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ÖZET

Norovirüs çocuklarda ve yetişkinlerde yaygın olarak sporadik gastroenteritlere veya gıda ve su kaynaklı salgınlara neden olan bir RNA
virüsüdür. Genomik organizasyonu yapısal ve yapısal olmayan proteinleri kodlayan ORF1, ORF2 ve ORF3 olmak üzere üç açık okuma
bölgesi [open reading frame (ORF)] içermektedir. ORF1, yapısal olmayan poliproteini kodlarken; ORF2 yapısal majör kapsid proteini
VP1’i, ORF3 ise yapısal VP2 proteinini kodlamaktadır. Norovirüsler nükleotid dizi benzerliğine göre beş genogruba ayrılmaktadır. İnsan-
ları infekte eden genogruplar GI, GII ve GIV’tür. GIII genogrubu sığır türlerini, GV genogrubu ise fare türlerini infekte etmektedir.
Norovirüsün replikasyonu virüsün in vitro koşullarda kültürü yapılamadığı için henüz tam olarak aydınlatılamasa da hayvanları infek-
te eden diğer genogrupların kültürleri kullanılarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de, norovirüs her yaş grubun-
dan insanı infekte edebildiği gibi; daha çok çocuklar ve yaşlıların yaşadığı topluluklarda salgınlara neden olmaktadır. Bu salgınların
çoğundan GII, özellikle de GII.4 genotipinin suşları sorumludur. GII genogrubunu, GI suşları izlemekte, GIV ise daha az oranda
görülmektedir. Türkiye’de 2008 yılında meydana gelen salgında da GI ve GII genogrupları saptanmıştır. Ülkemizde norovirüs ile ilgili
yapılan az sayıdaki çalışmada da GII genogrubuna daha sık rastlanmıştır. Özellikle akut gastroenteritli çocukların dahil edildiği
araştırmalar öne çıkmakta ve yaklaşık %10-17 oranında norovirüs pozitifliği saptanmaktadır. Norovirüsün laboratuvar tanısında,
genogrupların tayini ve virüsün tiplendirilebilmesi için altın standart, revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonudur, ancak hızlı tanı
için daha çok ELISA ve immünkromatografik çabuk tanı testleri kullanılmaktadır. 
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Norovirus is an RNA virus that causes commonly sporadic gastroenteritis or foodborne and waterborne outbreaks in children and adults.
Its genomic organization includes three open reading frames (ORF) ORF1, ORF2 and ORF3 which encode the structural and the non-
structural proteins. ORF1 encodes the non-structural polyprotein, ORF2 encodes VP1 which is the structural major capsid protein and
ORF3 encodes structural protein VP2. Noroviruses are subdivided into five genogroups according to the nucleotide sequence similarity.
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Norwalk, Ohio’da 1968 yılında bir gastroenterit
salgınına neden olan norovirüs 1972 yılında im-

mün elektron mikroskobun kullanılmaya başlanma-
sıyla insanlarda gastroenterit sebebi olarak tanımla-
nan ilk virüs olmuştur[1,2]. Dünya genelinde, yiyecek
ve su kaynaklı hastalıkların ve akut bakteriyel olma-
yan gastroenteritlerin önde gelen nedenlerinden biri-
dir. Her yaştan insan infekte olabilir. Ancak salgınlar;
daha çok yaşlılar ve immün sistemi baskılanmış kişile-
rin bulunduğu bakımevi ve hastane gibi kurumlarda
morbidite ve mortaliteye neden olarak ciddi etkilere
sebep olabilmektedir. Norovirüsler gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde beş yaşın altındaki çocuklarda
şiddetli gastroenterite neden olan rotavirüsten sonra
en yaygın ikinci nedendir[3,4].

Norovirüsler tüm dünyada çocuklar, erişkinler ve
yaşlılarda yaygın olarak görülmektedir. Rotavirüsten
sonra akut gastroenteritlerin en önemli sebebi noro-
virüslerdir[2]. Yiyecek ve su kaynaklı sporadik olgula-
ra veya salgınlara neden olmaktadır. Norovirüs salgın-
ları sağlık sistemlerinde, turizm ve yemek endüstrisin-
de büyük bir ekonomik sıkıntı ortaya çıkarmaktadır[5].

Norovirüsün hücre kültüründe ve bir hayvan mo-
delinde üretilememesi norovirüs araştırmalarını ve kli-
nik laboratuvarlarda kullanılan tanı yöntemlerinin ge-
lişmesini geciktirmiştir[3]. Norovirüs tanısında elekt-
ron mikroskopi, enzime bağlı immünosorbent yön-
temler (ELISA) ve ters transkriptaz polimeraz zincir
reaksiyonu (RT-PCR) yöntemleri kullanılmaktadır[6,7].
Ancak, elektron mikroskopiyle tanıda, bir gram dışkı-
da en az yaklaşık 106 norovirüs partikülü bulunması
gerektiği ve bu yöntem deneyimli personel gerektirdi-
ği için rutin kullanımı oldukça zordur ve yöntemin du-
yarlılığı bu nedenlerden dolayı kısıtlıdır[8]. ELISA ise
çalışılması kolay bir yöntem olmasına rağmen duyar-

lılığı RT-PCR’ye göre daha düşük kalabilmektedir[9].
Bu nedenle günümüzde en yaygın kullanılan tanı yön-
temi RT-PCR’dir. Bu moleküler tanı yöntemi, real ti-
me RT-PCR, multipleks RT-PCR gibi yöntemlerle da-
ha da geliştirilmektedir[10,11].

