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ÖZET
Mayıs 2010 - Nisan 2011 tarihleri arasında Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran akut
gastroenterit ön tanısı almış 0-5 yaş arası çocuklarda rotavirüs ve adenovirüs antijenleri immünokromatografik yöntem ile
araştırılmıştır. 944 örnekten 203 (% 21.5)’ünde viral antijenler tespit edilmiştir. Dışkı örneklerinin 188’inde (% 19.9) rotavirüs, 11’inde (% 1.16) adenovirüs, dördünde (% 0.42) ise her iki etken beraber saptanmıştır. Viral antijenler en sık 12-24 ay
yaş grubu çocuklarda saptanmış ve tüm yaş gruplarında erkek hastaların çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bölgede
viral gastoenteritlerin en sık Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönemde görüldüğü belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: adenovirüs, çocuk, gastroenterit, rotavirüs
SUMMARY
Determination of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among 0-5 Year Old Children with Acute
Gastroenteritis in Mardin Gynecology and Children Diseases Hospital
Rotavirus and adenovirus antigens were investigated by immunochromatographic method in 0-5 years of age children
who prediagnosed acute gastroenteritis in Mardin Gynecology and Children Diseases Hospital between May 2010 and April
2011. Viral antigens were detected 203 (21.5 %) of 944 stool samples. Rotavirus, adenovirus and co-infection were detected in
188 (19.9 %), 11 (1.16 %) and four (0.42 %) samples respectively. Viral antigens were seen most frequently in 12-24 months
age group and male patient rates were more than female patient rates in all age groups that investigated. Also, viral gastroenteritis were reached highest rate in period that cover October, November and December months.
Keywords: adenovirus, children, gastroenteritis, rotavirus

Reoviridae ailesinin bir üyesi olan rotavirüsler, tüm dünyada bebek ve küçük çocuklarda
görülen akut gastroenteritlerin en önemli etkenlerinden biridir. Beş alt gruba (A-E) ayrılan rotavirüslerden gastroenterit tablosuna en sık neden
olan grup A Grubu’dur(7). Fekal-oral yolla bulaşan virüs, tedavi edilmediği taktirde ciddi
dehidratasyon ve ölüm ile sonlanabilen, diyare
ve kusma ile karakterize hastalık tablosuna
neden olur. Klinik olarak anlamlı gastroenterit
olguları en sık 6-24 aylık bebeklerde olmakla
beraber çoğunlukla beş yaş altındaki çocuklarda

görülür(17). Bu özellikleri ile Rotavirüs infeksiyonları gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümlerinin ana nedenlerinden biri olmakla beraber,
gelişmiş ülkelerde mortaliteleri düşüktür, ancak
ciddi tıbbi ve mali sorunlara yol açarlar(4).
Adenovirüsler ise Adenoviridae ailesinin
bir üyesidir ve altı subgrup (A-F) ve 51 serotipi
bulunmaktadır. Bunlardan subgrup F içerisinde
yer alan serotip 40 ve 41 insanlarda gastroenterite en sık neden olan serotiplerdir ve enterik
adenovirüsler olarak da adlandırılırlar(7). Enterik
adenovirüsler, çocuk ishallerinin % 5-20’si ile
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ilişkilidir ve sıklıkla dört yaşından küçük çocuklarda görülür(4).
Bu çalışma ile, hastanemize başvuran 0-5
yaş arası akut gastroenteritli çocuk hastalarda
rotavirüs ve adenovirüs infeksiyonu sıklığının,
aynı zamanda bu etkenler ile gerçekleşen infeksiyonların yaş ve mevsimsel özelliklere göre
değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Mayıs 2010 - Nisan 2011 tarihleri arasında
Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran ve akut gastroenterit ön tanısı alan 0-5 yaş
arası 944 olgunun dışkı örnekleri incelenmiştir.
Taze dışkı örneklerinde rotavirüs ve adenovirüs
antijenlerinin varlığı, kalitatif immünokromatografik yöntem (SD BIOLINE Rota/Adeno,
Standard Diagnostics, Inc. Korea) ile üretici firmanın çalışma prosedürüne uygun olarak araştırılmıştır. Rotavirüs ve adenovirüs sıklığının
aylara, hastaların yaşlarına ve cinsiyetlerine
göre dağılımı ki-kare testi ile değerlendirilmiş
ve istatistiksel analiz SPSS 21.0 programı kullanılarak yapılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel
olarak anlamlı kabul edilmiştir.

eklenmiştir.

