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2009 H1N1 gribi, diğer
mevsimsel gripler kadar tehlikeli
Meksika’da başlayarak diğer ülkelere
yayılan Inﬂuenza A H1N1 grip salgını
tüm dünyayı etkisi altına durumda.
Günümüzde mevcut salgını oluşturan bu
virüsün yapısı incelendiğinde hem ‘domuz
tipi’, hem mevsimsel grip oluşturan ‘insan
tipi’, hem de ‘kuş gribi tipi’ ile karışmış
melez bir virüs olduğu saptandı.

D

ünya genelinde sağlık yetkililerini alarma geçiren domuz gribi, bir solunum hastalığı. Hastalığa A tipi H1N1 adlı virüsün
daha önce hiç görülmemiş bir türü yol açıyor. Bu tür, insan,
domuz ve kuş gribi virüslerinin karışımından oluşuyor. Dünya Sağlık
Örgütü’ne (WHO) göre domuz yiyerek virüs kapma olasılığı bulunmuyor. 2009 H1N1 gribinin belirtileri bildiğimiz grip vakalarından pek farklı değil: Kuru öksürük, ani ateş, boğaz ağrısı, eklem ağrıları, üşüme, bitkinlik ve baş
ağrısı. Bunların dışında, aşırı kusmaya ve ishale neden olabiliyor.
Yeni bir grip virüsü olan ve insanlar arasında hızlı bir yayılım gösteren 2009 H1N1 gribi (domuz gribi olarak da adlandırılmakta) mevsimsel gripte olduğu gibi çoğunlukla insanlara hasta kişilerin öksürük ve aksırmaları ile bulaşıyor. Ayrıca, bu virüsün bulaştığı cisimlere dokunulması ve ardından ellerin ağız ve buruna temas ettirilmesi ile de hastalık
kapılabilir. Mikrobun vücuda girişi yalnızca burun delikleri, ağız ve boğaz yoluyla oluyor.
Çok bulaşıcı bir yapıya sahip olmasından dolayı her türlü önleme karşı H1N1 virüsüyle temas etmekten kaçınmak veya korunmak imkânsız. Mevsimsel grip virüslerinden yapı olarak çok farklı olması nedeniyle bu virüse karşı insanların çoğunda bağışıklık bulunmuyor.
Dolayısıyla mevsimsel grip aşıları bu virüse karşı koruyucu değil.
2009 H1N1 gribi haﬁf bir hastalığa neden olabileceği gibi çok ağır da seyredebilir.
Şu ana kadar bu virüs nedeniyle hasta olan kişilerin çoğu tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşti. Buna karşılık, bu enfeksiyon nedeni ile hastanede
yatmak zorunda kalan ve ölümle sonuçlanan vakala-
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rın çoğunda aynı zamanda bu
enfeksiyonun daha şiddetli seyretmesine
yol açabilecek belirli hastalıkların bulunduğu saptanmışdı. Bununla birlikte, enfeksiyonu çok şiddetli seyreden bazı kişilerin de daha önceden herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi. Şu ana kadar, 2009
H1N1 gribi genç kişileri yaşlılara göre daha fazla enfekte etti. Yaygın grip tipleri, genelde yaşı ilerlemiş insanları hedef alırken 2009 H1N1 gribinde ölümcül seyreden vakalar ise daha çok 25-45 yaş arasındakilerde
görülüyor. Kısaca H1N1 virüsüyle temas etmek,
virüsün vücutta ço-
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ğalması kadar önemli değil.
Bütün bu bilgilerden sonra uzmanlara göre
2009 H1N1 gribinin öldürücülüğüyle mevsimsel
gribin öldürücülük oranı neredeyse aynı... Hatta
kuş gribi 2009 H1N1 gribinden binlerce kez daha
öldürücüydü... Oysa 2009 H1N1 gribinin öldürücülük oranı oldukça az. 2009 H1N1 gribine yakalanan
sağlıklı bir insanda ölüm oranı on binde bir kadar.
Kronik bir rahatsızlığı olan (astım, diyabet vb.) kimselerde ölüm oranı binde bir civarında. Bu oranlara
baktığımızda 2009 H1N1gribi, kuş gribine göre çok
daha az öldürücü bir hastalık. (Kuş gribinde ölüm
oranı yüzde 50-60 gibi yüksek bir düzeyde seyretti.)

