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ÖZET

Küçük çocuklarda ortaya çıkan gastroenteritlerde en sık rastlanılan etkenlerin viruslar olduğu bilin-
mektedir. Viral gastroenteritlerin klasik etkenleri olan rotavirus, norovirus, adenovirus tip 40/41, astro-
virus ve sapovirus gibi virusların yanı sıra son yıllarda moleküler yöntemlerdeki gelişmelere bağlı olarak 
yeni tanımlanan bazı pikornavirusların (Aichi virus, parechovirus, enterovirus) da gastroenterit ile ilişkili 
olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak bu virusların direkt olarak gastroenterite neden olup olmadıkları ve 
hastalıktaki rolleri ile ilgili yeterince veri mevcut değildir. Bu çalışmada, ishalli çocukların dışkı örnekle-
rinde rotavirus, norovirus, sapovirus, astrovirus, Aichi virus, parechovirus ve enterovirus varlığının ters-
transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, Haziran-Aralık 
2012 tarihleri arasında ishal şikayeti ile hastanemize başvuran, rutin bakteriyolojik ve parazitolojik incele-
melerinde patojen etken saptanmayan, 5 yaş altındaki 50 çocuk olguya ait dışkı örneği dahil edilmiştir. 
Örneklerden RNA ekstraksiyonu yapıldıktan sonra, ters transkripsiyon ile elde edilen cDNA’larla öncelikle 
internal kontrol (İK) ekspresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve 31 örnekte (%62) İK pozitif olarak bulun-
muştur. Bu örneklere daha sonra rotavirus grup A ve C, norovirus (NoV) genogrup GI ve GII, sapovirus, 
astrovirus, Aichi virus, parechovirus ve enterovirus için özgül primer çiftleri kullanılarak PCR yöntemi 
uygulanmıştır. Öngörülen büyüklükte elde edilen PCR ürünleri, pBSK vektörüne klonlandıktan sonra dizi 
analizleri yapılmış ve BLAST programı kullanılarak GenBank veritabanında bulunan ilgili virusların genom-
larıyla karşılaştırılarak viruslar tanımlanmıştır. Çalışmada, İK pozitif 31 örneğin 12 (%38.7)’sinde pozitiflik 
tespit edilmiş; bu örneklerin 6 (%19.3)’sında NoV GII, 2 (%6.5)’sinde NoV GI, 2 (%6.5)’sinde rotavirus 
grup A, 1 (%3.2)’inde astrovirus ve 1 (%3.2)’inde sapovirus RNA’larının varlığı belirlenmiştir. Çalışılan 
toplam örnek sayısı dikkate alındığında; en sık rastlanılan etkenin noroviruslar (8/50, %16) olduğu, 
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bunu rotavirus (2/50, %4), astrovirus (1/50, %2) ve sapovirusun (1/50, %2) izlediği saptanmıştır. Sonuç 
olarak, gastroenterit etkeni RNA viruslarının moleküler epidemiyolojik araştırmalarında, çalışmamızda 
kullandığımız primerlerle yapılacak RT-PCR yönteminin etkin bir şekilde sonuç verdiği izlenmiş; farklı 
bölgelerimizde daha uzun zaman sürecinde ve daha fazla olgu sayısı ile yapılacak olan çalışmaların, bu 
virusların ülkemizdeki gerçek epidemiyolojilerini göstermesi açısından önemli olacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Viral gastroenterit; çocuk; polimeraz zincir reaksiyonu; RT-PCR.

