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Özet

Etkili afl›lar›n varl›¤›na, kemoprofilaksi ve tedavide kullan›lan antiviral tedaviye ra¤men, influen-
za virus enfeksiyonlar› tüm dünyada önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmekte-
dir. ‹nfluenza viruslar› tüm yafl gruplar›n› etkileyen ve her y›l epidemiler yapan akut solunum yolu
hastal›klar›na neden olmaktad›r. ‹nfluenza enfeksiyonu s›ras›nda ciddi komplikasyon ve mortalite
riski gebe kad›nlarda, kronik kardiyopulmoner, renal, metabolik, hematolojik hastal›¤› olanlarda ve
immünkompromize bireylerde daha fazlad›r. Bu grup hastalarla birlikte ufak çocuk ve yak›n temas-
l›lar›n›n afl›lanmalar› hastal›¤›n kontrolü aç›s›ndan gereklidir. Çocukluk yafl grubunda üniversal inf-
luenza afl›lamas› için henüz erkendir; ancak ekonomik ve lojistik destek sa¤land›¤›nda bu konuda
da giriflimler yap›lmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.

Anahtar kelimeler: influenza, afl›, çocuk, epidemiyoloji

Abstract

Influenza: Vaccination and Epidemiology

Influenza virus infection continues to cause significant morbidity and mortality despite the availa-
bility of effective vaccines and antiviral therapy for prevention and treatment of influenza. Influenza
viruses can cause annual epidemics of acute respiratory diseases that affect all ages. Although serious
morbidity and mortality can result from influenza infection in any person, the risk of complications is
increased among pregnant women, individuals with underlying chronic cardiopulmonary, renal, me-
tabolic, and hematological conditions, and those with immunocompromising diseases. It appears that
more widespread influenza immunization of young children and their close contacts is justified. An
immediate recommendation for universal immunization appears to be premature, until logistic and
economic issues have been further evaluated.

Keywords: influenza, vaccine, children, epidemiology

‹nfluenza, tüm dünyada k›fl aylar›nda görü-
len akut solunum yolu hastal›klar›na ba¤l› mor-
biditenin en önemli nedenidir (1-4). ‹nfluenza
viruslar› ilk izole edilen ve tan›mlanan insan so-

lunum yolu virusu olup ayr›ca en çok araflt›r›lan
ve biyolojik, epidemiyolojik ve klinik özellikle-
ri en iyi anlafl›lm›fl viruslard›r. Yaflam standartla-
r›n›n iyileflmesi, etkili afl›lar›n varl›¤›, yeni anti-
virallerin ve antibiyotiklerin gündeme gelmesi-
ne ra¤men influenzaya ba¤l› mortalite h›zlar›n-
da azalma olmam›flt›r (4).

Mevsimsel influenza salg›nlar› s›ras›nda has-
tal›k tüm yafl gruplar›nda görülebilir ve hasta-
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lananlar›n büyük k›sm›nda enfeksiyon selim
seyirlidir. Ancak özellikle yafll›larda, kardiyo-
pulmoner hastal›¤› olan kiflilerde ve immün
sistemi bask›lanm›fllarda hastal›k a¤›r seyreder
ve komplikasyonlar geliflebilir (5). Ayr›ca has-
tal›k sonucu çok say›da iflgünü kayb›, okul
devams›zl›¤›, poliklinik ve hastanelerde mu-
ayene ve tedavi sonucu y›¤›lmalar ve hospita-
lizasyonda art›fl olmaktad›r. Tüm dünyada in-
san sa¤l›¤›n› ve ülke ekonomilerini bu kadar
fazla etkileyen baflka bir enfeksiyon hastal›¤›
yoktur (1-3).

‹nfluenzan›n t›p tarihinde ilk kez ne zaman
ortaya ç›kt›¤›n› saptamak mümkün olmasa da
en az 2000 y›ld›r var oldu¤u bilinmektedir. T›p
tarihinin saptad›¤› ilk pandemi 1580 y›l›nda
bildirilmifltir. 19. yüzy›lda influenza hastal›¤›
nezle ve pnömonisi olan bir hastadan izole
edilen Haemophilus influenzae’ya ba¤lanm›fl-
t›r. Ancak 1933’te influenza A izolasyonu ile
daha önceki epidemi ve pandemilerin nedeni
oldu¤u saptanm›fl ve ilk afl› uygulamas› 1930’lu
y›llarda gerçeklefltirilmifltir (3).

‹nfluenza virusunun özellikleri: ‹nfluenza
viruslar› Orthomyxoviridae ailesinden, ple-
omorfik, zarfl›, negatif sens tek sarmal RNA
içeren, 80-120 nm çap›nda viruslar olup yap›-
sal proteinlerinin antijenik özelliklerine göre
A, B ve C olmak üzere 3 altgruba ayr›l›rlar. Yü-
zey glikoproteinleri hemaglütinin (HA) ve nö-
raminidaz (NA) aktivitesi gösterirler. ‹nfluenza
C viruslar› NA içermezler (1). HA kona¤›n an-
tikor yan›t›n›n yönlendirildi¤i ana protein olup
virusun konak hücre yüzeyinde bulunan siya-
lik asit terminallerine ba¤lanmas›n› sa¤lar. NA
ise virus yüzeyinde daha az say›dad›r ve en-
fekte hücrelerden olgunlaflm›fl virusun sal›n-
mas›n› kolaylaflt›r›r (2).

Epidemik influenza hastal›¤›na A ve B tiple-
ri neden olurlar. ‹nfluenza A viruslar› HA ve
NA antijenlerinin özelliklerine göre altgruplara
ayr›l›rlar. On befl farkl› HA (1-15 aras›) ve 9
farkl› NA (1-9 aras›) influenza A subtiplerinin
özgül antijenik yap›s›n› oluflturur. Sadece 3 HA

alttipi (H1, H2, H3) ve 2 NA alttipi (N1, N2) in-
sanlarda hastal›k yapmaktad›r (4,6). Dünya
Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) nomenklatürüne göre inf-
luenza sufllar›n adland›r›lmas›nda izolat tipi,
konak (hayvan kökenli sufllarda), izole edildi-
¤i co¤rafik bölge, izolasyon y›l›, laboratuvar
identifikasyon numaras› ve influenza A sufllar›
için HA ve NA özellikleri belirtilir. Örne¤in
“Rus” influenza A suflu flöyle adland›r›l›r:
A/USSR/90/77(H1N1).