Grafik 1. Rotavirüs antijeni pozitif olguların cinsiyetlere göre dağılımı.

BULGULAR
Bir yıllık dönem süresince incelenen 944
örnekten 203’ünde (% 21.5) viral antijenler gözlenmiştir. Dışkı örneklerinin 188’inde (% 19.9)
rotavirüs, 11’inde (% 1.16) adenovirüs, dördünde (% 0.42) ise her iki etken beraber saptanmıştır.
Viral antijenlerin araştırıldığı akut gastroenterit ön tanılı hastalarımız arasında rotavirüs
antijeni pozitifliği 0-12 ay grubunda % 17.3,
12-24 ay grubunda % 28.2, 2-5 yaş grubunda ise
% 13.2 olarak saptanmış olup, yaş grupları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Adenovirüs antijeni pozitifliği
ise % 3.01 ile en sık 2-5 yaş grubunda saptanmış,
bu durum istatistiksel olarak sınırda bir anlamlılık teşkil etmiştir (p=0.053). Tüm rotavirüs
antijeni saptanan örneklerin % 52.6’sını 12-24

Grafik 1. Rotavirüs antijeni pozitif olguların cinsiyetlere göre
dağılımı.
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Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 0-5 yaş arası akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve
adenovirüs sıklığının belirlenmesi

yoğun olarak gönderildiği son üç aylık dönemde toplam viral antijen pozitiflik oranı % 34.5
olarak saptanmıştır.
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Tekin(16)’in, bu çalışmaya benzer şekilde 2010
yılında, Mardin’de yaptığı çalışmada ise sonuçlar çalışmamız ile çok uyumlu olup, rotavirüs
pozitifliği % 16.7, adenovirüs pozitifliği % 1, iki
etkenin beraber saptandığı olgular ise % 0.4 olarak saptanmış. En sık viral antijen pozitifliği
görülen dönem olarak sonbahar ayları, yaş
grubu olarak ise 5-24 ay grubu olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda, viral antijenlerin en sık
saptandığı dönemin diğer bölgelerimizden biraz
daha erken olacak şekilde sonbahar aylarında
olması, bölgede özellikle rotavirüs sezonunun
diğer bölgelere kıyasla daha erken başlıyor olabileceğini düşündürmüştür. Koopmans ve
Brown(9) çalışmalarında Avrupa ülkelerinde
rotavirüs infeksiyonlarının tipik olarak kış aylarında en yüksek seviyelerine ulaştığı, fakat ülkeler arasında bazı dönemsel farklılıklar olduğunu
ortaya koyulmuşlardır. Bulgularında, rotavirüs
sezonunun İspanya’da, diğer Avrupa ülkelerine
kıyasla daha erken başladığını, bunu Fransa’nın
izlediğini, daha sonra ise Kuzey Avrupa ülkelerinin geldiğini göstermişler ve rotavirüs sezonunun Güney Avrupa ülkelerinde daha erken başladığını ve kuzeye gidildikçe sonraki aylara
taşındığını belirlemişlerdir. Çalışmamızın yapıldığı Mardin bölgesi, ülkemizde rotavirüs epidemiyolojisinin izlendiği çalışmalar arasında en
güneyde yer alan bölgelerden biri olarak görülmekte ve ülkemizde yapılan diğer çalışmalara
kıyasla bu iki çalışmada rotavirüs sezonunun
daha erken başladığının tespit edilmiş olması
dikkat çekmektedir.
Akut gastoenteritli çocukların dışkı örneklerinde rotavirüs ve adenovirüs antijenlerinin
saptanması, epidemiyolojik önemi yanı sıra
etkenin varlığını ortaya koyması ve böylece
endikasyon dışı antibiyotik kullanımının önlenmesine yardımcı olması açısından oldukça
önemlidir. Yapılan bu çalışma ile Mardin ilimizde özellikle sonbahar ve kış aylarında, genellikle
12-24 ay grubunda gelişen akut gastroenteritlerde rotavirüs ve enterik adenovirüslerin önemli
etkenler oldukları sonucuna varılmıştır.
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