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Terminoloji

• İshal
• Sıklık: ≥ 3 kez/gün  
• Miktar: ≥  200/250 gram

• Yaş ve beslenme faktörlerine bağlı olarak değişebilir 

• Normal dışı, sulu dışkılama  olayı 

• Enfeksiyöz İshal & Gastroenterit
• Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlarla seyreden sendrom
• Bakteriyel, viral, paraziter etkenlere bağlı

World Health Organization (WHO). Diarrhoea. http://www.who.int/topics/diarrhoea/en



Sınıflama 

• Akut ishal (< 7gün)

• Uzamış ishal :7-13 gün 

• Persistan ishal:14-29 gün 

• Kronik ishal: ≥ 30 gün  

2017 IDSA Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea • CID 2017:65, 



Patogenez

• Sekresyon artışı 
• Enterotoksin üreten bakteriler: V. cholera ve E.coli
• İnvazif olmayan mikrobiyal gastroenteritler: viral gastroenteritler, Giardia
• Karsinoid sendrom, vazoaktif intestinal peptid salgılayn tm’ler (Vipoma)

• İnflamasyon(eksüdatif ishal) 
• İnvazif mikrobik gastroenteritler (Shigella, Entamoea) 
• Sitotoksik bakteri gastroenteritleri (C.difficile, EHEC)
• Ulseratif kolit, Crohn hastalığı, radyasyon gastroenteriti

• Ozmotik yük artışı  
• Sorbitol (şekersiz sakız), safra tuzları malabsorbisyonu, pankreas yetmezliği, laktaz yetmezliği (laktoz 

intoleransı, çöliak hst, gluten intoleransı, magnezyum içeren laksatifler

•  Barsak motilite değişikliği
– Tirotoksikoz, İrritabl barsak sendromu, diyabetik enteropati

2017 IDSA Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea • CID 2017:65, 



Epidemiyoloji

• WHO, her yıl 2 milyar kişi AGE, 

• Gelişmekte olan ülkelerde, enfeksiyöz ishaller önemli bir sağlık sorunudur 
• <5 yaş çocuklarda; gelişmiş ülkelerde yılda 2-3, gelişmemiş ülkelerde 10-18 

kez ishal atağı

• Erişkinde, salgınlarda mortalite, 
• İnsan ömrü uzadıkça, > 65 yaş daha önemli hale geldi,

2017 IDSA Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea • CID 2017:65, 



Epidemiyoloji

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/



Epidemiyoloji



Epidemiyoloji

NATURE | VOL 430 | 8 JULY 2004 | www.nature.com/nature 



Epidemiyoloji

Updated Jul 14, 2020



Epidemiyoloji



Epidemiyoloji



Epidemiyoloji

TC Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019



Bulaş

• Kabuklu deniz ürünleri
• Çiğ süt
• Az pişmiş et, balık, yumurta
• Kontamine meyve ve sebzeler
• Kontamine içme ve havuz suyu
• Hayvan dışkısı ile temas
• Yakın zamanda antimikrobiyal tedavi
• Uluslararası yolculuk
• Anal veya oral seksüel temas

2017 IDSA Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea • CID 2017:65, 



Etyoloji

Dünyada
• Norovirus

• Dünya’ da viral gastroenteritlerin %80’ inden sorumlu
• Erişkinde sporadik ve epidemik en sık ishal etkeni,

• Non tifoidal- Salmonella
• Rotavirus <5 yaş 
• Clostridium perfiringens
• Campylobacter



Etyoloji

• Türkiye’de
• Norovirus: %10 
• Shigella %10-12 
• Salmonella %5-7 
• Campylobacter %4-6
• EPEC: çocuk yaş grubunda ~%5  (ETEC, EIEC, EHEC, EAEC) 
• Y.enterocolitica <%1 
• Rotavirus : 0-5 yaş grubunda %20-25
• Enterik adenovirusler (tip 40 ve 41): 0-5 yaş grubunda ~%10 
• Protozoal etkenler (Giardia lamblia  ve Entamoeba histolytica)

• Güneydoğu

• En sık bakteriyel etkenler
• İzole edilen etken oranındaki farklılıklar,
• Yaş, 
• Beslenme alışkanlığı, 
• Sosyoekonomik düzey, 
• Coğrafi dağılıma göre değişir, 



Tanısal Yaklaşım

• İlk basamak;
• Dehidratasyon derecelendirmesi
• Detaylı bir anamnez/ Fizik muayene

• Konvansiyonel yöntemler
• Genel laboratuvar incelemeleri
• Gaita mikroskopisi: lökosit, parazit 
• Gaita kültürü: Rutin , özel 
• İmmunolojik metotlar:

• ELISA, immunokromatografi; DFA 
• PCR vd moleküler metotlar 
• Virus kültürü 
• Histopatoloji
• Elektron mikroskopi

2017 IDSA Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea • CID 2017:65, 



Klinik özellik, 
vakanın 

semptomları

Gönderilecek 
örnek

Olası etkenler

Birinci 
basamak 

testler

İkinci 
basamak 

testler

Dışkı Dışkı DışkıDışkı/Kan

V.cholera Yersinia spp Rotavirus
Adenovirus
Nairovirus

< 5 yaş
Apandisit, mezenterik

lenfadenit,toksik
görünüm

Ateş olmaksızın 
pirinç suyu gibi 

ishal

Kültür Dışkı kültürü
Kan kültürü

Antijen testleri 
(Rota-Adeno için)

PCR 
(Adeno Noro için

Adenovirus
antijen 
testleri

V. cholera
toksin saptama

Parazit 
inceleme

Salmonella spp, Campylobacter spp, 
Shigella spp

EHEC O157:H7 
Cryptosporidium spp, C.cayetanansis

Microsporodia spp
B.hominis D. Fragilis
Giardia intestinalis

Entamoeba histolytica

Direkt mikroskobi
(eritrosit lökosit ?

Kültür
(Salmonella spp, Campylobacter spp, 

Shigella spp için)
Parazit inceleme : 

D. Mikroskobi, 
Kinyoun asit fast, modifiye trikrom

C. difficile için antijen testleri ve PCR
EHEC toksin saptama

E. histolyca antijen ELİSA
Criptosporidium DFA

PCR (Adeno, Noro, CMV)

Rutin testler tüm hastalardan 
istenmelidir

Ek testler belirli klinik durumlarda 
istenmelidir

Son 14 gün içinde başlayan, günde 3 veya daha fazla yumuşak, sulu veya kanlı dışkılama
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Klinik özellik, 
Sendrom tanımı

Gönderilecek
örnek

Olası etkenler

Birinci 
basamak 
testler

İkinci 
basamak 
testler

Dışkı Dışkı DışkıDışkı/Kusmuk

V.cholera

S. aureus
B.cereus

Cl. perfiringens
Cl. botulinum

Norovirus
Astrovirus

V. parahaemolyticus
Plesiomonas

Kültür Kültür 
Viral antijen 

saptama

Toksin saptama 
testleri veya 

moleküler tanı
Cl. botulinum

kültürü

V. cholera
toksin 

saptama

ETEC
Norovirus

Cryptosporidium spp, 
C.cayetanansis Microsporodia spp

B.hominis
Giardia intestinalis

Viran antijen arama testleri

Parazit inceleme : 
D. Mikroskobi, 

Kinyoun asit fast, modifiye trikrom

Viral NAAT ve PCR
Parazit antijen ELİSA
Criptosporidium DFA

Sulu ishal Kabuklu Deniz 
ürünü tüketim
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Belirleyici 
semptom
Kaynak

Pirinç suyu 
ishal

Dizanteri/ateş Toksik besin 
zehirlenmesi

Akut başlangıçlı gastroenterit ve
bilinen bir predispozan faktör olmaması

Dışkı

Salmonella spp, 
Campylobacter spp, Shigella

spp
EHEC O157:H7 

Yersinia spp
Entamoeba histolytica

C.difficile
Viral kanamalı ateş virüsleri 

Direkt mikroskobi
(eritrosit lökosit ?

Kültür
(modifiye trikrom

C.difficile antijen 
testleri ve PCR

EHEC toksin 
saptama

E. histolytica
antijen ELİSA

Viral NAAT



İshalli hastada laboratuvar değerlendirmeyi 
gerektiren durumlar 

• Hipovolemi bulguları eşlik etmesi
• Kan ve mukus içeren, az miktarda sık sık dışkılama, 
• Günde ≥6 veya >48 saat
• Ateş ≥38,5’ C, 
• Ciddi karın ağrısı,
• Hastaneye yatırılan hastalar veya  yeni antibiyotik kullanımı olanlar
• ≥70 yaş veya bağışıklık yetmezliği olanlar
• İshalle birlikte sistemik hastalığı olanlar

2017 IDSA Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea • CID 2017:65, 



Genel Laboratuar İncelemeleri

• Tam kan sayımı, BFT ve elektrolitler

• Gaita incelenmesi:
• Makroskopi: kıvam, mukus, kan
• Mikroskopi:Lökosit, eritrosit, helmint yumurtası, protozoon kist ve trofozoiti
• Beklemiş dışkıda lökositler parçalanır,

• İnflamatuavar ishal laktoferrin varlığıyla saptanır

• Doğru tanımlama için klinisyenin laboratuvara ayrıntılı  ve yönlendirici bilgi 
vermesi gerekir. 

