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ÖZET

 Akut gastroenterit semptomları bulunan yaşları 0-85 arasında (ortalama 26.47±23.69) 200 olgudan ve kontrol grubu 
olarak yaşları 0-81 arasında (ort.27.40±22.34) semptomsuz 80 kişiden alınan dışkı örneklerinde kültür ile Campylobacter, 
Aeromonas, Yersinia enterocolitica, enterohemorajik Escherichia coli (EHEC), Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella türleri ve 
immünokromatografik yöntem ile rotavirüs ve adenovirüs antijenleri araştırılmıştır. 
 Gastroenterit ön tanılı olgulardan alınan dışkı örneklerinin kültüründe dokuz (% 4.5) Campylobacter jejuni, beş (% 
2.5) Salmonella spp. saptanmış, Shigella spp., Aeromonas spp., Y.enterocolitica, EHEC, V.cholerae üretilmemiştir. Bu grupta 
22 (% 11) örnekte rotavirüs, üç (% 1.5) örnekte adenovirüs antijeni saptanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan 80 olguda 
aranılan patojenlerin hiçbirine rastlanmamıştır. 
 Çalışmamızda araştırılan akut gastroenterit etkenleri arasında ilk sırayı rotavirüs almış, onu C.jejuni izlemiştir. 
Bölgemizde gastroenteritli olgularda bu iki etkenin de rutin olarak aranması gerektiği düşünülmüştür. 
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SUMMARY 

Investigation of Various Bacteria and Viruses in Stool Samples of Cases with Acute Gastroenteritis 

 Stool samples from 200 subjects with acute gastroenteritis and 80 samples from those without gastroenteritis were 
examined. Campylobacter spp., Aeromonas spp., Yersinia enterocolitica, enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC), Vibrio 
cholerae, Shigella spp., Salmonella spp. were investigated by culture, and rotavirus and adenovirus antigens by immuno-
chromatographic methods. 
 Campylobacter jejuni was found in nine (4.5 %) and Salmonella spp. in five (2.5 %) specimens from gastroenteritis 
patients. Shigella spp., Aeromonas spp., Y.enterocolitica, EHEC, V.cholerae were not detected. In this group, antigens of 
rotavirus were found in 22 (11 %) and antigens of adenovirus in three (1.5 %) specimens. None of these agents was found in 
any of the samples from controls. 
 Rotaviruses, and secondly C.jejuni were the most commonly isolated acute gastroenteritis agents in the study. It was 
thought that these two agents should be routinely investigated in patients with gastroenteritis in our region.
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GİRİŞ

 Gastroenteritler özellikle çocukluk çağın-
da görülmekle beraber tüm yaş gruplarını etki-
lemekte ve ölüm nedeni olarak bazı ülkelerde 
kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gas-
troenterite bağlı mortalite yüksek oranlarda 
görülebilmekte, gelişmiş ülkelerde mortalite 
sınırlandırılmış olmakla birlikte, gastroenteritle-
rin ekonomik ve sosyal açıdan getirdiği yük 
oldukça fazladır(25).
 İnfeksiyöz gastroenterit etkenleri arasında 
Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, 
Aeromonas, barsak patojeni Escherichia coli suşları, 
Clostridium difficile gibi bakteriler; Giardia, 
Entamoeba histolytica gibi protozoonlar; rotavirüs-
ler, norovirüsler, enterik adenovirüsler, enterik 
koronovirüsler, astrovirüsler gibi virüsler ve 
çeşitli mantarlar sayılabilir(16,17). Gastroenterit 
etkenlerinin çok sayıda olması, etkenlerin tümü-
nün günümüz koşullarında bile rutin laboratuvar 
testleri ile belirlenememesi, ampirik antibiyotik 
kullanımında artışa yol açmaktadır. Endikasyon 
olmayan durumlarda gereksiz antibiyotik kulla-
nımı hem ekonomik kayba hem de dirençli 
kökenlerin seçilmesine yol açmaktadır. Bu neden-
le gastroenteritlerde etkenin belirlenmesi tedavi-
ye yön vermesinin, mortalite ve morbiditeyi 
azaltmasının yanı sıra antibiyotik kullanım politi-
kasını belirleyeceğinden önem taşımaktadır(24).
 Campylobacter türleri, insanda gastroente-
ritlerin ve bunun yanında sistemik infeksiyonla-
rın önemli nedenlerindendir. Yapılan bazı çalış-
malarda gastroenteritlerde en sık etkenin 
Campylobacter türleri olduğu bildirilmiştir(18,30). 
Campylobacter, Vibrio, Aeromonas türleri ve ente-
rohemorajik Escherichia coli (EHEC) gibi bakteri-
ler için ülkemizde sınırlı sayıda çalışma bulun-
maktadır. Aydın’da bu konuda yapılmış çalış-
maya rastlanamamıştır. Bu çalışmada hastane-
mize başvuran olgularda akut gastroenterit 
nedeni olan başlıca bakteriyel ve viral etkenlerin 
(Campylobacter türleri, Aeromonas türleri, Yersinia 
enterocolitica, EHEC, Vibrio cholerae, Shigella, 
Salmonella, rotavirüs ve enterik adenovirüsler) 
sıklığının saptanması, bölgemizdeki gastroente-
ritli hastalara yaklaşımda yol gösterecek verile-
rin elde edilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