‹nfluenza A viruslar› do¤al olarak insan› en-
fekte ederler. Virus izolasyonundan beri elde
edilen verilere göre, insanlarda yayg›n dolaflan
virus H1N2 ve H3N2 alttipleridir. Bununla bir-
likte influenza A viruslar›n›n alttiplerinin hepsi
vahfli su kufllar›ndan da izole edilebilir (3,7).
‹nfluenza A viruslar› ayr›ca kümes hayvanlar›-
n›, domuz, at, yunus ve balina gibi deniz me-
melilerini enfekte edebilirler. ‹nfluenza B ve C
viruslar› ise primer olarak insanlar› enfekte
ederler (1,3).

‹nfluenza epidemiyolojisi: ‹nfluenza epide-
mi ve salg›nlar›n›n mevsimselli¤i dünyan›n
farkl› bölgelerinde farkl› özellikler göstermek-
tedir. Il›man iklimlerde mevsimsel salg›nlar geç
sonbahar ile k›fl aylar›nda bafllar, k›fl›n son ay-
lar›na do¤ru pik yapar. Sporadik vakalar ve
ufak salg›nlar yaz aylar› da dahil olmak üzere
y›l›n tüm aylar›nda görülebilir. Tropikal iklim-
lerde ise influenzan›n mevsimsel özellikleri
pek saptanamaz (1,3,4).

Y›ll›k epidemiler influenza A virusunun
özelli¤idir. ‹nfluenza B viruslar› ise 3-4 y›lda
bir epidemilere neden olurlar. Tüm dünyada
yürütülen etkin sürveyans sayesinde y›l içinde
dolaflan influenza A ve B viruslar›n›n serotip-
leri düzenli olarak belirlenmektedir (1). Top-
lumlarda influenza epidemi veya salg›nlar› ti-
pik olarak 6-8 hafta sürer. Epideminin büyük-
lü¤ü ve etkilerini belirleyen birçok faktör var-
d›r. Bunlar aras›nda virusun antijenik varyas-
yonu, virülans›, bulafl›c›l›¤›, toplum immünite-
si ve etkilenmifl topluluklar›n özellikleri yer
almaktad›r (3).
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‹nfluenza viruslar› genetik farkl›laflma özel-
li¤i aç›s›ndan solunum viruslar› aras›nda ben-
zersizdirler. ‹ki farkl› genetik de¤ifliklik gelifle-
bilir; Antijenik drift ve antijenik shift. ‹nfluenza
A ve B viruslar›n›n HA ve NA’lar›nda meydana
gelen minör antijenik de¤ifliklikler “antijenik
drift” olarak adland›r›l›r ve influenza epidemi-
lerinden sorumludur. Antijenik drift bu prote-
inleri kodlayan genlerde oluflan nokta mutas-
yonlar›n›n birikimi sonucu geliflmektedir. Bu
de¤ifliklikler virusun bir önceki epidemiden
sorumlu olan virusa karfl› geliflen nötralizan
antikor etkisinden korunmas›n› ve yeni bir epi-
demi yapmas›n› sa¤lar (1,6,8). Toplumda eski
varyantlara karfl› geliflen antikor s›kl›¤› art›nca,
eski dominant varyantlar yok olmakta ve yeni
antijenik varyantlar dominant hale gelmekte-
dir. Yeni antijene karfl› geliflen antikor s›kl›¤›
da art›nca, bu kez yeni antijenik varyant orta-
ya ç›kmaktad›r. Bu yenilenen antijenik yap›,
sürekli duyarl› bir insan kitlesinin kalmas›n› ve
epidemilerin süreklili¤ini sa¤lamaktad›r (3).

“Antijenik shift” ise nadir bir olay olup inf-
luenza A virusunda meydana gelen majör bir
antijenik de¤ifliklik sonucu var olan influenza
A viruslar›n›n hepsinden farkl›, yeni bir HA
ve/veya NA içeren bir suflun ortaya ç›kmas›na
neden olur. Bu “yeni virus” yeterince bulaflt›r›-
c›l›k da kazan›rsa h›zla global yay›l›m sonucu
pandemi oluflturur (1,3). ‹nfluenza pandemile-
ri öngörülemez ve nadirdir, ancak yeni influ-
enza A virusunun global yay›l›m›na yol açarak
tüm yafl gruplar›nda artm›fl mortalite ve morbi-
diteye neden olabilece¤i için de çok önemlidir.
Sadece influenza A viruslar›nda gerçekleflen
“antijenik shift” 2 flekilde olabilir (3).

Birinci olas›l›k, ayn› konakta iki farkl› influ-
enza A alttipinin varl›¤› ve bunlar aras›ndaki
genetik al›flverifltir (8). Örne¤in, domuzlar›n
ayn› anda hem avian influenza A virusu hem
de insan influenza A virusu ile enfekte olmas›
bu iki virus aras›nda gen de¤iflimine neden
olabilir. Domuzlar bu gen kar›fl›m›n›n olabile-
ce¤i en elveriflli konakt›r; çünkü hem avian,

hem domuz, hem de insan influenza A virusu
enfeksiyonlar›na duyarl›d›rlar. Kufllar ise influ-
enza A viruslar›n›n son rezervuar›d›r. 1957 ve
1968 pandemilerine neden olan viruslarda in-
san ve avian influenza A viruslar› aras›ndaki
genetik al›flverifl kan›tlanm›flt›r (1,3).