KORKU DOĞAL, PANİKLEMEK YANLIŞ…
Salgın sebebiyle, bazı abartılı önlemler alınmaya başlandı. Toplumda otobüse binmekten, sinema, tiyatro veya alışveriş merkezlerine gitmeye kadar çeşitli kaçınmalar görülüyor. İnsanlar lokantaya gitmeyi, kahvehanede oturmayı sakıncalı bir durum olarak algılamaya başladı. Dolayısıyla bu kaçınmalar 2009 H1N1gribi paniğini daha fazla artırıyor.
İnsanlar her an dış çevreden bu hastalığı kapacakları endişesi yaşıyorlar. International Hospital psikologlarından Ferahim Yeşilyurt, şu günlerde toplumumuzda yaşanan korkunun normal olmadığını,
abartılı yaşanan bir panik reaksiyon olduğunu söylüyor…
“Daha önceki günlük aktivitelerinizi sürdürerek,
kaçınmalarınızı azaltmaya çalışın. Sürekli önlem alarak yaşanamaz” diyen Yeşilyurt, konuya yönelik şu
görüşleri dile getirdi:
“Kontrol duygunuzu artırın. Dış çevreden her
an bir tehlike geleceği üzerine hareket etmek yerine, yapabilecekleriniz üzerine odaklanın. Hasta olmamak için el yıkama, sağlıklı beslenme, yakın temastan kaçınma gibi davranışları uygulayın.
Abartılı araştırmalardan kaçının. Yaşanan her
toplumsal tehlikede birçok kişide bilinçlenerek durumu kontrol etme çabası görülüyor. Bilinçlenmek
için çaba göstermek yardımcı olurken, bu alanda abartılı öğrenme çabası içine girmek yaşanılan
panik duygusunu artırır. Deprem döneminde jeolog, aşırı yağışta meteorolog, yaşanan sağlık tehditlerinde doktor olmaya gerek yok. Bu sorun hep
böyle kalmayacak. Bir süre sonra azalmaya başlayacak. Daha önce de böylesi korku ve panikler yaşandı. SARS, Çin gribi, kuş gribi, kene gibi tehlikelerde
de benzer panikler yaşandığı unutulmamalı. Gerekli
önlem ve tedaviler uygulandığında bu salgın da paniğe sevk eden bir unsur olmaktan çıkacaktır.”

Soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve
2009 H1N1 belirtileri arasındaki farklar
BELİRTİLER

SOĞUK ALGINLIĞI

MEVSİMSEL GRİP

2009 H1N1 GRİBİ

ATEŞ

Çok nadir görülür

Genellikle görülür

Sıklıkla rastlanır. 2009
H1N1’ yakalananların
yüzde 80’inde 38,3
derece ateş görülür

ÖKSÜRÜK

Kesik ve balgamlı
öksürük olarak görülür

Kuru ve kesik öksürük
belirtilerinden biridir

Kesinlikle balgamsız
ve halk arasında kuru
öksürük olarak bilinen
şekilde görülür

AĞRI

Haﬁf vücut ağrıları
görülebilir

Orta dereceli vücut
ağrısı olarak görülür

Ciddi boyutlarda acı
verici vücut ağrı 2009
H1N1’de yaygındır.

BURUN AKINTISI

Kendi kendine geçecek
bir haftalık burun
akıntısına rastlanır

Yaygın bir belirtidir

2009 H1N1 gribinde
çok az görülür

SITMA

Soğuk algınlığında
sık rastlanır bir belirti
değildir

Haﬁf ve orta dereceli bir
sıtma görülebilir

2009 H1N1’e
yakalananların yüzde
60’ında sıtmalanma
görülmüştür

HALSİZLİK

Haﬁf derecede halsizlik
görülebilir

Yaygın ve orta dereceli
olarak görülür

Ciddi derecede halsizlik
görülür

HAPŞIRMA

Yaygın görülen belirtidir

Sıklıkla görülür

2009 H1N1’de sık
görülmez

ANİ SEPTOMLAR

Bir iki gün arasında
belirtiler görülür

Bir iki gün içinde yüzde
kızarıklık, iştah kaybı,
baş dönmesi ve kusma
gibi görülen belirtiler
4 ila 7 gün sürebilir.
İshal de yaygın olarak
görülür

2009 H1N1’in belirtileri
3 ila 6 saat arasında
hızlı bir şekilde gelişir.
Yüksek ateş, ağrı ve sızı
gibi görülen belirtilerin
süresi hastaya göre
4 ila 7 gün arasında
değişebilir. İshal
yaygındır.

