
78

KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE
f loraflora

FLORA 2010;15(2):78-84

Çorlu’da 2009 Pandemik İnfluenza H1N1 
Ön Tanısı ile İzlenen Olguların 
Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

The Clinical Features of the 2009 Pandemic Influenza H1N1 Cases in
Corlu Province, Turkey

Filiz ARABACI1, Asiye YILMAZ1

1 SB Çorlu Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada hastanemizde H1N1 ön tanısı ile izlenen hastalar irdelenmiştir.

Hastalar ve Metod: Pandemik influenza tanısı ile izlenen hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak bildirilen influenza H1N1 olgularının ilimizde ilk saptandığı Eylül 2009 ta-
rihi başından itibaren 31 Aralık tarihine kadar Çorlu Devlet Hastanesine influenza şüpheli olgu olarak 2456 olgu başvurmuştur. Bunla-
rın 126 (%5.13)’sı hastaneye yatırılmış, 78’ine referans laboratuvarında polimeraz zincir reaksiyonu ile virüs doğrulama testi yapılmış
ve sonuçta %64.1’i H1N1 pozitif olarak bulunmuştur (50/78). Bu olgulardan 10’u yoğun bakım ünitesinde izlenmiş bunların dördü
başka hastaneye sevk edilmiş, biri ölmüştür. Olgu fatalite hızı yatırılırak izlenen hastalarda %0.7 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: H1N1 influenza pandemisi genç erişkinleri tutan düşük mortaliteli bir salgın olarak gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza A virüs, H1N1 subtipi, Salgın hastalıklar

SUMMARY

The Clinical Features of the 2009 Pandemic Influenza H1N1 Cases in Corlu Province, Turkey

Filiz ARABACI1, Asiye YILMAZ1

1 Clinic of Infectious Diseases, Corlu State Hospital, Tekirdag, Turkey

Introduction: The suspected and confirmed H1N1 cases followed in our hospital are presented in this study.

Patients and Methods: The suspected and confirmed cases followed in our hospital are evaluated retrospectively.

Results: Currently, 2456 cases of “influenza-like illness” have been recorded at Corlu State Hospital since detection of the first influen-
za H1N1-positive case in our province (September 2009 to 31 December 2009). H1N1 was declared as an influenza pandemic by the
World Health Organization. Of these 2456 cases, 126 were hospitalized (5.13%) and 78 (61.9%) were confirmed by polymerase cha-
in reaction test in the reference laboratory. Totally, 10 cases were treated in the intensive care unit, four were referred to other hospi-
tals and one died. Case fatality rate for hospitalized patients was calculated as 0.7%.

Conclusion: The H1N1 influenza is observed as a pandemic affecting young population and lead to low mortality rates.
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GİRİŞ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Kaliforniya
eyaletinde 2009 yılı Nisan ayında yeni bir influenza A
H1N1 virüsü izole edilmiş ve bu virüsün insan, domuz
ve kuş influenza genomlarını içeren yeni bir köken ol-
duğu bildirilmiştir. İlk bulunduğunda “swine flu” ola-
rak adlandırılan virüsün dünya çapında insandan insa-
na bulaşan bir pandemiye yol açtığı Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) tarafından açıklanmıştır[1-3]. Ülkemizde
ilk olgu yurt dışından hava yolu ile gelen bir yolcuda
15 Mayıs 2009 tarihinde saptanmış olup, ilk yerli ol-
gu 18 Haziran 2009 tarihinde, ilk ölüm 22 Ekim
2009 tarihinde Sağlık Bakanlığınca teyit edilmiştir.
Bu tarihten sonra artan sayıda olgu ve 400’den fazla
ölüm bildirilmiştir. Pandemi başlangıcından bu yana
ülkemizde yaklaşık 4 milyon kişinin hastalıkla karşı-
laştığı hesaplanmaktadır. Yaklaşık 2 milyon doz aşı
uygulaması gerçekleştirilmiştir[4].