NOROVİRÜSÜN GENOMİK YAPISI

Genomik Organizasyonu

Norovirüs, Caliciviridae ailesinde, zarfsız, 32 ta-
ne kupa şeklinde çöküntüsü olan, ikozahedral yapılı,
yaklaşık 38 nm çapında, 7.6 kb uzunluğunda ve tek
zincirli bir RNA virüsüdür. Yapısal ve yapısal olmayan
genleri kodlayan üç “open reading frame (ORF)” içer-
mektedir. 

ORF1: Genomik yapısı 5 kb’dan fazladır ve ge-
nomun ilk 2/3’lük kısmını oluşturmaktadır. Aynı za-
manda viral replikasyon için temel olan viral proteaz
enzimi tarafından altı proteine ayrılan ve yapısal ol-
mayan yaklaşık 200 kDa’luk poliproteini kodlamak-
tadır[12,13]. Bunlar, N-terminal protein (p48), nükle-
ozid trifosfataz (NTPaz), fonksiyonu bilinmeyen bir
protein (p20), genomun 5’ ucuna kovalent bağlı olan
VPg, proteaz (Pro) ve RNA bağımlı RNA polimeraz-
dır (Pol)[12].

ORF2: Uzunluğu 1.8 kb olan, 57 kDa’luk majör
yapısal kapsid proteini VP1’i kodlamaktadır[12]. Ma-
jör kapsid protein içteki core (öz) ve protruding (çıkın-
tı) (P) domainini oluşturan shell (kök) (S) ve esnek bir
“hinge (menteşe yapısı)” tarafından bağlanmış P do-
mainlerine ayrılmaktadır. P domaini, P1 ve P2 olmak
üzere iki farklı altdomaine ayrılmaktadır. P1, S ve P2
arasında stem (gövde, sap, kol) bölgesi olarak bulun-
maktadır. S yüksek derecede kararlıyken, P domaini
değişkendir. Kapsid proteininin en yüzeysel kararsız

Genogroups infecting humans are GI, GII and GIV. Genogroup GIII infects bovine species, genogroup GV infects murine species. Due
to the lack of an in vitro culture system, noroviruses replication is not elucidated, however several studies are carried out using the cul-
ture of other genogroups infecting animals. Around the world and in Turkey as well as norovirüs can infect every age groups of people,
outbreaks commonly occur in communities containing rather children and elderly population. Genogroup II and especially genotype
GII.4 strains are responsible from the bulk of these outbreaks. Genogroup II is followed by GI and GIV is seen less common. GI and GII
genogroups were detected in an outbreak that occurred in Turkey in 2008. In a few studies had been carried out about norovirus in
our country genogroup GII is detected more often. Especially, studies involved children with acute gastroenteritis are prominent and
approximately 10-17% norovirüs positivity is detected. In the laboratory diagnosis of noroviruses reverse transcriptase-polymerase
chain reaction is the gold standard to determine the genogroups, however ELISA and immunochromatographic rapid diagnostic tests
are in common use for quick results.
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bölgesi olan P2 ise çok değişkendir ve karbonhidrat
ligand-bağlanma bölgelerini içermektedir. P2 alt do-
maini kapsomerlerin dış kısmına yerleşmiştir ve viri-
onun yüzeyine yayılarak kupa benzeri çöküntü şeklini
vermektedir[13-16].

ORF3: Genomik yapısı 0.6 kb uzunluğunda, 22
kDa’luk genomu virionların içine paketleme fonksiyo-
nu olduğu varsayılan, VP1 ile ilişkili temel yapısal
proteini (VP2) kodlamaktadır. VP2 temel aminoasit-
lerce zengindir ve viral stabilitede rolü vardır[3,12]. Vi-
ral RNA, “VPg” olarak bilinen ve genomun 5’ ucun-
da bulunan bir viral proteine bağlıdır. Genomun 3’
ucunda VP2’den sonra bir “poli A” kuyruğu bulun-
maktadır (Şekil 1)[12,16].

Protein Yapısı ve Fonksiyonları

Norovirüs genomunun ORF1 kısmında bulunan
proteinlerden p48’in (N-terminal protein) rolü tam
olarak bilinmemektedir. Ancak, in vitro ifade edil-
miş, gen transferi sonucu infekte olmuş hücrelerde-
ki membranın yeniden düzenlenmesinde ve intrase-
lüler protein trafiğinde rol oynadığı düşünülen golgi
aparatına yerleştiği gösterilmiştir. Nükleozid trifosfa-
taz (NTPaz), NTP’leri bağlamakta ve hidrolize et-
mektedir. Viral protein g (VPg) transkripsiyonu ha-
zırlamada önemlidir ve translasyonun başlamasında
rol oynamaktadır[12]. Viral proteaz enzimi (pro),
ORF1’in kodladığı yapısal olmayan poliproteini, al-
tı proteine bölmektedir[3]. RNA bağımlı RNA poli-

meraz (pol) ise, VPg-hazırlama mekanizmasını ve
genomik kalıptan RNA sentezi için poli-A kuyruğu-
nu kullanarak viral genom replikasyonunu gerçek-
leştirmektedir[12]. Bunun yanında, viral genomu vi-
rüs partiküllerinin içerisine paketlemede rol oynadı-
ğı gösterilmiştir[17].