ABSTRACT

Viruses are the most frequently detected etiologic agents of gastroenteritis seen in small children. In 
addition to classical gastroenteritis viruses namely rotavirus, norovirus, adenovirus type 40/41, astrovirus 
and sapovirus, some novel picornaviruses (Aichi virus, parechovirus, enterovirus) that have been identi-
fied in parallel to the developments in molecular diagnostic methods, thought to be associated with 
diarrhea in humans. However, the data are not enough to prove their actual roles in the pathogenesis of 
gastroenteritis. The aim of this study was to investigate the presence of rotavirus, norovirus, sapovirus, 
astrovirus, Aichi virus, parechovirus and enterovirus in the stool samples of children with diarrhoea by 
reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). A total of 50 samples from children admitted 
to our hospital with diarrhoea between June-December 2012 were included in the study. All the patients 
were under 5 years of age. Routine bacteriological and parasitological examinations of the patients’ stool 
samples were negative. Total RNAs were extracted from each of the samples and cDNAs were obtained 
by reverse transcription. All cDNAs were investigated first with the internal control (IC) using PCR. 
Thirty-one of the 50 cDNAs (62%) were found IC positive. Those 31 samples were further investigated 
in terms of rotavirus group A and C, norovirus (NoV) genogroup GI and GII, sapovirus, astrovirus, Aichi 
virus, parechovirus and enterovirus by PCR using specific primer pairs. The predicted sized PCR products 
obtained were cloned into the pBSK cloning vector and were sequenced. Sequences obtained were 
subjected to a BLAST search with registered sequences in the GenBank database for the confirmation 
of the PCR product. Out of 31 RNA positive stool specimens, 12 (38.7%) were found positive for five 
types of the target viruses. NoV GII (6/31, 19.3%) were detected as the most prevalent virus, followed 
by NoV GI (2/31, 6.5%), rotavirus group A (2/31, 6.5%), astrovirus (1/31, 3.2%) and sapovirus (1/31, 
3.2%). The results of this study revealed that the most frequently detected agents were noroviruses 
(8/50, 16%) followed by rotavirus (2/50, 4%), astrovirus (1/50, 2%) and sapovirus (1/50, 2%). It was 
concluded that RT-PCR performed with the primers used in this study could be applied effectively for 
the molecular epidemiological analysis of RNA viruses leading to gastroenteritis. Larger scale studies 
conducted in different areas for longer time periods and with a larger population size will provide data 
for the epidemiological properties of agents of viral gastroenteritis.

Key words: Viral gastroenteritis; children; polymerase chain reaction; RT-PCR.

GİRİŞ

Özellikle beş yaşın altındaki çocuklarda önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden 
olan akut gastroenteritler, yaygın bir halk sağlığı sorunu olarak önemini hala korumakta-
dır. Çocukluk çağı ishallerinin en sık rastlanan etkenleri viruslar olup, dört virus ailesinin 
[Reoviridae (rotavirus), Caliciviridae (norovirus ve sapovirus), Astroviridae (astrovirus), 
Adenoviridae (adenovirus tip 40,41)] gastroenteritlerden sorumlu olduğu bilinmektedir1,2. 
Son yıllarda, özellikle moleküler yöntemlerdeki hızlı gelişmeler, gastroenterit ile ilişkili bir-
çok yeni virusun tanımlanmasını sağlamıştır3-6. Ancak, çoğu Picornaviridae ailesine ait olan 
bu yeni virusların, patogenezleri ile ilgili yeterli bilgi birikimi henüz mevcut değildir4,5.
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Gastroenterit viruslarının tanısında, elektron mikroskopi (EM), immün EM, hücre kül-
türü, enzim-işaretli immünolojik yöntemler (EIA), lateks aglütinasyon ve polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) gibi yöntemler kullanılmaktadır2. Tanıda geleneksel yöntemlerden 
olan EM ile virusun direkt olarak gösterilmesi yararlıdır, ancak referans laboratuvarlar 
ile sınırlıdır. Viral enfeksiyonların tanısında altın standart, virusun hücre kültüründe üre-
tilmesi olmasına rağmen, bu yöntem zaman alıcı olması ve teknik zorluklar nedeniyle 
önerilmemektedir1. Hızlı tanıda, pratik olması nedeniyle EIA veya immünokromatografik 
yöntemler tercih edilmektedir7. Buna karşın son yıllarda gerek tanı gerekse epidemiyolo-
jik çalışmalarda, duyarlılık ve özgüllüklerinin yüksek olması nedeniyle PCR (RNA virusları 
için ters transkripsiyon-PCR; RT-PCR) yöntemleri kullanılmaya başlamıştır8-10. Bu çalışma-
da, hastanemize ishal şikayeti ile başvuran, rutin bakteriyolojik ve parazitolojik analizleri 
negatif olan 5 yaş altındaki çocukların dışkı örneklerinde rotavirus, norovirus, sapovirus 
ve astrovirus gibi bilinen gastroenterit etkenlerinin yanı sıra, Aichi virus, parechovirus ve 
enterovirus gibi gastroenterit patolojisiyle ilişkisi henüz tam olarak netleşmemiş virusların 
varlığının PCR ile araştırılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Dışkı Örnekleri

Çalışmaya, Haziran-Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalına ishal şikayeti 
ile başvuran, rutin bakteriyolojik ve parazitolojik tetkiklerinde patojen etken saptanma-
yan, 5 yaş altı 50 çocuğa ait dışkı örnekleri dahil edildi. Çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yürütüldü.

RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi

Örneklerden RNA izolasyonu, Boom ve arkadaşlarının11 tanımladığı yöntem ile ger-
çekleştirildi. Kısaca; dışkı örneği fosfat tampon (PBS) içerisinde süspanse edildikten sonra 
guanidin tiyosiyanat varlığında RNA’nın silika partiküllerine bağlanması ile izolasyon 
yapıldı. İzole edilen RNA peleti 40 µl RNaz içermeyen su ile sulandırıldı ve -70oC’de 
saklandı. 

Komplementer DNA, cDNA sentez kiti (Fermentas, ABD) kullanılarak elde edildi. 
Toplam hacim 12 µl olacak şekilde 0.5 µg izole edilen RNA’ya 10 mM random hekzamer 
primerinden 1 µl eklendi, 65oC’de 5 dakika bekletildikten sonra buza alındı. 4 µl 5X RT 
tamponu, 2 µl 10 mM dNTP, 1 µl RNaz inhibitörü ve son olarak ters transkriptaz enzimi 
eklendikten sonra 42oC’de 1 saat inkübe edildi.

PCR Yöntemi

Araştırılacak olan gastroenterit viruslarının RNA-DNA amplifikasyonları için kullanılan 
ve daha önce tarif edilmiş primer dizileri ile beklenen PCR ürün büyüklükleri Tablo I’de 
gösterildi9,12-14. Örneklerden elde edilen cDNA’lardan internal kontrol amacıyla RNaz-L 
cDNA’sını tanımlamak için bu gene ait primer çifti kullanıldı (Tablo I).
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PCR karışımı, son hacim 50 µl olacak şekilde; 2 µl cDNA’nın, 48 µl PCR bileşenleri-
nin (5X tampondan 5 µl, 50 mM MgCl2’den 1 µl, 2.5 mM dNTP’den 1 µl, 10 pmol 
primer çiftlerinden 1’er µl, 5U taq polimerazdan 0.5 µl) içine konulmasıyla hazırlandı. 
Amplikasyon, 94oC’de 2 dakika ön denatürasyon sonunda, 30 döngü 94oC’de 45 sani-
ye denatürasyon, 58oC’de 45 saniye bağlanma, 72oC’de uzama şeklinde tekrarlandı ve 
72oC’de 10 dakika bekledikten sonra reaksiyon tamamlandı. PCR ürünleri %1.5 etidyum 
bromür içeren jelde yürütüldükten sonra UV ışıkta görüntülendi. 100-1000 baz çiftlik 
DNA belirteci yardımıyla pozitif sonuç veren örnekler belirlendi.

Klonlama ve Dizi Analizi

RT-PCR ile pozitif sonuç veren PCR ürünleri pBSK-T vektör içerisine ligasyonu yapıl-
dıktan sonra E.coli DH5α kompetan hücresine transforme edildi15,16. İçerisinde insert 
bulunduran plazmid ile transforme edilen kolonilerde β-galaktosidaz ekspresyonu, 
X-gal-izopropil β-D-1-tiyogalaktopiranozid (IPTG) karışımı kullanılarak araştırıldı ve mavi-
beyaz koloniler ayırt edildi. Beyaz koloniler, tek koloni olarak, ampisilin varlığında 2 ml 
Luria-Bertani sıvı besiyerinde çoğaltılarak alkalin lizis yöntemiyle rekombinant plazmidler 

Tablo I. Araştırılan Gastroenterit Virusları İçin PCR’de Kullanılan Primer Dizileri ve Beklenen Ürün 
Büyüklükleri