Çalışmamızda, Çorlu Devlet Hastanesine salgın
başlangıcından itibaren yatırılarak tedavisi yapılan inf-
luenza H1N1 ön tanılı hastalar ve konfirme edilen ol-
guların klinik özellikleri değerlendirilmiştir. Çorlu, Te-
kirdağ iline bağlı, 200.000’i aşkın nüfusu ile yoğun
sanayileşmiş ve genç yaşta nüfusun yoğun olduğu bir
ilçemizdir. Çalışmanın amacı; yoğun nüfusa sahip il-
çemizde H1N1 influenza salgınından etkilenen popü-
lasyonun demografik özelliklerini ortaya koymak ve
hastalığa bağlı komplikasyon ve mortalite oranlarını
saptamaktır.

HASTALAR ve METOD

01 Eylül 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında
Çorlu Devlet Hastanesi acil, infeksiyon hastalıkları ve
çocuk polikliniklerinde influenza şüpheli olgu tanımına
uyan 2456 olguya tedavi verilmiş olup, bunların 126’sı
olası olgu olarak değerlendirilmiş ve izolasyon servisin-
de yatırılarak tedavi edilmesine karar verilmiştir. Olası
olgu tanımı Sağlık Bakanlığı olgu tanımı kriterlerine gö-
re yapılmıştır. Başka bir nedenle açıklanamayan 38°C
(koltuk altı)’yi geçen ateş veya ateş hikayesi ile birlikte
aşağıdaki şikayetlerden en az birinin varlığı:

• Yaygın vücut ağrısı, 

• Boğaz ağrısı, 

• Baş ağrısı, 

• Burun akıntısı,

• Öksürük, 

• Solunum güçlüğü, 

• Kusma, 

• İshal. 

Kesin olgu tanımı için ise gerçek zamanlı polime-
raz zincir reaksiyonu (PCR) veya virüs kültürü ile
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen referans labo-
ratuvarlardan birinde kanıtlanmış 2009 pandemik
H1N1 virüsü saptanan olgular değerlendirilmiştir.
Hastalardan genelde nazofarengeal sürüntü örnekle-
ri alınmış, az sayıda pediatrik olguda ise boğaz sürün-
tü örnekleri kullanılmıştır. Örnek alırken Sağlık Ba-
kanlığının hazırladığı rehber ve Bakanlıkça gönderi-
len örnek çubukları ve virocult besiyerleri kullanılmış,
örnekler kurye ile soğuk zincire uygun olarak refe-
rans laboratuvarına nakledilmiştir. Doğrulama testle-
ri “in house real-time PCR” testi ile İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarında
yapılmıştır.

Hastaların yatışında genel durumları değerlendiri-
lirken “Advisory Committee on Immunization Prac-
tices (ACIP)” 2008 influenza rehberinde tanımlandı-
ğı üzere sadece ateş ve halsizlik olanlar komplikas-
yonsuz, solunum sıkıntısı ve/veya kronik hastalığın-
da kötüleşme ve sekonder viral/bakteriyel hastalığı
olanlar komplike, ileri derece solunum sıkıntısı
ve/veya ventilatör desteği olan primer veya sekon-
der pnömonili hastalar ciddi influenza olgusu olarak
kaydedilmiştir[5].

Hastaneye yatırılan olguların tedavileri Sağlık Ba-
kanlığı Pandemik (H1N1) 2009 Gribi Klinik Vaka
Yönetimine göre yapılmıştır.

Çalışmamızın istatistiksel testleri SPSS 10.0 ista-
tistik programı kullanılarak, ANOVA ve ki-kare testle-
riyle yapılmıştır.