Genetik Çeşitliliği
Norovirüs, viral kapsid geninin (VP1) filogenetik

analizine dayanan GI’den GV’e kadar beş genogru-
ba (G), genogruplar ise genotip olarak adlandırılan
genetik kümelere ayrılmaktadır (Tablo 1). Norovirüs,
beş genogrubu arasında yaklaşık %46 nükleotid çe-
şitliliğiyle oldukça yüksek çeşitliliğe sahip bir genus-
tur. İnsanlarda en yaygın olarak görülen GI ve GII ge-
nogrupları sırasıyla sekiz ve 19 genotip içermektedir.
Bu beş genogrup geniş miktarda türü infekte etmek-
tedir. GI insanları, GII insanları ve domuz türlerini,
GIII sığır ve koyun türlerini, GIV insanları, köpekleri
ve aslanları, GV ise fare türlerini infekte etmektedir.
Prototip suş olan Norwalk virüs, GI.1 olarak sınıflan-
dırılmıştır[3,14].

Norovirüs suşları genellikle salgınların görüldüğü
bölgelere göre isimlendirilmiştir. Her izolat rutin olarak
suş/yıl/ülke olarak isimlendirilmektedir (NV/93/USA).
Bazı norovirüslerin genomik sekanslarının analiz so-
nuçları, farklı genogruplardaki suşların sadece %51-
56’sı benzerken, aynı genogruptaki suşların %69-
97’sinin nükleotid benzerliğinin olduğunu göstermiş-
tir[12].

REPLİKASYONU

Norovirüsler ilk kez 1972 yılında tanımlanmış ol-
masına rağmen, uygun bir in vitro kültür sistemi ve
hayvan modelinin eksikliğine bağlı olarak; replikasyo-
nunun tam olarak açıklanması ve antiviral ilaçların ge-
liştirilmesi sağlanamamaktadır[17,18]. Ancak yapılan
bir çalışmada, ifade edilmiş genomik (expressed ge-
nomic) RNA’dan biyolojik olarak fonksiyonel subge-
nomik RNA’nın transkripsiyonunun gösterdiğine gö-
re; genomik RNA’dan negatif zincirin sentezi, yapısal
olmayan proteinlerin kullanılmasıyla meydana gel-
mektedir. Genomik RNA’nın virüs partiküllerinin içe-
risine paketlenmesi ise, subgenomik RNA ile birlikte
ifade edildiği zaman gerçekleşmektedir. Bu gözlem,
genomik RNA paketleme sinyalinin ORF1 bölgesin-
de bulunabileceğini veya yapısal olmayan proteinle-
rin, RNA’nın paketlenmesinde gerekli olabileceğini
göstermektedir[17].
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Yapısal olmayan poliprotein VP1 Kapsid VP2

N-term NTPaz p20 VPg Pro Pol ORF2 ORF3

Shell domain P1 P2 alt domain P1

Bağlantı noktası

225 279 405 5301

Şekil 1. Norovirüsün genomik yapısı ve kapsid doma-
inleri. Norovirüs genomu üç ORF’den oluşmaktadır.
ORF1 yapısal olmayan proteinleri (açık mavi) kodla-
maktadır. ORF2 majör kapsid proteini VP1’i, ORF3
minör yapısal protein VP2’yi içeren yapısal proteinle-
ri (sarı) kodlamaktadır. Yapısal olmayan poliprotein
proteaz enzimi tarafından altı proteine işlenmekte-
dir: N-term, NTPaz, p20, VPg, Pro ve Pol. Majör kap-
sid proteini shell (S) ve protruding (P) domainlerine
ayrılmakta, P domaini de P1 ve P2 olmak üzere iki alt
domaine ayrılmaktadır. S (yeşil), P1 (koyu mavi), P2
(kırmızı), bağlantı noktası (turuncu)[12].



İnsanları infekte eden norovirüsleri çoğaltmak için
in vitro bir sistemin olmayışına bağlı olarak yaşam
döngülerinin özellikleri, memeli hücre kültürlerinde
üretilebilen diğer hayvanları infekte eden kalisivirüs il-
gili çalışmalardan anlaşılabilmektedir[19]. Bunun ya-
nında, son zamanlarda bir insan norovirüsü izole edil-
miş ve viral RNA süspansiyonda yetiştirilmiş küçük
epitel hücrelerinin olduğu beş pasajın her birinde üre-
tilebilmiştir[20]. Ancak, bu sistemin çeşitli norovirüs
genotiplerinin izolasyonu için uygun olup olmadığı
henüz kesinleşmemiştir.