 Çalışma grubu: Hastanemize Ocak 2007-
Şubat 2008 tarihleri arasında başvuran, 0-6 yaş-
larındaki ve 70 yaş üzerindeki olgularda 24 
saatten fazla süren günde en az üç kez şekilsiz 
dışkılama öyküsü, 7-70 yaşlar arasındaki olgu-
larda ise bunun yanında ateş yüksekliği 
(≥38.5ºC), kanlı ishal, şiddetli abdominal ağrı, 
immünsüpresyon varlığı, dehidratasyon bulgu-
larından biri veya birkaçı saptanan 200 hasta 
çalışmaya alınmıştır.
 Kontrol grubu: Yukarıdaki kriterleri taşı-
mayan, iki hafta içinde herhangi bir antibiyotik 
kullanım öyküsü olmayan 80 gönüllü kontrol 
grubunu oluşturmuştur. 
 Olguların bilgilendirilmiş onamı alınmış 
ve çalışma kurumumuz etik kurulu tarafından 
onaylanmıştır.
 Örneklerin incelenmesi, kültürü: 
Örneklerin tümü bekletilmeden makroskobik ve 
direkt mikroskobik olarak incelenmiş, kültür için 
bekletilmesi gereken örnekler Cary-Blair taşıma 
besiyerinde +4ºC’de saklanmış ve besiyerlerine 
aynı gün içerisinde ekilmiştir. Örneklerde parazi-
tolojik inceleme yapılmamıştır.
 Dışkı örnekleri Campylobacter türleri için 
modifiye-kömür tozlu sefoperazon deoksikolat 
agar (CCDA, Oxoid, İngiltere) besiyerine 
[Campy-Gen (Oxoid, İngiltere) kiti ile anaerop 
kavanozda (Oxoid, İngiltere) sağlanan mikroae-
rofilik ortamda, 42ºC’de, 72 saat-6 gün inkübas-
yon], Escherichia coli O157:H7 izolasyonu için 
MacConkey sorbitol agara (Difco, Amerika 
Birleşik Devletleri), Y.enterocolitica izolasyonu 
için Yersinia selektif agara (Difco, ABD), 
Aeromonas türleri için Aeromonas selektif agara 
(Oxoid, İngiltere), V.cholerae izolasyonu için, 
tiyosülfat-sitrat-safra tuzu-sukroz agara (Difco, 
ABD), Salmonella ve Shigella türleri için selenit-F 
(Difco, ABD) besiyerinde sekiz saat inkübasyon-
dan sonra eozin-metilen mavisi agara (Merck, 
Almanya) ve hektoen-enterik (Oxoid, İngiltere) 
agara ekilmiş, önerilen sıcaklık ve süre sonrasın-
da üreyen şüpheli kolonilere biyokimyasal test-
ler uygulanmış ve gerektiğinde identifikasyon 
Phoenix (BBL Becton Dickinson, ABD) sistemi 
ile yapılmıştır. Salmonella kökenlerinin serotiple-
ri lam aglütinasyonu (BBL Becton Dickinson, 
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ABD) ile belirlenmiştir(28). Campylobacter türleri-
nin tanımlanmasında API Campy (BioMérieux, 
Fransa) ticari kitinden yararlanılmıştır. Dışkı 
örneklerinde rotavirüs ve adenovirüs tip 40/41 
antijenleri VIKIA Rota-Adeno (BioMérieux, 
Fransa) kaset test kiti kullanılarak immünokro-
matografik yöntemle üretici firmanın önerileri 
doğrultusunda araştırılmıştır.
 İstatistiksel analiz: Verilerin değerlendi-
rilmesinde SPSS 11.0 paket programı kullanıl-
mıştır. Oranlar arasındaki farkın anlamlılık 
derecesi için ki-kare ve Fisher’in kesin testi 
uygulanmış, p değerinin 0.05’ten küçük olması 
durumunda sonuç istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edilmiştir.