BULGULAR

Olguların Klinik Özellikleri

01 Eylül 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında
Çorlu Devlet Hastanesinin tüm poliklinikleri ve acil
servisinde grip benzeri hastalık tanısıyla 2456 hasta
görülmüştür. Toplamda 355 çocuk (≤ 14 yaş) ve
2101 erişkin grip benzeri hastalık tanısı almış ve özel-
likle kasım ve aralık aylarında olguların arttığı izlen-
miştir (Şekil 1). Bu olguların 126’sı yüksek ateş
ve/veya solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede yatırı-
larak tedavi edilmiştir. Hastaneye yatırılan olguların
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klinik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastane-
mizde influenza ön tanılı hastalarda hastaneye yatış
oranı %5.13 olarak saptanmıştır. Hastaneye yatırılan
bu olguların 78’inin viral doğrulama testi yapılabilmiş
olup, H1N1 pozitifliği olguların %64.1’inde saptan-
mıştır (50/78). Pandeminin yoğun döneminde viro-
cult besiyeri temininde yaşanan sıkıntılar ve hasta yo-
ğunluğu nedeniyle 48 olgunun virüs doğrulama test-
leri yapılamamıştır. Doğrulama testleri özellikle influ-
enza pnömonisi için risk faktörü taşıyan hastalardan
istenmiştir.

Hastaneye başvuran olgulardan influenza sürve-
yansı kapsamında nazofarengeal sürüntü örnekleri
alınmış ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Viroloji Laboratuvarına yollanmıştır. Eylül ayı boyun-
ca hem ayaktan hem de yatan hastalardan örnekler
gönderilmiş, ekim ayından sonra olguların yoğunlaş-
ması üzerine sadece yatan hastalardan örnek gönde-
rilmiştir. İnfeksiyon servisi boşaltılarak pandemi planı
doğrultusunda grip kliniğine çevrilmiştir.

Yatan Olguların Seyri ve Tedavisi

Tablo 1’de görüldüğü gibi Eylül-Aralık 2009 dö-
neminde Çorlu Devlet Hastanesi izolasyon servisine
yaşları 11 ay-84 yaş arasında değişen (ortalama
32.66 ± 17.74) 126 olgu yatırılmıştır. Bu olguların
grip semptomlarının başlamasından hastaneye baş-
vurmasına kadar geçen süre ortalama üç gün olarak
saptanmıştır (0-16 gün). Bu hastalardan toplam 10
hasta ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemiz

80

The Clinical Features of the 2009 Pandemic Influenza H1N1
Cases in Corlu Province, TurkeyArabacı F, Yılmaz A.

FLORA 2010;15(2):78-84

2500

2000

1500

1000

500

0
Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

2 27 29 25
100131 212

1038
1250

116

930
1046

355

2101

2456

Çocuk

Erişkin

Toplam

Aylar

O
lg

u 
sa

yı
sı

Şekil 1. 01 Eylül 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında Çorlu Devlet Hastanesi polikliniklerinde influenza ön
tanısı alan hastaların dağılımı.

Tablo 1. Hastaneye yatırılan olguların demogra-
fik özellikleri

Karakteristik özellik

Cinsiyet
Erkek n= 51 (%59.5)
Kadın n= 75 (%40.5)

Yaş dağılımı
Ortalama 32.66 ± 17.74

Dağılım 11 ay-84 yaş

Yaş grupları Sayı %
1-4 yaş 5 4.0 
5-9 yaş 4 3.3
10-14 yaş 5 4.0 
15-19 yaş 9 7.1
20-24 yaş 19 15.1
25-29 yaş 26 20.6
30-34 yaş 15 11.9
35-39 yaş 8 6.3
40-44 yaş 10 7.9
45-49 yaş 5 4.0
> 50 yaş 20 15.8
Toplam 126 100

Risk faktörleri
KOAH 11 8.7
İleri yaş (≥ 65) 10 7.9
Gebelik 7 5.5
Astım 5 3.9
Diyabet 4 3.1
Kalp hastalığı 4 3.1
Obezite 3 2.3
Gelişme geriliği-spastisite 2 1.5 
Kronik renal hastalık 1 0.7

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.



yoğun bakım ünitesi izolasyon odasında izlenmiş
olup, bunların dördü ventilatöre bağlanmıştır.