Kalisivirüslerin replikasyonunda, viral kapsid
hücre reseptörüne tutunduktan sonra virion hücre
içine alınmaktadır. Poliproteinin translasyonuyla ya-
pısal olmayan proteinler açığa çıkmaktadır. Bu pro-
teinlerin, genomu replike eden enzimatik komplek-
sin içeriğinde olduğu ve antigenomik RNA’yı sen-
tezlediği varsayılmaktadır. Antigenomik RNA, sub-
genomik RNA için kalıp olarak kullanılmaktadır.
Subgenomik RNA’nın transkripsiyonuyla yapısal
proteinler VP1 ve VP2 oluşturulmaktadır. Antigeno-
mik RNA, aynı zamanda genomik RNA’nın da kalı-
bıdır ve yapısal olmayan olgun proteinlerin translas-
yonunda görevlidir. Son olarak, genomik RNA’nın
paketlenmesini olgun virionun hücreden ayrılması
izlemektedir (Şekil 2)[16].

DÜNYADA NOROVİRÜS EPİDEMİYOLOJİSİ

Dünya genelinde beş yaş altı çocukların yaklaşık
%12’sinin hastaneye yatışından norovirüs sorumlu-
dur. Her yıl, endüstrileşmiş ülkelerde yaklaşık
900.000 pediatrik gastroenterit olgusuna, gelişmek-
te olan ülkelerde en az 1.1 milyon olguya ve
218.000 ölüme yol açmaktadır[21].

Rotavirüs aşılarının kullanılmaya başlanmasıyla
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi ülkelerde rotavi-
rüs infeksiyonu prevalansında önemli derecede azalma
kaydedilmiştir. Rotavirüs aşısının başarısıyla norovirü-
sün yakında dünya genelindeki pediatrik popülasyonda
en önemli enterik patojen olacağı tahmin edilmektedir.
Norovirüsler düşük miktardaki infektif dozu (18-1000
virüs), cansız yüzeylerdeki stabilitesi ve geleneksel te-
mizlik yöntemlerine dirençli olmalarıyla enterik salgın
patojeni olarak ideal özelliklere sahiptir[3]. Norovirüs
salgınları hastaneler, bakımevleri, yolcu gemileri, okul-
lar, çocuk yuvaları ve ordu gibi toplulukların bulunduğu
yarı kapalı çevrelerde sık görülmektedir[22].

Salgınlar genellikle tüm yıl boyunca görülebilmesi-
ne rağmen, bazı yıllar mevsimsel salgınlar da görül-
müştür. Bu salgın şekilleri kuzey ve güney yarımküre-
de farklılıklar göstermektedir. Kuzey yarımkürede no-
rovirüs sebepli gastroenteritler kış mevsiminde ve ilk-
baharın başlarında yaygın olarak görülmektedir ve bu
sebeple “kış kusma hastalığı” olarak bilinmektedir.
Güney yarımkürede ise salgınlarla en sık ilkbahar ve-
ya yaz mevsiminde karşılaşılmaktadır[1].

Norovirüs olgularının çoğundan GI ve GII ve bu
genogrupların genetik kümeleri sorumludur. 1990 yı-
lından beri görülen gastroenterit epidemilerine genel-
likle GII neden olmuştur. GII’nin genetik kümeleri ara-
sında ise en sık GII.4 suşu ile karşılaşılmıştır. GII’den
sonra GI görülmekte ve nadir olarak da GIV saptan-
maktadır[12]. ABD’deki “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)”ın 2009 yılındaki sürveyans
raporuna göre ABD’deki gıda kaynaklı hastalıkların
%55’ine virüsler sebep olmakta ve bunların da
%98’ini norovirüsler oluşturmaktadır[23]. ABD’de her
yıl yaklaşık 23 milyon norovirüs kaynaklı gastroente-
rit olgusu meydana gelmektedir[3].
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Tablo 1. Norovirüsün genetik çeşitliliği

Norovirüs  genogrupları 

GI GII GIII GIV GV 

GI.1, GI.2, GI.3, GII.1, GII.2, GII.3, GIII.1, GIII.2 GIV.1 GV.1

GI.4, GI.5, GI.6, GII.4, GII.5, GII.6,

GI.7, GI.8 GII.7, GII.8, GII.9,

GII.10, GII.11,

GII.12, GII.13, GII.14,

GII.15, GII.16, GII.17



ABD’de, 1995-1996 yıllarındaki gastroenterit
salgınlarının %55’inde GII US 95/96 suşu saptan-
mıştır. Bu etken 1997-2000 yılları arasında tüm dün-
yaya yayılmıştır. GII’ye bağlı gastroenteritler 2004 yı-
lı boyunca Avrupa, ABD ve Avustralya’da görülmüş-
tür. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü
2002 yılında ve 2004’ün sonlarına doğru Avrupa ve
Amerika’daki norovirüs salgınlarında artış olduğunu
bildirmiştir. GII.4 varyantı 2004 yılında Avustralya,
Avrupa ve Asya’da tanımlanmıştır[12,24].