‹kinci olas›l›k ise avian viruslar›n direkt ola-
rak insana bulaflmas› ve yeni konak koflullar›na
uyum sa¤lamas›d›r. 1997’de bu tür bulaflma
Hong Kong’da kümes hayvanlar›nda salg›n ya-
pan H5N1 suflunun 18 kiflide enfeksiyon yap-
mas› ile gerçekleflti ve alt› hasta kaybedildi. Bu
olay avian influenza A viruslar›n›n ara konakta
genetik al›flverifl olmaks›z›n ve yeni bir virus
oluflmadan direkt olarak insana da bulaflabile-
ce¤i ve hastal›k yapabilece¤ini göstermektedir
(9,10). Böylece influenzan›n hayvan rezervuar-
lar›nda geliflebilecek yeterince virülan bir su-
flun insanlarda h›zla yay›larak pandemiye yol
açabilece¤i varsay›m› geçerlili¤ini korumakta-
d›r (4). Gerçekten de H5N1 suflu 2004 y›l› ba-
fl›nda Güneydo¤u Asya’da tekrar ortaya ç›km›fl-
t› (11). Asya’da 4-5 milyon kümes hayvan›n›n
ölümüne veya telef edilmesine neden olan sal-
g›ndan sonra Tayland ve Vietnam’da 23 insan
vakas› bildirildi ve 18’i kaybedildi. Bu salg›n s›-
ras›nda insandan insana bulaflma kan›tlanama-
d› ise de baflka bir salg›n s›ras›nda ayn› insan-
da hem avian hem de insan influenza suflunun
varl›¤›nda oluflabilecek genetik al›flverifl sonucu
çok patojen bir suflun ortaya ç›kabilme ve solu-
num yolu ile insanlar› enfekte edebilme olas›l›-
¤› bilim adamlar›n›n en büyük korkusudur.

‹nfluenza pandemileri: Yeni bir influenza
alttipi oluflur ve h›zla yay›l›rsa, global pande-
miler meydana gelir ve mortalite ve morbidite-
de önemli art›fllar görülür. 20 yüzy›lda influen-
za A virusunun yeni alttiplerine ba¤l› olarak
geliflen 3 pandemi görülmüfltür. 1918-19 y›lla-
r›nda “‹spanyol gribi”, influenza A (H1N1)
virusuna ba¤l› geliflmifl ve tüm dünyada 20 mil-
yon kiflinin ölümüne neden olmufltur. 1957’de
bafllayan “Asya gribi” pandemisinde H2N2 ve
1968’deki “Hong Kong gribi” pandemisinde
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H3N2 viruslar› etkendi. Her seferinde de yeni
oluflan virus bir öncekinin yerini alarak uzun
y›llar dolafl›mda kalm›flt›r. 1977’de H1N1 virus-
lar› 1957 H2N2 salg›n›ndan beri 20 y›ll›k yok-
luktan sonra tekrar ortaya ç›km›fllar ve daha
önce bu virusla temas etmemifl çocuk ve genç
eriflkinleri enfekte etmifllerdir (1,3). Deneyim-
ler, pandemilerin düzensiz olarak önceden ön-
görülemeyen aral›klarla meydana geldi¤ini
göstermektedir (2). Bu pandemilerin verilerine
bakarak yeni bir pandeminin yak›n tarihte ger-
çekleflmesi kaç›n›lmazd›r.

Pandemi bafllad›¤›nda viruslar›n h›zla tüm
dünyaya yay›laca¤› beklendi¤inden salg›n›n et-
kilerini azaltacak önlemleri almak için çok geç
olacakt›r. Dolay›s› ile planlamalar ve önlemle-
rin erken bafllat›lmas› flartt›r. Burada en önem-
li nokta influenzan›n global sürveyans›d›r.
Böylece dünyan›n herhangi bir yerinde gelifle-
cek yeni bir virus erkenden saptanacak ve bin-
lerce insan›n yaflam› kurtar›labilecek ve belki
de pandemide kullan›labilecek afl› da gelifltiri-
lebilecektir (3).

‹nfluenza atak h›z›: ‹nfluenza A ve B epi-
demileri s›ras›nda en yüksek atak h›z›, okul
çocuklu¤u ve oyun çocuklu¤u döneminde sap-
tanmaktad›r. Enfeksiyon h›z› ufak çocuklarda
%40 iken genç eriflkinlerde %10-20’dir
(1,3,6,12). Ev içinde çocuklar ile temas eden
eriflkinlerde atak h›z› çocuk ile temas› olma-
yanlara göre anlaml› olarak daha yüksektir
(13). Çocuklardaki influenzan›n en s›k görül-
dü¤ü dönem, genellikle eriflkininkinden önce
gelmektedir ve çocuklar hastal›¤›n toplum için-
de yay›lmas›na neden olmaktad›rlar (1,4).

‹nfluenza enfeksiyonunun yay›l›m› okul,
üniversite, askeri k›flla, çocuk yuvas› gibi or-
tamlarda çok h›zl›d›r (1,4). Toplum salg›nlar›
s›ras›nda eriflkinlerde, süt çocuklar› ve yenido-
¤anlarda nozokomiyal enfeksiyonlar da gelifle-
bilir. Hastane ortam›nda risk grubunda yer
alan hastalar› akut solunum enfeksiyonu tan›s›
alan hasta ve personelden izole etmek gerek-
mektedir (4).

‹nfluenzaya ba¤l› mortalite ve morbidite
özellikle gebe kad›nlarda, yenido¤anlarda, alt-
ta yatan kronik kardiyopulmoner hastal›k, me-
tabolik, renal veya hematolojik hastal›¤› olan-
larda ve immünkompromize bireylerde daha
yüksektir (1,4,14,15). ‹nfluenza sa¤l›kl› çocuk-
larda da her y›l önemli morbiditeye neden ol-
maktad›r. Altta yatan kronik hastal›¤› olan, 0-4 yafl
aras› çocuklarda hospitalizasyon oran› 100 000’de
500 iken sa¤l›kl› çocuklarda 100 000’de
100’dür. Befl ile 14 yafl aras› çocuklarda ise alt-
ta yatan hastal›¤› olanlarda bu oran 100 000’de
200 iken, sa¤l›kl› çocuklarda 100 000’de 20-40
olarak bildirilmektedir (15,16). Pandemiler d›-
fl›nda influenza epidemileri nispeten hafif se-
yirli olup yüksek atak h›z›na ra¤men mortalite
%1’dir (6).