Bu dört olgu aile yakınlarının isteği üzerine ileri
merkezlere nakledilmiştir. Bu olguların ikisi altta ya-
tan hastalık/durum taşırken, diğerleri daha öncesinde
sağlıklı olduğu bilinen olgulardı. Bu olguların üçünün
H1N1 testi negatif, birinin ise pozitif olarak gelmiştir.
Bu olgulardan biri (H1N1 pozitif) yatışının 24. günün-
de ölmüş, kalan üçü ise bronşektazi ve atelektazi
komplikasyonları ile gönderildiği hastanelerden tabur-
cu edilmiştir. Böylece Çorlu’da hastaneye yatan olgu-
lar için olgu fatalite hızı %0.7 olarak hesaplanmıştır
(1/126). Sadece seropozitif olgular ele alındığında ise
olgu fatalite hızı %2 olarak saptanmıştır (1/50).

Hastaneye yatırılan olguların %53.1’i komplikas-
yonsuz, %44.4’ü komplike, %11.5’i ciddi influenza
olarak değerlendirilmiştir. Yatırılan hastaların %37.3
(47/126)’ünde altta yatan hastalık mevcuttur. En sık
rastlanan risk faktörü kronik obstrüktif akciğer hasta-
lığı (KOAH) olup, bunu ileri yaş, gebelik, astım, diya-
bet, kalp hastalığı ve obezite izlemektedir. Olguların
27’sinde tek risk faktörü varken, sekizinde iki veya
daha fazla risk faktörü mevcuttur. Olguların
%92.9’unda antiviral tedavi (oseltamivir) başlanmış
olup, bir haftadan eski hastalık öyküsü olan olgulara
ise antiviral tedavi verilmemiştir. Antibiyotik tedavisi
olarak, komplike olmayan 23 olguda oral klaritromi-
sin, komplike ve sekonder bakteriyel pnömonili olan
24 olguda intravenöz (IV) sefuroksim kullanılmış, ağır
olan dört olguda ise teikoplanin ve seftriakson kom-
binasyonu tercih edilmiştir. Böylece antibiyotik kulla-
nım oranımız %40.4 olmuştur. Antibiyotik seçimine
karar verirken en önemli dayanağımız, mortalite ile
seyreden olgularda solunum yolunda sıklıkla Strepto-
coccus pneumoniae ve Staphylococcus aureus ile
Haemophilus influenzae saptandığına dair makale-
ler olmuştur[6].

Hastaneye yatan hastaların demografik verileri in-
celendiğinde, yatırılan hastaların özellikle 25-29 yaş
ve 50 yaş üstü dilimde kümelendiği görülmektedir.
Bunları 20-24 ve 30-34 yaş dilimi takip etmektedir.
Genel olarak hastaların 20-34 yaş grubunda küme-
lendiği anlaşılmıştır (%47.6). 

Şekil 1 ve Tablo 1’de yer alan verilerde görüldüğü
gibi influenza ön tanılı hasta başvuruları erişkin grup-
ta pediatrik gruba göre daha çok olmuştur (sırasıyla
%85.6 ve %14.4). Bununla uyumlu olarak hastaneye

yatış oranlarımız pediatrik grupta daha düşük kalmış-
tır (%3.9).

Tablo 2’de yatırılan hastaların klinik özellikleri de-
ğerlendirilmiş olup, en sık rastlanan yakınma öksürük
olarak saptanmıştır (%93.7). Olguların %87.3’ünde
yatış sırasında ateş saptanmış olup, olguların
%12.7’sinde ise ateş saptanmamıştır. Sırasıyla miyal-
ji, boğaz ağrısı ve nezle bunlardan sonra en sık sapta-
nan semptomlardır. Olguların azımsanamayacak kıs-
mı ise hastaneye solunum güçlüğü yakınmasıyla gel-
mişlerdir (%23.8). Olguların ikisinde özellikle yüz ve
göz çevresine lokalize ödem saptanmış olup, nadir bir
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Tablo 2. Hastaneye yatırılan hastaların klinik özel-
likleri