Amerika Kıtası

CDC kayıtlarına göre, Ocak 1996 tarihinden Ha-
ziran 1997 tarihine kadar bildirilen viral gastroenterit
salgınlarının %96’sından norovirüsler sorumludur[1].

CDC Ulusal kalisivirüs laboratuvarının bildirdiği-
ne göre, 2006 yılı boyunca ABD’deki 126 salgından
761 dışkı örneği RT-PCR ile test edilmiş ve bunların
%90’ında norovirüs olduğu gözlenmiş, %76’sı da iki
yeni GII.4 varyantıyla (Minerva ve Laurens varyant-
ları) ilişkilendirilmiştir[12].

Vega ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, Ekim
2009-Haziran 2010 tarihleri arasında ABD’deki 21
eyalette meydana gelen 194 salgından toplanan fekal
örnekler CDC’ye gönderilmiş ve örneklerin 39
(%20)’unda norovirüs GII.12 suşu saptanmıştır. Aynı
dönemde CaliciNet’teki bir veriye göre GII.12 suşu
ABD’deki 12 eyalette raporlanan 469 salgının 67
(%14)’sine sebep olmuştur[25].

Ferreira ve arkadaşlarının Brezilya’da, 2005-
2008 yılları arasında Rio De Janeiro’da yaptıkları no-
rovirüs infeksiyonları sürveyansı çalışmasında 1087
örnek test edilmiştir. Örneklerin %35.1
(381/1087)’inin pozitif olduğu saptanmıştır. En sık
saptanan genogrup GII ve genotip GII.4 olmuştur.
Bunu GII.6, 3, 14, 7 ve 8 takip etmiştir. GI.3 ve GI.2
olmak üzere iki GI suşu da saptanmıştır[26].

Sao Paulo, Brezilya’da 2010 ocak-mart ayları
arasında büyük bir gastroenterit salgını meydana gel-
miş ve 327 örnek immünenzimatik yöntemiyle noro-
virüs için test edilmiştir. Yapılan çalışmaya göre 107
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Viral genomun
zarfından
ayrılması

Genomik RNA
(A)n

Antigenomik RNA

Poliprotein
Subgenomik

RNA

Yapısal olmayan proteinler Yapısal proteinler

NS3NTPaz

VPg
NS6proteinaz

NS7RdRp

2
1 7

3
6

8

9
4

5

10
11

Replikasyon kompleksi

Viral genomun
paketlenmesi ve

hücreden salınması

Şekil 2. Kalisivirüslerin çoğalma döngüsü; 1. Bu virüslerin yaşam döngüsünde virüsün hücre reseptörüne tu-
tunduktan sonra hücre içine alınması; 2. Kapsidin soyulması; 3. Poliproteinin translasyonu; 4. Yapısal olma-
yan proteinlerin sentezi; 5. Bu proteinlerin replikasyon kompleksini oluşturması; 6. Replikasyon kompleksi-
nin antigenomik RNA’yı sentezlemesi; 7. Antigenomik RNA’nın genomik RNA’nın sentezi için kalıp olarak kul-
lanılması; 8. Antigenomik RNA’nın subgenomik RNA’nın sentezi için kalıp olarak kullanılması; 9. Subgenomik
RNA’dan yapısal proteinlerin (VP1, VP2) translasyonu; 10. Yapısal proteinlerin oluşması ve genomik RNA’nın
paketlenmesi; 11. Olgun virionun hücreden serbest kalması[16].



(%32.7) örnek ELISA pozitif bulunmuştur. Revers
transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle
52 örnek test edilmiş ve 33 (%63.5)’ü pozitif olarak
saptanmış ve GII ile ilişkilendirilmiştir. Örneklerin iki-
si ise GI genogrubuna ait bulunmuştur[27].

O’Ryan ve arkadaşlarının Şilili çocuklarda yapmış
oldukları çalışmada, Temmuz 2006-Ekim 2008 tarih-
leri arasında akut ishal epizodu olan hastalardan top-
lanan örneklerde %26 (331/1913) oranında rotavi-
rüs saptanırken, %18 (224/1913) oranında NoV
saptanmıştır[28].

O’Ryan ve arkadaşlarının 2009 yılında yayınladı-
ğı bir çalışmada Şili’deki bir hastaneye başvuran 198
çocuk takip edilmiş ve değerlendirilen 145 akut ishal
epizotunun %18’i norovirüs pozitif (GII) bulunmuştur.
Toplanan 2278 dışkı örneğinin %8’inde asemptoma-
tik norovirüs infeksiyonu saptanmıştır[29].

