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ÖZET

 Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında akut viral gastroenterit tanısı ile Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen dışkı örnekleri immünokromatografik yöntem ile rotavirus, adenovirus ve norovirus 
varlığı açısından araştırılmıştır. Akut viral gastroenterit etkeni olarak % 9.7 (n=42/435) rotavirus, % 7.5 (n=32/426) adeno-
virus ve % 8.1 (n=14/173) norovirus pozitifliği saptanmıştır. Cinsiyete göre rotavirus sıklığı kadın ve erkek hastalarda sırası 
ile % 48.3, % 51, adenovirus sıklığı % 47.9, % 52.1 ve norovirus sıklığı % 42.2, % 57.8 olarak saptanmıştır. Cinsiyete ve 
mevsimsel farklılığa göre viral etken sıklığı arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Benzer şekilde, beş yaş altı, 6-17 yaş ve 
yetişkin yaş grubu olarak üç farklı yaş aralığında değerlendirildiğinde her üç viral etken sıklığı açısından istatistik olarak 
anlamlı fark gözlenmemiştir.
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SUMMARY

Investigation of Frequency of Rotavirus, Adenovirus and Norovirus in Patients with Acute Gastroenteritis

 Rotavirus, adenovirus and norovirus presence were investigated in fecal samples of prediagnosed acute gastroenteritis 
by immunochromatographic method in Gayrettepe Florence Nightingale Hospital Microbiology Laboratory between January 
2011 to December 2012. Rotavirus, adenovirus and norovirus were detected in 9.7 % (n=42/435), 7.5 % (n=32/426) and 8.1 
% (n=14/173) of the samples respectively. According to gender, rotavirus ratios in female and male patients were 48.3 %, 51 
%, adenovirus ratios were 47.9 %, 52.1 % and norovirus ratios were 42.2 %, 57.8 % respectively. There was not any signifi-
cant relation between the frequency of the viral agent, gender and seasonality. In a similar way, there were not statistically 
significant differences between three different age groups; below five years, between six to 17 years and adult (≥ 18 years) 
patient groups for rotavirus, adenovirus and norovirus rates. 
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GİRİŞ
 
 Akut ishal ölüme sebep olan infeksiyöz has-
talıklar içerisinde üçüncü sırada yer almakta olup 
giderek artan hijyen koşullarına rağmen önemini 
korumaktadır(10). Dünya genelinde yaklaşık 2.2 
milyon insanın ishalli hastalıklar nedeniyle öldü-

ğü ve ülkemizde de 0-14 yaş arasındaki çocuk 
ölümlerinin % 8.4’ünden ishalli hastalıkların 
sorumlu olduğu bildirilmektedir(23,27). İnfeksiyöz 
ishaller arasında viral gastroenteritler önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu gastroenteritlerde rastlanan 
patojenler rotavirus başta olmak üzere adenovi-
ruslar, noroviruslar ve astroviruslardır(11,13).
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 Rotaviruslar fekal oral yolla bulaşan reovi-
ridae ailesinden çift sarmallı RNA virusları olup 
özellikle kış mevsiminde epidemiler yapan ateş, 
kusma, kanlı-mukuslu ishalle seyreden gastro-
enteritlere sebep olurlar. Adenoviruslar zarfsız 
DNA viruslarıdır ve rotaviruslara göre daha 
yüksek ateş ve dehidratasyonla seyreden klinik 
tablolara yol açarlar(2). Noroviruslar ise calicivi-
ridae ailesinden tek zincirli zarfsız RNA virusla-
rı olup su ve gıdaları kontamine ederek epide-
mik salgınların gelişmesine neden olan viruslar-
dır(19). 
 Bu çalışmada akut gastroenterit kliniği ile 
başvuran sosyoekonomik düzeyi yüksek, hijyen 
koşulları iyi olan hastalardan alınan dışkı örnek-
lerinde rotavirus, adenovirus ve norovirus sıklı-
ğının yaş, cinsiyet, mevsime göre  belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

  Çalışmamızda Ocak 2011-Aralık 2012 
tarihleri arasında akut viral gastroenterit ön 
tanısı ile Gayrettepe Florence Nightingale 
Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na etkene 
yönelik tanı için gönderilmiş olan dışkı örnekle-
ri rotavirus, adenovirus ve norovirus antijen 
pozitifliği açısından çalışılmıştır. Dışkı örnekle-
rinde rotavirus, adenovirus saptanması için; 
immunokromatografik yöntem prensibi ile 
geliştirilmiş (Vikia®-Rota-Adeno bioMérieux 

