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Özet
Bu yÕl içinde görülen H1N1 pandemik influenza infeksiyonu tüm ülkede ve dünyada ciddi korku ve kaygÕ
uyandÕrdÕ. H1N1 virüs infeksiyonlarÕ bilindiüi gibi
gebelerde çok daha aüÕr seyretmektedir. AüÕr solunum yetmezliüi, düùük, erken doüum, hatta ölüm
saptanabilir. Literatürde H1N1 ile infekte gebelerden
doüan bebeklerde transplasental geçiù gösterilememiùtir. Bu raporda aüÕr influenza infeksiyonuna baülÕ
solunum yetmezliüi tablosu nedeniyle erken doüum
yapan annenin 2 ay yenidoüan yoüun bakÕm ünitesinde izlenen prematüre bebeüinin bulgularÕ konu ile
ilgili literatür deüerlendirmesi ile birlikte sunulmuùtur.
(J Pediatr Inf 2011; 5: 16-8)
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ûnfluenza virus ortomiksoviridae ailesinden
bir RNA virusudur. ûnfluenza A, B, C olmak üzere
üç farklÕ tipe ayrÕlÕr. Hem ûnfluenza A hem de
ûnfluenza B mevsimsel gribe neden olur.
ûnfluenza C ise sadece hafif respiratuvar hastalÕüa neden olur (1,2).
ûnfluenza A hemaglutinin ve nöraminidaz
ekspresyonuna baülÕ olarak farklÕ subtiplere
ayrÕlÕr. Hemaglutinin viral tutunmayÕ, nöraminidaz ise viral salÕverilmeyi saülar. OnaltÕ hemaglutinin ve 9 nöraminidaz varyantÕ bulunmaktadÕr.
Örneüin ûnfluenza A’nÕn spesifik bir subtipi olarak H1N1 (Hemaglutinin-1, Nöraminidaz-1) olarak adlandÕrÕlÕr. ûnfluenza B ve C’nin subtipi
yoktur (1,2).
ûnfluenza viruslarÕ, özellikle ûnfluenza A virusunun hemaglutinin ve nöraminidaz proteinlerinde her yÕl antijenik shift olarak tanÕmlanan deüi-

Abstract
H1N1 pandemic infection, emerging this year has
aroused great fear and anxiety all over the world and
in our country. As known in the medical literature,
H1N1 virus infections are more severe in pregnant
women . Severe respiratory failure, abortion, preterm
delivery and even death may occur. Transplacental
transition from the infected mother to the fetus has
not been shown so far. The findings of a preterm infant
who was born to a mother with pulmonary failure due
to severe H1N1 infection and who was followed in the
neonatal intensive care unit for two months are presented and the related literature is evaluated in this
case report. (J Pediatr Inf 2011; 5: 16-8)
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ùiklikler görülür ve bu özellik virusun dünya
çapÕnda salgÕnlar yapma gücüne katkÕda bulunur (3).
Mevsimsel influenza salgÕnlarÕ her yÕl kÕù aylarÕnda ortaya çÕkarken influenza pandemileri birkaç
dekatta bir ortaya çÕkmaktadÕr. Son yüzyÕl içinde
üç influenza pandemisi yaùanmÕùtÕr (3). Her yÕl
tekrarlanan mevsimsel influenza daha çok yaùlÕlarda ve kronik hastalÕüÕ olanlarda aüÕr seyredebilirken; pandemik influenza 50 yaù altÕndaki saülÕklÕ kiùilerde, çocuklarda ve gebelerde çok daha aüÕr
seyretmektedir (3). Gebelerde aüÕr solunum
semptomlarÕ ile hospitalizasyon, aüÕr solunum
yetmezliüi, düùük, erken doüum ve hatta ölüm
gözlenebilir. Bu nedenle gebelerin aùÕlanmasÕ ve
erken tedavisi önem taùÕmaktadÕr (3-5).
