
GASTROENTERİT
PANELİ

Ayırıcı Tanıda Hızlı Çözüm
Tek test ile 2 saat içinde 24 etken tarama*

Tanının doğru konması tedavinizin de düzenlenmesinde 
kritik öneme sahiptir.

Akut viral gastroenteritte odak, semptomları tedavi etmek 
ve dehidratasyon önlemektir.

Beslenmeye dikkat etmek ve uygun elektrolit dengesine 
sahip sıvıları içmek, dinlenmek hastaların iyileşmesine 
yardımcı olabilir.

Çocuklar için oral rehidratasyon solüsyonları kullanılabilir.
Bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlarda uygun ilaç tedavisi 
verilebilir. Bakteriyel gastroenteritin ampirik 
antibiyotiklerle tedavisi tartışmalıdır. Antibiyotiklerin aşırı 
kullanımı dirence yol açabilir ve C. difficile ve maya 
enfeksiyonları gibi ikincil enfeksiyonlara neden olabilir, 
taşıyıcılık durumunu uzatabilir, Shiga toksinlerini 
indükleyebilir ve maliyetleri artırabilir.

Antibiyotiklerin Shigella spp., Campylobacter, C. difficile 
enfeksiyonu, turist ishali ve protozoal enfeksiyonlar için 
etkili olduğu gösterilmiştir.

Hasta, Shiga Toksin üreten E. coli'yi düşündüren 
semptomlarla başvurursa, hemolitik üremik sendrom riski 
nedeniyle antibiyotik kullanılması önerilmemektedir.
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Gastroenterit Etken Taramasında 
SENDROMİK YAKLAŞIM

Gastroenterit
PANEL İÇERİĞİ

Gastroenterit, doğrudan viral, bakteriyel veya 
parazitik enfeksiyonun veya yiyeceklerde bulunan 
önceden oluşturulmuş toksinlerin neden olduğu 
sindirim yolu enfeksiyonudur. Mide gribi, bağırsak 
gribi, gıda zehirlenmesi ve turist ishali olarak da 
bilinir.
İshal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve kramp gibi 
semptomlara neden olur.
Gastroenterite neden olabilen 
mikroorganizmaların kontamine yiyecek veya su 
yoluyla ve bazen kişiden kişiye temas yoluyla 
kolayca bulaşması nedeniyle yaygın bir durumdur.
Tedavi esas olarak semptomların giderilmesini ve 
sıvı replasmanını içerir. Gastroenterit sağlıklı 
yetişkinlerde genellikle ciddi değildir, ancak çok 
hasta veya zayıf kişilerde, çok küçük çocuklarda ve 
yaşlılarda hayatı tehdit eden dehidratasyona (sıvı 
eksikliği) neden olabilir.
Gastroenterit genellikle viral veya bakteriyel bir 
enfeksiyondan ve daha az sıklıkla paraziter bir 
enfeksiyondan kaynaklanır. Viral gastroenteritin en 
yaygın nedenleri norovirüs ve rotavirüstür. 
Campylobacter spp., Escherichia coli (E. coli) ve 
Salmonella, bakteriyel gastroenteritin en yaygın 
nedenleridir. Parazitik gastroenterite ise genellikle 
Giardia lamblia neden olur. 

Sendromik Panel adı ile ifade edilen yeni PCR 
temelli test sisteminde 14 bakteriyel, 6 viral ve 4 
parazit/protozoa bir arada ve 2 saat gibi bir sürede 
taranabilmektedir.

Rotavirüs

Norovirüs

Sapovirüs

Astrovirüs

Enterik
adenovirüs

Virüs Süresi Mevsim Bulaşma
İnkübasyon
Süresi

1-3 gün

12-48 saat

1-2 gün

4-5 gün

3-10 gün

5-7 gün

1-4 gün

3-4 gün

5-6 gün

6-9 gün

Sonbahar
Kış

Tüm Yıl

Tüm Yıl

Kış

Yaz

Fekal/oral solunum yolu

Fekal/oral, aerosol,
solunum yolu,kontamine
gıda ve su
Fekal/oral

Fekal/oral ve su

Fekal/oral 

Clostridium difficile
Toxin A/B

Shigella spp.

Enteropathogenic
E. coli (EPEC)

Enterotoxigenic
E. coli (ETEC)

Campylobacter spp

Salmonella spp

Vibrio spp

Bakteri
Gastroenterit'in
Süresi Belirtileri

İnkübasyon
Süresi

4-5 gün

1-6 gün

1-9 gün

1-3 gün

1-10 gün

6-48 saat

6 saat/
4 gün

Değişken

2-3 gün

1 hafta

2-3 gün

5-14 gün

1-7 gün

>3 gün

Ateş, bulantı, karın ağrısı,
kanlı ishal

Ateş, karın ağrısı, kanlı ishal

Ateş, karın ağrısı, kanlı ishal,
bulantı

İshal

Ateş, baş ağrısı, bulantı,
kusma, karın ağrısı, kanlı ishal

Bulantı, kusma, karın
ağrısı, kanlı ishal

Bulantı, kusma, ishal

Entamobea
histolytica

Giardia lamblia

Cryptosporidium
parvum

Parazit SemptomlarBulaşma

Kontamine gıda ve
su, fekal/oral

Kontamine su,
fekal/oral

Kontamine su,
yüzme havuzu

Kanlı ishal, kilo kaybı, karaciğer
apsesi , bulantı, kusma,
ekstraintestinal belirtiler

İshal, bulantı , kusma, anoreksia,
emilim bozukluğu

Ciddi ishal

Clostridium difficile
toxin A/B
Enteroaggregative
E. coli (EAEC)
Enteroinvasive 
E. coli (EIEC)/
Shigella spp.
Enteropathogenic
E. coli (EPEC)
Enterotoxigenic
E. coli (ETEC) It/st
Campylobacter spp.
(C.jejuni, C.upsaliensis,
C. coli)
Plesiomonas
shigelloides
Salmonella spp
Shiga-like Toxin
Producing E. coli
stx1/stx2
Shiga-like Toxin
Producing E. coli
(STEC)O157:H7
Vibrio
cholerae
Vibrio
parahaemolyticus
Vibrio
vulnificus
Yersinia
enterocolitica

Adenovirus F40/41
Astrovirus
Norovirus GI
Norovirus GII
Rotavirus A
Sapovirus
(GI, GII, GIV, GV)

Cryptosporidium spp.
Cyclospora
cayetanensis
Entamoeba
histolytica
Gardia lamblia

Bakteriyel
Etkenler

Viral
Etkenler

Parazit
Etkenler

* Tunus şubemizde saat 13.30’a kadar verilen numuneler 
2-3 saat içinde,
Çayyolu şubesinde saat 11.00’e kadar verilen numuneler 
5-6 saat sonra raporlanır.

Test Panelimiz
Test Paneli Kodu:7157