BULGULAR

 Akut gastroenterit semptomları bulunan 
200 olgunun 112’si (% 56) kadın, 88’i (% 44) 
erkek olup yaşları 0-85 arasında (ortalama: 
26.47±23.69) değişmektedir. Gastroenterit bul-
gusu olmayan kontrol grubundaki olguların 
44’ü (% 55) kadın, 36’sı (% 45) erkek olup yaşları 
0-81 arasında (ortalama: 27.40±22.34) değişmek-
tedir.
 Semptomlu grupta bulunan 200 olgudan 
alınan dışkı örneklerinin 38’inde (% 19) -bir 
olguda iki etken (Campylobacter jejuni ve 
Salmonella spp.) olmak üzere- 39 etken saptan-
mıştır. Toplam 39 etkenin 22’si (% 56) rotavirüs, 
dokuzu (% 23) C.jejuni, beşi (% 13) Salmonella 
spp., üçü (% 8) adenovirüs olmuştur. Çalışmada 
araştırılan Shigella spp., Aeromonas spp., Y.entero-
colitica, EHEC, V.cholerae bakterileri saptanma-
mıştır. Kontrol grubunu oluşturan 80 olguda 
aranılan patojenlerin hiçbirine rastlanmamıştır. 
İstatistiksel analizde herhangi bir etkenin izole 
edilmiş olması açısından iki grup arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 
(p<0.0001). 
 Tablo 1’de olguların yaşa göre dağılımı 
sunulmuştur. Gastroenterit etkenleri saptanan 
38 olguda belirlenen 39 etkenin 23’ü (% 59) 0-5 
yaş arasında, üçü (% 8) 6-10 yaş arasında, üçü 
(% 8) 11-20 yaş arasında, 10’u (% 26) 20 yaş üze-
rindekilere aittir. 0-5 yaş arasındaki 62 olgunun 
23’ünde (% 37), 6 yaş ve üzerindeki 138 olgunun 

16’sında (% 12) (bir olguda iki) etken saptanmış 
ve etken saptanma oranları açısından bu iki 
grup arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 
(p<0.0001). 
    

 

 Tablo 2’de etkenlerin yaşa göre dağılımı 
sunulmuştur. Beş yaş ve altındaki 62 çocukta 
sırası ile rotavirüs (% 21), Campylobacter (% 8), 
adenovirüs (% 5) ve Salmonella türleri (% 3) sap-
tanırken, 5 yaşından büyük 138 olguda rotavi-
rüs (% 7), C.jejuni (% 3), Salmonella türleri (% 2) 
saptanmıştır.

 Bu çalışmada en sık izole edilen bakteriyel 
etken C.jejuni olmuştur. Kültürde üretilen 
Campylobacter suşlarının tümü C.jejuni olarak 
tanımlanmıştır. C.jejuni izole edilen 9 olgunun 
yaşları 2-57 arasında değişmektedir. Olguların 
beşinden (% 2.5) izole edilen Salmonella türleri-
nin üçü D grubu, ikisi B grubu olarak serogrup-
landırılmıştır. Salmonella saptanan olguların yaş-
ları 3-69 arasında değişmektedir. En sık etken 
olarak saptanan 22 rotavirüs olgusunun 13’ü 
(% 59) beş yaş ve altında, 2’si (% 9) 6-10 yaş ara-
sında, 1’i (% 5) 11-20 yaş grubunda, 6’sı (% 27) 20 
yaşın üzerindedir. Rotavirüslerin en sık saptan-
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*Bir olguda C.jejuni+Salmonella spp.