Patogenez ve immünite: virus enfekte bire-
yin öksürük veya hapfl›rmas› s›ras›nda d›fl orta-
ma saç›lan ufak aerosol partiküllerinin inhalas-
yonu veya solunum sekresyonlar› ile direkt te-
mas sonucu bulafl›r (1). Hastal›¤›n kuluçka sü-
resi s›kl›kla 2 gün olup 1-4 gün aras›nda de¤ifl-
mektedir. ‹nfluenza çok bulafl›c›d›r ve hasta
olan kiflilerde semptomlar›n geliflmesinden 24
saat öncesinde virus yay›l›m› bafllar. Eriflkinler-
de virus nazofarinksten 6-8 gün, ufak çocuk-
larda ise 2 hafta süreyle izole edilebilir (2,17).
Patogenez çok iyi bilinmemekle birlikte, en-
feksiyon ve viral replikasyon primer olarak so-
lunum yolunun kolumnar epitelinde meydana
gelmektedir. Enfekte olan epitel hücrelerinde
nekroz, ödem ve enflamasyon h›zla geliflir.
Bakteriyel süper enfeksiyon geliflmezse, epitel
hücrelerinin onar›m› 3-5. günde bafllar; ancak
silyer fonksiyon ve mukus yap›m›n›n normale
dönmesi için 2 hafta gerekmektedir (1,4).

‹nfluenzaya karfl› geliflen ba¤›fl›kl›k humo-
ral, sekretuar ve hücresel immünitenin komp-
leks kar›fl›m›ndan oluflur. Hastal›¤›n kuluçka
süresi çok k›sa oldu¤undan amnestik antikor
uyar›lmas› yeterince koruyucu olamaz. Ancak
var olan az miktardaki antikor yine de enfeksi-
yondan korunmada önemlidir. Do¤al enfeksi-
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yon sonucunda NA, HA ve di¤er antijenlere
karfl› antikor yan›t› geliflir (1,4). ‹nfluenza sis-
temik bir enfeksiyon olmaktan çok, solunum
epitelinin enfeksiyonu oldu¤undan, kanda do-
laflan bu antikorlar›n ne kadar koruyucu oldu-
¤u tart›flmal›d›r. Ancak çal›flmalar serum anti-
kor titreleri ile koruyuculuk aras›nda pozitif
korelasyon gösterdi¤inden, lokal antikorlar›n
yan› s›ra, serum antikorlar›n›n da koruyuculuk-
ta önemli oldu¤u kabul edilmektedir (18).

Çocukluk ça¤›nda geçirilen ilk influenza
enfeksiyonunun immün sistemde iz b›rak›p
b›rakmad›¤› da tart›flma konusu olmufltur. Ba-
z› kan›tlar ilk karfl›lafl›lan virusa ait antikor ya-
n›t›n›n uzun süre devam etti¤ini gösterse de
çal›flmalar koruyuculu¤un ancak yeni influen-
za virusu daha önce karfl›lafl›lan antijenlerle
benzerlik gösterdi¤i zaman geçerli oldu¤u yö-
nündedir. Do¤al enfeksiyon sonras› o sufla
karfl› kazan›lan ba¤›fl›kl›k en az 4 y›l devam
etmektedir. Ayn› sufl ile reenfeksiyon süresi-
nin enfeksiyonun geçirildi¤i yafl ile iliflkili ol-
du¤u da gösterilmifltir. Büyük çocuklarda re-
enfeksiyon süresinin süt çocuklar›na ve ufak
çocuklara göre daha uzun oldu¤u bildirilmek-
tedir (4,19).

‹nfluenza enfeksiyonunda klinik tablo: ‹nf-
luenza enfeksiyonu vakalar›n %30-50’sinde
asemptomatik geçirilir; ancak bu kifliler de ye-
terince enfeksiyöz olup hastal›¤› baflkalar›na
bulaflt›rabilirler (20). Hastal›k klasik olarak ani
geliflen, s›kl›kla titremeyle birlikte olan yüksek
atefl, bafl a¤r›s›, halsizlik, ifltahs›zl›k, yayg›n kas
a¤r›s›, afl›r› yorgunluk ve kuru öksürük ile ka-
rakterizedir. Bu bulgular› bo¤az a¤r›s›, nazal
konjesyon izler ve öksürük daha belirgin hale
gelir. Nadir olmakla birlikte, konjunktival en-
jeksiyon, kar›n a¤r›s›, bulant› ve kusma klinik
tabloya efllik edebilir (1,3,4,21). Hastal›k tipik
olarak 1 haftada iyileflir, ancak öksürük ve hal-
sizlik birkaç gün veya birkaç hafta daha devam
edebilir. Erken süt çocuklu¤u döneminde inf-
luenza, sepsis benzeri bir tabloya neden olabi-
lece¤i gibi pnömoni, bronfliyolit veya krup et-

keni de olabilir. Yenido¤anlarda apne s›k bir
bulgudur. Çocuklarda atefl eriflkinden çok da-
ha yüksek olabilir ve febril konvülsiyon gelifle-
bilir. Kusma, kar›n a¤r›s›, ishal, miyozit, krup
ve otitis media gibi di¤er bulgular çocuklarda
s›kt›r (1,4).

‹nfluenza B virusu influenza A’ya benzer
klinik tabloya neden olmakla birlikte, daha ha-
fif seyirlidir; çocuk ve genç eriflkinlerde daha
s›kt›r. ‹nfluenza C ise çocuk ve eriflkinlerde ha-
fif bir üst solunum enfeksiyonuna neden olabi-
lir (6).

Komplikasyonlar: ‹nfluenza seyri s›ras›nda
geliflebilen komplikasyonlar ufak çocuklar-
da, yafll›larda ve kronik hastal›¤› olanlarda
daha s›kt›r. En s›k komplikasyonlar bakteri-
yel süper enfeksiyonlard›r. Enfekte bireylerin
%10-50’sinde otitis media geliflir (1,15). Se-
konder bakteriyel pnömoni, ateflin tekrar
yükselmesi, balgaml› öksürük ve akci¤er gra-
fisinde lober konsolidasyon ile karakterize
olup en s›k etkenler Streptococcus pneumo-
niae, Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae ve grup A streptokoklard›r. Pri-
mer viral pnömoni nadir geliflir ve s›kl›kla fa-
taldir (1,4). Ayr›ca miyokardit, ensefalit,
transvers miyelit, Guillain-Barré sendromu,
aspirin kullananlarda Reye sendromu da ge-
liflebilir. ‹nfluenza B enfeksiyonlar› s›ras›nda
gastroknemius ve soleus kaslar›nda fliddetli
a¤r› ve hassasiyet ile karakterize miyozit ge-
liflimi de bildirilmifltir (1,2).

