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5. ÖZET 

 

AKUT İSHAL TANISI İLE HASTANEYE YATIRILAN BEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK 

ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ 

 

AMAÇ:Rotavirus tüm dünyada çocukluk çağında görülen ağır akut ishallerin en sık 

sebebidir. Diğer barsak patojenlerince oluşturulan hastalıklarla karşılaştırıldığında ishal daha 

şiddetlidir. Rotavirus ishallerinin özelliklerden birisi de ishal sebebiyle hastaneye yatış 

oranlarının fazlalığıdır. Çalışmamızda rotavirus ishallerine bağlı hastaneye yatış sıklığını ve 

rotavirus  ishalinin klinik özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır.  

 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: 01 Haziran 2005-01 Haziran 2006 tarihleri arasında çalışmaya 

katılan merkezlere akut ishal sebebiyle başvuran ve hastaneye yatış gereken 5 yaşından küçük 

çocuklar çalışmaya dahil edildi. Akut ishal, son 10 günde gelişen 24 saat içinde ≥3 kez sulu 

dışkı çıkarma ve bunu açıklayacak başka bir durumun olmaması olarak tanımlandı. Ağır 

derecede dehidrate olanlar, Vesikari skoruna göre ağır ishal atağına sahip olanlar ve ağızdan 

alımı kötü olan hastalar hastaneye yatırıldı. Nozokomiyal rotavirus enfeksiyonları çalışmaya 

dahil edilmedi. Başvuru anında demografik özellikler, tıbbi hikaye ve ishal atağı ile ilgili 

çocuğa ait bilgiler ebeveyn/vasisinden alındı. Çocuğun fizik muayene bulguları da kaydedildi. 

İshal atağının şiddeti Vesikari skoru kullanılarak belirlendi. Gayta örnekleri lateks 

aglütinasyon yöntemi ile (Slidex Rota-Kit; bioMérieux, Marcy-l'Etoile, France) test edildi. 

İstatistikler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapıldı. 

 

BULGULAR:Çalışma süresince 96 çocuk akut ishal tanısı ile yatırıldı. Çocuklardan 79’unda 

rotavirus pozitif bulundu. Ortalama hastanede yatış süresi rotavirus pozitif grupta  3.37±2.27 

gün (min. 1- maks. 14 gün) idi. Ilıman iklime sahip İstanbul’da rotaviruse bağlı hastaneye 

yatış en fazla Aralık ve Mayıs ayları arasında görüldü. RV pozitif hastaların ortalama yaşı 17 

ay idi. Rotavirus pozitif bulunan hastaların %75.9’u iki yaşından küçüktü. Rotavirus 

enfeksiyonu olanların %81’inde ağır ishal saptandı (Vesikari skoru ≥11). 

 

SONUÇ: Rotavirus ishalleri beş yaşından küçük çocuklarda, özellikle kış ve ilkbahar 

mevsimlerinde önemli bir hastaneye yatış sebebidir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, ishal, rotavirus 
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6. SUMMARY 

 

INCIDENCE AND CLINICAL FEATURES OF ROTAVIRUS 

GASTROENTERITIS AMONG HOSPITALIZED CHILDREN UNDER FIVE YEARS 

OLD 

 

BACKGROUND: Rotavirus is a major cause of severe childhood gastroenteritis worldwide. 

Compared with illness caused by other enteric pathogens, the diarrhoea is particularly severe 

and often associated with dehydration. Rotavirus gastroenteritis remains a common cause of 

hospitalization and is responsible for a considerable burden on healthcare systems. The study 

aimed to assess the hospitalizations due to rotavirus gastroenteritis and their characteristics.  

 

METHODS: A prospective review of children < 5 years hospitalized in Istanbul, Turkey 

between 01 June 2005 and 01 June 2006 with acute gastroenteritis. Acute gastroenteritis was 

defined as ≥3 liquid stools in a 24-h period, of <10-day duration, and where no alternatif 

explanation exist. Children with nosocomial infections were excluded. The parents/ guardians 

of the children enrolled in the study were asked to complete a questionnaire to collect 

information regarding the child’s demographics, medical history and GE episode.  Severity of 

GE was assessed by using the Vesikari scale.  Fecal specimens were tested for rotavirus 

antigen by a latex agglutination test (Slidex Rota-Kit; bioMérieux, Marcy-l'Etoile, France). 

Statistical analysis was performed using SPSS 13.0 for Windows. 

 

RESULTS: During the study period, 96 children were hospitalized due to gastroenteritis, of 

whom 79 were rotavirus positive. The mean length of hospital stay was 3.37±2.27  days for 

rotavirus-related diarrhea (min.1-max.14 days). In the temperate climate of Istanbul, 

rotavirus-related hospitalizations were highest during the period December through May. The 

mean age on admission was 17 months.  Most children with rotavirus gastroenteritis (75.9%) 

were younger than two years of age. Eighty one percent of children with rotavirus infection 

had severe gastroenteritis (Vesikari score ≥11).  

 

CONCLUSIONS: Rotavirus gastroenteritis is an important cause for hospitalizations in 

children < 5 years, especially during winter and spring seasons. 

 

KEY WORDS: Child, gastroenteritis, rotavirus
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8. GİRİŞ 

 

Son 30 yılda çocukluk çağında ishal sebebiyle hastaneye yatış ve ölümlerde önemli 

ölçüde azalma gözlenmiştir. Dünya genelinde ishale bağımlı ölümler 1982 yılında 4.6 milyon 

olarak hesaplanırken bu değer 2003 yılında 1.6 milyon bulunmuştur (1). Bununla birlikte 

çocukluk çağı ishalleri, dünya genelinde 5 yaş altı ölüm sıralamasında perinatal hastalıklar ve alt 

solunum yolu enfeksiyonlarından sonra 3. sırada yer almaktadır.  

Rotavirus hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde çocukluk çağında görülen 

ağır akut ishalin en sık sebebidir (2,3).  Rotavirus ishallerinin özelliklerden birisi de ishal 

sebebiyle hastaneye yatış oranlarının fazlalığıdır. Dünya genelinde küçük çocuklarda ağır 

ishal sebebiyle hastaneye yatışların %40’ı rotavirus ishalleridir (1)  

Temizlik ve sağlık koşulları  iyileştikçe bakteri ve parazit oranı azalmış, rotavirus 

enfeksiyonu sayısı ise etkilenmemiştir. Bu yüzden aşılama, ağır rotavirus ishallerinden 

korunmada ve sekellerin önlenmesinde en önemli seçenektir (4). 

Çalışmamızda birincil olarak İstanbul’da beş yaşından küçük çocuklarda hastaneye 

yatış gerektiren rotavirus ishali sıklığını belirlemek amaçlanmıştır. İkincil amacımız ise beş 

yaş altındaki çocuklarda görülen rotavirus ishalinin yaş dağılımını ve klinik özelliklerini 

saptamaktır. 
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9. GENEL BİLGİLER 

 

Epidemiyolojik olarak bu kadar önemli olan virusün insanlarda patojen olduğu, ilk kez 

1973 yılında, Avustralya’da Ruth Bishop adlı mikrobiyolog tarafından bakteri dışı ishali olan 

bir çocuğun duodenal aspiratında gösterilmiştir. Elektron mikroskopisindeki tipik 

görünümünden (Şekil 1) latince, at arabası tekerleği anlamına gelen “rota”dan esinlenilerek 

“rotavirus” adı verilmiştir.  

 

    

Şekil 1: Elektron mikroskopisinde rotavirusün tipik tekerlek şeklindeki görünümü   

 

9.1. Epidemiyoloji  

 

Rotavirus (RV) hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde çocukluk çağında 

görülen ağır akut ishallerin en sık sebebidir (2,3).  RV, yılda yaklaşık 114 milyon ishal 

vakasına, 24 milyon muayeneye, 2,4 milyon hastaneye yatışa ve 610 bin çocuğun ölümüne 

sebep olmaktadır (Şekil 2) (3).  
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24 milyon muayene

114 milyon ishal atağı

1 : 205

1 : 50

SonuçRisk Oranı

610 000 ölüm

2,4 milyon hastaneye yatış

1 : 5

1 : 1

 

Şekil 2: Dünyada rotavirus hastalık yükü (3). 

