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Viral gastroenteritler 

 Her yıl yeni enterik viruslar izole edilmektedir. 

 Her yıl 2.2. milyon insan AGE nedeni ile 
ölmektedir 

 Rotaviruslar < 2 çocuklarda sık görülürken 

 Noroviruslar yaş ilerledikçe dah sık 
görülmektedir 

 Gıda hijyeni eksikliği viral gastroenteritlerin en 
büyük sorunudur 
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Viral gastroenterit yapan viruslar 

 Rotavirus 

 Norovirus-sapovirus 

 Adenovirus 

 Astrovirus 

 Human Bocovirus 

 Aichi virus 

 Diğerleri 

 



DİĞER VİRUSLAR: 





 A = rotavirus, B = adenovirus, C 

= norovirus and D = astrovirus.  

http://en.wikipedia.org/wiki/rotavirus
http://en.wikipedia.org/wiki/adenovirus
http://en.wikipedia.org/wiki/norovirus
http://en.wikipedia.org/wiki/astrovirus


Viral gastroenteritlerde klinik 

bulgular: 
 -karın ağrısı 

-karında kramp 
-ishal 
-bulantı 
-kusma 
-titreme 
-nemli cilt 
-aşırı terleme 
-ateş 
-eklem sertliği 
-dışkı kaçırma 
-kas ağrısı 
-iştahsızlık 
-kan kusma(çok nadiren) 
-kilo kaybı  

 Hepatit görülmeden AST %89, ALT %12 normalden yüksek bulunabilir 

 Yüksek viremide IL-6 artışı ve TNF-β yüksekliği vardır.  
Kamashima H. Pediatr Int 2012;54:86 

Rydell GE Rev Med Viral 2011;21:370 



Ayırt edici tanı: 

 
 Amebiasis 

 Appendicitis 

 Campylobacter Infections 

 Clostridium Difficile Colitis 

 Escherichia Coli Infections 

 Food Poisoning 

 Gastroenteritis, Bacterial 

 Giardiasis 

 Intra-abdominal Sepsis 

 Salmonellosis 

 Shigellosis 

 

http://emedicine.medscape.com/article/212029-overview
http://emedicine.medscape.com/article/213720-overview
http://emedicine.medscape.com/article/186458-overview
http://emedicine.medscape.com/article/217485-overview
http://emedicine.medscape.com/article/175569-overview
http://emedicine.medscape.com/article/176400-overview
http://emedicine.medscape.com/article/176718-overview
http://emedicine.medscape.com/article/180234-overview
http://emedicine.medscape.com/article/180234-overview
http://emedicine.medscape.com/article/180234-overview
http://emedicine.medscape.com/article/228174-overview
http://emedicine.medscape.com/article/182767-overview


Norovirus 

 1969 da Norwalk şehrinde saptanmış 

 Caliciviruses ailesinden 

 Küçük yuvarlak bir virus 

 Mide nezlesi (Gastrik flu) 

 Her yaş grubunda görülür, yaşlılarda mortalitesi daha 

yüksek 

 3 gün içinde kendini sınırlar ancak feçes ile atılımı 25-57 

gün olabilir. 
 Evan J Anderson Lancet Infec Dis 2004;4:91 

 Morillo SM. Rev Assoc Med Bras 2011;57(4):453 

 MMWR 2011 60(2):1456 

 

 





Norovirus kliniği: 
 İnkubasyonu 24-48 saat olup 12-60 saatte 

semptomlar ortaya çıkar ve 48 saatte iyileşir 

 %30 asemptomatik olabilir, ama hasta devamlı 
virus yayar 

 Düşük ateş 

 Karın ağrısı 

 Eklem ağrısı 

 Erişkinde her mevsimde görülmesi 

 Büyük epidemiler şeklinde görülmesi 

 Yaşlılarda mortal seyretmesi 
 Chapman AS MSMR 2011;18:2-5 

 Morillo SM. Rev Assoc Med Bras 2011;57:453 

 Yu TH. Microbiol Immunol Infect 2012;45:265 



Noro virus enfeksiyonu 

Bulantı 

Kusma 

Kansız diyare 

Karında kramp şeklinde ağrı 
 Ateş 

 Baş ağrısı 

 Kas ve eklem ağrıları 
Rydell GE. Rev Med Virol 2011;21(6):370 

Chapmann AS ASMR 2011;18(1):2-5 

Bresee JS.The Jour of Infec Dis 2012;205:1374 



Norovirus enfeksiyonu 

 %30 asemptomatik-Bunlar virusun yayılmasına neden 
olur 

 %10 hastaneye başvuran dehidratasyon nedeni ile tedavi 
gören hastalar 

 Hasta iyileştikten sonra 2 -8 hafta virusu dışarı yayabilir. 
Özellikle immunsüpressiflerde 8 aya kadar feçeste virus 
saptanabilir. 