Tan›: ‹nfluenzan›n spesifik tan›s› gereksiz
antibiyotik kullan›m›n› azaltacak ve spesifik
antiviral tedaviyi yönlendirecektir. Tan› özel-
likle hastaneye yat›r›lan vakalarda ve a¤›r has-
tal›¤› olanlarda gerekmektedir (1). Tan›da
virusun nazofarinksten al›nan örneklerde üre-
tilmesi esast›r. Virus miktar› ilk 72 saatten
sonra h›zla azalaca¤› için kültür örneklerinin
mümkün oldu¤u kadar erken al›nmas› gerek-
mektedir (2). Kültür geç sonuç verdi¤inden,
h›zl› tan› yöntemleri gelifltirilmifltir. Bu testle-
rin büyük k›sm› viral antijenlerin radyoimmü-

55



‹nfluenza Afl›s› ve Epidemiyolojisi

56

noessey, fluoroimmünoessey ve enzim immü-
noessey yöntemi ile saptanmas›na dayanmak-
ta, ancak A ve B tiplerini ay›rt edememektedir
(1). Testlerin özgüllü¤ü %45-90, duyarl›l›¤›
%60-95 aras›nda de¤iflmektedir (2,3). PCR
yöntemi ile nükleik asit analizi h›zl› bir yön-
tem olup çok duyarl›d›r ancak kontaminasyon
olas›l›¤› yüksektir (1,4).

‹nfluenza enfeksiyonuna veya afl›lamaya an-
tikor yan›t› hemaglutinasyon inhibisyon,
kompleman fiksasyon, nötralizasyon veya en-
zim immünoessey yöntemleri ile saptanabilir.
Ancak serolojinin tan›daki yarar› s›n›rl›d›r; çün-
kü antikorlar enfeksiyonun 4-6. haftas›nda sap-
tanabilir (1). Retrospektif olarak, akut ve neka-
hat dönemlerinde al›nan serum örneklerinde
antikor seviyelerindeki 4 kat ve üzeri art›fl ile
hastal›k tan›s› konulabilir (2).

Antiviral ajanlarla tedavi ve kemoprofilak-
si: ‹nfluenza virus enfeksiyonlar›nda kullan›-
lan 2 ilaç grubu bulunmaktad›r: Adamantanlar
ve NA inhibitörleri. Adamantan deriveleri ada-
mantadin ve rimantadin olup sadece influen-
za A’ya etkilidirler. NA inhibitörleri ise zana-
mivir ve oseltamivir olup influenza A ve B’ye
etkilidirler (3). Amantadin ve rimantadin kim-
yasal olarak birbirine benzer, oral yoldan kul-
lan›lan ilaçlard›r. Amantadin 1 yafl ve üzerin-
de tedavide, rimantadin ise 13 yafl ve üzerin-
de tedavide, 1 yafl ve üzerinde de profilaksi-
de onayl›d›rlar. Her iki ajan da influenza pro-
teinlerinin fonksiyonlar›n› inhibe eder. Tedavi
ilk 48 saatte bafllat›l›rsa hastal›k ve viral yay›l-
ma süresi 1 gün k›salabilir. (1-4). Ancak ciddi
komplikasyonlar önlenemez. Bu ajanlara kar-
fl› viruslarda h›zla direnç geliflti¤i ve dirençli
viruslar›n etrafa yay›ld›¤› gösterilmifltir. Gast-
rointestinal ve bayg›nl›k, konsantrasyon kay-
b›, sinirlilik ve konvülsiyon gibi santral sinir
sistemi yan etkileri vard›r. Tedavi süresi 3-5
gündür (4).

NA inhibitörleri ise enfekte hücrelerden
virus sal›m›n› azaltarak etkili olurlar. Zanamivir
inhale toz fleklindedir ve 7 yafl ve üzerinde inf-

luenza A ve B enfeksiyonunun tedavisinde
kullan›labilir. Günde 2 kez 5 gün süre ile özel
inhaler arac›l›¤› ile intranazal olarak uygulan›r.
Oseltamivir ise 1 yafl›n üzerinde tedavide ve 13
yafl üzerinde profilakside onaylanm›flt›r
(22,23). Hastal›¤›n ilk 48 saatinde bafllat›l›rlar-
sa, semptomlar› ve viral yay›lmay› 2 gün k›sal-
t›rlar. Ancak komplikasyonlar› önlediklerine
dair veri yoktur. Oseltamivirin en s›k gözlenen
yan etkisi bulant› ve kusmad›r. Zanamivir, ba-
z› vakalarda bronkospazma neden olur; ancak
sistemik yan etkileri nadirdir (2,3).

‹nfluenzada antiviral tedavi klinikteki mini-
mal düzelmenin faydal› olaca¤› kiflilere (yeni-
do¤an, orak hücreli anemi, bronkopulmoner
displazi, ast›m, kistik fibroz, malignite, diyabet
ve kronik böbrek yetersizli¤i olanlarda), hasta-
l›¤›n a¤›r seyretti¤i çocuklara, atletizm yar›flma-
lar›, s›nav ve benzeri özel durumu olanlara
bafllanabilir (2,4).

Kemoprofilaksi ise hiçbir zaman afl›n›n yeri-
ne bir alternatif olarak ele al›nmamal›d›r. ‹nflu-
enza A’ya karfl› kemoprofilaksi baflar›s› klinik
hastal›¤› önlemek aç›s›ndan %70-90’d›r. Ancak
asemptomatik enfeksiyon geliflebilir (1,2). Afl›-
l› kiflilerin kemoprofilaksisi inaktif influenza
afl›s›n›n immün yan›t›n› etkilemez ve yeterli
koruyuculuk sa¤lan›r. Kemoprofilaksi indikas-
yonlar› flunlard›r:
1) Yüksek riskli çocuklar› afl›lamadan sonraki

2 hafta boyunca, yeterli immün yan›t geli-
flinceye dek influenzadan korumak için.

2) Afl›n›n kontrendike oldu¤u durumlarda ço-
cuklar› influenza ve komplikasyonlar›ndan
korumak amac› ile (örne¤in yumurtaya ana-
filaksi derecesinde alerjisi olan çocukta).

3) Yüksek riskli çocuklar›n afl›lanmam›fl yak›n
temasl›lar›nda.