2017 IDSA Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea • CID 2017:65, 



Sendromik Panel Bazlı Testler?

§ FDA onaylı >5 hedef patojeni saptayabilen
§ Moleküler temelli multipleks RT-PCR

§ Özellikle gıda ve su kaynaklı salgın durumlarında
§ Etkenin hızla belirlenmesi, 
§ Kontrol önlemlerinin alınması ve 
§ Salgının yayılmasının engellenmesi yönünden önemli

§ Antibiyotik tedavisi alan hastalarda kültürle izolasyonu zor.
§ Aynı zamanda immün sistemi baskılanmış bireylerde

ü Konvansiyonel metodlar ile;

ü Panelde yer almayan etkenler tespit edilebilir

ü Antibiyotik duyarlılık testi mümkün



Sendromik Panel Bazlı MultipleksTestler
Avantaj ve Dezavantajları 

• Yüksek duyarlılık ve özgüllük
• Hızlı sonuç (1-5 saat)
• Aynı anda birden fazla ajanı araştırabilme 
• Zenginleştirme ihtiyacı yok
• Farklı besiyeri ihtiyacı yok 
• Biyokimyasal tanımlama testlerine gerek yok 
• İleri tanımlama yöntemlerine gerek yok
• Bilgili ve deneyimli yorum yapan kişiye gerek 

yok 
• Seroloji kitlerine ihtiyaç yok
• 4-23 arası hedefle çalışır 
• Antibiyotik duyarlılık profili olmaz 

• Değişen direnç paterni fark edilmez
• Salgın analizinde kullanılamaz 
• Sadece gen varlığını gösterir 
• Pahalı 
• Özellikle bu işe ayrılmış laboratuvar ihtiyacı
• Kolonizasyon / invaziv hastalık ayrımı 

yapamaz 
• Canlı ölü bakteri ayrımı yapamaz
• Polimikrobiyal sinyal 
• Serolojik ve moleküler metotlarla 

tiplendirmeye izin vermez 



Sendromik Panel Bazlı MultipleksTestler
Tanımlanan GI Patojenler



Sendromik Panel Bazlı MultipleksTestler
Tanımlanan GI Patojenler



• Moleküler sendromik GI panellerin klinik tanı ve karar verme üzerindeki etkisini araştırmak 
• prospektif, çok merkezli
• 1887 ardışık dışkı örneği
• Eş zamanlı dışkı kültürü ve Film array
• Laboratuvar kayıtları  ve tıbbi kayıtlar, tespit oranlarını, geri dönüş sürelerini, klinik özellikleri ve klinik 

kararların niteliğini ve zamanlamasını belirlemek için gözden geçirilmiş

Film array Dışkı kültürü

Patojen tespiti % 35.3 % 6.0 
Numune toplanmasından sonuca kadar geçen ortalama süre 18 saat 47 saat
Numune toplanmasından antimikrobiyal tedavinin başlatılmasına
kadar geçen ortalama süre

22 saat 72 saat





• FilmArray tarafından teşhis edilen hastaların ampirik tedavi yerine hedefe yönelik tedavi alma 
olasılığı, kültür tarafından teşhis edilenlere kıyasla daha yüksek (P = .001)



Clin Microbiol Infect 2015

• Çok merkezli, belirlenmiş 4 gün, nokta prevalans 2014, n=709
• Austria, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Romania,UK



• En az 1 patojen tespiti
• BioFire GIP – % 54
• Konvansiyonel methodlar – %18



• Mart 2015'ten Mayıs 2017'ye kadar FilmArray GI paneli ile test yapılan 9.402
hastanın ve Aralık 2012'den Şubat 2015'e kadar konvansiyonel dışkı testi yapılan
5.986 hastanın retrospektif karşılaştırmalı analizi

• Pozitiflik oranı geleneksel dışkı testi ile% 4,1'den GI Panel ile% 29,2'ye yükseldi.





• GI Panel'in uygulanması ile, dışkı testini takip eden 14 gün içinde antibiyotik  
reçetelemesinde önemli bir azalma

• Multipleks PCR'nin uygulanması,  testi takiben endoskopi, abdominal  
radyografi ve antibiyotik alma riskinde önemli bir azalma ile ilişkilendirilmiş

Hasta Yönetimi BioFire GI Panel  
(N=9,402)

Konvensiyonel
(N=5,986)

Δ P

Reçete edilmiş antibiyotik 3,408 (36.2%) 2,449 (40.9%) 4.7% 0.001

Endoskopik girişim 787 (8.4%) 576 (9.6%) 1.2% 0.008

Abdominal radyoloji 2,760 (29.4%) 1,897 (31.7%) 2.3% 0.002



2018

• Akut ishalin etiyolojik ajanlarını tespit etmeyi ve moleküler sendromik panellerin antimikrobiyal
yönetim programları (ASP) üzerindeki etkisini değerlendirmek.

