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ÖZET

Bu çal›flma gastrointestinal infeksiyonlar›n en s›k görüldü¤ü çocukluk ça¤›nda Salmonella, Shigella, Campy-
lobacter jejuni ve yan›s›ra di¤er etkenlerin Vibrio cholerae O1 ve O139, Aeromonas spp. enterohemorajik
Escherichia coli (EHEC) O157:H7 ve Yersinia enterocolitica’n›n da¤›l›m›n› araflt›rmak üzere planlanm›flt›r. Bu
amaçla Haziran 95-Ekim 97 tarihleri aras›nda 1200 ishalli ve 100 sa¤l›kl› çocu¤un d›flk› örnekleri incelenmifl-
tir. D›flk› örnekleri direkt mikroskobik incelemeden sonra zenginlefltirme besiyerlerine ve buradan da seçici
besiyerlerine ekilmifltir. Besiyerlerindeki flüpheli koloniler standart biyokimyasal testler ve/veya API 20E (Bio
Merieux, France) ile tan›mlan›p; Salmonella, Shigella, V. cholerae O1 ve O139, EHEC O157: H7 için Difco an-
tiserumlar› kullan›larak lam aglutinasyonu ile do¤rulanm›flt›r. D›flk› kültürlerinden %13.7 oran›nda patojen et-
ken saptanm›flt›r. Bu etkenlerin da¤›l›m› incelendi¤inde C. jejuni’nin (72 izolat, %6) baflta geldi¤i bunu Shigella
(54 izolat, %4.5) ve Salmonella (30 izolat, %2.5)’n›n izledi¤i görülmüfltür. Bunun yan›s›ra EHEC 0157:H7 (5
izolat) ve Aeromonas caviae/hydrophila (4 izolat) saptanm›flt›r. V. cholerae 01 ve 0139, Y. enterocolitica izo-
le edilmemifltir. Bir örnekte A. hydrophila ve C. jejuni birlikte izole edilmifltir. Sa¤l›kl› kontrol grubuna ait d›fl-
k› örneklerinde ise etken saptanmam›flt›r. Dünyada birçok laboratuvarda uyguland›¤› üzere bölgemizde de ek
bir istek belirtilmedikçe d›flk› kültürlerinde Salmonella, Shigella ve Campylobacter araflt›r›lmas›n›n uygun ola-
ca¤› sonucuna var›lm›flt›r. 

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae, Aeromonas, Enterohemorajik
Escherichia coli O157:H7, Yersinia enterocolitica 

SUMMARY

Distribution of  Bacterial Enteric Pathogens Isolated from Diarrheic Children

In this study, we planned to investigate the distribution of Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni and
the other pathogens like Vibrio cholerae O1 and O139, Aeromonas spp, enterohemorrhagic Escherichia co-
li (EHEC) O157:H7 and Yersinia enterocolitica in the stool samples of children in whom gastrointestinal in-
fections are most commonly seen. For this purpose, 1200 stool samples from diarrheic and 100 stool sam-
ples from healthy children were investigated between June 1995 and October 1997. After microscopic exa-
mination, the samples were inoculated in the enrichment broths, then streaked onto selective media. The
suspected colonies were then identified by the conventional biochemical methods and/or by API 20E (BioMe-
rieux, France). Then the diagnosis of Salmonella, Shigella, V. cholerae O1 and O139, EHEC 0157:H7 were
confirmed by slide agglutination tests with Difco antisera. Enteric pathogens were determined in 13.7% of
the samples. The distribution of enteric pathogens were as follows: C. jejuni (72 isolates, 6%), Shigella (54



Gastrointestinal infeksiyonlarda, hastalık tablosu-
nun ciddiyetine bağlı olarak tedavinin yönlendirilme-
sinde ve antibiyotik duyarlılığının saptanmasında dış-
kı kültürleri belirleyici rol oynamaktadır. Dışkı kültür-
lerinde araştırılan bakteriler, bu etkenlerin ülkesel ve
bölgesel dağılımına bağlı olarak belirlenmektedir. Bu
nedenle bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarından
olası tüm patojenleri rutin olarak araştırması beklen-
memektedir. Her laboratuvar maliyet-etkinlik hesap-
larını da yaparak rutin dışkı kültürü protokolünü be-
lirlemektedir[1]. 