Avrupa Kıtası

Norovirüs Avrupa’da; İngiltere, Almanya, Hollan-
da gibi birçok ülkede salgınlara neden olmuştur. Bu
ülkelerdeki artış GII.4 genotipinde yeni bir varyant
norovirüsü ile ilişkilendirilmiş ve bu virüs ilk olarak
2002 yılı başlarında tespit edilmiştir[24]. Siebenga ve
arkadaşlarının belirttiğine göre, Hollanda’da norovi-
rüsünün neden olduğu gastroenterit salgınları 1994
yılından 2005 yılına kadar yeni GII.4 suşlarıyla ilişkili
üç epidemik mevsimde artmıştır[30]. Danimarka’da
2005 yılının haziran-eylül ayları arasında altı nokta-
da, kaynağı Polonya’dan ithal edilen dondurulmuş
ahududu olan norovirüs salgınları kaydedilmiştir. Sal-
gınların beşindeki norovirüs türleri GII.4, GII.b ve
GII.7 olarak tespit edilmiştir. Kaynağın çiftliklerdeki,
fekal olarak kontamine olmuş sulama suyu olabilece-
ği ya da virüsün çiftliklerde veya ürünün işlenmesi
aşamasında çalışan işçilerden fekal-oral yolla bulaşmış
olabileceği üzerinde durulmaktadır[31].

Avusturya’nın Salzburg şehrinde, 2005 yılında
meydana gelen bir salgında ise bir turist grubu infekte
olmuştur. Salgının önce gıda kaynaklı olduğu düşünül-
müş, ancak yapılan epidemiyolojik araştırma sonu-
cunda salgından etkilenen kişilerde yağış sonrası şehir-
de meydana gelen su baskınları sırasında kanalizasyon
suyu ile temas etme öyküsü tespit edildikten sonra sal-
gının su kaynaklı olduğuna karar verilmiştir[32].

Almanya’da, gastrointestinal infeksiyonlarla ilgili
yapılan bir çalışmada Ocak 2002 tarihinden Aralık

2008 tarihine kadar toplam 99.057 hasta norovirüs,
rotavirüs, bakteriyel patojenler, Cryptosporidium
parvum ve Giardia lamblia için test edilmiş ve noro-
virüs daha çok eylül-nisan aylarında saptanmıştır. En
yüksek aktivite görülen aylar boyunca norovirüs için
pozitif sonuçlar %10-49 olarak bulunmuştur[33].

Almanya’da, uluslararası seyahat edip ishalle geri
dönenlerde norovirüs prevalansı araştırması kapsa-
mında Ağustos 2006 tarihinden Mayıs 2008 tarihine
kadar 55 erkek hastadan 104 dışkı örneği toplanmış
ve %15.7’sinde norovirüs infeksiyonu tanımlanmış-
tır[34].

Bulgaristan’da, Mladenova ve arkadaşlarının
2008 yılında yayınladıkları ve Aralık 2006-Nisan
2007 tarihleri arasında bir salgın ve sporadik olgular-
dan toplanan 474 örnekte norovirüs varlığını araştır-
dıkları çalışmada 72 (%15) örnek enzim immünassay
yöntemiyle norovirüs pozitif olarak saptanmıştır.
Bunların 59’u RT-PCR ile doğrulanmıştır. GII.3,
GII.4/2006a, GII.4/2006b, GII.20 ve GII. Karachi
genotipleri tespit edilmiştir[5].

İspanya Majorca’da, 2009 yılında ortaya çıkan bir
otelin çocuk kulübüyle ilişkili bir gastroenterit salgı-
nında ise Sanchez ve arkadaşları yapılan dışkı analiz-
lerinde %50 oranında norovirüs GII genotipi sapta-
mışlardır[35].

Phillips ve arkadaşlarının 2010 yılında yayımladı-
ğı, İngiltere’de norovirüs ile ilişkili bulaşıcı bağırsak
hastalıkları insidansı çalışmasında 1993-1996 yılla-
rında test edilen dışkı örneklerinin %4.5’i norovirüs
ile ilişkili bulunmuştur. Yaşı beşten küçük olan çocuk-
lar arasında insidans %21.4 olarak saptanmıştır[36].

Hollanda’da, 2011 yılında van Asten ve arkadaş-
larının yayınladığı yaşlılarda spesifik olmayan gastro-
enteritler ve ölümlerle ilişkili norovirüs epidemileri ça-
lışmasında 1999 yılından 2006 yılına kadar 65 yaş
üzeri yaşlılar haftalık olarak sayılarak Poisson regres-
yon analizleri yapılmıştır. Her norovirüs salgını tahmi-
nen 26 spesifik olmayan gastroenteritle (%95 güven
aralığı= 17-34), 2.2 hastaneye kaldırılmayla (1.6-2.7)
ve 0.14 ölümle (0.08-0.21) ilişkilendirilmiştir[37].

Kele ve arkadaşlarının, Macaristan’da 2011 yılın-
da yayınladıkları bir çalışmada çeşitli üniversite has-
tanelerinden 61 sporadik ishalli dışkı örneği toplan-
mış ve RT-PCR ve ELISA yöntemleriyle 52 örnek
norovirüs pozitif bulunmuştur. Örneklerin biri GI ge-
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nogrubu iken, diğerleri GII genogrubu olarak saptan-
mıştır[38].