Semptom/bulgu Sayı %

Ateş 110 87.3

Öksürük 118 93.7

Kas ağrısı 87 69.0

Bulantı-kusma 50 39.7

İshal 14 11.1

Boğaz ağrısı 85 67.5

Baş ağrısı 75 59.5

Solunum güçlüğü 30 23.8

Hapşırık 2 1.6

Nezle 68 54.0

Halsizlik 60 47.6

Bayılma 3 2.4

Balgam 5 4.0

Vücut ısısı

< 37.5°C 16 12.7

37.5-38°C 39 30.9

38.1-39°C 56 44.5

> 39.1°C 15 11.9

Farenjit 84 66.6

Akciğer seslerinde kabalaşma 30 23.8

Akciğerde ronküs 15 11.9

Akciğerde krepitasyon 6 4.7

Bağırsak seslerinde artma 12 9.5

Siyanoz 1 0.8

Ödem 2 1.6

Konjunktivit 1 0.8



bulgu olarak dikkati çekmiştir. Akut solunum sıkıntısı
sendromu (ARDS) tablosu olguların üçünde saptan-
mış olup, bu olguların biri sevk edildiği hastanede ya-
tışının 24. gününde ölmüştür.

Laboratuvar Bulguları

Tablo 3’te olguların laboratuvar ve röntgen bulgu-
ları değerlendirilmiştir. Yatışı yapılan 126 olguda en
sık rastlanan bulgu C-reaktif protein (CRP) artışı olup,
bunu anemi, lenfopeni ve nötrofili izlemektedir. Rad-
yolojik patolojiler olguların %19.1’inde görülmüş
olup, sıklıkla unilateral pnömonik infiltrasyon şeklin-
de rastlanmıştır.

Hastaneye yatışı yapılan 126 influenza şüpheli ol-
gunun 78’inde H1N1 konfirmasyon testi tamamlan-
mış olup, %64.1 olgu seropozitif (50/78) saptanır-
ken, %35.9 olgu seronegatif bulunmuştur. Seronega-
tif olan bu olguların %89.2’sinde H3N1 influenza,
%10.8’inde ise rinovirüs saptanmıştır.

İnfluenza doğrulama testleri tamamlanan olgula-
rın klinik seyirleri değerlendirildiğinde yoğun bakım
ve ventilatör ihtiyacı olan olgu sayıları açısından sero-
pozitif ve seronegatif gruplar arasında fark bulunama-
mıştır (ANNOVA, p= 0.925).

Buna karşın seropozitif grupta komplike ve ciddi
influenza olan olguların sayısı daha fazla bulunmuştur
(ANNOVA, p= 0.060). 

Her iki grupta saptanan laboratuvar sonuçları de-
ğerlendirildiğinde H1N1 pozitif saptanan grupta an-
lamlı olarak lökopeni, H1N1 negatif olan grupta ise
anlamlı olarak lökositoz tabloya hakimdir. Diğer rast-
lanan laboratuvar anormallikleri ise anemi, trombosi-
topeni, aspartat aminotransferaz (AST) artışı, alanin
aminotransferaz (ALT) artışı ve CRP pozitifliği olup,
iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Ayrıca, bu iki grupta radyolojik anormallik (unila-
teral/bilateral infiltrasyonla uyumlu görüntü) sapta-
nan olgu sayıları arasında anlamlı bir fark bulunama-
mıştır (ki-kare, p= 0.700).

Sadece H1N1 pozitif olan olgular incelendiğinde
olgularımızın %12’si yoğun bakımda izlenmiş (6/50),
%4 olguda ventilatör desteği olmuş (2/50) ve morta-
lite %2 olmuştur (1/50). Bu olguların %62’sinde CRP
artışı, %32’sinde anemi, %20’sinde lökopeni,
%36’sında trombositopeni, %28’inde AST artışı iz-
lenmiş ve %38’inde akciğer radyolojisinde patolojik
bulgu saptanmıştır. 

