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Olgu

• 1.5 yaşında çocuk hasta
• Ateş, kusma,ishal
• Mukuslu,sulu  sık dışkılama ile geliyor
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Dışkıda gram boyama



Mevsim

• Kış



Test sonucu verme zamanı!

• Antijen tayini:
– Rotavirus
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Epidemik özelliği  var
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• Multipleks PCR



Fekal lökosit



Viral gastroenteritler

• Tüm dünyada
–major mortalite ve
–morbidite nedeni

• Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
çocukluk çağında önemli ölüm
nedeni

• Gelişmiş ükelere ciddi maddi kayıp
nedeni
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Gastroenteritler !

• 3 -5 milyonun üzerinde çocuk ölümü nedenleri
• Viruslar en sık karşılaşılan etkenlerden !
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Semptomlar çok çeşitli, klinik
tablonun ağırlığı değişik

-GI  semptomlar:
bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı,

kramp
-Jeneralize  semptomlar:

yorgunluk, başarısı, miyalji
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Tarihçe

• Norwalkvirus erken 1970ler
• Hücre kültüründe üretilememe ve güç

üretilme
• Hayva rotavirus çalışmaları
• Erken 1990larda çoğu etkenin moleküler

klonlanması
• EIA ve PCR ile gelişmeler
• Rotavirus aşıları yeni bir dönem
• Diğer gelecek aşılar
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Viral gastroenteritler
• Etkenler:
• Çok çeşitli
• Yaygın
• En sık etkenler:

– Rotavirus
– Enteric adenovirus
– Calicivirus: Norovirus, Sapovirus
– Astrovirus
– Diğerleri:

– Coronavirus, toroviruslar, picobirnaviruslar, Aichiviruslar, Bocavirus

Clinical Virology Manual ASM Presss 2009
Manual of Clinical Microbiology ASM Press 2011
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1.Steiner T.S., Guerrant R.L. 2005. Principles and Syndromesf Enteric Infection. In: Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases.
6th ed. Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R., eds. Elsevier, Pennsylvania.



Viral gastroenteritler uptodate 2012

Viruslar Mevsim Yaş Süre gün Laktoz
intolerans

Bulaş yolu

Rotavirus Sonbahar/
kış

6-24 ay 5-7 Evet Fekal-oral,
Solunum ?

Calicivirus:
Norovirus
Sapovirus

Tüm yıl(kış) Tüm yaş 1-4 Hayır Fekal-
oral,su,
Deniz
ürünü, gıda,
Solunum ?
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Astrovirus Kış Tüm yaş 3 Hayır Fekal-oral,su

Enterik
adenovirus

Yaz çocuk 6-9 Hayır Fekal-oral



Rotavirus

-1973 elektron
mikroskobu ile ilk
kez tanımlanıyor
-Tüm dünyada ağır
infantil diyarenin en
sık karşılaşılan
etkeni
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Reoviruses/Reoviridae
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Reoviruses/Reoviridae
• Çıplak
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•• “dsRNA”“dsRNA”
•• dirençlidirençli
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Rotaviruslar

• infantil diarrhea
• Memeli ve kuşlarda etken
• İnsanlarda : Grup A , B, C



Reoviruses/Reoviridae

• Rotaviruslar
• Gastroenterit etkeni (ufak çocuklarda<5 yrs )

– Sık, kusma ve ateşle birlikte genellikle
-gelişmekte olan ülkelerde diyare olgularında

%15 oranında birden fazla etkenle birlikte
etken olabilir diğer viral+bakteriyel)

Brandt et al 1983,Prado and
O’Ryan 1994
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• Sulu diyare
• Bazen mukuslu
• Kanlı ishal nadir(mikst infeksiyon olabilir)
• İmmünsuprese hastada kronikleşebilir
• Antijen testi+: 4-10 gün
• PCR+: 57 gün
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Noroviruslar



Calicivirus ailesi

• Norovirus(Norwalk  virus): tüm yaş grubu
• Sapovirus: daha ufak çocuklarda



Noroviruslar

• Ufak tek iplikli RNA virusları
• Dirençli viruslar
• Su ve gıda ile fekal-oral yolla
• Sporadik ve epidemik gastroenterit
• Genellikle 48 saatte iyileşir
• 2-3 hafta (nadiren aylarca)virus atımı sürebilir
• İmmünsuprese hastalarda uzar
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Noroviruslar

• Norovirus :
-epidemik gastroenteritlerin 90%’ı
-sporadik çocukluk çağı gastroenteritlerin 30%’u (2. en sık
neden)

• 5 genogrup, 25 genotip
• İnsanlarda infeksiyonları :GI,II, IV (GII.4)
• Düşük infeksiyöz doz(18-1000 vp)
• Yüksek ikinci atak hızı
• Uzun süre atılım
• Yüksek genetik değişiklik, uzun süre bağışıklık yok
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Noroviruslar

• Ani başlayan diyare, kusma, abdominal
kramp,ateş
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Norovirus

• RT-PCR için
• Örnek:
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Adenoviruslar



Adenoviruslar

• ~100 serotip
• 47 si insanları infekte

eder



Adenoviruslar/Epidemioloji

• Virionlar: dirençli
–kuruluğa
-sindirim enzimlerine



Adenoviruslar /Epidemiolojisi

• fekal-oral yolla
• Yakın temas bulaşı kolaylaştırır
• Virus atılımı

– Dışkıyla uzun süre



Adenoviruslar/Klinik
• Enterik adenoviruslar

– Serotip 40, 41 group F

• Nadiren  serotip 1,2,3,5,7,31 (subtypes B, C, F)

