
Gastroenterit yapan 
viruslarda 
yenilikler

salih türkoğlu



Bakteri kökenli olmayan gastroenteritlerin 

ve ishallerin çoğunluğunda etken 

viruslar



başta bebekler ve küçük çocuklar olmak 

üzere, tüm dünyada



Güney Amerika ve Asya’nın bazı 

bölgelerinde her yıl 3 milyon kişi 

gastroenteritten ölmekte



Bu bölgelerde çocukların her yıl 60 

günleri ishalli

beslenmeleri ve gelişimleri üzerinde çok 

önemli olumsuz etki



viral gastroenteritler klinik olarak diğer 

etkenler ile olanlardan ayırt edilemezler



 dışkı-ağız bulaşmasının genel 

kurallarına uygun olarak bulaşırlar

 Genellikle bu viruslar hücre kültüründe 

üretilemezler



 Moleküler klonlamadan başlayarak, 
PCR gibi moleküler yöntemlerin 
yaygınlaşması ile bu virusların 
tanılarında büyük ilerlemeler 
kaydedilmiş ve bilinmeyen birçok 
özellikleri ortaya çıkarılabilmiştir













İshalin infeksiyöz etkenleri
 Başlangıç Kaynak 

Besin zehirlenmesi (besinde önceden oluşan toksin ile) 

Staphylococcus aureus 1-6 saat Krema, et, kümes hayvanı eti 

Clostridium perfringens 8-20 saat Tekrar ısıtılmış et 

Clostridium botulinum 12-36 saat Konserve besin 

Bacillus cereus 1-20 saat Tekrar ısıtılmış besinler 

Barsak infeksiyonları 

Rotavirus 2-5 gün Temas 

Norovirus 1-2 gün Temas (fekal-oral; dışkı-ağız) 
Salmonella 1-2 gün Yumurta 

Clostridium difficile 1-2 gün Fekal-oral 

Shigella 1-4 gün Fekal-oral 

Campylobacter 1-4 gün kümes hayvanı, evcil hayvanlar 

Vibrio cholerae 2 gün Fekal-oral 

Escherichia coli 1-4 gün Besin 

Yersinia enterocolitica günler-haftalar Ev hayvanı (örn. köpekler) 

Giardia lamblia 1-2 hafta Kontamine su 

Entamoeba histolytica günler-haftalar  

Cryptosporidium günler-haftalar Fekal-oral, fırsatçı (örn AIDS’te) 

Isospora belli   

 



Viral Gastroenteritler

 Bu viruslar 

 rotaviruslar başta olmak üzere, 

 kalisiviruslar

 adenoviruslar

 koronaviruslar

 astroviruslar

 diğer



Az gelişmiş ülkelerdeki çocuklarda ishale yol açan 

mikroorganizmalar ve oranları
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Reoviruslar/Reoviridae

 Orthoreoviruslar

 memeli reovirusları, reoviruslar

 İnsanda belirtisiz infeksiyona yol açarlar

 Rotaviruslar

 İnsanda infantil gastroenterit

 Çok yaygın



Rotaviruslar/Yapı & replikasyon

 rota Latinceden tekerlek 

elektron mikroskop görünüşü

 dsRNA segmentli      10-11 segment

 “segmentlerin reassortmanı” hibrid viruslara 

yol açıyor



Elektron Mikroskobunda Rotavirus



Rotaviruslar

 Bebeklerde ishal

 Birçok memeli hayvan ve kuşlarda

 Viryon oda ısısında “stabil” ve dirençli

 Deterjanlara

 Değişen pH (3-10 arası)

 Donma-çözünme



Rotaviruslar

 Serotipler

 (VP7, VP4), 

 gruplar

 (VP6)(A-G), altgruplar var

 insanda: Group A, B, C



Rotaviruslar/Hastalık mekanizmaları

 yayılma: 

 fekal-oral, 

 solunum yolu: olası

 10 virus partikülü yutulması        infeksiyon 

 Sitolitik ve barsak epiteline toksin etkisi 
benzeri etki 

 Elektrolit kaybı ve 

 suyun geri emilememesi

 24 ay altı bebeklerde çok önemli

 Erişkinde belirtisiz



Rotaviruslar/epidemiyoloji

 Tüm dünyada küçük çocuklarda ishale yol 

açan mikroorganizmaların en önemlilerinden 

biri

 18 000 000 ishal/yıl

 600-800 000 ölüm/yıl



Yılda 800 000 ölüm



Korunma, kontrol ve tedavi

 Rotavirusla yaşamın çok erken döneminde 
karşılaşılır

 Her yerde çok yaygın bulunmaları kontrol 
edilmelerini güçleştirir

 “hospitalize” edilen hastalar izole edilmelidir

 Özgül antiviral tedavi yoktur

 Hastalığa ve ölüme yol açan dehitratasyon ve 
elektrolit dengesizliğidir

 Tedavi :  Destekleyici



Korunma, kontrol ve tedavi

 Birincil öncelik:  AŞI

 A.B.D.’de kullanılan aşı

 ROTATEQ



“Reasortan” rotavirus aşısı

Figure 1. Rotavirus reassortant to generate oral live virus vaccine.