Bu çalışma gastrointestinal infeksiyonların en sık
görüldüğü dönem olan çocukluk döneminde hastala-
rın dışkı kültürlerinde; Salmonella ve Shigella’nın
yanısıra Campylobacter jejuni ve diğer etkenlerin
Vibrio cholerae O1 ve O139, Aeromonas spp.,
Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC)
O157:H7 ve Yersinia enterocolitica’nın saptanma
oranını araştırmak amacıyla planlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Haziran 1995-Ekim 1997 tarihleri arasında
1200 ishalli, 100 sağlıklı çocuğun dışkı örnekleri in-
celendi. Hastaların hepsi 0-15 yaş grubu poliklinik-
ten başvuran çocuk hastalardı. Hastalar hakkında
genel bilgiler (kimlik bilgileri, klinik durum, antibiyo-
tik kullanımı, vs.) sorulup kaydedildikten sonra dışkı
örnekleri direkt mikroskobik incelemeye alındı. Di-
rekt mikroskobik incelemede eritrosit, lökosit, para-
zit kist ve yumurtası tespit edilenler kaydedildi. Daha
sonra Salmonella, Shigella, C. jejuni, V. cholerae
O1 ve O139 serotipleri, Aeromonas spp, EHEC
O157:H7 ve Y. enterocolitica yönünden incelen-
mek üzere seçici besiyerlerine ekildi. Seçici besiyer-
lerine ekimden önce Salmonella, Shigella, EHEC
0157:H7 ve Aeromonas spp. izolasyonu amacıyla
Gram negative (GN, Oxoid, UK); V. cholerae için al-
kali peptonlu su (APS); Y. enterocolitica için soğuk
zenginleştirme (SZB); Campylobacter için Cary-Bla-
ir besiyerlerinde zenginleştirmeye alındı. Cary-Blair
besiyerinde 4°C’de en fazla 24 saat, SZB 4°C’de 3
hafta süreyle, diğerleri 37°C’de 4-6 saat inkübe edil-
di. GN besiyerinden Salmonella-Shigella (SS, Oxo-

id, UK) agar, Eosin-Methylene Blue (EMB, Oxoid,
UK) agar, Aeromonas için ampisilinli kanlı agar
(AKA, Oxoid, UK), EHEC O157:H7 için Sorbitol
MacConkey agar (SMC, Oxoid, UK), APS’den thi-
osulfate citrate bile salt sucrose (TCBS, Oxoid, UK)
agar besiyerlerine ekim yapılarak 37°C’de 18-24 sa-
at inkübasyon sonrası değerlendirildi. Cary-Blair’den
Skirrow besiyerine yapılan ekimler 42°C’de mikro-
aerofil ortamda 48 saat bekletildi. SZB’lerden hafta-
da bir Cefsulodin-Irgasan-Novobiosin (CIN, Oxoid,
UK) agar besiyerlerine pasaj yapıldı ve oda ısısında
48 saat inkübe edilerek değerlendirildi. Besiyerlerin-
deki şüpheli koloniler standart biyokimyasal testler
ve API 20E (BioMerioeux, France) sistemi kullanıla-
rak tanımlandı. Salmonella, Shigella, V. cholerae
O1 ve O139, EHEC O157:H7 tanıları polivalan ve
monovalan Difco antiserumları ile yapılan lam aglu-
tinasyon yöntemiyle tiplendirildi[2,3].

BULGULAR

1300 çocuğun hiç birinin 3 ay öncesine dek has-
tanede yatma ya da antibiyotik kullanma öyküleri
mevcut değildi. Hastaların %6.3’ünde eritrosit, löko-
sit saptandı. Onüç hastada (%1) parazit kist veya yu-
murtası tespit edildi. Bunların 10’u Giardia intesti-
nalis, 2’si Entamoeba histolytica kistleri ve biri As-
caris lumbricoides yumurtaları şeklindeydi. Dışkı
kültürlerinden ise %13.7 oranında patojen etken
saptandı. Bu etkenlerin dağılımı Tablo 1’de sunul-
muştur. S. flexneri izole edilen iki hastanın direkt
mikroskobisinde Entamoeba histolytica kistleri de
izlendi. Bir örnekte A. hydrophila ve C. jejuni bir-
likte izole edildi.