BAŞ AĞRISI

Sık rastlanmaz

Yaygın olarak görülür

2009 H1N1’de sık olarak
görülmez

BOĞAZ AĞRISI

Sık olarak görülür

Genelde rastlanır

2009 H1N1’de sık olarak
görülmez

NEFES DARLIĞI

Haﬁf bir şekilde
görülebilir

Orta dereceli nefes
darlığı görülebilir

Acı verecek şekilde
görülür

2009 H1N1 GRİBİNE KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÖNERİLER!
Sağlığımız yerinde ve H1N1 hastalık belirtileri göstermiyorken virüsün vücutta üremesini, belirtilerin daha da şiddetlenmesini ve ikincil enfeksiyonların gelişmesini önlemek için panikleyerek ve bilgi kirliliği etkisi ile korkuya kapılıp N95 veya Tamiﬂu gibi ilaçları stoklamak yerine çoğu bildirgelerde bahsedilmeyen bazı çok basit önlemleri uygulayabiliriz. Salgından korunmak için alınan birçok önlemin yanı sıra beslenmenin de önemini unutmamak gerekiyor.
Herhangi bir hastalık sırasında savunma yani bağışıklık sisteminin vücudu enfeksiyonlara karşı
korumaya çalıştığını belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya
Günsoy, enfeksiyonlarla savaş halindeki vücudun bağışıklık sistemini güçlü tutmanın elimizde
olduğunu, bunun da yeterli ve dengeli beslenme ile sağlanabildiğini belirtiyor.
Sağlıklı bir kişinin ılık, tuzlu suyla gargara yapmasının, hastalığa yakalanmış olan bir kişinin Tamiﬂu kullanması ile aynı etkiye sahip olduğunu söyleyen Yoğun Bakım ve Tiroit uzmanı Dr. Vinay Goyal, “Basit ucuz fakat güçlü önleyici yöntemi küçümsemeyiniz” diyerek bu önlemleri şöyle sıralıyor:
“Burnunuzun içini en az günde bir kere ılık tuzlu suyla temizleyiniz. Ilık tuzlu suyla
günde iki kere gargara yapınız (tuza güvenmiyorsanız Listerin kullanınız). H1N1’de boğaz
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Grip nasıl
bulaşıyor?
 Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta
kişinin tükürük zerrecikleri havaya
yayılarak sandalye masa gibi yüzeylere
bulaşabilir.

 Kişi virüsün bulaştığı bir yere
dokunduktan sonra ellerini ağzına,
gözlerine veya burnuna sürerse virüs
bulaşabilir.

 Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle
canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem
oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör
söz konusudur. Hasta kişinin temasının
olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı,
herhangi bir sebeple dokunulduysa
eller yıkanmalıdır. Bu yüzden sıklıkla ev,
oﬁs ve okullarda kirliliğin çok olacağı
yüzeylerde temizliğin sıklıkla yapılması
gereklidir.