 Yiyecek ve su bulaşları vardır.  

 Dirençlidir 
 Morillo Sg. Rev Assoc Med Bras 2011,57(4):453 

 Hall AJ. MMWR 2011;60:1-16 





Adana da ABD hava üssünde 

norovirus salgını: 



Amerikalı çocuklarda norovirus 

enfeksiyonu daha sık 



Rotaviruslar: 

 Çocuk ve yaşlılarda daha sık görülen bir enterik 

virus 

 A grubu çocuklarda ishal 

 B grubu su kaynaklı epidemilerden 

 C grubu yiyecek ile bulaşmadan sorumlu 

 







Rota virus kliniği: 

 Erişkin hastada ishal olmadanda görülebilir 

 HIV(+) ve malign olgularda uzun sürebilir 

 Diğer enterik viruslarla birarada olabilir 

 Endemik, epidemik, yolculuk ishali, çocukta ve 

erişkinde görülen klinik tablolar yapabilir 

 Rotavirus tanısında EIA duyarlı olup PCR ile feçeste 

25-57 gün kadar bulunduğu saptanmıştır. 

 Evan J Anderson Lancet Infec Dis 2004;4:91  



Gönüllülerde yapılan rotavirus 

semtomları 



Rotavirus kliniğinde daha az 

görülen: 

 Konvulziyonlar 

 Rye sendromu 

 Karaciğer enzim yüksekliği AST %85, ALT 
%11.5 

 Kawashima H. Pediatr Int 2012;54(1):86-8 

 Zenda T. Hiroshima J Med Sci 2011;60(2):41-3 

 

 Erişkin ve yaşlılarda ishal görülmedende 
görülebilir 

 Birden fazla viruslarla birarada olabilir. 

 HIV(+) ve malign olgularda uzun sürebilir 
 Evan J Anderson Lancet Infect Dis 2004;4:91 







Human Bocovirus 

 Rinit,  

 farenjit,  

 öksürük,  

 wheezing 

 Pnomoni,  

 akut otitis media  

 ateş  

 Bulantı kusma DİYARE 
 Jartti T. Rev Med Virol 2012;22(1):46 



Viral gastroenteritlerde birden fazla 

virus bir arada olabilir 

 Rotavirus+norovirus birlikteliği %15 

 Norovirus+rotavirus %1.8 

 Norovirus+adenovirus %2.1 

 Norovirus+astrovirus %11.1  
Ferreira CE. Braz J Infect Dis 2012;16(3):267 



NOROVİRUS enfeksiyonlarından sonra feçes ile atılım devam etmektedir 

Journal of Medical Virology 2011;83:1476-84 





Adenovirus 

enfeksiyonlarında 

semptomatik bulguların 

yanısıra CRP yüksekliği 

fazla 

 

Rotavirus 

enfeksiyonunda CRP  

yüksekliği fazla değil, 

transaminaz yüksekliği 

fazla 

 

Norovirus 

enfeksiyonunda kusma 

fazla ve transaminaz 

yüksekliği yok  

International Journal of Infectious 

Diseases 

Volume 15, Issue 6, June 2011, Pages 

e401–e407 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/12019712
http://www.sciencedirect.com/science/journal/12019712
http://www.sciencedirect.com/science/journal/12019712/15/6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/12019712/15/6


Viral gastroenteritler: 

 



 



Türkiyede viral gastroenteritler 

 Ülkemizde AGE lerde viral etyoloji incelenmiş 

 1998 ve 2008 de norovirus salgınları 

 Rotavirus salgınları 

 Tanı koymada zorluklar 

 Tedavide hep antibiyotik kullanımı 

 Kliniğin hızlı olup hastanın iyileşmesi 

 Mortalitenin az olması 
Uyar Y. Mikrobiyol Bul 2008;43:607 

Özdamar M. Pediatrik nozokomiyal ishallerde viral etkenlerin saptanması. Uzmanlık Tezi, İÜ Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. İstanbul, 2004. 



Viral AGE önemlidir.  
 

1. Etkilenen şahısların izolasyonu, 
2. Kontamine alanların temizlenmesi sırasında eldiven ve 

yüz maskelerinin kullanılması; sıkça el yıkanması, 
3. Kontamine sahaların en az 1000-5000 ppm, tercihen 3000-

5000 ppm serbest klorin seviyelerine ulaşan hipoklorit 
içeren dezenfektanlarla temizlenmesi, 

4. Kontamine yatak örtülerinin en az 70° C de, tercihen 
çamaşır suyu içeren deterjanlarla yıkanması, 

5. Etkilenen hastane ve mutfak personelinin 
semptomlarının tamamen geçmesinden en az 48-72 saat 
sonra işe dönmesi ve haftalarca devam edebilecek virus 
yayılımı hakkında eğitilmesi, 
 