RV, zengin ve fakir tüm ülkeleri etkilemekte ve asemptomatik durumdan ağır ishale 

kadar geniş bir enfeksiyon yelpazesine sebep olmaktadır. RV, tüm dünyada ishal ilişkili 

morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biridir ve çocukların çoğu hayatlarının ilk 

2-3 yılında bu virusa karşı antikor oluşturur (5). RV enfeksiyonlarının şiddeti yaşa göre 

değişir. Hastalık herhangi bir yaşta görülebilirken özellikle sütçocuğu ve küçük çocuklarda 

daha sıktır, özellikle 6 ay-2 yaş arası çocukları etkiler (6). Yenidoğanlarda daha az şiddette 

görülmesinin sebebi tam olarak anlaşılamamakla beraber anneden geçen antikorlarla ilişkili 

olabilir (6,7). Doğal geçirilmiş enfeksiyon bir sonraki atak insidansını ve atağın şiddetini 

azaltır. 

RV ishallerinin bir özelliği de ishal sebebiyle hastaneye yatış oranlarının fazlalığıdır. 

Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerin süt çocukları ve daha büyük çocuklarda, 

ishale bağlı ağır dehidratasyonla hastaneye yatışın en sık sebebi RVdur (şekil 3) (8,9). 

Avrupa’da akut ishal sebebiyle hastaneye başvuruların %21-59.8’inden RV sorumludur (10). 
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RV ishaline bağlı hastaneye yatış risk faktörleri anne sütü almama, düşük doğum ağırlığı, 

sağlık güvencesinin olmaması ve evde 24 aydan küçük çocuk bulunmasıdır (11).  

 

Şekil 3: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hastaneye yatış gerektiren ağır ishallerden sorumlu patojenlerin 

dağılımı (9) 

RVun geçişi birincil olarak kişiden kişiye doğrudan temas ve kontamine çevre 

aracılığı ile fekal-oral yolladır (3,12). Virus ayrıca gayta ile kontamine olmuş gıda ve sularla 

ve/veya damlacık yoluyla bulaşabilir (3,12). 

RV salgınları mevsimsel özellik gösterir. Ilıman iklimlerde RV kış aylarında pik yapar 

(12,13). Bir çalışmada ishal sebebiyle hastaneye yatırılanlarda kesin tanılı RV enfeksiyonu 

oranı mevsim dışı %25 iken mevsiminde %70 oranında bulunmuştur (14). Ekvator bölgesinde 

mevsimsel özellik daha az belirgindir, ancak daha kuru ve soğuk aylarda daha fazladır. 

Mevsimsel özelliğin sebebi bilinmemektedir (6,7).  

Dünya genelinde en sık görülen serotipler G1-G4 ile G9’dur ve çocuklardaki RV 

ishallerinin %95’inden sorumludurlar. Bununla birlikte zamana ve coğrafik bölgelere göre 

büyük değişimler görülebilir. Farklı bölgelerde farklı serotipler baskın olabilirken aynı 

bölgede zamanla farklı serotiplerin baskın olduğu görülebilir (12). G1P[8] is özellikle Kuzey 

Amerika, Avustralya ve Avrupa’da (%70)  sık gözlenirken Güney Amerika, Asya ve 
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Afrika’da daha az (%20-30) görülür. G2P[4] Güney Amerika’da (%23) ve Asya’da (%13); 

G3P[8] ise Afrika’da (%21) sıktır (15,16).  

Virusun reassortment özelliğinden dolayı yeni serotipler sıklıkla gündeme 

gelmektedir. Alışılmamış serotipler dünyanın farklı coğrafik bölgelerinde kısıtlı zaman 

dönemlerinde artış ve azalışlar gösterebilir. Alışılmamış serotipler izolatların yaklaşık 

%4.9’unu oluşturmaktadır (15). G9 suşu genellikle P[8] ve P[6] ile birlikte bulunur ve son 

yıllarda epidemiyolojik önem kazanan tek serotiptir. Günümüzde %4.1’lik bir oranla dünya 

genelinde en sık görülen dördüncü suştur. En yüksek oranda görüldüğü yerler Güney Amerika 

ve Avustralya’dır (15). Giderek artan diğer suşlar G5, G8 ve G12 suşlarıdır (15).  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde RV ishalleri farklı klinik görünümlere sahiptir 

(9). Benzer oranda görülmesine rağmen fakir ülkelerde mortalite daha yüksektir. Gelişmiş 

ülkelerde vakaların %65’i 9-15 ay arası iken, gelişmekte olan ülkelerde vakaların %80’i 6-9 

aylık çocuklardır (9). Serotip açısından değerlendirildiğinde ise, gelişmekte olan ülkelerde 

daha patojen serotiplerin hakim olduğu göze çarpmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

koenfeksiyon ve komorbidite daha sıktır. Bunun sebebi malnütrisyon, tedavi açısından 

hastaların daha az değerlendirilmesi, diğer barsak patojenleri veya barsak florasıyla olan 

sinerji ve oral rehidratasyon tedavisinin yeterince uygulanamamasıdır. 

Pediatric ROTavirus European Committee (PROTECT) verilerine göre Avrupa’da 

toplum kökenli RV ishaline bağlı yatış yıllık 72.000-77.000 olarak tahmin edilmiştir. Yıllık 

hastaneye yatış insidans hızı 0.3-11.9/1000 (median 3/1000) çocuk olarak hesaplanmıştır (17).  

Asya ülkelerinden Çin, Hindistan, Meksika, Myanmar ve Pakistan’ın 5 büyük 

hastanesinde 0-35 ay arası çocuklar iki yıl boyunca değerlendirilmiş, hastaların %16’sında 

RV pozitif bulunmuştur. En yüksek RV ishali oranı 6–11 ay arası çocuklarda tespit edilmiş, 

bu yaş aralığında %20 oranında etken RV olarak saptanmıştır. RV ishallerinin %70’i ilk bir 

yaşta gözlenmiştir (18). 
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Avustralya’da hastane başvuru kayıtları incelenerek ishal yatışlarının %50’sinin RVe 

ait olduğu bulunmuş, RV-ilişkili ishal insidansı 7.5/1000 çocuk/yıl (11.6/1000 çocuk/yıl <2 

yaş altı çocuklarda) saptanmıştır (19).  

Amerika Birleşik Devletleri’nde, RV akut ishalin en sık sebebidir ve ağır 

dehidratasyona sebep olan enfeksiyonlar 3-35 aylık çocuklar arasında daha fazla 

görülmektedir. İlk 5 yaşta her 5 çocuktan 4’ü RV enfeksiyonu geçirmektedir. İshal sebebiyle 

hastane yatışlarının %30- 50’ini RV oluşturmakta, pik mevsimde bu oran %70’lere 

ulaşmaktadır. İshale bağlı poliklinik muayenelerinin ise %20- 25’ini RV oluşturmaktadır (4) 

Afrika’daki 15 ülkede 1975 ile 1992 yılları arasında 5 yaşından küçük çocuklarda ishal 

etyolojilerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların incelendiği bir araştırmada ishal 

sebebiyle hastaneye yatırılan çocukların %24’ünde, ayaktan tedavi edilenlerin %23’ünde RV 

pozitif olduğu; hastaneye yatanların %38’inin 6 aydan küçük, %81’inin 2 yaşından küçük 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen bazı ülkelerin sonuçlarına özel bakıldığında 

Mısır’da %34, Etiyopya’da %22–49, Kenya’da %29-41, Nijerya’da %20-32, Tanzanya’da 

%31, Zambia’da %24, Güney Afrika’da %13-55 oranları elde edilmiştir (20). 