• Prospektif gözlemsel & 1 Ocak 2015 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasında
• 2015 yılı sonunda akut ishal vakalarında ASP uygulanması

• Öncesi ve sonrası dönemlerdeki sonuçların karşılaştırılması
• BioFire FilmArray







• En az 1 patojen tespiti: 699 hastanın 499'unda (%71)

• Uygun olmayan antibiyotik kullanımının ASP sonrası dönemde yatarak tedavi görenler
arasında ASP öncesi döneme göre azalması (sırasıyla %42,9 ve %25,8; P 0.023).

• Multiplex sendromik panellerin klinik uygulamada kullanılması ile gereksiz antibiyotik
kullanımının azalması

• Çocuklarda yüksek oranda Salmonella spp.ve C. difficile oranlarının yanı sıra, rutin
dışkı kültürü ile izole edilmesi zor olan nispeten yüksek Campylobacter spp.
oranlarının saptanması dikkat çekici



2017

• Florida Üniversitesi, 
• 6 Haziran 2016 - 5 Haziran 2017 (n=241)
• 1 Haziran 2015 - 31 Aralık 2015 (n=594)



















• Tanısal sendromik multipleks yaklaşımlar gastrointestinal enfeksiyonlar için 
özelleştirilmeli

• Her hastane florasına, çalışma popülasyonuna ve coğrafi bölgeye göre 
uyarlanmış gastrointestinal enfeksiyonlar için algoritma geliştirmelİ

• Mevcut multipleks gastrointestinal paneller geliştirilebilir.
• antimikrobiyal direnç, 
• toksijenik C. difficile ve SARS-CoV-2 



Journal of Gastroenterology and Hepatology 36 (2021) 3286–3297



Journal of Gastroenterology and Hepatology 36 (2021) 3286–3297





Enfeksiyoz İshallerde Sendromik Paneller Ne 
Kadar Yararlı?

• İş gücü kaybındaÞ
• Sonuç süresinde hızlanma
• Acil servis triyajını hızlandırma
• Uygun enfeksiyon kontrolü ve izolasyon
• Gereksiz testlerde ve radyolojik görüntülemelerde Þ

• Yatış süresinde kısalma
• Antibiyotik kullanımında Þ

• Antibiyotik ilişkili kollateral hasardaÞ
• İlaç yan etkisi, C.difficile enf.,

• Total tıbbi bakım maliyetindeÞ

Journal of Clinical Microbiology October 2015 Vol 53:10

TL

• Konvansiyonel dışkı kültürü yöntemlerine kıyasla tanısal  verimi iyileştirmiştir
• klinisyenlerin daha zamanında ve hedefe yönelik terapötik kararlar vermelerini

sağlar



Aklımızda Kalacaklar

• Enfeksiyöz ishaller halen önemli bir halk sağlığı sorunu
• Olgulara iyi anamnez, klinikle  yaklaşım 
• Akılcı tanı
• Akılcı antimikrobiyal kullanımı 
• Ulusal veriye ve kanıta dayalı rehber hazırlanması 
• Ülke verileri sağlıklı temin edilmeli 

• Sürveyans, etken dağılımı, antimikrobik maddelere direnç
• Geri bildirim yapılmalı 

• Emniyetli gıda ve su temini stratejileri geliştirilmeli



Aklımızda Kalacaklar

• Multiplex PCR sendromik testler henüz rutin kullanımda değil,

• Randomize çalışmalar ile toplam maliyet- etkinlik gösterildikten sonra rutin

kullanım düşünülebilir

• Laboratuvar maliyeti ve toplam maliyet henüz net değil
• Toplam maliyet ile ilgili çalışmalarda farklı sonuçlar var

• Testin kısa sürede sonuçlanması toplam maliyeti azaltabilir ancak daha fazla

veriye ihtiyaç var



Aklımızda Kalacaklar

• Multiplex PCR sendromik testler

• Epidemiyolojik veri sağlanması

• Kümelenmelerin erken teşhisi

• Uygun izolasyon

• Antibiyotik ve antiviral tedavi optimizasyonu

• Hasta ve sağlık hizmetleri sonuçları üzerindeki genel etkisinin ne olduğunu
değerlendirmek için ek çalışmalara ihtiyaç var



TEŞEKKÜRLER