Salmonella serovarlarının dağılımı 13 (%43.3)
S. typhimurium, 8 (%26.6) S. paratyphi B, 6
(%20) S. enteritidis, 3 (%10) S. typhi şeklindeydi.
Shigella serovarlarının dağılımı ise 29 (%53.7) S.
sonnei, 18 (%33.3) S. flexneri, 4 (%7.4) S. boydii
ve 3 (%5.5) S. dysenteriae idi. Aeromonas türleri-
nin 2’si A. hydrophila, 2’si A. caviae idi. 

Direkt mikroskobik incelemede eritrosit, lökosit
saptanan dışkı örneklerinin tümünde Campylobac-
ter, Shigella veya Salmonella gibi etkenlerden biri-
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isolates, 4.5%), Salmonella (30 isolates, 2.5%), EHEC 0157:H7 (5 isolates) and Aeromonas caviae/hydrophila
(4 isolates). There were no V. cholerae O1 and O139 and Y. enterocolitica isolates in our population. In one
sample A. hydrophila and C. jejuni were isolated at the same time. No enteric pathogen was determined in
the healthy control group. We conclude that like most laboratories in the world, Salmonella, Shigella and
Campylobacter species should be investigated in routine stool cultures unless there is an additional order
for the other enteric pathogens. 

Key Words: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae, Aeromonas, Enterohemorrhagic Esc-
herichia coli O157:H7, Yersinia enterocolitica 
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nin ürediği gözlemlendi. Sağlam gruba ait hiçbir dış-
kı örneğinde etken izole edilmedi. 

TARTIŞMA

Gastrointestinal infeksiyonlarda tanıda anamnez
bilgileri, klinik tablo ve epidemiyolojik veriler yönlen-
dirici olmakla birlikte tanı laboratuvar testleri ile ke-
sinlik kazanmaktadır. Dışkı kültürleri tanıda önemini
korumaktadır. Son yıllarda gastroenterit etkeni ola-
rak yeni ajanların tanımlanması dışkı kültürlerinde
araştırılan etkenlerin yeniden gözden geçirilmesinin
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Etkenlerin dağılımı ül-
keden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık göstermek-
tedir. Birçok ülkede etken olarak bildirilen yeni ajan-
ların ülkemizde ne oranda görüldüğünün bilinmesi
için yeterli ve kapsamlı çalışmaların sağlayacağı epi-
demiyolojik verilere ihtiyaç vardır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 3000 is-
halli hastayı kapsayan bir çalışmada izole edilen et-
kenler sırasıyla Campylobacter (135 olgu, %4.5),
Shigella (110 olgu, %3.6), Salmonella (60 olgu,
%2), EHEC 0157:H7 (10 olgu), Vibrio türleri (10
olgu) ve Y. enterocolitica (1 olgu) olarak rapor edil-
mektedir[5]. Ülkemizde yapılan bir araştırmada ise
1890 ishalli hastadan izole edilen bakteriler Shigel-
la (%10.89), Campylobacter (%6.6), Salmonella
(%6.29), EPEC (%5.35), Aeromonas (%2.69), Y.

enterocolitica (%0.1) olarak rapor edilmiştir[6]. Yine
ülkemizde yapılan bir çalışmada 320 hastadan sap-
tanan etkenler Shigella (45 izolat, %14), Salmonel-
la (30 izolat, %4.3), Aeromonas (10 izolat),
Campylobacter (9 izolat), V. cholerae (9 izolat), Y.
enterocolitica (3 izolat) olarak belirtilmiştir[7]. 