Virus Primer dizisi 5’-3’                      Sens
Ürün büyüklüğü 

(Baz çifti) Kaynak no

Rotavirus A AAAGGATGGCCAACAGGATCAGT          

GTATARAAHACTTGCCACCAT

+

-

569 13

Rotavirus C CAAATGATTCAGAATCTATTG                   

GTTTCTGTACTAGCTGGTGAA

+

-

205 9

13

Norovirus GI CTGCCCGAATTYGTAAATGA                 
CCAACCCARCCATTRTACA

+

-

330 12

Norovirus GII CARGARBCNATGTTYAGRTGGATGAG
CCRCCNGCATRHCCRTTRTACAT

+

-

387 12

Sapovirus CTCGCCACCTACRAWGCBTGGTT
CMWWCCCCTCCATYTCAAACAC

+

-

100 12
9

Astrovirus GGACTGCAAAGCAGCTTCGTG
GTGAGCCACCAGCCATCCCT

+

-

719 12

Aichi virus GACTTCCCCGGAGTCGTCGTCT
GCRGAGAATCCRCTCGTRCC

+

-

158 14
9

Parechovirus CYCACACAGCCATCCTC
TRCGGGTACCTTCTGGG

+

-

270 14

Enterovirus CAAGCACTTCTGTTTCCCCGG
ATTGTCACCATAAGCAGCCA

+

-

440 14

RNaz-L GTGGAACTTCTGCTTCGTCATG
CTCCACATCACTATCGTCAG

+

-

394 Bu çalışma
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elde edildi15. İçerisinde PCR ürünü bulunduran rekombinant plazmidler, pBSK plazmidi-
ne ait M13 primeri ve araştırılan virus genomuna ait primerler kullanılarak yapılan PCR 
ile rekombinant plazmidlerde virus genomları belirlendi. Elde edilen ve içerisinde araştı-
rılan virus genomu bulunduran rekombinant DNA’ların dizi analizleri, pBSK vektörünün 
klonlama bölgesinin 5’ bölgesini tanıyan M13 primerleri kullanılarak, BigDye Terminator 
(PE Applied Biosystems, ABD) dizileme kimyasallarının kullanıldığı otomatik DNA dizi 
analizi cihazında (ABI 377, Applied Biosystems, ABD) yapıldı. Elde edilen dizileme 
sonuçları BLAST programı kullanılarak GenBank veritabanında bulunan ilgili virusların 
genomlarıyla karşılaştırılarak araştırıldı.

BULGULAR

Çalışmamızda, 50 çocuğa ait dışkı örneğinin 31 (%62)’inde  internal kontrol pozitif 
olarak belirlenmiş; bu örneklerde çeşitli gastroenterit viruslarına özgül primer çiftleriyle 
PCR yapılarak özgül amplikonlar araştırılmıştır (Tablo I). Hedeflenen virus için beklenen 
büyüklükteki PCR ürünlerinin gen dizilemesi yapılarak bu ürünlerin hedeflenen virusa ait 
oldukları doğrulanmıştır. Elde edilen viral gen dizi analizi sonuçları, GenBank’ta bulunan 
ilgili virusların dizileriyle karşılaştırılmış ve beklenen PCR ürünlerine eşdeğer olarak; sapo-
virus için 100 baz çifti (bç), norovirus GI ve GII için sırasıyla 330 ve 387 bç, rotavirus 
grup A için 569 bç ve astrovirus için 719 bç büyüklüğünde bantlar gözlenmiştir (Şekil 1).

İnternal kontrol pozitif bulunan 31 örneğin 12 (%38.7)’sinde  viruslara ait PCR ürünü 
tespit edilmiş ve dizi analizi sonucunda pozitiflik doğrulanmıştır. Tanımlanan virusların 
dağılımı Tablo II’de görülmektedir. Buna göre tanımlanan virusların %66.7 (8/12)’sinin 
norovirus GI + GII, %16.7 (2/12)’sinin rotavirus grup A, %8.3 (1/12)’ünün astrovirus ve 
%8.3 (1/12)’ünün sapovirus olduğu izlenmiştir.

TARTIŞMA

Günümüzde çocukluk çağı gastroenteritlerine sebep olan etkenlerin çoğu viruslardır. 
Bunlar arasında rotavirusların, bebek ve çocuklarda en sık gastroenterit etkeni olduğu 
bilinmekte ve beş yaşına kadar tüm çocukların rotavirusla en az bir kez enfekte olduğu 

Tablo II. İnternal Kontrol Pozitif Örneklerde Tanımlanan Virusların Dağılımları (n= 31)

Tanımlanan virus 
(Sayı)

Tanımlanan virusların İK pozitif örnek 
sayısına oranı*  (n= 31)

Tanımlanan virusların toplam 
örnek sayısına oranı*  (n= 50)

Norovirus (8)

GII (6)

GI (2)

