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İnfluenza A



Pandemik İnfluenza(H1N1)
• Yeni bir reassortant virus
• A/California/04/2009 A (H1N1)

– HA geni; USA’da dolanan reassortant swine influenza virusundan
• İnsan
• Kuzey Amerika swine soyu
• Kuzey Amerika avian soyu karışımı olan

– NA geni; Euroasya’da dolanan swine influenza virusundan
– M geni; Euroasya’da dolanan swine influenza virusundan

*http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/TCReport2009_05_04.pdf





•Pandemic H1N1 
-predominant virus
-antijenik olarak aşı suşuna benzerlik göstermektedir 

(A/California/7/09)
-amantadine/rimantadine dirençli
-oseltamivire sporadik olarak dirençli(28/10.000)(zanamivire 
duyarlı)
-Şu ana kadar virulansı etkileyen herhangi bir genetik marker 
tanımlanmış değil. 
-Klinik çalışmalar süregelmektedir.
-Özellikle çocuk ve genç erişkin yaş grupları etkilenmektedir.
-Mevsimsel influenza virüsüne kıyasla 
hayvanlarda(ferret,kobay)akciğerlere affinitesi daha fazla.
-GIS bulgularına daha sık rastlanmakta

Dolaşımda bulunan influenza viruslerinin 
özellikleri



• Mevsimsel virüsler düşük seviyede de olsa dolaşımda;

• H1N1

- antijenik olarak aşı suşuna  
benzerlikgöstermektedir(A/Brisbane/59/07)

-oseltamivire dirençli

•H3N2 

-Antijenik olarak aşı suşundan uzak(A/Brisbane/10/07)

-amantadine/rimantadine dirençli

•B 

–predominant  suş; B/Victoria lineage

- antijenik olarak aşı suşuna benzerlik göstermektedir 
(B/Brisbane/60/08)



ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ

• Tüm ülke genelindeki çalışmalar için 
yapılandırılmış olmalı

• DSÖ tarafından tanınmış olmalı

• Bölgesel(Euro-Flu) ve küresel(GISN) bilgi 
paylaşım ağlarına katılabilmeli.



UİM sorumlulukları
• Sentinel surveyans için teknik destek ve rehberlik sağlar.

• Mevsimsel ve mevsimsel olmayan influenza viruslerinin 
analizini yapmak

– Influenza A(H5N1)

– Pandemic influenza A(H1N1) 2009
• Örneklerin depolanması ve saklanması
• DSÖ-CC merkezleriyle suşların paylaşımı
• Antiviral duyarlılık testlerinin yapılması
• Verilerin analizi

Presenter
Presentation Notes
NICs should be responsible for:�Providing technical support and guidance to sentinel sites on appropriate specimen collection, packaging, transport and storage.Receiving, registering and storing specimens from cases of SARI and ILI/ARI, from sentinel sites and any other sites.Performing the following analyses on seasonal influenza viruses from sentinel site specimens and on viruses received from other laboratories:Virus typing and subtyping preferably by molecular (RT-PCR) methods.Virus isolation on a representative sample of influenza positive specimens and subtyping using the WHO CDC reagents kit.Performing subtyping of viruses other than seasonal influenza, particularly those known to have crossed the species barrier and infected humans. At a minimum, capacity to subtype pandemic influenza A(H1N1) 2009 and avian influenza A(H5N1) is recommended. Archiving and storing original clinical specimens at -70C or in liquid nitrogen for at least one year. Sharing with the WHO CCs a representative sample of seasonal and pandemic influenza virus isolates, all isolates that react poorly with the WHO CDC reagents kit, and all novel viruses detected.Conducting antiviral susceptibility testing on influenza viruses, where possible.Maintaining the linkage between the Unique ID numbers assigned by the sentinel site and the specimen identification number assigned by the laboratory. This link is crucial to the analysis of sentinel system surveillance data.  WHO. WHO External Quality Assessment Project for the Detection of Subtype Influenza A Viruses by PCR.  http://www.who.int/csr/disease/influenza/eqa20070706.pdf 



Ülkemizdeki Durum

• Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
Ulusal İnfluenza Merkezi(58 il)
– İstanbul,İzmir,Adana BHM’ne de laboratuvarlar 

kurulmaktadır.