Asya Kıtası 

Çin’de, 2005-2007 yılları arasında çocuklardaki
norovirüs gastroenteritlerinin moleküler epidemiyolo-
jisiyle ilgili yapılan bir sürveyans çalışmasında %13.1
(115/881) oranında norovirüs saptanmış, %26.1
(30/881) oranında ise rotavirüsle karışık infeksiyon
tespit edilmiştir. Sekans analizleri 115 örneğin hepsi-
nin GII genogrubuna ait olduğunu göstermiş ve GII.4
genotipinin en baskın olduğu görülmüştür[39].

Jin ve arkadaşlarının, Çin’de 2006-2007 yılların-
daki noroviral gastroenterit salgınları ve moleküler
karakteristikleriyle ilgili yaptıkları çalışmada 19 gast-
roenterit salgınından toplanan 201 örnek RT-PCR ile
test edilmiş ve sekans analizleri yapılmıştır. Norovirüs-
lerin, 19 salgının 12’sinde tespit edilerek Çin’de viral
gastroenterit salgınlarına neden olan en baskın pato-
jenlerden biri olduğu gösterilmiştir. GII.4/2006b su-
şunun, 12 salgının 11’inden sorumlu olduğu bulun-
muştur. Saptanan diğer genotipler GII.17, GII.6 ve
GII.3’tür[40].

Çin Beijing’de, yetişkinlerdeki norovirüs ile ilişkili
sporadik gastroenteritlerin klinik ve moleküler epide-
miyolojik analizlerinin yapıldığı bir çalışmada Ekim
2007-Eylül 2008 tarihleri arasında 403 örnek top-
lanmış ve 48 (%11.9) örnekte norovirüs saptanmıştır.
GII.4, GII.b, GII.6, GI.2, GI.3 ve GI.4 genotipleri ta-
nımlanmıştır. GII.4/2006b en baskın suş olarak tes-
pit edilmiştir[41].

Zeng ve arkadaşları ise, Ağustos 2008-Temmuz
2009 tarihleri arasında Çin’deki beş metropolitan şe-
hirde, ishalli çocuklarda norovirüs ve rotavirüs sürve-
yansı çalışması yapmışlar ve 5091 örnek toplamışlar-
dır. Toplam 3528 rotavirüs negatif örneğin 1049
(%29.7)’u norovirüs pozitif bulunmuştur. Toplam 1036
(%98.7) örnek GII genogrubu, 16 (%1.5)’sı GI genog-
rubu ve üçü GI ve GII karışık olarak saptanmıştır[42].

Japonya’da, 2007-2009 yıllarında akut gastroen-
teritli çocuklarla yapılan bir çalışmada beş farklı şehir-
den 954 fekal örnek toplanmış ve %26.6 (254/954)
oranında norovirüs saptanmıştır. GII (%97.3)’ye GI
(%2.7)’den daha sık rastlanmıştır. GI sekanslarının
hepsi GI.4 olarak saptanırken, GII sekanslarında
GII.4 başta olmak üzere GII.14, GII.3 ve GII.6 geno-
tipleri saptanmıştır[43].

Kore’de bir ilkokulda 2008 yılında yiyecek kay-
naklı bir norovirüs salgını meydana gelmiş ve 131
semptomatik kişi ve 11 yiyecek hazırlayan kişiden
dışkı örnekleri toplanmıştır ve %45 (64/142)’inde
norovirüs pozitif bulunmuştur. İki yiyecek hazırlayan
kişide norovirüs saptanmıştır[44].

Tayland’da, Thongprachum ve arkadaşları 2005-
2007 yıllarında akut gastroenteritli çocuklardan 463
fekal örnek toplamış ve RT-PCR ile 62 pozitif örnek
saptamışlardır. Norovirüs GII.3, GII.4, GII.6, GII.13,
GII.15 ve GII.16 genotipleri tespit edilmiştir[45].

Tayvan’da, Yang ve arkadaşlarının yaptığı 2009
yılında akut ishal ile hastaneye başvuran beş yaş altı
çocuklarda yapılan norovirüs ve rotavirüs infeksiyonu
ile ilgili çalışmada 989 olgunun %14.6’sında norovi-
rüs saptanmıştır. GII %80.6 oranıyla baskın suş ola-
rak tespit edilmiştir[46].

Avustralya Kıtası

Bruggink ve arkadaşlarının Avustralya’da yaptıkla-
rı bir çalışmada 2002-2005 yıllarında meydana gelen
salgınlarda GI.2, GII.4 ve GII.b genotipleri saptanmış-
tır[47].

Melbourne, Avustralya’da 2006-2008 yılları ara-
sında, rotavirüs negatif olan gastroenteritli 272 ço-
cuktan toplanan dışkı örnekleriyle yapılan bir çalış-
mada RT-PCR yöntemiyle %36 oranında pozitiflik
saptanmıştır. En çok GII.4 ve GII.3 genogruplarıyla
karşılaşılmıştır[48].

Türkiye’de Norovirüs

Türkiye’deki gastroenteritlerde norovirüs preva-
lansı konusunda yapılmış fazla çalışma ve 2008 yılına
kadar bildirilmiş norovirüs salgını bulunmamakta-
dır[49].

