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rin tamamı değerlendirilerek makale düzenlenmiştir. 
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Çocuklarda 2009 Pandemik İnfluenza A 
(H1N1) Enfeksiyonu

Sayın Editör,

2009 da bütün sağlık çalışanlarını sıkıntıya sokan 

Pandemik influenza konusunda yaptığınız çalışma (1) için 

sizleri kutluyorum. Vaka sayısının az olmasına rağmen bu 

konuda biz çocuk hekimlerine ışık tuttuğunuz için teşek-

kür ederim. Dileğim ülkemizdeki bütün referans merkez-

lerinin benzer verilerini yayımlanması ve sağlık bakanlığı-

mızın verileri birleştirerek bizlere sunmasıdır.

Salgın sonrasında referans hastanelerine başvuran 

ağır mevsimsel veya diğer influenza vakalarının da etken-

lerinin tip-tayini çalışılmalarının devam edilmesi gerek-

mektedir. Sonuçların senelik-mevsimsel olarak yayınlan-

ması biz hekimleri bilinçlendirecek ve hastalarımıza 

gereksiz antibiyotik ve öksürük ilaçlarını kullanmamız 

önlenecektir. Antibiyotiklerin kullanılmasının azalması, 

birçok öksürük ilaçlarının sağlık bütçesinden ödenmesi-

nin durdurulması kaynak israfını önleyecektir.

Yazınızda bahsettiğiniz-eküvyon yetersizliği-ni anla-

madım. Viral kültür için kullanılan eküvyonların özelliği 

hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim.
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Kliniğimize grip benzeri hastalık yakınmaları ile başvuran 

hastalardan 114’ü ciddi hastalık tablosu oluşturduğu için 

yatırılmıştır. Tüm bu hastalar makalemizde belirtilen teda-

viyi almış ve komplikasyonlar açısından izlenmiştir. Ancak, 

hastalardan nazofarenks sürüntü örneği almak için kullan-

dığımız eküviyonların temininde zaman zaman gecikmele-

rin olması nedeniyle tüm hastalardan örnekleme yapılması 

mümkün olamamıştır. Bu nedenle pandemik influenza 

laboratuvar tanılı 58 hastanın verileri irdelenmiştir.

Sürüntü örnekleri için kullanılacak eküviyonlar virus 

tetkikleri için özel olup sentetik uçludur (polyester ya da 

dakron) ve sapı plastik ya da alüminyum olmalıdır. Pamuk 

uçlu, ahşap saplı klasik eküviyonlar önerilmemektedir. 

Kalsiyum alginattan yapılmış eküviyonlar ise kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Sürüntü örnekleri mutlaka 1-3 mL’lik 

viral transport besiyeri içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Ulaşımın sorun olduğu durumlarda ise örnekler viral 

transport besiyeri içinde, +4 C de en fazla 4 gün saklana-

bilmektedir (1,2).
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Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster Enfeksiyonu

Sayın Editör, 

Derginizin 2010 yılı 3. sayısında yayınlanan “Sağlıklı 

Çocuklarda Herpes Zoster Enfeksiyonu” (1) makalesini 
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