Tablo 1. Olguların yaş gruplarına göre dağılımı.

0-5
6-10
11-20
21-40
41-60
>60

Toplam

62
21
14
42
43
18

200

(31)
(10)
(7)

(21)
(22)
(9)

Toplam olgu sayısı 
(%)

Yaş

23
3
2
5
4
1

38

(61)
  (8)

   (5)*
(13)
(11)
  (3)

Etken saptanan olgular ve 
pozitif olgulara oranı (%)

Tablo 2. Etkenlerin saptandığı yaş gruplarına göre dağılımı.

Yaş

    0-5
    6-10
  11-20
  21-40
  41-60
   >60

Toplam

Campylobacter

5
1
1
1
1
-

9

Salmonella 

2
-
1
-
1
1

5

Rotavirüs

13
  2
  1
  4
  2
   -

22

Adenovirüs

3
-
-
-
-
-

3

Toplam
  
23
  3
  3 
  5
  4
  1

39

Akut gastroenteritli olguların dışkı örneklerinde bazı bakteri ve virüslerin araştırılması



dığı grup 0-5 yaş grubu olmuştur (p<0.05). 
Çalışmada adenovirüs antijeni saptanan üç 
olgunun yaşları 0-2 arasındadır. Çalışmada araş-
tırılan diğer etkenler olan Shigella spp., Aeromonas 
spp., Y.enterocolitica, E.coli O157:H7, V.cholerae 
üretilmemiştir. 

TARTIŞMA

 Ülkemizde dışkı-ağız yolu ile bulaşan 
infeksiyon hastalıkları ve infeksiyöz ishaller 
önemini korumaktadır. Dışkı kültürü ülkemizde 
rutin olarak genellikle Salmonella, Shigella ve 
bazı laboratuvarlarda Campylobacter ve Yersinia 
türleri için yapılmakta, diğer mikroorganizma-
ları aramaya yönelik kültürler ise ancak özel 
durumlar için uygulanmaktadır(14,24). Son 20 yıl-
dır yapılan çalışmalarda Campylobacter türleri-
nin insanda gastroenteritlerin ve bazen sistemik 
infeksiyonların önemli nedenlerinden biri oldu-
ğu görülmektedir(1). Campylobacter türlerinin 
araştırılmasına yönelik dışkı kültürleri özel 

koşullar gerektirmekte ve bu durum maliyeti 
arttırmaktadır. Campylobacter türlerini rutin ola-
rak araştırmaya karar vermeden önce o bölgede-
ki bakteriyel gastroenterit etkenleri arasında bu 
etkenin sıklığının saptanması gerektiği 
belirtilmektedir(3). Öngen(19) ülkemizdeki ishal 
etkenleri ile ilgili çalışmaları derlemiş, 
Campylobacter türlerinin izolasyon oranlarının 
rutinde en sık aranan Salmonella ve Shigella tür-
leri ile kıyaslanabilir olduğunu ve ülkemizde 
rutin dışkı kültüründe bu bakterinin de aranma-
sının uygun olacağını belirtmiştir.
 Ülkemizde aynı anda Campylobacter, 
Salmonella ve Shigella türlerinin araştırıldığı 
çalışmalarda Campylobacter türlerinin (Ankara, 
Antalya illerinden), Salmonella türlerinin 
(Eskişehir, Edirne, İstanbul illerinden) ve Shigella 
türlerinin (Ankara, Kayseri illerinden) en sık 
bakteriyel etken olarak izole edildiği bildiril-
mektedir (Tablo 3). Yurt dışında aynı anda 
Campylobacter, Salmonella ve Shigella’nın araştırıl-
dığı yayınlardan Hollanda, Uruguay ve 
Bangladeş’den bildirilen çalışmalarda 
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*(-) Çalışılmamış. **D: Değişik yaşlar, ***Belirtilmemiş.