Primer influenza pnömonisi sonrasında ARDS ge-
lişen üç hasta gözlemlenmiş, bu olgulardan ikisinde
H1N1 testi negatif gelmiş, test sonucu pozitif gelen
hasta ise sevk edildiği merkezde ölmüştür. Bu hasta-
larda ARDS’ye gidiş hasta yatışından sonraki ilk 24
saatte gelişmiştir. Hastaların biri semptomların baş-
langıcından sonraki ikinci günde, biri üçüncü günde
gelmiş, diğer olgu ise yedinci günde hastaneye baş-
vurmuştur. Ölümle sonuçlanan olgu üçüncü günde
başvurmuştur.

TARTIŞMA

Çalışmamızda Çorlu ilçesinde 2009 pandemik
influenza H1N1 salgınında etkilenen popülasyonu ve
hastaneye yatırılan olguların klinik özelliklerini ortaya
koymayı amaçladık. 

ACIP tarafından 2006 yılında hazırlanan raporda
ABD’de mevsimsel influenzaya bağlı hastaneye yatış
oranları salgından salgına değişmekle beraber
100.000 hasta başına 50-88 olarak bildirilmiş, mor-
talite oranları ise 0-49 yaş için 100.000 hasta başına
0.4-0.6; 50-64 yaş için 7.5 ve 65 yaş üstü için 98.3
olarak bildirilmiştir[7].
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Tablo 3. Hastaneye yatırılan olguların laboratu-
var ve röntgen bulguları

Laboratuvar/röntgen bulgusu Sayı %

Lökopeni (< 4.3 x 103/µL) 30 23.8

Lökositoz (> 10.3 x 103/µL) 17 13.4

Nötrofili (> 6.1 x 103/µL) 34 26.9  

Nötropeni (< 2.1 x 103/µL) 11 8.7

Lenfopeni (SD: 2.1-3.5 x 103/µL) 44 34.9

Monositoz (SD: 0.3-0.9 x 103/µL) 24 19.0

Anemi (SD: 12-17.2 g/dL) 50 39.6 

Trombositopeni 13 10.3
(ND: 156-373 x 103/µL)

AST artışı (SD: 15-41 U/L) 18 14.2

ALT artışı  (SD: 14-45 U/L) 13 10.3  

CRP artışı  (SD: 0-1 mg/dL) 76 60.3

Radyolojik patoloji (akciğer grafisi) 24 19.1

Bilateral pnömonik infiltrasyon 4 3.2

Unilateral pnömonik infiltrasyon 20 15.9

SD: Laboratuvar sınır değerleri, AST: Aspartat aminotransferaz,
ALT: Alanin aminotransferaz, CRP: C-reaktif protein, ND: Nor-
mal değer.



Güney Amerika’da 2009 pandemik H1N1 influ-
enza ile ilgili makaleleri derleyen bir çalışmada hasta-
lığa bağlı hastaneye yatış oranlarının 100.000’de
2.0-27.5 oranlarında, kümülatif ölüm insidansının ise
1 milyon popülasyonda 1.9-36.1 oranları arasında
saptandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada en çok etkile-
nen yaş grupları 0-5 yaş arası çocuklar ve genç eriş-
kinler olarak bildirilmiştir[8].

ABD’de yapılan bir çalışmada Mayıs-Haziran
2009 tarihleri arasında “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)”a 13.217 influenza olgusu bil-
dirilmiş, bunların 1082’sine yatış verildiği (hastaneye
yatış oranı %8.18) ifade edilmiştir. Çalışmada influen-
za H1N1 testi pozitif olan 272 olgunun klinik özellik-
leri değerlendirilmiştir; bunların %25’ine yoğun ba-
kım tedavisi verilmiş, %7’sinin öldüğü bildirilmiştir[9].

Brezilya’da yapılan bir çalışmada pandemi süre-
since grip benzeri hastalık tanısı alan 34.506 olgu de-
ğerlendirilmiş ve konfirme edilen 5747 olgunun özel-
likle 0-5 yaş arası çocuklar (3.8/100.000) ve 20-29
yaş arası erişkinlerde (4.6/100.000) yığılma yaptığı,
hastalığın 65 yaş üstünü fazla etkilemediği ifade edil-
miştir[10].