Diagnostic) kaset test, üretici firma önerileri doğ-
rultusunda çalışılmıştır. Norovirus saptanması 
için ise Rota-Adeno testine benzer şekilde hızlı, 
kalitatif immünokromatografik yöntem prensibi 
ile çalışan dışkı örneğinde Genogrup 1(GGI) ve 
Genogrup 2(GGII)’ye ait norovirusları saptama-
ya yönelik Rida®Quicknorovirus R-biopharma) 
testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programı ile 
çapraz tablo durumundaki değişkenler için 
Ki-Kare Testi (Pearson Ki-Kare/Likelihood Ratio) 
kullanılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR

 Akut gastroenterit ön tanısı alan toplam 
435 hastada rotavirus, 426 hastada adenovirus 
ve 173 hastada norovirus araştırılmıştır. Akut 
gastroenterit ön tanısı ile dışkıda virus antijenle-
rinin istenmesinde kız ve erkek oranları birbiri-
ne yakın bulunmuştur. Kız ve erkek oranları 
sırasıyla rotavirus istemi için (% 48.3, % 51.7), 
adenovirus için (% 47.9, % 52.1), norovirus için 
(% 42.2, % 57.8) saptanmıştır. Dışkıda viral etken 
araştırılması beş yaş altı çocuklarda daha fazla 
istenmişken bunu çocukluk dönemi ve 18 yaş ve 
üzeri yetişkin grubu takip etmiştir. Dışkıda viral 
etken araştırılan bu hastaların sosyodemografik 
verileri retrospektif olarak incelenmiş olup Tablo 
1’de belirtilmiştir. 
 Akut gastroenterit ön tanısı alan hastaların 
dışkılarında rotavirus, adenovirus ve norovirus 

Tablo 1. Akut viral gastroenterit ön tanılı hastaların sosyodemografik özellikleri [n (%)].

Cinsiyet 
 Kız
 Erkek

Yaş 
 Bebek (≤ 5)
 Çocuk (6-17)
 Yetişkin (≥ 18)

Mevsim 
 İlkbahar
 Yaz
 Sonbahar
 Kış
 
Toplam

210
225
  

260
133
  42
  

109
  83
   91
152

435

(48.3)
(51.7)

 
 

(59.8)
(30.6)
  (9.7)

 

(25.1)   
(19.1)  
(20.9)
(34.9)

100

Rotavirus

204
222

266
129
  31
 

  99
  93
  86
148

426

 
(47.9) 
(52.1)

 
(62.4)
(30.3)
  (7.3)

 
(23.2)
(21.8)
(20.2)
(34.7)

100

Adenovirus

   73
 100

 

 105
   49
   19
  

   34
   65
   39
   65

 173

(42.2)
(57.8)

 
 

(60.7)
(28.3)
(11.0)

 

(19.7)
(37.6)
(22.5)
(37.6)

100

Norovirus
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antijen pozitifliği sırasıyla % 9.7, % 7.5, % 8.1 
olarak bulunmuştur. Rotavirus ile adenovirus 
birlikte aynı zamanda sadece iki hastada tespit 
edilmiş olup mikst infeksiyon oranı % 0.5’tir. 
Norovirus pozitif saptanan olguların hiçbirinde 
eşzamanlı rotavirus veya adenovirus saptanma-
mıştır. Hastalarda saptanan rotavirus, norovirus 
ve adenovirus pozitifliği ile cinsiyet, yaş ve 
mevsim ilişkisi incelendiğinde, istatistiksel ola-
rak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
 Rotavirus, adenovirus ve norovirus anti-
jen pozitifliklerinin cinsiyete, yaşa ve mevsimle-
re göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir.

TARTIŞMA

 Akut gastroenterit, tüm dünyada ve ülke-
mizde, hem çocukluk hem de erişkin dönemde 
ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen, 
medikal ve sosyal yönden maliyeti ağır olabilen 
bir halk sağlığı sorunudur(7,21). Günümüzde, 
genellikle akut gastroenterit etkenleri arasında 
viruslar ilk sırayı almakta olup en sık rastlanılan 
patojenler rotavirus başta olmak üzere adenovi-
ruslar, noroviruslar ve astroviruslardır(6,11). 
Dünyada ve ülkemizde yapılan çeşitli çalışma-
larda rotavirusun viral gastroenterit vakalarının 
% 11-71’inden sorumlu olduğu bildirilirken, bu 
oran adenovirus için % 2-22.2 olarak belirtil-
miştir(24). Çalışmamızda rotavirus sıklığı % 9.7, 