RotaTeq is a polyvalent vaccine consisting of five human-bovine reassortants: four G serotypes (G1, G2, G3, G4) representing 80% of the 

G strains circulating worldwide, and one P serotype representing >75% of the P strains circulating worldwide.



Viral Gastroenteritler/Diğer etkenler

 kalisiviruslar

 adenoviruslar

 Koronaviruslar

 astroviruslar



Caliciviruslar/Caliciviridae

 Noroviruslar (eskiden,“Norwalk-like”viruslar)

 Sapoviruslar (eskiden,“Sapporo-like” viruslar)

HuCVs          “human caliciviruses”

 Küçük-yuvarlak-zarfsız-”positive-sens” 

ssRNA



Caliciviruslar/Caliciviridae



Norwalk virusu

 1929’da Zahorsky:

 “Hyperemesis hemis” 

 “winter vomiting disease” 

 1972’de Kapikian  

 Norwalk V



Caliciviruslar/Caliciviridae

 Noroviruslar

 5 genogrup

 GG I 

 GG II

 GG III

 GG IV

 GG V

 25 genotip

 Örnek : 

GG I/1 (genogrup I/genotip1: prototip Norwalk virusu)





Noroviruslar

 Çok bulaşıcı

 Çevreye “dirençli”

 “Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde, tüm 

yaşlarda bakteriyel olmayan akut viral 

gastroenteritin en önemli nedeni”



Noroviruslar

 Büyük salgınlar

 Hastaneler

 Eğitim kurumları

 Yaşlı bakım evleri

 Kışlalar

 Büyük yolcu gemileri

 Toplumların %70-90’ı, >5 yaş, seropozitif



Norovirus





Figure 58-3 Response to ingestion of Norwalk virus. Symptoms vary in severity.

Downloaded from: StudentConsult (on 27 April 2008 11:37 AM)

© 2005 Elsevier 



Noroviruslar ve insan kan grupları ilişkisi

“Bazı norovirus tipleri ve 

kan grupları (ABO, Lewis ve sekretuvar) 

arasında “spesifik” ilişki var”



Noroviruslar ve insan kan grupları ilişkisi

 8 farklı reseptör bağlanma paterni

 Prototip “Norwalk” virusu paterni:

 A ve O Ag’leri ve daha az, B Ag’ne bağlanma

 Bağlanma paterni ve klinik infeksiyon 

arasında tam korelasyon

 İnsan norovirusları; hayvan kan grubu Ag’i 

ilişkisi de var..

 Zoonoz???



İngiltere’de Norovirus salgını



İngiltere’de Norovirus salgını



İngiltere’de Norovirus salgını



İngiltere’de Norovirus 

salgını









PRINCESS Royal University Hospital services have 

been shut down because of the continuing norovirus 

outbreak. 

Inpatient admissions, planned surgery, accident and emergency services 

and the Urgent Care Centre are all affected. 

And no visitors are allowed at the Farnborough hospital except in the cases 

of parents visiting children, partners accompanying expectant mothers and 

close relatives of critically ill patients. 



“the winter vomiting bug” 

 Eight hospital wards in Lothian have been closed on 
account of an outbreak of norovirus, the winter 
vomiting bug.

 The health board claimed that till now 14 patients 
were showing symptoms of the seasonal bug. There 
were 532 confirmed cases of norovirus in Scotland
at the end of December, compared with 133 in 
December 2008.

 Meanwhile, three wards at Dumfries Infirmary were 
reopened after an outbreak affected more than 100 
patients there.