19.3

6.5

12

4

Rotavirus grup A (2) 6.5 4

Astrovirus (1) 3.2 2

Sapovirus (1) 3.2 2

Toplam (12) 38.7 24

* Yüzde (%) olarak verilmiştir. İK: İnternal kontrol.
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ifade edilmektedir17. Reoviridae ailesinde sınıflandırılan rotavirusların sekiz türü (A-H) 
bulunmakta olup, en sık karşılaşılan etken, grup A’dır18. Akut gastroenteritlerden sorumlu 
olan diğer önemli viruslar, noroviruslardır. Noroviruslar beş genogrup (GI-GV) içermekte; 
GI grubunda Norwalk ve Desert Shield, GII’de Bristol ve Toronto gibi viruslar yer almak-
tadır19. Noroviruslar ile birlikte sapoviruslar, erişkinlerde akut viral gastroenteritin en sık 
etkenleri olarak bilinmektedir. Sapoviruslar da, noroviruslar gibi Caliciviridae ailesine ait 
viruslardır; ancak noroviruslardan farklı olarak çocuklarda oluşturdukları gastroenterit 
tablosu daha az ciddidir2. Astroviridae ailesinde yer alan astrovirusların gastroenterit ile 
ilişkisi ilk defa 1975 yılında ishalli olguların dışkılarının elektron mikroskobunda ince-
lenmesiyle ortaya konmuş, sonraki çalışmalarda bu virusların çocuk gastroenteritleri ile 
direkt ilişkisi gösterilmiştir20. Moleküler yöntemlerdeki gelişmelere bağlı olarak son yıllar-
da tanımlanan Aichi virus, parechovirus ve enteroviruslar da, gastroenterit ile ilişkili yeni 
viruslar olarak bildirilmiştir4,5. Picornaviridae ailesine ait olan bu üç virusun, ishalli olgular-
da gösterilmelerine karşın, direkt olarak gastroenterit ile ilişkileri henüz netleşmemiştir9.

Sunulan bu çalışmada, patojen bir bakteriyel ve paraziter etken saptanmayan, beş 
yaş altındaki 50 ishalli çocuğun dışkı örneğinde rotavirus A ve C, norovirus GI ve GII, 
sapovirus, astrovirus, Aichi virus, parechovirus ve enterovirusların varlığı RT-PCR yönte-
miyle araştırılmış; öngörülen büyüklükte elde edilen PCR ürünleri pBSK vektörüne klon-
lanarak dizi analizleri yapılmış ve BLAST programı kullanılarak viruslar tanımlanmıştır. 
Çalışmamızda Yan ve arkadaşlarının12,13 geliştirdiği iki ayrı multipleks RT-PCR (MRT-PCR) 
yöntemi uygulanmış; birinci MRT-PCR’de rotavirus A, B ve C’ye ait, ikincisinde ise noro-
virus GI ve GII, sapovirus ve astroviruslara ait primerler kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, 

Şekil 1. RT-PCR yöntemiyle elde edilen PCR ürünlerinin jel elektroforezi görüntüsü [M: Genişletilmiş 1000 bç 
belirteci (50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 bç); Hat 1: Sapovirus (100 bç); Hat 2: 
Norovirus GI (330 bç); Hat 3: Norovirus GII (387 bç); Hat 4: Rotavirus grup A (569 bç); Hat 5: Astrovirus 
(719 bç)].
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Pham ve arkadaşları14 tarafından geliştirilen Aichi virus, parechovirus ve enterovirus pri-
merleri eklenerek üçüncü set MRT-PCR hazırlanmıştır. Bu MRT-PCR setlerinin, adı geçen 
virusların tanımlanmasında etkin olarak çalıştığının gösterilmesinin yanı sıra, Khamrin 
ve arkadaşları9 da tüm bu virus ailesini tanıyacak MRT-PCR yöntemi geliştirmişlerdir. 
Bizim çalışmamızda her ne kadar Khamrin ve arkadaşları9 tarafından geliştirilen tek tüp 
MRT-PCR sistemini uygulama imkanının olmasına karşın, multipleks PCR yöntemlerinde 
ortaya çıkan arka planda oluşabilecek kirliliği önlemek ve özellikle elde edilecek PCR ürü-
nünün dizi analizi ile tanımlanma gereğinden dolayı, her dışkı örneğinden elde edilen 
cDNA için, her virus için özgül primer çifti ile ayrı ayrı PCR işlemi yapılmıştır. 