– Kültürü zor
– Nadiren ateş ve solunum yolu semptomları
– Çocuk gastroenterit olgularında %10-20
– Transplant hastalarında hemorajik ve ağır diyare
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Tanı
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• Hızlı antijen tayini : hızlı,ucuz daha az duyarlı
• Multipleks PCR: duyarlı, hızlı
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Tanı testinin başarısı

• Örnek toplama ve transportuna bağlı
• Erken dönemde alınmalı



Örnek

• Hastalığın ilk günlerinde (ilk24-48 saat)
• Dışkı
• Rektal eküvyon(çok önerilmiyor)
• Hemen test edilmeli
• Birkaç gün +4° C(birkaç hafta)
• Uzun süre:-70° C
• Tekrarlayan eritip dondurma işlemi

yapılmamalı
• Transport:buz/kuru buz üzerinde
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Norovirus salgınını saptamada
örnek sayısı

• ABD 2006 yılındaki gıdaya bağlı salgınlarda
%46sında etken saptanmış

• Bunun üzerine planlanan bu çalışmada
salgında alınan ideal örnek saayısı arştırlmış

• 3 örnek norovirus salgınlarının %91ini
• 6 örnek %97 sini saptıyor.
• >7 örnek duyarlılığı etkilemiyor.
• Plantenga MS et al. Specimen Collection and Confirmation of Norovirus

Outbreaks, Emer Infect Dis. 2011 August; 17(8): 1553–1555.
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ÇOCUKLARDAKİ AKUT GASTROENTERİT ETKENLERİNİN
1 YILLIK İNSİDANS ANALİZİ

• Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil birimine akut ishal,
kusma, ateş, karın ağrısı şikayetleriyle getirilen ve akut gastroenterit tanısı
alan vakalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Akut ishal, günde 3 ya da
daha fazla olan sulu dışkılama olarak değerlendirildi (0-17 yaş )

• Getirilen örnekler ilk 10 dakika içinde,  aynı binada bulunan hastane
laboratuarına uygun koşullarda ulaştırıldı. Tüm vakaların dışkı
mikroskopileri ve viral antijen testleri ilk 1 saat içinde mikrobiyoloji
teknisyeni tarafından çalışıldı. Viral gastroenterit  etkenleri olan adenovirüs
serotip 40-41, norovirüs ve rotavirüs için antijen testleri
“immunokromatografik assay” yöntemiyle çalışıldı.

• 3 ay-16 yaş arasında olan 594 akut gastroenterit vakası :
• 184 vakada (%31) etken saptanabildi, bu vakaların 11’inde (%1.9) iki ya da

daha fazla etken bulundu
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Yeditepe Üniversitesi Hastanesi



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

• Norovirus :
– 9.6% (80/828) 2009
– 12% (82/672) 2010
– Norovirus Genogroup II :100% (28/28)
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Multiplex PCR



Multiplex PCR sonuçları
Test sonuçlandırma süresi: 24 saat



Tanı

Şimdi mikrobiyologlar bunu daha çok ve artan sıklıkla

antijen tayini ve
tercihen multipleks  PCR  ile gerçekleştiyor.
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Amplifikasyon yöntemleri ile tanı

Rotavirus:

-Daha duyarlı
-Non-grup A da tayin edilir

-%29 asemptomatik atılım (Clin
Microbiol Infect Dis 26:311-
323, 2007)
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Amplifikasyon yöntemleri ile tanı

Norovirus (calicivirus) :

Antijen testinden daha duyarlı

Gıda ve çevre örneklerinde
kullanılabilir.

Adenovirus:
Asemptomatik ve uzamış atılım
Transplant hastalarında
sistemik infeksiyona gidişi
gösterebilir (Clin Microbiol
Infect 17:1674-80, 2011)
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Amplifikasyon yöntemleri ile tanı
Klinik prediktif
değer:
-henüz belirsiz
-atılım süresi
-asemptomatik
infeksiyon
-taşıyıcılık
-Epidemiyolojiye
katkı
-Çok sayıda
multipleks yöntem
var
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Multiplex  yöntemler

• Liquid-phase array Luminex xMAP Technology
• Multiplexed PCR– FilmArray Technology
• Nanosphere Technology,The Verigene® System
• Seegene
• Cepheid
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Multiplex  yöntemler

• Çok sayıda etken
• İnfeksiyon kontrolünde yararlı
• Epidemiyolojiye katkı
• Kaynak kullanımına katkı
• GI hastalık epidemiyolojisine katkı

– Randall T. Hayden, MD Director, Clinical and Molecular
Microbiology St. Jude Children’s Research Hospital Memphis,
TN 112th meeting ASM 2012
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Multiplex  yöntemler

Sorular:
-Kime ne zaman ?
-Pozitif testin prediktif değeri ?
-Tedaviyi nasıl yönlendirecek ?
-İnfeksiyon kontroldeki yeri?
-Kantitatif testin yeri?

Randall T. Hayden, MD
Director, Clinical and Molecular
Microbiology St. Jude Children’s
Research Hospital Memphis, TN
112th meeting ASM 2012
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Rotavirus

• Bulaşıcılık erişkin:50% çocuk: 30%
• 100 partikül bulaştırıcı
• 10 11 dışkıda
• Aylarca dış çevrede infeksiyöz
• Elektroferotipleme
• EM
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