4) Afl›ya antikor yan›t› gelifltiremeyecek kadar
immünsüprese çocuklar› korumak için.

5) Riskli çocuklar›n bulundu¤u kapal› toplum-
larda influenza salg›nlar›n›n kontrolünde.

6) Afl› suflunun dolaflan suflu kapsayamad›¤›
durumlarda afl›l› riskli kiflileri korumak için.
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‹nfluenza afl›s›
‹nfluenza hastal›¤›ndan korunmada ilk ter-

cih edilecek yöntem afl›lamad›r. ‹nfluenzaya
karfl› 2 tip afl› gelifltirilmifltir: ‹naktif virus afl›s›
ve canl› atenüe afl›. Ülkemizde sadece inaktif
virus afl›s› bulunmaktad›r.

‹nfluenza afl›lar› kullan›ma girdikleri 1930’lu
y›llardan beri büyük aflamalardan geçmifltir.
‹naktif virus afl›s› tavuk embriyosunun allanto-
ik kesesinde ço¤alt›l›r. Formalin ile inaktivas-
yon öncesi ultra santrifüj yöntemi ile saflaflt›r›-
l›r. Bu flekilde elde edilen afl› tam hücre afl›s›-
d›r. Tam hücre afl›lar› hâlâ birçok ülkede kul-
lan›mda olmakla birlikte, 1970’den sonra daha
çok subvirion afl›lar› üretilmektedir. Subvirion
veya split afl›s› eldesi için virusun lipid memb-
ran› eter veya deterjan ile parçalanarak yüzey
antijenleri saflaflt›r›l›r. Daha sonra ileri saflaflt›r-
ma teknikleri kullan›larak saf ve subunit afl›s›
elde edilir. Son olarak influenza A virusunun
NA ve HA antijenleri DNA teknikleri kullan›la-
rak elde edilmifltir; ancak henüz bu flekilde li-
sans alm›fl bir afl› yoktur (3).

Afl› içeri¤i: Hemaglutinin inaktif influenza
afl›lar›n›n ana immünojenidir. Afl›lar›n içinde,
afl› eldesi s›ras›nda kullan›lan deterjan ve çözü-
cüler minimal düzeylerde bulunabilir. Ancak
saflaflt›rma ifllemleri bunlar› saptanamayacak
düzeylere indirmektedir. Kullan›mdaki influen-
za virus afl›lar›n›n büyük k›sm›nda antimikrobi-
yal özelli¤e sahip c›va içeren bir bileflik olan ti-
merosal bulunmaktad›r. Rutin çocukluk ça¤›
afl›lar›ndaki timerosal oranlar› belirgin olarak
azalt›ld›¤›ndan bu miktar›n teorik olarak yan
etki gelifltirme olas›l›¤› afl›n›n getirece¤i yarar-
larla karfl›laflt›r›ld›¤›nda önemsenmeyecek dü-
zeydedir (1,3,4).

Kullan›mda olan tüm influenza afl›lar›n›n içe-
ri¤i DSÖ taraf›ndan her y›l tekrar belirlenir.
1948’den beri gelifltirilen bir sistem ile tüm dün-
yadaki laboratuvarlar dolafl›mda olan influenza
viruslar›n›n HA antijenik yap›lar›n› saptamakta-
d›rlar. Bu flekilde elde edilen bilgiler ile yeni afl›-
n›n antijenik yap›s› belirlenmektedir. Afl› üretici-

leri üretimin her aflamas›nda DSÖ taraf›ndan s›-
k› bir flekilde denetlenmektedir. Her üretici fir-
man›n afl›s›n›n farkl› baz› özellikleri olabilir; an-
cak HA immünojenitesi ve yap›s› standartt›r (3).
1978 y›l›ndan beri kullan›mda olan afl›lar›n bü-
yük k›sm› trivaland›r. ‹nfluenza viruslar›nda an-
tijenik de¤ifliklikler s›kça meydana geldi¤inden
afl› yap›s› bir önceki k›fl ve ilkbaharda dolafl›m-
da olan virus tipine göre de¤ifltirilir. Trivalan afl›-
lar 3 virus suflu içerir: ‹nfluenza A (H1N1 ve
H3N2) ile influenza B virusu (1,2). ‹nfluenza afl›-
s›n›n her y›l yap›m›nda ayn› flema izlenmektedir.
Afl› yap›m› için çal›flmalar k›fl›n ilk aylar›nda bafl-
lar. Dolafl›mda olan viruslar saptanarak üreticile-
re bilgiler iletilir. Böylece 6-8 ay içinde yeni afl›
haz›rlan›r. 2004-2205 mevsiminde kullan›mda
olan afl› preparatlar› A/Fujian/2002/411(H3N2),
A/New Coledonia/99/20(H1N1) ve B/Shang-
hai/2002/361 antijenlerini içermektedir (24).

Afl› immünojenisitesi: ‹nfluenza afl›s›n›n
hastal›¤› önleme veya fliddetini azaltmadaki et-
kinli¤i, afl›lanan kiflinin yafl› ve immünolojik
durumu gibi birçok faktöre ba¤l›d›r. Bu faktör-
lerden en önemlisi, afl› sufllar› ile dolafl›mda
olan sufllar aras›ndaki antijenik benzerliktir.
Global influenza sürveyans›ndaki ilerlemeler
sayesinde her y›l dolaflan viruslar ile afl› içeri-
¤inin uyumu artmaktad›r. Genel olarak afl›
virusu ile dolaflan virus uyumunun gerçekleflti-
¤i y›llarda afl›n›n etkinli¤i kan›tlanm›fl influen-
za enfeksiyonlar›nda %70-90’d›r (3,25). Ciddi
komplikasyonlardan korunma, hospitalizasyon
oranlar›nda azalma ve ölümde azalma belirgin
olarak daha fazlad›r. Ancak majör antijenik
shift durumlar›nda afl›n›n etkinli¤i belirgin ola-
rak azalmaktad›r (1).