Nisan 2009’da Meksika’da baùlayan H1N1
ûnfluenza A salgÕnÕ (H1N1/09) hÕzla pek çok ülkeye yayÕldÕ. Dünya SaülÕk Örgütü (DSÖ) 11 Haziran
2009’da pandemi alarm seviyesinin faz 6’ya
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geçtiüini bildirdi. Doüal olarak bu salgÕn ülkemizde de
ciddi korku ve kaygÕ uyandÕrmÕùtÕr (3,6). Türkiye’deki
H1N1 pandemisi sÕrasÕnda ilk olgu 15 MayÕs 2009 tarihinde saptanmÕùtÕr. 2009-2010 öüretim yÕlÕ baùlangÕcÕnda
ilkokul öürencilerinde hÕzla artÕù göstermiùtir. Refik
Saydam HÕfzÕssÕhha Merkezi verilerine göre 15 MayÕs-30
KasÕm 2009 tarihleri arasÕnda influenza semptomu olan
19973 olgudan alÕnan örneklerin real time (RT) Polymerase
Chain Reaction (PCR) yöntemi ile analizinde olgularÕn
yarÕsÕnda influenza pozitif bulunmuùtur. Bu pozitif olgularÕn da %98’inde H1N1virusu saptanmÕùtÕr. H1N1 influenzanÕn daha çok 5-14 yaù arasÕnda ve cins farkÕ gözetmeden görüldüüünü belirtilmiùtir. AùÕlama çalÕùmalarÕnÕn
hemen baùlatÕlmasÕna raümen 5 Ocak 2010 tarihli SaülÕk
BakanlÕüÕ verilerine göre toplam 13111 kiùi hastaneye
yatmÕù ve 2721 kiùi yoüun bakÕma yatÕrÕlmÕù, 1161 kiùi
ventilatöre baülanmÕù ve maalesef 40’ Õ (%6.1) gebe
olmak üzere 627 kiùi kaybedilmiùtir (7,8)
Gebelerde artan riski ve H1N1infeksiyonu geçiren
gebelerin bebeklerini bekleyen sorunlarÕ vurgulamak
amacÕyla bu yazÕda aüÕr H1N1 influenza infeksiyonu
nedeniyle Akut Respiratuvar Distres Sendromu (ARDS)
tablosunda getirilen ve erken doüum yaparak uzun süreli
yoüun bakÕmda izlenen annenin prematüre bebeüinin
bulgularÕ konu ile ilgili literatür deüerlendirmesi ile birlikte
sunulmuùtur.

Olgu
Otuzbir yaùÕnda G2P1Y1 ve H1N1 influenzaya baülÕ
olduüu düùünülen ARDS ve ùok tablosunda baùvuran
gebe acil sezaryene alÕndÕ. Son adet tarihine göre 28 haftalÕk 1070 gram olarak ve aüÕr deprese (Apgar 1/5) doüup
hemen entübe edilen bebek acilen yenidoüan yoüun
bakÕm ünitesine alÕndÕ. Anne ise entübe olarak Anestezi
Yoüun BakÕm Ünitesinde izleme alÕndÕ.
Bebeüin genel durumu kötü, spontan solunumu yok,
soluk ve soüuk görünümde, periferik siyanozu vardÕ.
Hasta mekanik ventilatöre baülandÕ. AüÕr Respiratuvar
Distres Sendromu (RDS) tanÕsÕyla aralÕklÕ olarak 3 kez
surfaktan tedavisi uygulandÕ.
Annenin nazofarenks ve trakeal aspirat örneklerinden
H1N1 virüs enfeksiyonu olduüu ulusal laboratuarda RT
PCR tekniüi ile doürulandÕ. Bebekten alÕnan sürüntü
örneklerinde influenza A virusu PCR ile arandÕ ve saptanmadÕ. Yoüun bakÕmdaki izlemi sÕrasÕnda bebekte çok aüÕr
bir klinik seyir izlendi. ûki kez Patent Duktus Arteriosus
(PDA) kapatma amaçlÕ ibuprofen tedavisi uygulandÕ. Evre
2 Nekrotizan Enterokolit (NEK) geliùmesi nedeniyle beslenmenin kesilmesi ve yakÕndan izlenmesi gerekti. ûki kez
geç sepsis ataüÕ ve buna baülÕ geliùen AüÕr RDS tablosu
nedeniyle antibiyoterapiye ve tekrarlayan surfaktan uygu-
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lamalarÕna gerek duyuldu. Uzun dönem komplikasyonlardan Evre 2 Prematüre Retinopatisi (ROP) ve Bronkopulmoner
Displazi (BPD) geliùti. Steroid uygulamasÕ ardÕndan BPD
bulgularÕ azaldÕ. YaùamÕnÕn 60.gününde oksijen ihtiyacÕnÕn
kalmamasÕ ve tam oral beslenmeyi tolere etmesi üzerine
taburcu edildi.