 Temizliğin normalde kullanılan
standart ortam temizlik ürünleri ile
yapılması yeterlidir.
ve burun boşluklarında çoğalıp enfeksi Ellerin sabun ve su ile yıkama ortamı
yona sebep olarak karakteristik belirtileri
bulunmadığı durumlarda alkol bazlı el
göstermesi için 2-3 güne ihtiyacı vardır.
temizlik ürünleri kullanılmalıdır.
Günde bir kere burnunuzu sümkürün
ve sonra ılık tuzlu suya batırılmış pamuk
tamponlarla silerek temizleyiniz. Bu yolla burnunuzda bulunan virüs sayısını etkili bir şekilde azaltmış olursunuz. Na Grip virüsünün yayılmasını önlemek
renciye suları gibi C vitamini bakımıniçin, yüzeylerin (masalar, kapı kolları,
dan zengin olan yiyecekler kullanarak
banyo yüzeyleri mutfak tezgahı,
doğal bağışıklığınızı güçlendiriniz. Eğer
oyuncaklar vb) günlük temizlikte
kullanılan deterjanlarla temizlenmesi
ilave olarak C vitamini kullanmak zorunyeterli.
da iseniz emilimi artırmak için mutla Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve
ka çinko ile birlikte alınız. Bitkisel çaylar,
kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına
çay, kahve gibi sıcak veya ılık içeceklergerek yok. Ancak, bu eşyalar
den içebildiğiniz kadar çok içiniz. Sıcak
yıkanmadan başkası tarafından
kullanılmamalı.
içecekler içmek gargara yapmakla aynı
 Bu çarşaﬂar mümkün olduğunca
etkiye sahip fakat ters yöne doğru. Sıelle temas edilmeden taşınmalı
cak içecekler virüsleri yaşamaları mümve yıkanmalı. Hastanın çarşaﬂarı,
kün olmayan ortama sahip olan mideye
çamaşırları değiştirildikten sonra eller
mutlaka sabunlu suyla yıkanmalı.
doğru yıkayarak götürürler. H1N1 virü Hastaya ait kap kacak ya bulaşık
sü midede çoğalamaz, herhangi bir zamakinesinde ya da elde deterjan
rar veremez ve hayatiyetini devam ettikullanılarak yıkanmalıdır.
remez. Sıklıkla ellerin yıkanması (Bütün
bildirgelerde bahsedilmiştir). Ellerinizle
yüzünüze dokunmayın yaklaşımı. Yemek, banyo ve yara bakımı gibi zorunluluklar dışında yüzünüzün herhangi bir yerine dokunmaktan kaçınınız.

Temizlikte şunlara
dikkat edin:

HASTALANDIĞIM ZAMAN NE YAPMALIYIM?
Grip belirtilerini gösteren şikâyetleriniz olduğu zaman evinizde kalın ve zorunlu olmadıkça (sağlık kuruluşuna gitmek gibi) diğer kişilerle temas etmeyin. İnsanların çoğu 2009
H1N1 gribini evde kalarak ve herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan atlatmaktadır. Bununla birlikte, bazı kişiler gribe bağlı komplikasyonlar yönünden risk altındadır.
Bu kişiler; beş yaşından küçük çocuklar, özellikle de iki yaşından küçükler, 65 yaş
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ve daha üzeri olanlar, hamileler ayrıca kalp hastalığı, nörolojik hastalıklar (beyin ve omurilik hastalıkları), kan hastalıkları, kronik akciğer (KOAH, astım), diabet, kanser, böbrek, karaciğer gibi hastalıkları olanlar.

ALERJİK ÇOCUKLARI İYİ KORUMAK
GEREKİYOR
International Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ece Çetin, önceki yıllarda kasım-aralık
aylarında yoğunlaşan gribal enfeksiyonların takvim
değiştirdiğini ve artık ekim ayından itibaren ortaya
çıktığına dikkati çekti. Bu nedenle gribal enfeksiyonlara karşı daha erken önlem alma zorunluluğu doğdu. Dr. Ece Çetin, griple en çok karıştırılan soğuk algınlığına çok sayıda virüslerin neden olduğunu, bu
virüslerin de birçok alt tipi bulunduğunu ifade ederek, nezle denilen soğuk algınlığının burun akıntısı,
tıkanıklık, haﬁf öksürük ve ateş ile ortaya çıktığını söylüyor. Nezlenin kendiliğinden çocuğun bağışıklık sistemi ile geçtiğini belirten Dr. Ece Çetin, çocuğun bağışıklık sisteminde sorun varsa, alerjikse, geniz eti varsa nezlenin bir süre sonra sinüzit, otit (orta kulak iltihabı), bronşit gibi hastalıklara neden olabildiğine
dikkati çekiyor. Nezlenin belirtilerine göre tedavi yapılıyor. Ailelerin özellikle de alerjik yapıdaki çocukların aşılarını düzenli olarak yaptırmalarını öneren Dr.
Ece Çetin, iyi beslenemeyen çocukların beslenme
düzenine dikkat edilerek, vitamin desteğinin sağlanması gerektiğini de vurguluyor.