Türkiye’de ishal ölümleri, 1986 yılından beri ülke genelinde yürütülen “İshalli 

Hastalıkların Kontrolü Programı”  uygulaması ile önemli ölçüde azalmış, çocuk ölümleri 

içerisinde ikinci sıradan yedinci sıraya gerilemiştir (DİE 1999 Ölüm İstatistikleri). RV 

ölümlerinin gösterildiği haritaya göre, ülkemizde yılda yaklaşık 3000 RV ölümü olmaktadır 

(21).  

Türkiye’de RV ishalleri epidemiyolojisini araştıran çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda, 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin %15-40’ından RVların sorumlu olduğu 

gösterilmekle beraber çalışmalarda yaş aralığı, çalışmanın yapıldığı mevsim, RV 

belirlenmesinde kullanılan yöntemler gibi özelliklerde büyük farklılıklar mevcuttur. Bu 

farklılıklara rağmen genel bir sonuç çıkartmak gerekirse RV ishali ülkemizde de sık rastlanan, 
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hastane yatışlarına ve morbiditeye sebep olan önemli bir sağlık sorunudur. Ilıman iklim 

kuşağındaki diğer ülkelerde olduğu gibi kış aylarında pik yapar. Olguların önemli bir kısmı, 2 

yaş altındaki çocuklardır. Çocukların hemen tümü 3 yaşına kadar RV ile enfekte olmaktadır. 

RV ishalleri, RV dışı ishallere göre daha ağır seyreder, daha çok hastane yatışına sebep olur. 

Uzamış ishale sebep olarak malnütrisyona yol açabilir (22). 

İzmir’de ishal sebebiyle hastaneye başvuran 920 çocuğun incelendiği bir çalışmada, 

RVun 5 yaş altı çocuklarda görülen ishalin, özellikle de hastane yatışlarına yol açan ağır 

ishalin en sık sebebi olduğu (ishal vakalarının %39.8’inde, hastaneye yatanların %58.9’unda 

RV pozitif) saptanmıştır. İzole edilen suşların %91’i serotip G 1-4 olup, en sık G1 serotipi 

(%75.1) görülmüştür (23). 

 

9.2. Patojen 

 

RV enterik viruslardan olup Reoviridae ailesinin bir üyesidir. İkozahedral, çıplak 

(zarfsız) yapıdaki virus 65-75 nm yarıçapa sahiptir. RV 3 tabakadan oluşur: dış kapsid, iç 

kapsid ve çekirdek (şekil 4) (24). Merkezde 11 farklı segmentten oluşan çift zincirli RNA 

genomu bulunur. Bu genlerden her biri (iki polipeptidin şifrelerini içeren 11. gen dışında) tek 

bir proteinin şifrelerini içerir. Viral genom, viral protein (VP)1 ve VP3 ile birlikte merkezde 

bulunur, bunu hemen çevreleyen iç tabaka VP2’den oluşur. VP6’nın VP2’ye katılımı ile 

birlikte çift katmanlı ara tabaka oluşur. VP3 ve VP6 proteinleri RNA transkripsiyonu ve 

hatasız virus yapısı için gerekmektedir. Enfeksiyöz özellik taşıyan virusün en dış üçüncü 

katmanı ise VP4 ve VP7 olmak üzere nötralizan antikor üretimine yol açan iki viral yüzey 

proteininden oluşur. VP4 proteaza duyarlı bir proteindir ve virusün yaşam döngüsünde hayati 

önem taşımaktadır; kesin olmamakla beraber reseptör bağlanma fonksiyonu ve hücreye girişte 

rol oynar. VP7 bir glikoproteindir, epitelyal hücrelere girişte roy oynadığı tahmin 
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edilmektedir (6,25). Altı yapısal protein yanısıra, yapısal olmayan beş (non-structural protein, 

NSP1-5) protein belirlenmiştir. Viral enterotoksin olan NSP4 dışındaki diğer NSP’lerin 

etkileri kesin bilinmemektedir. 

 

 

Şekil 4: Rotavirusün yapısının şematik görünümü (24) 

 

RVların viral kapsid proteinlerine göre belirlenen ve grup, alt grup ve serotipe 

dayanan üç önemli antijenik özelliği vardır: 

Gruplar, iç kapsid VP6 proteini ile belirlenir. Tür özgünlüğünde de belirleyici olan bu 

gruplandırmaya göre RVler A’dan G’ye kadar (A, B, C, D, E, F, G) 7 gruba ayrılır. İnsanlarda 

yalnızca A, B, C grupları enfeksiyon yapar (6,25). Ancak, vakaların çoğundan grup A 

(hastane yatışı gerektiren tüm ishallerin %12-74, ortalama %34’ünden) sorumludur (26). Grup 

B, genellikle yetişkinlerde görülen ve çok daha hafif seyreden ishalden sorumludur. Grup C 

aslında hayvanlarda hastalık etkenidir, nadir olarak çocuklarda da hastalık etkeni olabilir.  

Grup A RVlar, VP6’nın üzerinde bulunan epitoplara göre 4 alt gruba ayrılabilir: 

subgrup I (hayvan suşlarının çoğu, belirli insan suşları), subgrup II (insan suşlarının çoğu, az 

sayıda domuz suşu), subgrup I ve II (nadir insan ve hayvan suşu) ve ne subgrup I ne de sub 

grup II (nadir insan ve hayvan suşu ve kanatlı suşlarının çoğu). 
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Klinik olarak asıl önem taşıyan Grup A’nın serotiplemesi, dış yapıyı oluşturan VP4 ve 

VP7’nin antijenik özelliklerine dayanır. VP7’ye göre G serotipleri (G1, G2, G3 gibi), VP4’e 

göre de P serotipleri (P1 gibi) belirlenir. P serotipleri ayrıca P1A, P1B gibi alttiplere de 

ayrılmaktadır. İnsanlarda hastalık yapan 10 G serotip ve 11 P serotipi tanımlanmıştır (27). 

 Viral genom reassortman özelliğine sahiptir, yani genetik materyal arasında değişim, 

karışım görülebilir ve laboratuvar ortamında yapılabilir. Reassortment, gruplar arasında (A-C) 

genomik RNA’nın bitiş sıralamaları farklı olduğu için olmaz, ancak aynı grup içinde 

gerçekleşebilir. G ve P serotipleri arasında çok fazla sayıda kombinasyon oluşma imkanı 

olmasına rağmen, dünyada dört suş yaygın olarak görülmektedir: G1P[8], G2P[4], G3P[8], 

G4P[8]. Hastalıkların çoğu ise G1P[8] tarafından oluşturulmaktadır (28).  

RV insanlar dışında pek çok farklı gelişmiş memeli türünde ve kanatlılarda akut ishal 

etkenidir. Farklı türlerden izole edilen virus serolojik olarak çapraz reaksiyon vermektedir. 

Ancak farklı türlere ait viruslar diğer türlerde çok sınırlı replikasyon özelliği 

gösterebilmektedir.  

Fiziksel özellikleri sebebi ile asit pH’da yani pH 2.0’da virus hızla inaktive olur. Mide 

pH’sı erişkinde 1.8 düzeyindedir. Ancak mide pH’sı yenidoğan döneminde 3 ve hatta 4 olup 1 

yaşında ancak yetişkin seviyelere ulaşmaktadır, bu durum hayatın ilk yılında RV enfeksiyon 

riskindeki yüksekliğinin bir sebebi olabilir. Bunun dışında RV, birçok kimyasal dezenfektana, 

sıcaklık değişimine dayanıklıdır. Ancak son yıllarda klinik kullanımı artan %0.1’lik o-fenil 

fenol ve %79’luk etonollü dezenfektan spreyler ile ellerde kolayca etkisiz hale getirilebilir, 

ortam yüzeylerinden ise %99.99 oranında elimine edilebilir.  
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9.3. Hastalığın Patogenezi 

 

RV en sık fekal-oral yolla geçer, ayrıca damlacık yoluyla da geçiş olduğu 

düşünülmektedir.  