Annesinin ise 43 gün Anestezi Yoüun BakÕm Ünitesinde
mekanik ventilatörde izlendiüi, taburcu olduktan 7 gün
sonra spontan pnömotoraksla yeniden baùvurup torakotomi tüpü takÕldÕüÕ, 11 gün sonra salahla taburcu edildiüi
öürenildi.

TartÕùma
Gebelik; mevsimsel influenza ve pandemik influenza A
(H1N1) infeksiyonunda komplikasyonlara ve hastalÕk riskinde artÕùa sebep olmaktadÕr (9). Creanga ve ark.’larÕ
MayÕs 2009 ile Haziran 2009 tarihleri arasÕnda baùvuran
ve H1N1 infeksiyonu pozitif saptanan 62 gebe ile 74 gebe
olmayan kadÕn hastayÕ karùÕlaùtÕrdÕüÕnda gebelerde hastaneye yatÕrÕlma oranÕnÕn gebe olmayanlara göre daha
yüksek olduüu saptamÕùlardÕr (10).
Maternal influenzanÕn bebeüe etkisi net olarak bilinmemektedir. Gebelikte preterm doüum ve spontan abortus gibi istenmeyen sonuçlara yol açtÕüÕ daha önceki influenza pandemilerinde bildirilmiùtir (4). Bizim olgumuzda
da preterm doüum gerçekleùmiùtir.
Gebeliüin erken dönemlerinde ortaya çÕkan ateù nöral
tüp defektleri ve diüer konjenital anomaliler ile iliùkilendirilmektedir. Doüum sÕrasÕnda gebede ateù olmasÕ neonatal nöbet, yenidoüan ensefalopatisi, serebral palsi ve
ölüm için risk faktörüdür (3,11). Bu nedenle annedeki ateù
asetaminofen ile düùürülmelidir.
Maternal influenzanÕn konjenital defektlere yol açÕp
açmadÕüÕ tartÕùmalÕdÕr. BazÕ yayÕnlarda 1957 pandemisinde santral sinir sistemi defekti geliùme oranÕnÕn arttÕüÕ
bildirilirken bazÕ yayÕnlarda da influenza virusu ile konjenital anomali arasÕndaki iliùkinin antipiretik kullanÕmÕ ile
azaldÕüÕ ve maternal hiperterminin indirekt teratojenik
etkisi olduüu bildirilmiùtir (4,12). HastamÕzda herhangi bir
konjenital malformasyona rastlanmamÕùtÕr.
Gebelerde influenza benzeri hastalÕk geliùmesi durununda en kÕsa zamanda antiviral tedavi baùlanmalÕdÕr.
Dünya SaülÕk Örgütü gebelerde oseltamivir kullanÕmÕnÕ
önermektedir. Semptomlar baùladÕktan sonra en kÕsa
zamanda tedavi baùlanmalÕdÕr. Tedaviye en iyi yanÕt,
semptomlarÕn baùlamasÕndan sonraki ilk 48 saatte tedavi
baùlanmasÕ ile alÕnmaktadÕr. Gebelerde ùüpheli ya da
kesin influenza ile karùÕlaùmadan sonra profilaksi amaçlÕ
zanamivir tercih edilebilir. Çünkü inhale tedavide sistemik
absorbsiyon ve fetusun ilaç maruziyeti azalmaktadÕr.
Ancak ciddi solunumsal problemi olan hastalarda bronkospazma neden olabilir (3).