adenovirus sıklığı % 7.5, norovirus sıklığı da 
% 8.1 olarak bulunmuştur. Genel olarak viral 
gastroenterit sıklığında cinsiyet açısından bir 
fark olmadığı ülkemiz dahil olmak üzere çeşitli 
çalışmalarda bildirilmiştir(24). Bununla birlikte, 
rotavirusun kızlarda, adenovirusun erkeklerde 
daha sık görüldüğünü bildiren çalışmalar da 
bulunmaktadır(3). Çalışmamızda da literatüre 
paralel olarak rotavirus, adenovirus ve norovi-
rus antijen pozitifliği yönünden cinsiyetler ara-
sında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). 
 Yaş gruplarına göre viral etkenlerin sıklı-
ğına bakıldığında; Huh ve ark.(15) 10,028 dışkı 
örneğinde tüm yaş gruplarında yapmış oldukla-
rı çalışmada viral antijen sıklığını % 29 olarak 
bulmuş, rotavirus sıklığını ise % 19.3 olarak tes-
pit etmişlerdir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada 
ise rotavirus sıklığı 18 yaş altında % 15.5; beş 
yaşın altındaki çocuklarda ise % 86 olarak 
bildirilmiştir(17). Literatürde çocukluk yaş gru-
bunda akut ishallerde adenovirus sıklığı % 5-20 
iken, ülkemizde bu oranın % 4.7-16.2 arasında 
olduğu belirtilmektedir(2,8,14,25). Noroviruslar, 
yetişkin yaş grubunda hem sporadik hem de 
epidemik olgularda en sık görülen ishal etkeni 
olarak gösterilmekte ve dünya genelindeki viral 
gastroenteritlerin yaklaşık % 80’inden sorumlu 
tutulmaktadır(16,20). Besin kaynaklı, tipik olarak 
kendi kendini sınırlayan hastalığa yol açabilen 
noroviruslar özellikle çocukluk çağı, yaşlılarda 
ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde belirgin 

Tablo 2. Rotavirus, adenovirus ve norovirus antijen pozitifliklerinin cinsiyete, yaşa ve mevsimlere göre dağılımı [n (%)].

Mevsim
 İlkbahar
 Yaz
 Sonbahar
 Kış

Yaş
 Bebek (≤ 5)
 Çocuk (6-17)
 Yetişkin (≥ 18)

Cinsiyet
 Kız
 Erkek

Toplam

13
  5
  4
20

22
15
  5

23
19

42

  
(11.9)

(6)
  (4.4)
(13.2)

  

  (8.5)
(11.3)
(11.9)

 (11)
  (8.4)

(9.7)

Pozitif

  96
  78
  87
132

238
118
  37

187
206

393

 (88.1)
 (94)
(95.6)
(86.8)

(91.5)
(88.7)
(88.1)

 (89)
(91.6)

(90.3)

Negatif

0,074a

0,591a

0,376a

 
  9
   5
   5
 13
 

 19
 11
  2

 12
 20

32

   
(9.1)
(5.4)
(5.8)
(8.8)

(7.1)
(8.5)
(6.5)

(5.9)
 (9)

(7.5)

Pozitif

   90
   88
   81
135

247
118
  29

192
202

394

(90.9)
(94.6)
(94.2)
(91.2)

(92.9)
(91.5)
(93.5)

 (94.1)
 (91)

(92.5)

Negatif

0,644a

0,865a

0,221a

  0
  3
  5
  6

10
  3
  1
  

  6
  8

14

(0)
  (8.6)
(12.8)
  (9.2)

 
  (9.5)
  (6.1)
  (5.3)

  

  (8.2)
  (8.0)

  (8.1)

Pozitif

  34
  32
  34
  59

  95
  46
  18

  67
  92

159

(100)
  (91.4)
  (87.2)
  (90.8)

  
  (90.5)
  (93.9)
  (94.7)

 

  (91.8)
  (92)

  (91.9)