Gelişmiş ülkelerde Campylobacter’lerin ishalli
hastaların dışkı kültürlerinden %4-14 arası değişen
oranlarda saptandıkları bildirilmektedir[8]. ABD’de
bu oranın %3-6, Salmonella oranının %2-3, Shi-
gella oranının %0-3 arasında değiştiği rapor edil-
mektedir. Buna göre Campylobacter izolasyonu
Salmonella, Shigella izolasyonlarının iki katıdır[9].
Bu çalışmada izole edilen etkenler içinde de Campy-
lobacter birinci sırayı almaktadır. Ülkemizde farklı
bölgelerde farklı yaş gruplarında yapılan çeşitli çalış-
malarda C. jejuni izolasyon oranı %1-13.8 arasında
değişkenlik göstermektedir[6,10,11]. Bu değişkenliğin
örneklerin alındığı hasta gruplarının yaş, sosyoeko-
nomik düzey ve etkenin coğrafi dağılımına göre or-
taya çıkmış olabileceği düşünülmüştür.

Shigella infeksiyonları dünyanın her yerinde gö-
rülen, gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere gö-
re daha az sıklıkta bulunan infeksiyonlardır. Shigella
türlerinin dağılımı ülkeler arasında ve zaman içinde
farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde S. son-
nei daha sık izole edilirken, gelişmekte olan ülkeler-
de S. flexneri daha sıktır. Ülkemizde 1990 yılından
sonra yapılan çeşitli çalışmalarda, enterit vakaların-
dan Shigella türü bakterilerin izolasyon oranları %3-
10 arasında değişmektedir[12,13]. Türkiye’de 1965-
1990 yılları arasında en sık izole edilen Shigella se-
rovarı S. flexneri idi. 1990 sonrasında ise S. sonnei
ilk sırada yer almaktadır[14]. Bizim çalışmamızda Shi-
gella etken olarak Campylobacter’den sonra ikinci
sırada gelmektedir (%4.5). Bunların içinde S. sonnei
(%53.7) en sık izole edilen serovardır, S. flexneri
(%33.3) ise ikinci sıradadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde S. typhi infeksiyonla-
rı önemli bir problemdir. Gelişmiş ülkelerde ise S.
typhi infeksiyonlarındaki azalmaya karşın nontifo-
idal Salmonella infeksiyonları giderek önem kazan-
maktadır. Bunlar içinde ABD’de en sık bildirilen se-
rovarlar S. typhimurium, S. enteritidis, S. heidel-
berg ve S. newport’tur. Bunun yanısıra son 10 yıl-
da Avrupa ülkelerinde S. enteritidis’in, S. typhimu-
rium ile yer değiştirerek besin zehirlenmelerinin en
sık etkeni olduğu belirtilmektedir[15]. Ülkemizde S.
typhimurium halen en yaygın serovar olmakla bir-
likte S. enteritidis’in oranının giderek artmakta ol-

Tablo 1. Dışkı kültürlerinden izole edilen enterik
patojenlerin dağılımı

Bakteri Sayı (%)

• C. jejuni 72 (%6.0)

• Shigella 54 (%4.5)

S. sonnei 29 

S. flexneri 18

S. boydii 4

S. dysenteriae 3

• Salmonella 30 (%2.5)

S. typhimurium 13

S. paratyphi B 8

S. enteritidis 6

S. typhi 3

• EHEC 0157:H7 5

• Aeromonas caviae/hydrophilia 4

• V. cholerae 01/0139 0

• Y. enterocolitica 0



duğu vurgulanmaktadır[16]. Bu çalışmada Salmonel-
la izolasyon oranı %2.5’tir. En sık izole ettiğimiz Sal-
monella serovarı ise S. typhimurium’dur.

EHEC 0157:H7 1980’li yıllardan itibaren bütün
dünyada salgınlar oluşturduğu bildirilen bunun yanı
sıra sporadik infeksiyonlardan da sorumlu bir ajan-
dır. ABD’deki salgınlarda %15-27.7 oranlarında izo-
lasyonu bildirilmiştir. Sporadik olgularda ise çeşitli ül-
kelerde %0.1-2.1 oranlarında izolasyonu yapılmak-
tadır. Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalarda bu et-
kenin varlığının saptanmadığı bildirilmektedir[17]. Bi-
zim oranımız 1200 hastada 5 olgudur. Bu olgular
sporadik olarak saptanmıştır. Ülkemizde sık görülen
bir patojen olmadığı düşünülmektedir.