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Gebelerde ateù, öksürük, boüaz aürÕsÕ, burun akÕntÕsÕ,
baù aürÕsÕ, myalji, kusma ve diyare gibi ùikayetlerden
daha sÕk olarak solunum sÕkÕntÕsÕ görülmektedir. Son salgÕnla ilgili olarak ilk kez MayÕs 2009’da Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) yayÕnladÕüÕ raporda Amerika’da saülÕklÕ, 35 haftalÕk bir gebede akut baùlayan ciddi solunum sÕkÕntÕsÕ nedeniyle entübe edilerek acil
sezeryana alÕndÕüÕnÕ, baùlangÕç semptomlarÕndan sekiz
gün sonra oseltamivir tedavisi baùlandÕüÕnÕ ve hastanÕn
bundan 11 gün sonra kaybedildiüi bildirildi (1).
Bizim olgumuzun annesine de ARDS ve solunum
sÕkÕntÕsÕ nedeni ile oseltamivir baùlanmÕù ve acil sezeryan
uygulanmak zorunda kalÕnmÕùtÕr.
Literatür incelendiüinde H1N1 infeksiyonunun transplasental geçiùi ile ilgili kanÕt bulunmamaktadÕr. 16 Haziran
2009’da H1N1 iliùkili komplikasyonlara baülÕ 45 ölümden
altÕsÕnÕn (%13) gebe olduüu rapor edilmiùtir. Bu gebelerden birisi birinci, birisi ikinci ve dördü de üçüncü trimesterde kaybedilmiùtir. Gebelerden hiçbirinde bakteriyel
pnömoni kanÕtÕ saptanmamÕù ve hepsine oseltamivir
tedavisi baùlandÕüÕ belirtilmiùtir. AltÕ gebeden beùi yaùayabilir gebelik olduüundan sezeryan doüuma alÕnmÕù ve
bebeklerden hiçbirinde influenza infeksiyon kanÕtÕ saptanmamÕùtÕr (5).
Fridman ve ark.’nÕn (13) daha öncesinde saülÕk sorunu
olmayan; biri 32 haftalÕk, diüeri ise 37 haftalÕk iki gebede
H1N1 infeksiyonunu rapor etmiùlerdir. Bu gebelerden
ilkinde annedeki solunum sÕkÕntÕsÕnÕn aüÕr olmasÕ ve entübe olmasÕ nedeni ile bebek sezeryanla alÕnmÕù, 1500 gr
aüÕrlÕüÕndaki bebek postnatal birinci günde kaybedilmiùtir. Ölümün kronik hipoksiye baülÕ olduüu düùünülmüùtür.
ûkinci gebe ise daha hafif semptomlara sahip olup vajinal
yol ile doüurtulmuù ve bebekte ûnfluenza A ve B PCR
negatif saptanmÕùtÕr. Bizim olgumuzda da benzer ùekilde
ûnfluenza A ve B PCR incelemesi ile negatif bulundu.
2010 yÕlÕnda dünyada ve Türkiye’de görülen pandemide
adjuvanlÕ aùÕ hakkÕnda yazÕlÕ ve sözlü basÕnda yer alan çeùitli ifadelerle toplumda yaratÕlan olumsuz tepkiler nedeniyle
toplumun yetersiz aùÕlanmasÕ yanÕ sÕra yüksek risk grubundaki gebeler için önerilen adjuvansÕz aùÕ uygulamasÕ da
gebelerin çoüunluüuna ulaùmakta yetersiz kalmÕùtÕr.
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Oysa ki pandemik influenza gebelerde pnömoniye baülÕ
aüÕr solunum yetmezliüi, düùük, erken doüum ve hatta
ölüm nedeni olabilir. Bu nedenle pandemi sÕrasÕnda gebeler mutlaka aùÕlanmalÕdÕrlar. Bu annelerden doüan bebekler
ise virusla enfekte olmayabilirler. Ancak annenin aüÕr hastalÕüÕndan dolayÕ erken ya da asfiktik doüum ve bu durumlardan kaynaklanan ciddi sorunlarla karùÕlaùabilirler.
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