Doğal RV enfeksiyonuna ait çalışmalar RV replikasyonunun incebarsak mukoza 

yüzeyindeki olgun villus epitel hücrelerinde sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Replikasyon 

incebarsakta proksimalden distale ilerlemektedir (29). Viremi RV enfeksiyonunun doğal 

seyrinin bir parçasıdır. RV barsaklardan sistemik dolaşıma oradan da dokulara yayılır. Ancak 

RVun barsak dışı dokularda çoğaldığına dair delil yoktur (30).  

 RV ishallerinin mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır, bunun sebebi birçok 

faktörün etkili olmasıdır. Muhtemel faktörler enterosit yıkımı sonucu malabsorpsiyon, viral 

toksin, barsak sinir sistemini uyarılması ve villus iskemisidir. 

Fekal-oral bulaşmadan sonra RV incebarsaktaki villusların uçlarında bulunan 

enterositleri enfekte eder ve yıkıma uğratır. Enterosit yıkımına bağlı besinlerin emilimi 

bozulur, mukozal disakkaridazlar azalır, siklik AMP ise etkilenmez. Malabsorpsiyon sonucu 

sindirilmemiş gıdalar kolona geçer. Sindirilmemiş gıdalar ozmotik olarak aktiftir, kolon suyu 

yeterince ememez ve ozmotik ishal gelişir (6,31). Virus villus hücrelerini invaze ettikten 

sonra kriptlerden hızla göçen enfekte olmamış enterositlerin farklılaşmasındaki gecikme de 

emilim bozukluğundan sorumludur. Sekretuvar kript hücreleri de kompansasyon için aşırı 

çoğalır ve önemli miktarda sıvı ve elektroliti barsak lümenine salgılar (32). İshalin villus 

iskemisine bağlı epitel hasarı sonucu gelişen malabsorpsiyona bağlı olduğunu gösteren 

çalışmalar vardır. İskemi ayrıca hücre bölünmesini hızlandırmakta, proliferatif kuşağı 

genişletmektedir. Bu kuşaktaki hücreler içerdikleri yoğun iyonları ortama bırakarak ozmotik 

yükü, dolayısı ile sıvı sekresyonunu arttırır (33). 
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Viral NSP4, NSP4’ün salgılanan parçası veya bazı NSP4 peptitlerinin toksin benzeri 

etkiye sahip olduğu ve farelerde ishali uyardığı gösterilmiştir (29,31). Barsak epitel 

hücrelerinin NSP4’e duyarlılığı yaşa, doza ve diğer bazı özelliklere bağlıdır. NSP4, hücre içi 

kalsiyum konsantrasyonunu arttırmakta, artan hücre içi kalsiyum, hücre iskelet yapısında 

değişikliğe, disakkaridazların sentezlerinin azalmasına, Na ve solüt transferinin 

inhibisyonuna, aşırı klor sekresyonuna sebep olmaktadır (33).  

Barsak sinir sistemi miyenterik ve submukozal olmak üzere iki farklı sinir ağından 

oluşur. Barsak sinir sisteminin RVtan salınan NSP4 veya sitokinler, prostaglandinler ve nitröz 

oksit gibi maddelerce uyarılması sonucu su ve elektrolit sekresyonunun geliştiği 

düşünülmektedir (31,33).  

Sonuç olarak RV ishalleri osmotik ve sekretuvar mekanizmaların ortak etkileri ile 

ortaya çıkmaktadır. Kusmanın mekanizması ise tam olarak açıklanamamıştır.  

RV enfeksiyonu her yaşta görülebilmekle birlikte ağır semptomlar hemen hemen her 

zaman 6-24 aylık çocuklarda gelişir (34). Küçük süt çocuklarının korunması transplasental 

yolla geçen anneye ait antikorlar yoluyla olabilir. Ayrıca anne sütü kesin olarak RV 

hastalığına karşı korunmada etkilidir (29). Yaşa bağımlılık reseptör ekspresyonu ile de ilişkili 

olabilir. İnfant farelerin barsak epitel hücre yüzeyinde büyük farelerden daha yoğun RV 

bağlayan proteine sahip oldukları gösterilmiştir (29). Yaş arttıkça tekrarlayan doğal 

enfeksiyonlar sonucu oluşan virusa özgü cevap korunmada rol oynayabilir. NSP4 

reseptörünün iletim eşiği de yaşa bağımlı görünmektedir (31). RVun hedef hücrelere girişi 

tripsin, elastaz veya pankreatin varlığında gelişen VP4 ayrılması ile artmaktadır. Bu 

ekzopeptidlerin barsak sekresyonlarında salınımı yenidoğan bebeklerde süt çocukları ve daha 

büyük çocuklara göre daha azdır. Barsak müsinlerinin ekspresyonu ve epitelyum hücrelerinin 

yeniden yerleşim hızı yaşa bağlıdır ve konakta RV enfeksiyonu ve hastalığı tarafından 

etkilendiği gösterilmiştir (31).  
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Gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar ağır RV ishallerine, gelişmiş ülkelerdekilerden 

daha fazla duyarlıdır. Bu durum kötü sağlık koşullarına, kötü beslenmeye ve diğer virus ve 

enteropatojenik bakterilerle eşzamanlı enfeksiyonlara bağlı olabilir (29). Malnütrisyonda RV 

ishalinin şiddeti artmakta, incebarsak iyileşmesini gecikmekte, incebarsak enflamatuar cevabı 

etkilenmektedir (31).  

 

9.4. İmmünite 

 

RV enfeksiyonu ve hastalığından koruyan immün cevap tam olarak anlaşılamamakla 

birlikte immünitenin multifaktoriyel olduğu, salgısal antikorlarla hümoral ve hücresel 

immünitenin ortak etkilerinin bulunduğu düşünülmektedir (35). VP7, VP4, and VP6’ya ayrıca 

bir enterotoksin olan NSP4’e spesifik IgA ve IgG  belirlenmiştir. Kantitatif olarak en güçlü 

cevap VP6’ya karşı oluşmaktadır (36). Doğal RV enfeksiyonundan ve aşılamadan sonra VP7 

ve VP4’e karşı oluşan nötralizan antikorlar immünitenin uyarılmasında etkin görünmekle 

birlikte korunmada tek başına yeterli değildir (37 ). Çalışmalar antikorların enfeksiyonun 

iyileşmesinde ve daha sonraki enfeksiyonlara karşı korunmada etkili olduğuna, hücresel 

immünitenin ise RV enfeksiyonu iyileşmesinde çok önemli olduğuna işaret etmektedir (38).  

VP4 ve VP7 hem serotip spesifik hem de çapraz reaktif serotip cevabı uyarabilir (6, 

37). VP6 grup spesifik antijenik belirleyicidir ve en immünojenik protein olarak 

görünmektedir (6,37). VP6’ya karşı  serum IgA veya IgG gelişimi hem doğal enfeksiyon hem 

de aşılama sonrasında koruyuculuğun belirleyicisidir, ancak koruyuculuğu mu sağlıyorlar 

yoksa sadece korunmanın belirteçleri mi iyi anlaşılamamıştır (6,37). 

İmmün korunma homotipik veya heterotipik olabilir. Homotipik korunma virusun aynı 

G-serotipine karşı korurken, heterotipik korunma farklı G-tiplerine karşı koruyuculuk sağlar. 

Farklı G serotiplerden RVlar serolojik veya genotipik olarak aynı olan diğer proteinleri taşır.  
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Bu durum, insanlar arasında dolaşan  G tipleriyle karşılaştırıldığında P tipleri, VP6 altgrupları 

ve NSP4 genotipleri arasında farklılığın göreceli yokluğundan kaynaklanmaktadır; P[8] 

sıklıkla VP6 subgrup II ve NSP4B ile, P[4], P[6] ve P[11] ise sıklıkla subgrup I ve NSP4 A ile 

ilişkilidir. 