Vibrio infeksiyonları fekal oral yolla bulaşan di-
ğer hastalıklar gibi sosyoekonomik yönden gelişme-
miş ülkelerde büyük salgınlara yol açmaktadır. Geliş-
miş ülkelerde ise sporadik olgular şeklinde kalmakta-
dır. Epidemik koleranın vatanı Hindistan ve Güney
Asya ülkeleridir. Buralarda her yıl salgınlar görül-
mekte ve bu bölgeden dünyaya yayılan pandemiler
olmaktadır. 1990’lı yıllara dek dünyadaki pek çok ül-
kede kolera zaman zaman salgınlar yapmıştır. Dün-
yada görülen kolera pandemilerinin ilk altısı klasik V.
cholerae ile yedincisi V. cholerae biyotip El Tor ile,
sekizincisi ve günümüzde başlayan şimdiden birçok
ülkeyi içine alan ise 0139 Bengal suşu ile olmuş-
tur[18]. Ülkemizde zaman zaman Vibrio infeksiyonla-
rı önem kazanmaktadır. Son yıllarda 1986, 1988,
1992, 1994 yıllarında küçük çaplı salgınlar olmuş-
tur. En son olarak 1994’te yapılan bir çalışmada
1215 ishalli hastadan V. cholerae biyotip El Tor se-
rotip Ogawa %49.2, Shigella %38.3 ve Salmonel-
la %12.5 oranlarında izole edilmişken, bu çalışmada
Campylobacter’e yönelik araştırma yapılmadığı için
izole edilmemiştir[19]. Bizim çalışmamızda V. chole-
rae O1 ve O139 izolasyonu olmamıştır. Türkiye’de
O139 izolasyonuna yönelik bildirim mevcut değildir.

Aeromonas türleri, son yıllarda gastroenterit et-
kenleri arasında sayılmakta olan bakterilerdendir.
Özellikle yaz aylarında çevre sularındaki konsantras-
yonları hızla artarak ishale neden olabildikleri belir-
tilmektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde yaz aylarında
Salmonella ve Campylobacter türlerinden sonra
üçüncü sırada geldikleri bildirilmektedir. Bu çalışma-
da Aeromonas spp. izole edilen etkenlerin çok az
bir kısmını oluşturmaktadır. İstanbul’da yapılan bir
çalışmada ise 1890 diyareli hastadan %30.6 oranın-
da patojen etken saptanmış olup bunun %8.8’ini
Aeromonas cinsi bakterilerin oluşturduğu bildiril-
mektedir[20]. 

Y. enterocolitica ise daha çok Kuzey Avrupa ül-
keleri, Kanada ve Güney Amerika’da infeksiyon et-
keni olarak sıklıkla bildirilmekte olup, düşük ısılarda
üreyebilmesi nedeniyle daha çok buzdolabında sak-
lanan ürünlerden bulaşmaktadır[21]. Y. enterocoliti-
ca bu çalışmada izole edilmemiştir, diğer çalışmalar-
da ise çok düşük orandadır[7,22]. 

Bu çalışmada etkenlerin saptanan dağılım oran-
ları, gerek dünyada gerekse ülkemizde yapılan diğer
çalışmalarla kıyaslandığında örneklerin alındığı hasta
gruplarının yaş, sosyoekonomik düzey ve etkenin
coğrafi dağılımına göre farklılıklar gösterdiği gözlen-
miştir. Dünyada en yaygın bakteriyel gastroenterit
etkenlerinden biri olan Campylobacter, bulgularımı-
za göre de en sık izole edilen etkendir. Campylobac-
ter’in üremesi için gerekli seçici besiyerleri ve uygun
inkübasyon şartları sağlanırsa izolasyon oranlarının
artacağı bilinmektedir. Bunu Shigella ve Salmonel-
la’nın izlediği gözlenmiştir.

Bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarından olası
tüm patojenleri rutin olarak araştırması beklenemez.
Sınırlama genellikle o ülkedeki ve o bölgedeki etken-
lerin sıklığına göre belirlenmelidir. Dünyada birçok
laboratuvarda uygulandığı üzere ek bir istek belirtil-
medikçe dışkı kültürlerinde Salmonella, Shigella ve
Campylobacter araştırılmasının uygun olacağı sonu-
cuna varılmıştır. Buna epidemiler sırasında V. chole-
rae’yı eklemek faydalı olacaktır. 
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