• İstanbul Tıp Fakültesi-Ulusal İnfluenza Referans 
Laboratuvarı(23 il)



Laboratuvarlar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarı
RSHMB Viroloji Laboratuvarı



Vaka tanımı
Klinik tanımlama:

Kişide başka bir nedenle açıklanamayan; ani başlangıçlı ateş 
(>38°C) ve öksürük ve/veya boğaz ağrısı ile karakterize 
hastalık

Tanı için laboratuvar kriterleri:
Nazofaringeal sürüntü veya aspirasyon örneğinden influenza 
virüs izolasyonu veya viral antijenin gösterilmesi

Vaka sınıflaması:
Olası Vaka: Klinik tanımlama ile uyumlu vaka
Kesin Vaka: Laboratuvar kriterleri ile doğrulanmış olası vaka



Laboratuvar incelemesi 
Hastadan 
klinik 
örneklerin 
alınması:

DOĞRU ÖRNEK ALMA METODU Miktar Uygun örnek alma 
zamanı

Boğaz sürüntüsü: Örnek klinisyen tarafından alınmalıdır. Boğaz 
iyice aydınlatılmalı,, tükürük karışmasını önlenmek amacıyla dil 
basacağı ile dile bastırılmalı ve ardından posterior farinks, tonsiller
ve inflamasyonlu bölgelere bir steril eküvyonun (dakron eküvyon) 
kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınmalı ve. eküvyon hemen 4-5 ml 
kadar VTM içeren tüpe konulmalıdır.

- Semptomların 
başlangıcından
sonraki en geç 5 gün 
içinde

Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dakron
eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların yeterince 
emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 
4-5 ml kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun deliğinden yeni 
bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport 
tüpüne konur.

- Semptomların 
başlangıcından
sonraki en geç 5 gün 
içinde

Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse 
ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire 
edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 ml VTM verilip aspire 
edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal <2 ml ise üzerine VTM 
eklenir. >2 ml ise ekleme yapmaya gerek yoktur.

>2 ml Semptomların 
başlangıcından
sonraki en geç 5 gün 
içinde



Uygun transport şartları
Örneklerin 
laboratuvara
gönderilmesi:

UYGUN TRANSPORT ŞARTLARI Şehir-içi Şehirlerarası 
transport

Boğaz/Burun sürüntüsü, 
Nazofaringeal aspirat:
Örnekler/eküvyonlar hemen VTM 
içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida 
kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya 
flasterle kapatılmış tüpe konmaz).

<48 saat, soğuk 
zincirde 
laboratuvara 
ulaştırılır. 

<48 saat, soğuk 
zincirde, 
kurye/kargo ile 
laboratuvara 
ulaştırılır.



Şekil 4

Şekil 3

5- Tüpün üzerine mutlaka 
hastanın adı-soyadı yazılır (Şekil 4)
6- Tüp;
• dik şekilde, 
• soğuk zincir koşulları sağlanarak 
7- hasta bilgi formu ile birlikte laboratuara 

gönderilir
8- yurt dışı seyahat öyküsü sorgulanıp 

formun alt kısmına nereye olduğu not 
alınmalı

www.rshm.gov.tr
- F65 INFLUENZA HASTA BİLGİ FORMU

- Numune Gönderme Prosedürü

SIVI TRANSPORT VASATI (VTM) İLE NUMUNE 
ALMA ve GÖNDERME 

http://www.rshm.gov.tr/�
http://www.rshm.gov.tr/F65FORMU.doc�
http://www.rshm.gov.tr/F65FORMU.doc�
http://www.rshm.gov.tr/F66FORMU.doc�
http://www.rshm.gov.tr/F66FORMU.doc�
http://www.rshm.gov.tr/Numunegondermeproseduru.ppt�


VİROCULT İLE NUMUNE ALMA ve GÖNDERME 

•Tekli paketler;
•Eküvyon Çubuğu
•Transport vasat

•YARI KATI
• Uygulanışı: 

- Eküvyon çubuğu ile örnek   
alınır

- Eküvyon tüp içerisine  
yerleştirilir
- İYİCE KAPATILIR
- Hasta adı-soyadı tüpün 

üzerine yazılır



e



Laboratuvar Çalışmaları

1- Örneklerin kabulu-otomasyon sistemine kaydı-
(Merkez Numune Kabul Birimi)

2- Örneğin laboratuvara kabulu ve kayıt
3- Örneğin hazırlanması 
4- - PCR

- Hücre kültürü
- Stok (-80) 
amacıyla üçe bölünmesi;
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Laboratuvar Testleri

• Real Time PCR 
• Hücre kültüründe virus izolasyonu
• Hemaglutinasyon– Hemaglutinasyon  inhibisyon 

testleri
• IFAT



Sezonal İnfluenza-Pandemik İnfluenza H1N1 
için

Laboratuvar Algoritması

– “in-house” real-time PCR (CDC protokolu)
• İnfluenza A / İnfluenza B/Sw H1

– İnfluenza A/B/SwH1(-) ise
→ diğer solunum yolu virüsleri açısından inceleme 

devam
– İnluenza B (+) ise
→ sezonal influenza
– İnfluenza A (+) fakat SwH1 (-) ise
→ Mevcut primerler ile H1,H3 ve H5 alttiplendirimi



İnfluenza Sürveyansı
Kasım 2005 – Temmuz 2006

TÜRKİYE  Laboratuvar Sonuçları

3189
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36

146

158

toplam numune
pozitif
A
B



İnfluenza Sürveyansı
Kasım 2005 – Temmuz 2006

TÜRKİYE Laboratuvar Sonuçları
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adenovirus



İnfluenza Sürveyansı
Kasım 2006 – Mayıs 2007

TÜRKİYE  Laboratuvar Sonuçları

2586

77

95

172

72

toplam numune
pozitif
A
B



İnfluenza Sürveyansı
Kasım 2006 – Mayıs 2007

TÜRKİYE Laboratuvar Sonuçları
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influenza A
İnfluenza B
parainfluenza
rsv
adenovirus



İnfluenza sürveyansı, 2005 - 2006                   
2006 - 2007, 
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Numune Sayısı pozitif İnfluenza A-B Diğer

2005 / 2006
2006 / 2007



Dönem
(40-22.hafta)

Gelen 
örnek

Pozitif(%) İnf. A İnf.B Diğer

2005-06 3189 304(%9.5) 110 36 158

2006-07 2586 244(%9.4) 95 77 72

2007-08 1956 453(%23.1) 292 136 25

2008-09(Ankara)
(07.10.2008/26.04.2010)
(24.04.2010/23.10.2009)

1470
1943

189(%12.8)
376(%19.3)

53
376(H1N1)
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ULUSAL İNFLUENZA LABORATUVARLARI SONUÇLARI



EuroFluPlatform

• DSÖ-Avrupa Bölgesi bilgi paylaşım ağı

• 53 ülke(883 milyon nüfus)

• Epidemiyolojik,virolojik  surveyans verilerinin 
tanımlanması

• ECDC  ve WHO Global Influenza Programı ile 
verilerin paylaşımı

• Haftalık bültenle verilerin paylaşımı

(http://www.eiss.org/cgifiles/bulletin_v2.cgi)





2008-2009 sezonu Avrupa verileri
31,234 virus araştırılması (sentinel ve non-sentinel);

25,968 (83%) tip A (11,673 subtip H3, 1,431 subtip H1 12,864 
tiplendirilemeyen) 5,266 (17%) tip B

2008 de Avrupa’da Influenza A(H3N2) dominant suş ancak
2009 da ara sezonda ise Pandemik A(H1N1) dominant





TEŞEKKÜR EDERİM
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