Tablo 3. Çeşitli çalışmalarda dışkı örneklerinden izole edilen etkenler.

Yer, kaynak

Ankara(2)

Kayseri(26)

Ankara(30)

Ankara(31)

Antalya(18)

Gaziantep(9)

Eskişehir(14)

İstanbul(13)

Van(6)

Ankara(22)

Edirne(3)

İstanbul(20)

Bu çalışma (Aydın)

Bangladeş(1)

Tanzanya(11)

Ürdün(29)

Hollanda(8)

İtalya(4)

Uruguay(23)

Endonezya(17)

Yunanistan(15)

Danimarka(16)

Tayvan(7)

Kuzey Gana(21)

1997
1998
1999
1999
2000
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2007

1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2003
2005
2006
2007

Hasta sayısı
(yaş grubu)

      566 (0-15)
   2127 (D)**
    1200 (0-15)
      59 (0-5) 
    103 (0-6)
      91 (<5)
    367 (D)
  1739 (D)
    115 (D) 
    200 (D)
    882 (D)

6835***
    200 (D)

       814 (0-5)
      103 (<5)
      265 (<5)
    669 (D)
    606 (D)

      224 (0-2)
  3875 (D)

7090***
     424 (<5)

         82 (0-15)
       243 (0-12)

Campylobacter 
   türleri  (%)

-*
   2.7

6 
-

   6.8
-

     0.63
   0.5

 -
    3.5

  4
     1.2
     4.5

  17.4
             0

    1.5
    1.3
    2.3

      8.48
     0.77
   4.2
   2.9
   1.2
   0.8

Salmonella
türleri (%)

  2.4
  1.1
  2.5

-
1

  2.2
    3.26
    3.73

-
   0.5

5
 -

   2.5

  1.8
0

  4.5
  0.4
  5.6
  3.1

    3.45
6

   4.6
 19.5
   2.4

Shigella 
türleri (%)

  2.8
  5.6
  4.5

-
   4.9
   3.3

     0.81
     3.04

-
   0.5

4
-
0

   9.2
 12.6
  4.9

0
  0.3

    7.14
    3.89
   0.5

0
0

  1.6

EHEC
0157:H7 (%)

   0.2
-

     0.38
-
-
-
-
-
-
1
-
-
0

0
0
0

   0.3
0
0
1
0
2
-
-

YURT İÇİNDE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

YURT DIŞINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

Yersinia
enterocolitica (%)

-
-
0
-

   4.9
-
-
-
-
-

    1.6
-
0

-
0

   0.4
   0.4

-
0
-

   0.6
   2.2

-
0

Aeromonas
türleri (%)

      -
      -

           0.37
      -

         1.9
      -
      -

           0.46
         3.5

      -
      -
      -
     0

        12.2
      -
      -
      -
      -
      -
      -

           0.04
      -
      -
      0

V.cholerae
(%)

-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0

  8.7
-
0
-
-

     0.44
5
-
0
-
0

Rotavirüs
(%)

 -
 -
 -

   8.5
   6.8
 27.5

 -
 -
 -
 5
 -
 -

 11

 20.3
-

 32.5
  7.3

-
  18.75
37.5

-
13.2
35.4
54.7

Adenovirüs
(%)

