklanabilir. 

Tüm dünyada olduğu gibi, bölgemizde de erişkin
ve özellikle çocuklarda ağır hastalık tablolarına ve
hatta mortaliteye sebep olabilen solunum yolu virüs-
lerinin yaygın şekilde bulunduğu bilinmektedir. An-
cak ülkemizde ve bölgemizde viral solunum yolu has-
talıklarının epidemiyolojisini araştıran sınırlı sayıda
yayın mevcuttur. Özkaya ve arkadaşları 0-5 yaş gru-
bu çocuklarda parainfluenza tip 1 ve SSV antikorla-
rının dağılımını araştırdıkları bir yayında, ortalama
%70 oranında seropozitiflik saptamışlardır[15]. Usta-
çelebi ve arkadaşları 1978-80 yılları arasında SSV
infeksiyonu sonrası nötralizan ve kompleman bağla-
yan antikor insidansındaki artışı saptayarak bu virüs-
lerin yaygın olarak infeksiyon oluşturduklarını kanıt-
lamışlardır[16]. Özellikle virüs tanımlanmasında tüm
dünyada altın standart yöntem olarak bilinen hücre
kültürünün, deneyimli teknik personel ve iyi labora-
tuvar koşulları gerektirmesi, ülkemizde bu yönde az
sayıda çalışma yapılmasına neden olmuştur. Dereli
ve arkadaşları[17], 1993-94 kış mevsiminde 2 ay-2
yaş arasında akut bronşiyolit ön tanılı 65 çocukta so-
lunum sinsityal virüsü oranlarını, hücre kültürü yön-
temi ile %29.2 olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada vi-
rüs izolasyonu oranının, bizim çalışmamızda sapta-
nan oranla karşılaştırıldığında çok yüksek bulunması,
hasta grubunun 2 yaşın altında, pnömoni ve bronşi-
yolit nedeniyle hastanede yatmakta olan olgular ara-
sından seçilmiş olması ile açıklanabilir. Gerçekleştir-
diğimiz çalışma dar kapsamlı olmakla birlikte, bölge-
mizdeki viral üst solunum yolu hastalıklarının etyolo-
jisini araştırmaya yönelik ilk çalışmalardan biridir. Bu
durumda, benzer çalışmaların yaygınlaştırılarak sür-
dürülmesinde yarar bulunmaktadır.
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