 

9.5. Klinik  

 

İnsan RV enfeksiyonlarının klinik bulguları virusun barsak üzerindeki etkisine 

bağlıdır. Bununla birlikte vakaların yaşına, altta yatan hastalığa ve toplum şartlarına göre 

değişiklikler gözlenebilir.  

1-3 günlük inkübasyon dönemi sonrasında hastalık farklı klinik görünümlerle aniden başlar (4). 

RV hastalığının klinik görünümü nonspesifiktir ve diğer gastrointestinal sistem patojenleri ile 

benzerlik gösterir, ancak daha şiddetli olma eğilimindedir (12). Ateş, ishal ve kusma en sık 

semptomlardır, tek başlarına veya kombinasyonlar şeklinde olabilir (14). Semptomların şiddeti 

değişkendir; hafif, sulu ishal şeklinde olabileceği gibi kusma ve ateşin eşlik ettiği ağır ishal 

şeklinde de olabilir (12). Klinik görünüm yaşa göre de değişebilir. Sıklıkla 6 aylıktan sonra 

gelişen enfeksiyon en ağır olandır (12). Genellikle RV ishali diğer ishal etkenlerinden daha 

şiddetli seyreder ve daha sıklıkla dehidratasyon, hastaneye yatış ve tedavi edilmediğinde şok, 

elektrolit dengesizliği ve ölümle sonuçlanır. Gastrointestinal semptomlar tipik olarak 3-7 

günde sonlanır (4).   

Aile içi yayılım da sıktır. Enfekte sütçocuğu ile temas eden erişkinlerin %30-50’si enfekte 

olabilir, ancak bu erişkinlerin çoğu asemptomatiktir (39). 
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9.6. Tanı 

 

RV sadece klinik özelliklerine bakılarak tanımlanamaz, ancak kusma ve sulu ishalin 

eşlik ettiği hafif ateşli hastalık RV enfeksiyonunu düşündürür (6). Gayta mikroskopisi 

genellikle normal bulunmakta, bazı vakalarda her alanda 1-2 lökosit, bazen de az sayıda 

eritrosit hücresi tespit edilmektedir. Ateş, gaytada asidi indirgeyen madde pozitifliği ve serum 

bikarbonat seviyesinde düşüklük RV enfeksiyonlarında daha sık görülürken kanlı gayta diğer 

patojenlere işaret eder (40). 

Ilıman iklimlerde RV mevsiminde uygun yaş grubunda görülen enfeksiyonlar RV lehine 

alınmalıdır. RV ishalleri için standart tedavi rehidratasyon ve destekleyici tedavi olduğundan spesifik 

mikrobiyolojik tanı genellikle gerekmez. Ancak uzamış ishalde, komplike olmuş veya, immün 

baskılanmış hastalarda, ayırıcı tanı gerektiğinde veya epidemiyolojik veriye ihtiyaç duyulduğunda RV 

ile ilgili testler istenmektedir.  

Rotavirus birçok teknik ile tespit edilebilmektedir; ticari antijenik ölçümler, revers 

transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR), elektron mikroskopi, immün elektron 

mikroskopi, viral genomik RNA için poliakrilamit jel elektroferezi (PAGE) ve viral kültür 

gibi (4,12). Pratikte de tanı doğrulaması için en sık kullanılan testler gayta veya rektal sürüntü 

örneklerinden viral antijen tayini yapan enzim immünassay (EIA) ve lateks aglütinasyon (LA)  

testleridir (12,40). Bu testler uygulaması kolay, çabuk sonuçlanan, oldukça duyarlı (%70-98) ve özgül 

(%71-100) olan testlerdir (4,6,40). Bu testlerle A grubu RVlerin VP2 ve VP6 proteinlerinin tayini 

yapılmaktadır. 

Paul SK ve ark. Bangladeş’te yaptıkları bir çalışmada akut gastroenterit nedeniyle 

hastaneye yatırdıkları toplam 345 hastanın dışkı örneklerinde rotavirusü tespit etmek amacıyla 

farklı yöntemleri karşılaştırmışlardır; PAGE, monoklonal antikor tabanlı EIA ve LA testleri. 

PAGE yöntemi ile bu hastaların 86’sında (%24.9) ve EIA yöntemi ile 70’inde (%20,9) 

rotavirus pozitif olarak tespit edilmiştir. PAGE yöntemi standart olarak kabul edildiğinde; 
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EIA ve LA testleri için duyarlılık sırasıyla % 75.6 ve %70.9, ve özgüllük % 98.1 ve % 100 

olarak bulunmuştur (41).  

 Salgın durumlarında ise serotipler arasındaki benzerliği ve kaynağı tespit etmek 

amacıyla kullanılan elektroferotipleme tekniği son yıllarda yerini monoklonal antikor 

kullanılan EIA veya nükleik asit dizilimini gösteren yöntemlere bırakmaktadır. P ve G 

serotiplerinin ayrıntılı belirlendiği RT-PCR tekniği epidemiyolojik çalışmalarda ana tanı 

tetkiğidir (42). 

 

9.7. Tedavi  

 

RVun tedavisi destekleyicidir, sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulmasını içerir (6). Oral 

rehidratasyon sıvıları (ORS) hafif ve orta derecede dehidrate çocukların tedavisinde genellikle 

yeterlidir. Damar içi sıvılar ağır ishalli, durdurulamayan kusmaları, şuur değişiklikleri olan veya 

sıvıları içemeyen çocuklarda tercih edilmelidir (40). Gıda desteği de önemlidir, morbidite ve mortalite 

üzerine etkilidir (40).  ORS sıvıları düşük kalori içerdiği için beslenmenin erken zamanda başlanması 

önemlidir. RV enfeksiyonları için önerilen herhangi bir antiviral ajan yoktur. 

 

9.8. Rotavirus Aşıları  

 

RV aşı çalışmalarının amacı doğal enfeksiyonla oluşturulan koruyuculuğun arttırılmasıdır. 

Günümüzde iki aşı Türkiye’de ve birçok ülkede lisans almıştır: RotaTeq ve Rotarix. RotaTeq 2006 

yılında FDA tarafından onaylanmış, 5 insan/hayvan reassortant virus içeren canlı aşıdır, virusların 

barsakta çoğalması zayıftır (3,7). İki, dört ve 6. aylarda uygulanır. Rotarix ise tek tip insan suşu içerir, 

barsakta iyi çoğalır, 2. ve 4. aylarda olmak üzere 2 doz uygulanır (3,7). Üç doz uygulanan RotaTeq ile 

herhangi şiddetteki bir RV ishallerinde %74 azalma sağlarken, ağır ishallerin önlenmesinde %98 

oranında etkili olmuştur. Ayrıca  muayenelerde %86, acil servise başvuruda %94 ve hastaneye yatış 

oranlarında %96 azalma sağlamıştır (7). Benzer şekilde Rotarix, mevsiminde herhangi şiddetteki bir 



16 
 

RV ishallerinde %79 azalma sağlarken, ağır ishalleri %96 oranında önlenmiştir, etkinlik iki RV 

mevsimi devam etmiştir. Rotarix RV ishali sebebiyle hastaneye yatışları %100 azaltmış, muayene 

başvurularını ilk RV mevsiminde %92 oranında, hastaneye yatışları iki RV mevsimi boyunca %96 

oranında azaltmıştır (43).  
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10. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Çalışma prospektif ve hastane bazlı bir çalışmadır.  

İstanbul’da yapılan çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ile 

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Servisleri, ayrıca Alman Hastanesi Çocuk Servisi 

çalışmaya katıldı. Çalışma İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu ve Helsinki Deklarasyonu 

gözönüne alınarak planlandı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu onayı 

alınarak çalışmaya başlandı (08.05.2005 tarih ve 06 sayılı toplantı; No:2005/603). 