Altındiş ve arkadaşları, Kasım 2006 tarihinden
Haziran 2007 tarihine kadar Türkiye’nin Orta-Batı
Anadolu Bölgesinde çocuklarda norovirüs infeksiyo-
nu sıklığını araştırmışlar ve %17 (15/88) oranında
norovirüs saptamışlardır. Dizi analizi sonuçlarına göre
ise, çoğu suş GIIb/Hilversum olarak tanımlanırken,
bir suş GII.4/2006a, bir suş GII.6 olarak tanımlan-
mıştır[50].

Aksaray, Şereflikoçhisar, Kırşehir ve Adana’da
2008 yılının mayıs ayı sonundan itibaren salgınlar gö-
rülmüş ve sırasıyla 7, 4, 25 ve 14 olmak üzere top-
lam 50 örnek Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Baş-
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kanlığı Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarına
gönderilerek real-time PCR ve ELISA testleri yapıl-
mıştır. ELISA testi yapılan 50 örneğin 13 (%26)’ün-
de norovirüs antijeni saptanmıştır. Kırşehir’den gön-
derilen 25 örneğin 10’u PCR için uygun bulunmamış
ve çalışmaya alınamamıştır. Çalışmaya alınan 40 ör-
neğin 13 (%33)’ü norovirüs pozitif bulunmuştur. No-
rovirüs RNA varlığı saptanan 13 örneğin dokuzu GI,
dördü GII genotipi olarak bulunmuştur. Sağlık Bakan-
lığı 2008 yılında ilk önce Aksaray’da görülen gastro-
enterit olgularının Türkiye’deki ilk norovirüs salgını
olduğunu resmi olarak açıklamıştır[49].

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Vi-
roloji Referans ve Araştırma Laboratuvarında 2009
yılında akut viral gastroenteritlerin değerlendirilmesi
amacıyla 11 ayrı ilden toplam 147 dışkı örneği top-
lanmıştır. Örnekler multipleks real time PCR kiti
(Fast-track Diagnostics, FTD Gastrointestinal patho-
gens, Luxemburg) ile norovirüs GI ve GII, rotavirüs,
adenovirüs ve astrovirüs açısından incelenmiştir. Bir
yıllık süreç içerisinde, araştırılan viral gastroenterit
etkenlerinden norovirüs (özellikle GII) en sık olarak
tespit edilen etken olmuştur. Balıkesir, Tokat, Koca-
eli, Tunceli, Kastamonu, Ordu ve Sivas illerimizden
gelen örneklerde esas etken olarak norovirüs GI ve-
ya GII tek tek veya birlikte tespit edilmiştir. Bu et-
kenler şubat ile ekim aylarında görülmüştür. GI %18
oranında saptanırken, GII %57 oranında saptanmış-
tır. %40 oranında GI-GII koinfeksiyonu, %20 ora-
nında ise norovirüs GII-adenovirüs koinfeksiyonu
görülmüştür[51].

Özkul ve arkadaşlarının İstanbul’da Mayıs 2011
tarihinde ishalli çocuklarda norovirüs sıklığı ve filoge-
netik yapısını araştırdıkları bir çalışmada Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi ve Haseki Hastanesindeki ishalli çocuk-
lardan 238 dışkı örneği toplanmış ve %15’inde noro-
virüs GII saptanmıştır. Bu örneklerin %72.2’si GII.4,
%5.5’i GII.16, %16.7’si GIIb, %5.5’i ise GIIe’dir[52].

SONUÇ

Yapılan çalışmalar norovirüsün dünyada ve ülke-
mizde sporadik veya salgınlara sebep olacak şekilde
gastroenteritlere neden olduğunu göstermektedir.
Norovirüs salgınları sağlık sistemlerinde, turizm ve
yemek endüstrisinde büyük bir ekonomik sıkıntı or-
taya çıkarmakta ve ciddi iş gücü kayıplarına neden
olmaktadır. Yeterli sıvı replasmanı yapılamayan has-
talarda mortalite sebebi olabilmektedir. Özellikle beş

yaş altı çocuklarda ve yaşlılarda daha yaygın olarak
görülmektedir. En sık karşılaşılan genogrup GII ve
onun genotipi GII.4’tür. Gıda ve su kaynaklı viral
gastroenteritlerin içerisinde önemli bir yeri vardır.
Oldukça bulaşıcı ve birçok çevresel etkene karşı di-
rençli olması sayesinde kısa sürede büyük popülas-
yonları etkileyebilmesi nedeniyle hızlı laboratuvar ta-
nısı önemlidir. Bu hızlı tanıda daha çok ELISA ve im-
münkromatografi gibi yöntemler kullanılmaktadır.
Ancak, tanı yöntemlerinin karşılaştırıldığı bazı çalışma-
larda RT-PCR gibi moleküler yöntemler kullanıldığı za-
man, ELISA’ya göre daha yüksek oranda pozitiflik
saptanmaktadır. Ayrıca, laboratuvar tarafından noro-
virüs tanısı konulması hastaların gereksiz antibiyotik
kullanmasını da engellemiş olacaktır. Bu yüzden noro-
virüs testlerinin rutin kullanımda olmasının faydalı ola-
cağını düşünmekteyiz.
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