Negatif

0,076b

0,676b

0,958a

a Pearson Ki-kare test 
b Likelihood RatioTest

p p p
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morbidite ve mortaliteye neden olur(19). 
Norovirus sıklığı, çocukluk ve adolesan yaş gru-
bunda görülen bir salgında % 21.4 olarak 
saptanmıştır(20). Dünya çapında uygulanan etkin 
rotavirus aşı programlarından sonra pediatrik 
populasyonda norovirusun akut gastroenterit-
lerde en önemli enterik patojen haline geleceği 
bildirilmektedir(19). Çalışmamızda rotavirus sık-
lığı yaş gruplarına göre; ≤ 5 yaş, 6-17 yaş ve ≥ 18 
yaş sırası ile % 8, % 11 ve % 11.9 olarak saptanır-
ken, adenovirus için bu oranlar % 7.1, % 8.5, % 6.5; 
norovirus için ise % 9.5, % 6.1 ve % 5.3 olarak 
tespit edilmiştir. Rotavirus, adenovirus ve noro-
virus pozitifliği ile yaş grupları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır 
(p>0,05). Benzer şekilde, Tekin ve ark.(24) yaptığı 
çalışmada da adenovirus pozitifliği ve yaş grup-
ları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptamamıştır. 
  Rotavirus ishalleri özellikle kış mevsi-
minde, diğer mevsimlere göre daha yüksek 
sıklıkta görülmekle beraber(7,18,28), adenovirus 
ve norovirus gastroenteritleri ise tüm yıl boyun-
ca görülebilmektedir(12,16,29). Çalışmamızda rota-
viruslar en sık kış aylarında (% 13.2), adenovi-
ruslar en sık ilkbaharda (% 9.1) ve noroviruslar 
ise % 12.8 oranında sonbahar mevsiminde sap-
tanmışlardır. Ancak, her bir virus için mevsim-
lere göre görülme sıklıkları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiş-
tir (p> 0.05). 
 Ülkemizde norovirusa bağlı ilk salgın 
Uyar ve ark.(26) tarafından 2008 yılında bildiril-
miştir. Aksaray, Şereflikoçhisar, Kırşehir gibi 
çeşitli illerden akut gastroenterit salgını nedeni 
ile gönderilen dışkı örnekleri ELISA yöntemi ile 
çalışılmış % 26 oranında pozitiflik saptanmıştır. 
Aynı çalışmada kullanılan RT-PCR yöntemi ile 
daha yüksek oranda (% 33) pozitiflik bildiril-
miştir(26). Akut gastroenterit nedeniyle hastane-
ye yatırılmış çocuk hastalarda yapılan bir başka 
çalışmada norovirus % 17 oranında saptanmış 
olup çalışmada çoğu suş GIIb bulunmuştur. 
Bunun dışında GII4 ve GII6 suşlarına rastlanma-
sı nedeniyle ülkemizde dolaşan suşlar arasında 
heterojenlik olduğu sonucuna varmışlardır(5). 
Türkiye’de akut gastroenterit tanısı alan 
Amerikan askerlerinde yapılan bir çalışmada 
RT-PCR yöntemi ile % 43 oranında norovirus 

pozitifliği bildirilmiş-tir(1). Ozkul ve ark.(22) ishali 
olan 238 çocuk hastanın dışkı örneklerinde 
ELISA ve RT-PCR yöntemi ile % 10.5 ve % 15.1 
oranlarında norovirus pozitifliği saptamışlardır. 
Akut gastroenterit şikayeti ile iki farklı hastane-
ye başvuran çocuk hastalar üzerinde yapılan bir 
çalışmada norovirus pozitifliği % 14.1 oranında 
bildirilirken, bizim çalışmamıza benzer bir şekil-
de mevsimler ve yaş grupları arasında farklılık 
saptanma-mıştır(4). Çocuk hastaların klinik 
semptomlara göre değerlendirildiği bir başka 
çalışmada % 9.6 oranında norovirus tespit edil-
miş olup ilk iki yaşta (% 13.2) görülme sıklığı 
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur(9).  

 Bu çalışmada sosyoekonomik düzeyi yük-
sek, hijyen koşulları iyi, çeşitli yaş gruplarındaki 
akut gastroenterite en sık sebep olan viral etken-
ler araştırılmış ve oranları ortaya konulmuştur. 
Çalışmamızda tüm yaş gruplarında özellikle de 
pediatrik populasyonda viral etken araştırılması 
için gönderilen dışkı örneklerinde norovirus 
sıklığının diğer viral etkenlere yakın olduğu 
ancak klinisyenlerin norovirus isteminin daha 
az olduğu görülmüştür. Dünya çapında uygula-
nan etkin rotavirus aşı programlarından sonra 
pediatrik populasyonda norovirusun akut gast-
roenteritlerde en önemli enterik patojen haline 
gelebileceği düşünüldüğünden dışkıda viral 
antijen taramasında bu etkeninde akılda tutul-
ması gerektiği ve ülkemizde daha geniş çaplı 
araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmış-
tır.
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