01 Haziran 2005-01 Haziran 2006 tarihleri arasında çalışmaya katılan merkezlere akut 

ishal sebebiyle başvuran ve hastaneye yatış gereken 5 yaşından küçük çocuklar çalışmaya 

dahil edildi. Akut ishal, son 10 günde gelişen 24 saat içinde ≥3 kez sulu dışkı çıkarma ve bunu 

açıklayacak başka bir durumun olmaması olarak tanımlandı. Ağır derecede dehidrate olanlar, 

Vesikari skoruna göre ağır ishal atağına sahip olanlar ve ağızdan alımı bozuk olan hastalar 

hastaneye yatırıldı. Nozokomiyal RV enfeksiyonları çalışmaya dahil edilmedi.  

Başvuru anında demografik özellikler, tıbbi hikaye ve ishal atağı ile ilgili çocuğa ait 

bilgiler ebeveyn/vasisinden alındı. Çocuğun fizik muayene bulguları da kaydedildi. İshal 

atağının şiddeti; ishal, kusma, dehidratasyon, ateş ve doktora başvuru durumuna göre 0-20 

puanlı Vesikari skoru kullanılarak belirlendi (44).  Skoru 1-10 arasında olanlar hafif, 11 ve 

üzerinde olanlar ağır ishal kabul edildi.  

Gayta örnekleri başvuru anında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarı’ında incelendi. Gayta 

örnekleri lateks aglütinasyon yöntemi ile (Slidex Rota-Kit; bioMérieux, Marcy-l'Etoile, 

France) başvuruda test edildi. Uygun görülen hastaların gaytaları diğer enteropatojenler için 

de test edildi.  
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RV ishali tanısı akut ishal ile başvuran çocuğun gaytasında RV antijeni saptanarak 

kondu. RV dışı ishal tanısı ise akut ishalli çocuğun gaytasında RV antijeninin saptanmaması 

olarak tanımlandı.  

İstatistikler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Kategorik verilerin 

analizinde ki-kare testi, sürekli değişkenlerin analizinde Mann Whitney U testi kullanıldı. Yaş 

gruplarına göre yapılan analizlerde Kruskal-Wallis varyans analizi, post-hoc Bonferroni 

düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

(Çalışma Türkiye’de beş yaşından küçük çocuklarda rotavirus ishalleri yükünü 

belirlemek amacıyla yapılan çok merkezli bir çalışmanın İstanbul ayağı olarak planlanmış 

olmakla birlikte yurt dışında çalışılan rotavirus serotipleri sonuçlarının elde edilmesindeki 

sorunlar ve yasal zorunluluklar sebebiyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

bünyesinde elde edilen sonuçlarla tezin tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple çalışma 

döneminde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı laboratuvarı’ında gaytada RV tayini için rutinde kullanılan LA testi sonuçları 

kullanılmıştır). 
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11. BULGULAR 

 

On iki aylık çalışma süresince çalışma hastanelerine 121 çocuk akut ishal şikayeti ile 

yatırıldı. İshal sebebiyle hastaneye yatırılan 121 çocuktan çalışmaya katılım için gerekli olan 

ebeveyn izni alınan ve yeterli gayta örnekleri temin edilen 96’sı çalışmaya dahil edildi 

(İstanbul Üniversitesi İstanbul İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı’ndan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ile Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Bilim 

Dalı Servisleri’ne yatırılan 66, Alman Hastanesi Çocuk Servisi’ne yatırılan 30 çocuk hasta).  

Çocukların %59.3’ü erkekti (E/K=57/39) ve hastaların %97.9’si İstanbul’da ikamet 

ediyordu (94/2). Tüm hastaların yaş ortalaması 16.85 ±12.97 ay idi. 

İshal tanısı ile yatış en fazla Aralık ve Mayıs ayları arasında görüldü, pik yatışın 

olduğu ay ise Şubat ayı idi (şekil 5).  
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Şekil 5. Hastaların mevsimsel dağılımı 

İshal sebebiyle hastaneye yatırılan çocukların %82.3’ü RV pozitif bulundu (79/96). 

RV pozitif olanların yaş ortalaması 17.10 ±13.09 ay iken, RV negatif olanların yaş ortalaması 

15.70±12.72 ay idi ve yaş yönünden aralarında anlamlı bir farklılık saptanmadı.  



20 
 

RV pozitif olan hastaların %75.9’u 2 yaşından (60/79), % 43.0’ü (34/79) bir yaşından 

küçüktü. Hastaların %17.7’si (14/79) ise altı ayın altındaydı (şekil 6).  
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Şekil 6. Hastaların yaş ve rotavirus durumuna göre dağılımı  

RV pozitif olanlarda gün içinde maksimum kusma sayısı (7.41±4.96) RV negatif 

olanlardan (3.86±2.44) daha fazla idi (p=0.005). 

Hastaneye başvuru sırasında yapılan Vesikari skorlamasına göre RV pozitif olan 

çocukların %81’i (64/79), RV negatif çocukların %82.3’ü (14/17) ağır ishal atağına sahipti. 

İki grup arasında ishalin ağırlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.  

Ağır dehidratasyon RV pozitif olan çocukların %10.1’inde (8/79), RV negatif 

çocukların ise %5.9’unda (1/17) saptandı. Ağır dehidratasyon yönünden de iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. 

Hastanede yatış sırasında RV pozitif olan çocukların %93.67’si (74/79), RV negatif 

çocukların ise %94.11’i (16/17) intravenöz sıvı tedavisi aldı. 

Elektrolit bozukluğu saptanan 20 hastadan 13’ü RV pozitifti (p=0.043). En sık 

rastlanan elektrolit bozukluğu hiponatremi idi (13/20). Hipernatremi (3 hasta), hiperpotasemi 

(2 hasta), hipopotasemi (3 hasta) diğer görülen elektrolit bozuklukları idi. 
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 Hiponatremik bir hastada konvülziyon gözlendi, ancak RV açısından BOS incelemesi 

yapılamadı.  

RV pozitif olguların hiçbirinde gaytada kan pozitifliği saptanmazken, RV negatif 

olguların sadece 3’ünde gaytada kan pozitif bulundu (p=0.005). 

Hastaneye yatırılan çocuklardan 28’inde diğer patojenler için gaytada parazit ve/veya 

gayta kültürü incelemeleri yapıldı, ancak hiçbirinden pozitif sonuç alınmadı.  

Yatış süresi RV negatif olanlarda (8.17±5.69) RV pozitif olanlara göre (3.37±2.27) 

daha uzundu (p=0.001). 

RV pozitif ve RV negatif hastalar yaş, cinsiyet, ishalin şiddeti, dehidratasyon varlığı 

ve derecesi, asidoz varlığı, oral rehidratasyon sıvıları veya intravenöz sıvı tedavilerine ihtiyaç, 

ateş, kusma varlığı, ishal sayısı ve süresi kriterlerine göre karşılaştırıldıklarında aralarında 

anlamlı farklılık saptanmadı. Hastaların genel özellikleri tablo 1’de verilmiştir. 

RV pozitif olan hastalar yaş gruplarına göre kendi içinde ayrıca karşılaştırıldı. Hastalar 

0-5, 6-23 ve 24-59 aylar olarak üç yaş grubuna ayrıldı.  

Kusma 0-5 ay grubunda daha fazla idi (p=0.03). Yine 0-5 ay grubunda Vesikari skoru 

ortalaması diğer yaş gruplarından daha düşüktü (p=0.004).  

0-5 ayındaki çocuklarla 5-23 aylık grup karşılaştırıldığında, ikinci grupta günlük gayta 

çıkışı daha fazla, Vesikari skoru daha yüksekti (p=0.003). Gruplar günlük gayta çıkışı 

açısından değerlendirildiğinde 6-23 ay yaş aralığında, 24 ay ve üzeri yaş grubuna gayta 

çıkışının anlamlı oranda daha fazla olduğu saptandı (p=0.045). 

Diğer parametreler dikkate alındığında RV pozitif hastalarda yaş grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmadı. 

Akut ishal sebebiyle ölen hasta olmadı.  