Daha önce afl›lanmam›fl veya influenza ile
enfekte olmam›fl çocuklarda tek doz afl›lama
ile yeterli koruyuculuk elde edilememektedir.
Bu nedenle 9 yafl›n alt›ndaki çocuklarda ilk
afl›lamada 1 ay ara ile 2 doz trivalan inaktif inf-
luenza afl›s› uygulanmas› gerekmektedir (1,2).
Daha önce afl›lanm›fl çocuklarda ise tek doz afl›
yeterlidir (1,2).
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Normal bireylerin %90’›nda afl›lamay› izle-
yen 2 hafta içinde antikor titresinde art›fl bafl-
lar ve afl›lamadan 4-6 hafta sonra en yüksek
düzeye ulafl›r. Ancak bu antikorlar›n yaklafl›k
%50’si 6 ay içinde azalmaktad›r (26). Koruyu-
culuk sa¤l›kl› genç eriflkinlerde 1 y›ldan daha
uzun süre devam etse de her y›l afl›lanma öne-
rilmektedir. Çünkü her y›l bir ya da daha fazla
afl› antijeninde de¤ifliklik yap›lmaktad›r. Ayr›ca
afl›lamay› izleyen y›l içinde antikor titresinde
azalma saptanmaktad›r (1,3).

‹nfluenza afl›s› intramüsküler uygulan›r.
Subkütan verildi¤inde daha fazla reaksiyon ge-
liflmektedir. Eriflkin ve büyük çocuklarda afl›
deltoid kasa süt çocuklar›nda ve ufak çocuk-
larda ise anterior uylu¤a yap›lmal›d›r. Tablo
1’de farkl› yafllara göre afl› dozu ve uygulama
flekli özetlenmifltir.

‹naktif influenza afl›s› ile ilgili özel durum-
lar: ‹mmün sistemi bask›lanm›fl bireylerde inf-
luenza afl›lamas›na zay›f yan›t geliflmektedir.
Kemoterapi alan çocuklarda ideal afl›lama za-
man› kemoterapi kesildikten en az 3 hafta son-
ras›d›r. Bu s›rada periferik granülosit ve lenfo-
sit say›s› 1000/mm3 üzerinde olmal›d›r. ‹leride
kemoterapi almayacak çocuklarda afl›ya sero-
konversiyon yan›t› daha yüksektir (2,4).

K›sa süreli kortikosteroid kullan›m› ya da al-

terne gün kullan›m durumlar›nda influenza afl›-
s›na immün yan›t etkilenmemektedir. Yüksek
doz steroidin uzun süreli verilmesi (≥2 mg/kg/
gün veya total 20 mg/gün prednizolon veya
eflde¤eri) antikor yan›t›n› etkiler. Bu durumda
yüksek doz steroid al›m› s›ras›nda influenza
afl›lamas› ertelenebilir. Ancak bu ertelemenin
hastan›n mevsim öncesi afl›lanmas›n› etkileme-
mesine dikkat edilmelidir (2).

Alt› ay›n alt›ndaki çocuklarda afl› uygulama-
s› hakk›nda yeterli veri yoktur. Antikor yan›tla-
r› de¤iflkendir. Bu çocuklarda influenza aç›s›n-
dan risk oluflturan kardiyopulmoner hastal›k
gibi bir durum varl›¤›nda büyük çocuklarda ol-
du¤u gibi artm›fl influenza riski söz konusudur.
Ancak bu çocuklarda ne afl›lama ne de aman-
tadin, rimantadin veya NA inhibitörleri ile ke-
moprofilaksi uygundur. Bu durumda riskli ço-
cuklarla yak›n temas› olan büyük çocuk ve
eriflkinlerin afl›lanmas› hastal›ktan korunmada
en geçerli yoldur (1-4).

‹nfluenza afl›s›n›n endikasyonlar›: ‹nfluen-
za afl›s›, yafl ve altta yatan hastal›k nedeniyle
influenza komplikasyon riski artm›fl, 6 aydan
büyük çocuk ve eriflkinler için önerilmektedir.
Yüksek risk grubundaki kiflilerle yak›n temas›
olan sa¤l›k çal›flanlar› ve ev içi temasl›lar› da
afl›lanmal›d›r. Özellikle okullarda, kalabal›k ya-
takhanelerde kalan, spor ekiplerinin üyesi olan
veya bak›mevlerinde kalan kiflilerde de afl›la-
ma önemlidir. Bunun yan› s›ra tamamen sa¤-
l›kl› olan ancak influenza ile enfekte olma ris-
kini azaltmak isteyen tüm çocuk ve eriflkinlere
de afl› uygulanabilir (2). Ancak ekonomik kay-
naklar›n k›s›tl› oldu¤u durumlarda afl›lama
riskli gruplara yönlendirilmelidir. Tablo 2’de
afl› endikasyonlar› belirtilmektedir.

Gebelikte influenza afl›lamas›: ‹nfluenza
ve komplikasyonlar› için risk faktörlerini tafl›-
yan gebelerin, gebelik sürelerine bak›lmaks›-
z›n influenza sezonu öncesinde afl›lanmalar›
gerekmektedir. Ayr›ca herhangi bir risk faktö-
rü tafl›mayan gebelerin de influenza sezonun-
da gebeliklerinin 14. haftas›ndan sonra ya da

Tablo 1. ‹nfluenza afl› uygulamas›

Yafl Doz Doz Uygulama
Say›s› Yolu **

6-35 ay 0.25 mL 1-2* IM

3-8 yafl 0.5 mL 1-2* IM

 

≥ 9 yafl 0.5 mL 1 IM

*‹nfluenza afl›lamas›n›n ilk kez yap›laca¤› 9 yafl›n-
dan küçük çocuklarda en az 1 ay ara ile iki doz afl›
uygulanmas› önerilir. Daha önce afl›lanm›fl olan 9
yafl›ndan küçük çocuklarda tek doz afl› uygulamas›
yeterlidir.