Çalışmamızda, internal kontrolü etkin şekilde çalıştığını tespit ettiğimiz 31 örneğin 12 
(%38.7)’sinde viral etken saptanmıştır. Khamrin ve arkadaşları9, bizim kullandığımız pri-
merler ile uyguladıkları MRT-PCR yöntemi ile, 0-5 yaş arası çocukların %42.9’unda etken 
virusa ait PCR ürünü saptamışlar; en sık rastlanılan etkenin rotavirus grup A (%12) oldu-
ğunu, bunu sırasıyla norovirus GII (%10.6), enterovirus (%5.9), parechovirus (%2.9), 
rotavirus grup C (%2), sapovirus (%1.3) ve astrovirusun (%0.8) izlediğini bildirmişler-
dir. Bizim çalışmamızda elde edilen toplam pozitiflik oranı (%38.7), bu araştırıcıların9 
sonucuna (%42.9) yakın olmasına karşın, viral etkenlerin sıklık derecelerinde farklılık 
gözlenmiş ve ilk sırayı noroviruslar (6 GII+2 GI; 8/31, %25.8) alırken onu rotavirus grup 
A (2/31, %6.5) izlemiştir. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde 
ise, gastroenteritli çocuklarda rotavirus pozitiflik oranlarının (çoğu antijen testleri ile 
alınan sonuçlar olmak üzere) %18-53 arasında olduğu görülmektedir21-28. Bizim çalış-
mamızda rotavirus saptanma oranının (%6.5) bu çalışmalardan daha düşük bulunması, 
kullanılan yöntemlerin farklılığından ve bölgesel farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. 

Noroviruslar, viral gastroenterit salgınlarına en sık neden olan etkenlerdir29,30. Ancak 
bu çalışma için örneklerin toplandığı süre içerisinde herhangi bir gastroenterit salgını 
olmamıştır. Ülkemizde norovirus (NoV) ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, akut gast-
roenteritli olgularda prevalans ortalama %15 oranında bildirilmekte ve en sık saptanan 
genogrubun NoV GII olduğu ifade edilmektedir31-34. Çöl ve arkadaşlarının35 çalışmasın-
da akut gastroenteritli 520 çocuğun 50 (%9.6)’sinde  norovirus pozitifliği saptanmış ve 
bunların %50’sinin 0-24 aylık çocuklar olduğu vurgulanmıştır. Bizim çalışmamızda da, 
31 örneğin 8 (%25.8)’inde norovirus varlığı belirlenmiş ve NoV GII’nin predominant 
olduğu izlenmiştir. 

Çalışmamızda değerlendirilen 31 örneğin 1 (%3.2)’inde sapovirus, 1 (%3.2)’inde de 
astrovirus pozitifliği tespit edilmiştir. Astrovirus oranı; Özdemir ve arkadaşlarının22 çalış-
masında %1.7, Mitui ve arkadaşlarının34 çalışmasında Türk hasta grubunda %2.7 olarak 
belirlenmiştir. Astroviruslar ile ilgili olarak yaptığımız kaynak araştırmasında ülkemize ait 
başka veriye ulaşılamamıştır. Benzer olarak sapovirus varlığına ilişkin Türkiye’de yapılmış 
bir çalışmaya da ulaşılamamış ve bu çalışmanın ülkemizde sapovirusun ilk tespit edildiği 
araştırma olduğu düşünülmüştür. Ancak örnek sayısının azlığı nedeniyle bu oranların 
daha geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür.

Sonuç olarak, gastroenterit etkeni RNA viruslarının moleküler epidemiyolojik çalışma-
ları için çalışmamızda kullandığımız primerlerle yapılacak RT-PCR yönteminin etkin bir 
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şekilde sonuç verdiği gözlenmiştir. RT-PCR yöntemiyle birlikte, dizi analizi yöntemlerinin 
kombine olarak kullanımı ile, Norwalk virus, Norwalk benzeri viruslar ve gastroenterit 
ile ilişkili diğer etkenlerin nükleotid dizilerinin karşılaştırılması önemli olabilir. Dolayısıyla, 
farklı bölgeleri ve tüm yılı kapsayacak şekilde daha fazla sayıda örnekle yapılacak olan 
çalışmaların, ülkemizde adı geçen virusların gerçek epidemiyolojilerini göstermesi açısın-
dan önemli olacağı kanısına varılmıştır.
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