 

 

Tablo 1. Hastaların genel özellikleri 
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Özellikler Rotavirus pozitif hastalar (n=79) Rotavirus negatif hastalar (n=17) 

Cinsiyet (%)   

          Erkek  45 (56.9) 12 (70.6) 

          Kadın  34 (43.1) 5 (29.4) 

Yaş (ay)  17.10 ±13.09 15.70±12.72 

Boy (cm) 71.72±26.79 78.82±14.65 

Ağırlık (kg) 10.83±3.43 9.70±3.38 

Başvuru anındaki semptomlar (%)   

          Ateş 48 (60.7) 12 (70.6) 

          Kusma 68 (86) 14 (82.3) 

          Dehidratasyon   

                    Hafif/orta 63 (79.7) 15 (88.2) 

                    Ağır  8 (10.1) 1 (5.9) 

Vesikari skorlaması (%)   

          <11 15 (18.9) 3 (17.65) 

          ≥11 64 (81.0) 14 (82.3) 

Mevsim (%)   

          Kış/İlkbahar 70 (88.6) 11 (64.7) 

         Yaz/Sonbahar 9 (11.4) 6 (35.3) 

Hastanede yatış süresi (gün) 3.37±2.27 8.17±5.69 
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12. TARTIŞMA  

 

Çalışmamızda İstanbul’da RV ishallerine bağlı hastaneye yatış sıklığını ve RV  

ishalinin klinik özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. On iki aylık çalışma süresince çalışma 

hastanelerine akut ishalle başvuran, hastaneye yatış gerektiren kliniği olan ve onam formu 

alınan 96 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir.  

Çalışmamızda akut ishal sebebiyle başvuran ve hastaneye yatırılan beş yaşından küçük  

çocukların gayta örnekleri LA testi ile incelenmiş ve %82.3’ü RV pozitif bulunmuştur 

(79/96).  Kasım 1995-Mart 1997 tarihleri arasında Eskişehir’de 0-6 yaş grubunda akut ishalli 

148 hastada LA ve enzim bağlı immünosorbent miktar tayini (ELISA) yöntemleri ile gayta 

numuneleri çalışılmış, %18.2 hastada RV pozitif bulunmuştur (45). Zarakolu ve ark.ca Aralık 

1995-Şubat 1997 tarihlerinde 0-5 yaş grubunda akut ishalli 59 çocukta rotavirus ve 

adenovirus tip 40/41 sıklığı LA yöntemi kullanılarak araştırılmış; gayta örneklerinin 

%29’unda etken saptanmış, RV oranı %8.5 olarak belirlenmiştir (46). Akdoğan ve ark.nın 0-5 

yaş grubunda Şubat 1998-Ocak 1999 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirdikleri çalışmalarına 

akut ishalli 240 çocuk dahil edilmiş, gaytaları LA ve ELISA testleri ile çalışılmıştır. 

Hastaların %32.1’inde LA, %34.2’sinde ELISA ile RV pozitif saptanmıştır (47). Şanlıurfa 

ilinde Haziran 1999-Mayıs 2000 tarihlerinde Ulukanlıgil ve ark. tarafından yapılan çalışmaya 

0-5 yaş arası akut ishalli 218 çocuk dahil edilmiştir. Hastaların %43.1’inde etken patojen 

saptanmış, bunların %7.8’inde RV pozitif bulunmuştur (48). Karadağ ve ark.nın Mart 1999-

Aralık 2002 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirdikleri çalışmalarında gaytada RV 

antijen testi (immünokromatografik yöntem) istenen 1099 hastanın kayıtları geriye yönelik 

incelenmiş; toplam %36.8 oranında RV pozitifliği saptanmış, yıllara göre RV pozitiflik 

oranında ise anlamlı farklılık gözlenmemiştir (49). Manisa’da, Ocak-Aralık 2000 tarihleri  
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arasında yapılan bir çalışmada akut ishalle sağlık ocaklarına başvuran hastalarda 

(n=138) rotavirus ve adenovirus tip 40/41 sıklığı ELISA yöntemi kullanılarak araştırılmış, 

%17.4 oranında RV pozitif saptanmıştır. Çalışmaya 0-2 yaş grubunu dahil etmişler, yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık saptamamışlardır (50). Kurugöl ve ark. tarafından Ocak 

2000-Ocak 2001 tarihlerinde, İzmir’de ishal sebebiyle hastaneye başvuran  beş yaşından 

küçük çocukların gaytalarının ELISA testi ile incelendiği çalışmada hastaların %39.8’inde 

RV pozitif bulunmuştur (23). Yine Ankara’da Eylül 2004-Aralık 2005 tarihleri arasında akut 

ishalli beş yaşından küçük çocuklarda yapılan bir çalışmada RV pozitifliği %39.7 oranında 

saptanmıştır (51).  Görüldüğü üzere Türkiye’nin farklı illerinde, farklı dönemlerde, farklı 

yöntemlerle yapılan ve ağırlıklı olarak çalışma grubu  0-5 yaş aralığı olan bu çalışmalar 

dikkate alındığında oldukça farklı RV pozitiflik oranı belirlenmiştir. Sadece hastaneye 

yatırılan çocukların dahil edildiği çalışmamızda elde edilen RV pozitiflik değeri oldukça 

yüksektir (%82.3).   

Sebebi bilinmemek beraber RV ishallerinin mevsimsel karakteri çok iyi belirlenmiştir 

(6,7). Ilıman iklimlerde RV kış aylarında pik yapar (12,13). Türkiye’ye ait veriler dikkate 

alındığında Ulukanlıgil ve ark. Şanlıurfa’da (48),  Tünger ve ark. Manisa’da kış aylarında 

(50), Kurugöl Z ve ark. İzmir’de Ocak ve Mart aylarında (23), Doğan N ve ark. Eskişehir’de 

Ocak ve Şubat aylarında (45), RV ishallerinin  pik yaptığını bildirmiştir. Ankara’da ise 

Karadağ ve ark. RV enfeksiyon sıklığını Aralık ve Nisan aylarında en yüksek düzeyde 

saptarken (49), Bozdayı G ve ark. RV pozitif hastaların kış ve sonbaharda yoğunlaştığına 

dikkati çekmiştir (51). İstanbul’da ılıman iklim hakimdir ve çalışmamızda literatürü 

destekleyecek şekilde Aralık ve Mayıs ayları arasında RV ishali hasta sayısında belirgin artış 

saptanmıştır (şekil 5). 
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RV ishali insidansı iki yaş altı çocuklarda daha büyük çocuklardan daha yüksektir (6).  

Velazquez ve ark. RV enfeksiyonlarının en sık 6-14 aylık çocuklarda görüldüğünü  

 

ve iki yaşından sonra giderek azaldığını göstermişlerdir (52). Çalışmamızda RV 

pozitif olanların yaş ortalaması 17.10 ±13.09 ay iken RV negatif olanların yaş ortalaması 

15.70±12.72 ay idi, anlamlı farklılık saptanmadı. RV pozitif olan hastaların %75.9’u iki 

yaşından (60/79), %43.0’ü (34/79) bir yaşından küçüktü. Hastaların %17.7’si (14/79) ise altı 

ayın altındaydı (şekil 6), 6-24 ay arasında dikkate alındığında hastaların %64.5’i (51/79) bu 

yaş grubundaydı.   Akdoğan ve ark. RV pozitif hastaların %95’inin 6-12 ay yaş grubunda 

olduğunu saptarken (47), Doğan N ve ark.  ise RV pozitifliği oranını en fazla %26.2 ile 12-24 

ay yaş grubunda gözlemiştir (45). Karadağ ve ark.nın çalışmalarında RV pozitiflik oranı iki 

yaşından küçük çocuklarda %43.7 oranıyla, %25 oranındaki iki yaşından büyük çocuklardan 

anlamlı yüksek bulunmuştur (49). Bozdayı G ve ark.ının çalışmalarında RV pozitif hastaların 

büyük çoğunluğu 6-23 ay grubunda saptanmış, hastaneye yatırılanlar dikkate alındığında ise 

%81.8 oranında hastanın 18 ayından küçük olduğu belirlenmiştir (51). Altı aydan küçüklerde 

RV enfeksiyonu sıklığının az olması hem anneden geçen antikorlara hem de anne sütüne 

bağlanmaktadır (29). Zarakolu ve ark. çeşitli klinik ve polikliniklerden gönderilen örneklerle 

yaptıkları çalışmalarında Türkiye’deki diğer yayınların aksine RV pozitif olan hastaların 

%60’ını 0-6 ay, %40’ını ise 7-12 ay grubunda saptamıştır (46). Yirmi dört aylıktan sonra 

enfeksiyon sıklığının az olması ise doğal geçirilmiş enfeksiyonların bir sonraki atak 

insidansını ve atağın şiddetini azaltmasına bağlıdır.  