-
-
-

    3.4
-
-
-
-
-
-
-
-

   1.5

-
-
0

   3.8
-
-

   3.3
-

   3.6
   1.2
 27.6
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Campylobacter türleri, Kuzey Gana, Danimarka, 
İtalya, Yunanistan ve Tayvan’dan bildirilen 
çalışmalarda Salmonella türleri, Endonezya, 
Ürdün, Tanzanya’dan bildirilen çalışmalarda 
Shigella türleri en sık rastlanan bakteriyel etken 
olmuştur (Tablo 3). Farklı çalışmalarda izole 
edilen etken oranlarındaki farklılıklar yaş, bes-
lenme alışkanlığı, sosyoekonomik düzey, etke-
nin coğrafi dağılımı gibi faktörlere bağlı olarak 
görülmektedir. 
 Bu çalışmada, en sık izole edilen bakteri-
yel etken C.jejuni (olguların % 4.5’inde) olmuş-
tur. Çeşitli çalışmalarda gastroenterit olguların-
da bildirilen Campylobacter izolasyon oranları 
ülkemizde % 0.5-6.8, yurt dışından bildirilen 
çalışmalarda % 0-17.4 arasında değişmektedir 
(Tablo 3). Bu çalışmada saptanan dokuz 
Campylobacter kökeninin tümü C.jejuni olarak 
tanımlanmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda ben-
zer şekilde izole edilen Campylobacter kökenleri-
nin tümü C.jejuni olarak tanımlanmıştır(1,17,31). 
Bunun yanında C.jejuni’nin oranları daha sık(30), 
C.coli’nin daha sık(18) ya da iki kökenin eşit 
sıklıkla(14) izole edildiği çalışmalar bulunmakta-
dır. Öngen ve ark.(20)’nın çalışmasında 
Campylobacter kökenleri % 84 C.jejuni, % 6 
Campylobacter spp., % 5 C.upsaliensis, % 2 C.coli 
ve % 2 C.lari şeklinde tanımlanmıştır.
 Bu çalışmada olguların beşinden (% 2.5) 
izole edilen Salmonella spp. en sık ikinci bakteri-
yel etken olmuştur. Dışkıdan Salmonella izolas-
yon oranının ülkemizde yapılan çalışmalarda 
% 0.5-5, yurt dışında yapılan çalışmalarda ise 
% 0-19.5 olduğu bildirilmektedir (Tablo 3). 
 Çalışmada en sık saptanan etken rotavirüs 
(olguların % 11’inde) olmuştur. Yurt içinde yapıl-
mış çalışmalarda % 5-27.5, yurt dışında yapılmış 
çalışmalarda % 7.3-54.7 oranında rotavirüs sap-
tandığı belirtilmiştir (Tablo 3). Gül ve ark.(12) 0-5 
yaş grubunda akut gastroenteritli 148 çocukta 
lateks aglütinasyon yöntemi ile rotavirüs pozi-
tifliğini % 25.7 olarak bulmuşlardır. Belirtilen 
çalışmada oranların yüksekliği Salmonella, 
Shigella, Campylobacter türleri ve parazit sapta-
nanların çalışma dışı bırakılması ile açıklanabi-
lir. Çalışmamızda toplam 22 rotavirüs olgusu-
nun 13’ü (% 59) beş yaş ve altındadır. Benzer 
şekilde diğer çalışmalarda da rotavirüs infeksi-
yonlarının en fazla rastlandığı grup 0-5 yaş 