Norovirus outbreak at an international scout jamboree in 

the Netherlands, July-August 2004: international alert

 250 hasta/4500 katılımcı

 Ülkeler

 Belçika, U K, Almanya, Ukrayna, Sırbistan, 

Kosova, Turkey, A.B.D., Avustralya, Hong Kong, 

Indonezya, Pakistan, Cezayir, Tunus, Nijerya, 

Kenya 



Hollanda’da Uluslararası İzci Festivalinde 

Norovirus Salgını, Temmuz-Ağustos 2004 :

uluslararası uyarı

 250 hasta/4500 katılımcı

 Ülkeler

 Belçika, U K, Almanya, Ukrayna, Sırbistan, 

Kosova, Turkey, A.B.D., Avustralya, Hong Kong, 

Indonezya, Pakistan, Cezayir, Tunus, Nijerya, 

Kenya 





Türkiye`de ilk norovirüs salgını

Sağlık Bakanlığı, Aksaray"da 8 bin 500 kişiyi yatağa düşüren 

hastalığın, "Türkiye"deki ilk norovirüs salgını olduğunu" açıkladı. 

Bakanlığın bir iyi bir de kötü haberi var. Önce kötü haber: İnsandan 

insana bulaşmaya başlayan virüs bir süre daha etkisini 

sürdürecek. İyi haberse ilde suya bağlı tifo ya da kolera salgını 

riski olmaması. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, "Bizim 

suyumuzda hiçbir sorun yok" diyen Aksaray Belediye Başkanı 

Nevzat Palta"yı, ismini anmaksızın düzeltti. Tüm açıklamalarının 

delillere dayandığını söyleyen Buzgan, "Bakanlığın söylediğinin 

aksine şeyler ifade etmenin doğru olmadığını" vurguladı. Peki 

Bakanlık, salgına dair ne sonuca vardı?

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/saglik-bakanligi/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aksaray/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/mustesar-yardimcisi-turan-buzgan/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aksaray-belediye-baskani-nevzat-palta/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aksaray-belediye-baskani-nevzat-palta/




Norovirus salgınları

Florida, 2006-2007

 Temmuz 2006-Haziran 2007 arasında

 257 norovirus gastroenteriti

 39 şehirde

 %44’ü laboratuvarca doğrulanmış (norovirus)

 %63’ü bakım evlerinde

 %10’u besinle ilişkilendirilmiş

 7880 kişi hastalanmış

(Accepted March 13 2008)



2006-2007; Norovirus

ABD (Norovirus Activity ---United States, 2006--2007 )

http://www.cdc.gov/mmwr/index.html


2006-2007; Norovirus

ABD (Norovirus Activity ---United States, 2006--2007 )

http://www.cdc.gov/mmwr/index.html


Nasıl/Neden salgın yapıyor?

 Düşük infeksiyöz doz : <10 virus partikülü

 Belirtiler geçtikten sonra virus atılımının uzun süre 

devam etmesi

 Virusun direnci

 Yüksek klor konsantrasyonları

 Donma

 60 dereceye kadar ısı

 “reinfeksiyonlar”

 Uzun süreli bağışıklık yok

 “çapraz direnç” az



Norovirus salgını tanısı…

 Etkilenen kişilerin yarısında kusma olması

 Ortalama inkübasyon döneminin 24-48 saat 

olması

 Hastalık süresinin ortalama 12-60 saat 

olması

 Dışkı kültürlerinde herhangi bir bakteriyel 

patojenin bulunmaması

“Durumunda salgın >%80 NOROVIRUS”



Başka viruslar

 “Coronavirus”lar

 Toroviruslar

 Aichi virusu

 Picobirnaviruslar



Sapoviruslar

 Çok bulaşıcı

 Çevreye “dirençli”

 Daha çok çocuklarda (Erişkinlerde de infeksiyon yok değil)



















































Norovirus infeksiyonundan korunmak

1. İyi el hijyeni uygulayın

 Ellerinizi sıkı sık su ve sabun ile yıkayın

 Buna tamamlayıcı olarak alkol bazlı el jelleri 

kullanabilirsiniz (>% 60 etil alkol olmalı)

2. Kontamine yüzeyler için:

 Çamaşır suyu kullanın (sulandırım: 1/50-1/10; 

%5,25

 İlgili yasal kurumlarca “norovirus”a etkin 

dezenfektan markası seçin



Norovirus infeksiyonundan korunmak

3. İşe ya da okula hemen dönmeyin. Belirtiler

geçtikten 24-72 saat sonra dönün. 

Başladıktan sonra da iyi el hijyenine dikkat 

edin

4. Sağlık kurumları ve benzer bakım 

evlerinde

 Gastroenteriti önlemek için temas önlemleri 

alın

 Hastalar ile ilgilenen personeli ayırın



Norovirus infeksiyonundan korunmak

4. Sağlık kurumları ve benzer bakım 

evlerinde

 Belirtileri olan hastaları gruplandırın. WC’leri 

ayırın

 Ziyaretçileri bilgilendirin; kurallara uyulduğunu 

izleyin

 Etkilenen bölümlere yeni giriş yapmayın



Teşekkür ederim