RV enfeksiyonu her yaşta görülebilmekle birlikte ağır semptomlar hemen hemen her 

zaman 6-24 aylık çocuklarda gelişmektedir (12,34). Kurugöl ve ark. tarafından İzmir’de 

yapılan bir çalışmada akut ishal tablosu ile 3 büyük hastaneye başvuran 5 yaş altı çocuklar  
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incelenmiş, Vesikari klinik skorlama sistemine göre, RV pozitif olan vakalarda ağır 

klinik tablo görülme sıklığı negatif olanlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (%69.1 

vs % 39.2, p<0.0001) (23).  Çalışmamızda hastalığın şiddetini belirlemek amacıyla başvuru 

anında  

bütün hastalara Vesikari skoru uygulandı; RV pozitif olan çocukların %81.0’i (64/79), 

RV negatif çocukların %82.3’ü (14/17) ağır ishal atağına sahipti. İstatistiksel olarak farklılık 

anlamlı değildi, bu durumun hasta sayısının azlığına bağlı olabileceği düşünüldü. Ancak RV 

pozitif olan hastalarımız kendi içinde değerlendirildiğinde Vesikari skoru 0-5 ay grubunda 

diğer yaş gruplarından daha düşük saptanmıştır (p=0.003). Literatürde de ilk 6 aylık dönemde 

enfeksiyonların daha hafif geçirilmesi enfeksiyon sıklığındaki azlıkta olduğu gibi 

transplasental yolla geçen anneye ait antikorlar ve anne sütü alımına bağlanmaktadır (29). 

Ayrıca, RVun farklı serotipleri insanda enfeksiyona yol açabildiği için, tekrarlayan 

enfeksiyonların da sık görüldüğünü vurgulamışlardır. Ancak, tekrarlayan enfeksiyonlar ilk 

atak kadar ağır klinik tablo ile seyretmemekte ve çoğu zaman şikayetler doktora başvurmayı 

gerektirecek kadar ağır olmamaktadır (53). Bu sebepten dolayı RV enfeksiyonuna bağlı ağır 

ishal tablosu ilk atakta ve küçük yaşlarda olmaktadır. Aslında, orta veya ağır ishal tablosu 

hayatın ilk 8 ayında % 85, sonraki 9 ve 17. aylar arasında % 15 olarak bildirilmekte ve 18 

aydan sonra giderek azalmaktadır (53). 

RV ishallerinin bir özelliği de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin süt 

çocukları ve daha büyük çocuklarında ishal sebebiyle hastaneye yatış oranlarının fazlalığıdır 

(8). Kurugöl ve ark.nın çalışmasında akut ishal vakalarında hastaneye yatış oranı RV pozitif 

olanlarda anlamlı olarak yüksek bildirilmektedir (% 30.9 vs  %14.4,  p<0.01) (23). Karadağ 

ve ark.nın çalışmasında RV pozitif olanlarda (%37.6) RV negatif hastalardan (%17.7) daha 

fazla hastaneye yatış gerekmiştir (49). Çalışmamızda ishal sebebiyle hastaneye yatırılan 
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çocukların %82.3’ü RV pozitif bulunmuştur (79/96). Staat MA ve ark. ishal sebebiyle 

hastaneye yatırılanlarda kesin tanılı RV enfeksiyonunu mevsim dışı %25, mevsiminde %70 

oranında bulunmuştur (14). Çalışmamızda ishal sebebiyle hastaneye yatanların, Aralık-Mayıs 

dönemi dikkate alındığında %86.4’ünün (70/81), Haziran-Kasım döneminde ise %60’ının 

(9/15) RV pozitif olduğu belirlenmiştir. Yaz ve sonbahar dönemindeki yüksek oran bu 

dönemdeki toplam hasta sayısının azlığından kaynaklanabilir. 

Ateş, ishal ve kusma en sık semptomlardır, tek başlarına veya kombinasyonlar şeklinde 

olabilir (14). Vakaların yaklaşık yarısında yüksek ateş tabloya eşlik etmektedir. İshali olan 

hastalar çalışmaya dahil edilmiş olup ateş ve kusma varlığı, RV pozitif olanlarda RV negatif 

olanlardan  anlamlı farklılık göstermemiştir (tablo 1). Ancak RV pozitif olanlarda gün içinde 

maksimum kusma sayısı 7.41±4.96 değeri ile RV negatif olanlardan (3.86±2.44) daha fazla 

bulunmuştur (p=0.005). Karadağ ve ark. da ateşin varlığı, kusmanın varlığı, kusmanın gün 

içindeki sıklığını RV pozitif olanlarda anlamlı yüksek bulmuşlardır (49).  

Yatış süresi RV negatif olanlarda 8.17±5.69 değeri ile RV pozitif olanlarda saptanan 

3.37±2.27 değerinden yüksek bulunmuştur (p=0.001). Bunun sebebi RV pozitif bulunarak 

etyolojisi aydınlatılan hastaların yatış gerektiren klinik bulgular rahatladıktan sonra hızla 

taburcu edilmesidir. Buna karşılık RV negatif olanlarda bakılan gaytada parazit ve/veya gayta 

kültürlerinin hepsi negatif saptanmış, etken patojen gösterilemediği için ileri tetkikler 

istenmiş, bu da yatış süresini uzatmıştır.   

RV ishallerinde komplikasyonlar ve ölümler ise çoğunlukla dehidratasyon, elektrolit 

uygunsuzluğu ve asidoz sebebiyle görülmektedir. Diğer viral patojenler gibi hafif, orta ve ağır 

klinik tabloya yol açmakla beraber, RV ishali özellikle inatçı kusma atakları ve sık dışkılama 

ile karakterizedir. Sonuçta ağır dehidratasyon tablosuna diğer viral enteropatojenlerden çok 

daha sık sebep olmaktadır (14). Ağır dehidratasyon RV pozitif olan çocukların %10.1’inde, 

RV negatif çocukların ise %5.9’unda gözlenmiş (tablo 1), istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıştır. Hastanede yatış sırasında RV pozitif olan çocukların %91.6’sı, RV negatif 
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çocukların %91.2’si intravenöz sıvı tedavisi almıştır. Elektrolit bozukluğu saptanan  20 

hastadan 13’ünde RV pozitif bulunmuştur (p=0.043). En sık hiponatremiye rastlanmıştır 

(13/20, RV pozitif hastalarda 11/13). Asidoz hastaların beşinde saptanmış, RV pozitif ve 

negatif gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 
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13. SONUÇ  

 

RV ishalleri gelişmekte olan ülkelerde önemli oranda mortaliteden sorumlu olmanın yanısıra 

gelişmiş olan ülkelerde önemli oranda klinik ve ekonomik yüke sahiptir. Çocukluk çağı ishallerine 

uygun yaklaşımı sağlamak ve RV aşılarının potansiyel faydasını değerlendirebilmek için her 

ülkenin kendi verilerine ihtiyaç vardır. Bu sebeple Türkiye’de de RV ishallerinin tahmini 

oranları, hastalığın klinik ve epidemiyolojik özellikleri belirlenmelidir.  
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