grubu olmuştur(8,22). Özellikle 0-5 yaş grubunda 
yapılan çalışmalarda bu çalışmaya benzer şekil-
de rotavirüsün bakterilerden daha yüksek oran-
da saptandığı bildirilmektedir (Tablo 3). 
 Bu çalışmada 0-2 yaşlarındaki üç olguda 
(% 1.5) dışkıda adenovirüs antijeni saptanmıştır. 
Enterik adenovirüsler çocuklarda gelişen gas-
troenterit olgularında sıklıkla karşılaşılan 
etkenlerdendir(10). Gül ve ark.(12) 0-5 yaş grubun-
da akut gastroenteritli 148 çocukta % 4.7, 
Zarakolu ve ark.(31) 0-5 yaş grubundaki 59 çocuk-
ta % 3.4 oranında adenovirüs pozitifliği sapta-
mışlardır. Yurt dışında yapılmış çalışmalarda bu 
oran % 0-27.6 arasında değişmektedir (Tablo 3). 
Kuzey Gana’da yapılan çalışmada saptanan 
yüksek oran (% 27.6) araştırmacılar tarafından 
çalışmanın 12 yaşın altındaki çocuklarda yapıl-
masına ve diğer yöntemlere göre daha duyarlı 
olan nested PZR yönteminin kullanılmasına 
bağlanmıştır(21). Çalışmamızda 0-5 yaş grubunda 
sıklık sırasına göre rotavirüs, adenovirüs, 
Campylobacter ve Salmonella spp. saptanırken 6 
yaş ve üzerindeki grupta etken sırası rotavirüs, 
Campylobacter ve Salmonella olmuştur. De Wit ve 
ark.(8) Hollanda’da 669 kişide yaptıkları çalışma-
da adenovirüsü en fazla 1 yaşın altındaki olgu-
larda (% 5.5) saptamışlar, bunu 1-4 (% 5.2) ve 
5-11 yaş (% 1.6) grubu izlemiş, diğer yaş grupla-
rında ise adenovirüs saptamamışlardır. 
 Shigella türleri sulu ishalden dizanteri 
sendromuna kadar değişebilen klinik tablolara 
yol açabilen önemli bir enterik patojendir. Bu 
çalışmada Shigella spp. izole edilmemiştir. 
Shigella izolasyon oranları ülkemizdeki çalışma-
larda % 0.5-5.6, yurt dışındaki çalışmalarda ise 
% 0-12.6 olarak bildirilmiştir (Tablo 3). 
 Bu çalışmada Aeromonas spp. izole edilme-
miştir. Aeromonas spp. izolasyon oranı ülkemiz-
de yapılan çalışmalarda % 0.37-3.5, yurt dışında 
yapılmış çalışmalarda % 0-12.2 arasında bildiril-
miştir (Tablo 3). Aeromonas türlerinin gastroente-
rit etkenleri arasındaki yeri tartışmalı olup, 
değişik çalışmalarda kontrol grubu olgulardan 
da izole edildiği bildirilmektedir. Albert ve 
ark.(1)’nın yaptıkları çalışmada Aeromonas türle-
rinin ishal ile ilişkili bulunduğu belirtilmekle 
birlikte aynı çalışmada kontrol grubu olguları-
nın % 4.8’inde Aeromonas spp. izolasyonu bildi-
rilmiştir. 
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 Çalışmada Y.enterocolitica izole edilmemiş-
tir. Ülkemizde Y.enterocolitica’ya bağlı olarak 
gelişen gastroenterit sıklığını araştırmaya yöne-
lik rastlanabilen sınırlı sayıdaki çalışmaların 
sonuçlarına göre bu bakterinin dışkı kültürlerin-
den izolasyonu % 0-4.9 arasında, yurt dışında 
yapılan çalışmalarda ise % 0-2.2 arasında değiş-
mektedir (Tablo 3). Ülkemizde nispeten ılıman 
iklimin görülmesi ve Y.enterocolitica infeksiyon-
larının bulaşmasında oldukça etkili bir hayvan 
olan domuzun yiyecek olarak tüketilmemesi 
nedeni ile bu bakteri açısından önemli bir risk 
bulunmadığı belirtilmektedir(5).
 Kanlı diyareye yol açan E.coli O157:H7’ye 
bağlı gastroenteritler su ve gıda kaynaklı infek-
siyonlar olup yaşlı bakım evleri ve çocuk yuva-
larında salgınlara neden olabilir(27). Bu çalışmada 
E.coli O157:H7 saptanmamıştır. Ülkemizde yapı-
lan çeşitli çalışmalarda EHEC izolasyon oranı 
% 0.2-1, yurt dışı çalışmalarda ise % 0-2 olarak 
bildirilmiştir (Tablo 3).
 Vibrio infeksiyonları fekal oral yolla bula-
şan diğer hastalıklar gibi sosyoekonomik yön-
den gelişmekte olan ülkelerde büyük salgınlara 
yol açmaktadır(13). Bu çalışmada V.cholerae izole 
edilmemiştir. V.cholerae ile ilgili ülkemizde yapıl-
mış iki çalışmada bu bakteri izole edilememiş, 
yurt dışında yapılan çalışmalarda ise izolasyon 
oranının % 0-8.7 olduğu bildirilmiştir (Tablo 3).

 Sonuç olarak çalışmamızda en sık etken 
olarak rotavirüs saptanırken bunu Campylobacter 
türleri, Salmonella türleri ve adenovirüsler izle-
miştir. Gastroenteritin rutin tanısında Salmonella, 
Shigella türlerinin yanında rotavirüs ve 
Campylobacter türlerinin de araştırılması gerekti-
ği düşünülmelidir.
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