Kanada’da yapılan bir çalışmada influenza H1N1
olarak konfirme edilmiş 3152 olgu incelenmiş ve
hastaneye yatış oranı %4.5, olgu fatalite oranı %0.3
olarak bildirilmiştir[11].

Pandemik influenza H1N1 nedeniyle ölümlerin
incelendiği bir çalışmada 448 fatal seyirli olgu ince-
lenmiş olup, olguların %51’inin 20-49 yaş grubunda
olduğu, %53’ünde altta yatan hastalık/durum olduğu
(en sık diyabet ve obezite) bildirilmiştir[12].

Almanya’da yapılan bir çalışmada, konfirme edi-
len ilk 10.000 influenza H1N1 olgusu incelenmiştir.
Çalışmada hastaneye yatış oranı %7 olarak bildiril-
miş, hastaneye yatırılan hastaların %3’ünde altta ya-
tan hastalık öyküsü olduğu, olguların %77’sinin 10-
29 yaş diliminde yer aldığı ve hastalığın ılımlı seyirli
olduğu bildirilmiştir[13].

Türkiye’den yapılan ve Mayıs-Haziran 2009 dö-
nemini içeren çalışmada ilk 128 olgu incelenmiş
olup, incelenen 977 örnekte %13 influenza H1N1
pozitifliği saptanmıştır[14]. 

Bizim çalışmamız ise Eylül-Aralık 2009 dönemine
ait olup, 126 olgunun 78’inde test yapılabilmiş, test
edilen örneklerde %64.1 H1N1 pozitifliği bulunmuş-

tur. Yatırılan hastaların %37.3’ünde altta yatan hasta-
lık öyküsü mevcuttur. Çalışmamızda saptadığımız has-
taneye yatış oranı %5.1 olup, olgu mortalite oranımız
ise hastaneye yatan olgularda %0.7, H1N1 pozitif ol-
gularda ise %2 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar ya-
pılan çalışmalar ile uyumlu olarak yorumlanmıştır.
Ölümle sonuçlanan olgumuz ise literatür verilerinin
aksine altta yatan hastalığı/durumu bulunmayan olgu
grubundan, primer influenza pnömonisi sonrası geli-
şen ARDS ile olmuştur.

Çin’de yapılan bir çalışmada H1N1 pozitif olan
426 olgunun klinik özellikleri bildirilmiş; hastaların
semptomlarından öksürük %69.5, ateş ise %67.4
oranında saptanmıştır. Laboratuvar bulgusu olarak en
göze çarpan bulgu %68.1’lik oranla lenfopenidir. Ol-
guların %5.1’inde radyolojide pnömonik infiltrasyon
saptanmış, ölüm izlenmemiştir[15].

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hastaneye yatırı-
lan 1088 olguyu inceleyen çalışmada olguların %31’i
yoğun bakıma yatırılmış, olgu fatalite hızı %11 olarak
bulunmuştur. Olguların hastaneye yatışında %68 ora-
nında altta yatan risk faktörü mevcut olup, ölümler vi-
ral pnömoni sonrası gelişen ARDS sonucunda ger-
çekleşmiştir[16].

Bizim olgu serimizde hastaların %37.3’ünde risk
faktörü mevcut olup (en sık KOAH), en sık rastlanan
semptom kuru öksürük olmuştur (%93.7). Vücut ısı-
sında artış olgularımızın %87.3’ünde izlenmiş olup, fi-
zik muayenede en dikkat çeken bulgu farenjit (%66.6)
ve akciğer seslerinde kabalaşma (%23.8) olmuştur.

Sonuç olarak; influenza H1N1 salgını ilçemizde
%5.1 oranında hastaneye yatışa yol açan (ACIP veri-
lerine göre mevsimsel influenzadan 10 kat fazla), ge-
nelde genç erişkinleri tutan düşük mortaliteli bir sal-
gın olarak gözlemlenmiştir.
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