**Büyük çocuklara ve eriflkinlere uygulama deltoid
kas içine, bebek ve küçük çocuklarda ise uylu¤un
anterolateral bölgesine IM olarak yap›lmal›d›r.
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erken lohusal›k döneminde afl›lanmas› öneril-
mektedir. Gebelik s›ras›nda geçirilen influen-
za enfeksiyonunun kalp h›z›n› ve oksijen tü-
ketimini art›rd›¤›, akci¤er kapasitesini düflür-
dü¤ü ve immün fonksiyonlarda bozukluklara
yol açarak komplikasyonlarda art›fla neden ol-
du¤u bilinmektedir. ‹nfluenza afl›s› canl› bir
virus afl›s› olmad›¤› ve majör sistemik reaksi-
yonlar› nadir oldu¤u için birçok uzman gebe-
li¤in herhangi bir döneminde influenza afl›s›-
n›n güvenle uygulanabilece¤ini belirtmekte-
dir. Ancak, ilk trimestrde spontan düflü¤ün s›k
olmas› ve bu dönemde geleneksel olarak ge-
reksiz her türlü giriflimden sak›n›lmas› nede-

niyle, baz› uzmanlar afl›n›n rastlant›sal erken
gebelik kay›plar›yla iliflkilendirilmesinden sa-
k›nmak için uygulamay› ikinci trimestrde yap-
may› tercih etmektedirler (1,2). Gebe kad›nla-
r›n afl›lanmas› transplasental yoldan antikor
geçiflini sa¤layaca¤› için, yenido¤an› da en-
feksiyondan koruyacakt›r (1). Emziren anneye
afl› uygulanmas› emzirmenin güvenli¤ini etki-
lemez. Ayr›ca, emzirme de immün yan›t›
olumsuz olarak etkilemez ve afl› için kontren-
dikasyon de¤ildir (2).

Uluslararas› seyahat: ‹nfluenza salg›n›n›n
oldu¤u bölgelere seyahat edecek kiflilere de
afl› uygulanmal›d›r. Afl› karar› yolculuk yerine,
kal›fl süresine, influenzaya yakalanma riskine
(mevsim, daha önce afl›lanma durumu) ve cid-
di hastal›k geçirme olas›l›¤›na göre verilir. Ku-
zey ve Güney yar›kürelerdeki ›l›man iklimler-
de gezginler yaz aylar›nda da influenza ile kar-
fl›laflabilirler. Özellikle grup halinde yap›lan
gezilerde ve grup içinde influenzan›n dolafl›m-
da oldu¤u bölgelerden gelen kiflilerin varl›¤›n-
da bu risk artmaktad›r (2).

Afl› uygulamas›: ‹nfluenza afl›s› sonbaharda,
influenza sezonu öncesinde yap›lmal›d›r. Ülke-
miz için en uygun zaman ekim bafllang›c›ndan,
kas›m ay›n›n ortas›na kadar olan dönemdir.
Afl›n›n ilk defa yap›ld›¤›, 9 yafl›ndan küçük ço-
cuklarda yeni sezon afl›lar›n haz›r olmas›yla
birlikte, eylül ay›nda ilk dozun yap›lmas› ve
ikinci dozun en erken 1 ay sonra ve aral›k
ay›ndan önce yap›lmas› uygundur. Afl›lama
için uygun f›rsatlar› kaç›rmamak için influenza
afl›s›, riskli hastalara eylül ay›nda afl›n›n ç›kt›¤›
andan itibaren de uygulanabilir. Ayr›ca kas›m
ay›ndan sonra baflvuran riskli vakalara afl›, inf-
luenza mevsimi süresince, hatta mevsim sonra-
s› bile uygulanabilir (4). ‹naktif afl› di¤er afl›lar-
la birlikte ayn› zamanda uygulanabilir, ancak
ayr› enjektörlerle ve farkl› vücut yerlerine ya-
p›lmas› gerekmektedir (2).

Afl› reaksiyonlar›, istenmeyen etkiler ve
kontrendikasyonlar: ‹nfluenza afl›s› enfeksiyöz
olmayan virus içerdi¤inden influenzaya yol

Tablo 2. ‹nfluenza afl›s›n›n endikasyonlar›

A -‹nfluenzaya ba¤l› komplikasyon geliflimi
aç›s›ndan yüksek riskli grup

- 65 yafl üzerinde olanlar

- Kronik pulmoner veya kardiyovasküler hastal›¤›
olan çocuk ve eriflkinler

- Ast›m

- Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›

- Kistik fibroz

- H‹V enfeksiyonu olanlar

- Bak›mevlerinde bulunanlar

- Kronik metabolik hastal›klar (Diyabet vb.)

- Kronik böbrek yetersizli¤i

- Orak hücreli anemi ve di¤er hemoglobinopatiler

- ‹mmünsüprese hastalar veya immünsüpresif
ilaç kullananlar

- Gebeler

- 6 ay-18 yafl aras›, sürekli aspirin tedavisi
almakta olan çocuklar

B - Yüksek riskli kiflilere enfeksiyonu bulaflt›rma
riski olanlar

- Doktor, hemflire ve di¤er sa¤l›k personeli

- Bak›mevlerinde çal›flanlar

- Yüksek riskli hastalarla temas› olabilecek
di¤er kifliler

- Yüksek riskli hastan›n di¤er aile bireyleri
(çocuklar dahil)
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açamaz. Afl›lananlar›n üçte birinden daha az›n-
da saptanan en s›k yan etki, afl›lama yerinde 2
gün kadar süren a¤r› ve lokal reaksiyonlard›r
(1-4,27). Atefl, k›r›kl›k, kas a¤r›s› ve di¤er siste-
mik semptomlar nadiren meydana gelir ve ge-
nellikle ilk kez afl›lanan 2 yafl alt›ndaki çocuk-
larda %10-35 oran›nda görülür. Bu reaksiyon-
lar, afl›lamadan sonraki 6-12 saat içinde bafllar
ve 1 veya 2 gün sürebilir (1).

Nadir olarak baz› vakalarda akut, alerjik re-
aksiyonlar geliflebilir. Ürtiker, anjioödem, aler-
jik ast›m ya da anafilaksi fleklinde olabilen bu
reaksiyonlar afl› bileflenlerinden birine geliflen
afl›r› duyarl›l›ktan kaynaklanmaktad›r. Reaksi-
yonlar›n ço¤u, kullan›mdaki influenza afl›lar›n-
da eser miktarda bulunan yumurta proteinleri-
ne ba¤l›d›r. fiiddetli yumurta alerjisi olan kifli-
lerde bu protein ani afl›r› duyarl›l›k reaksiyon-
lar›na neden olabilir. Yumurta yedikten sonra
ürtiker geliflen, dudaklar›, dili fliflen, akut solu-
num s›k›nt›s› ya da kollaps geçirme öyküsü
olan kiflilerde afl› uygulama karar› uzman dok-
torlar taraf›ndan ayr›nt›l› de¤erlendirme sonra-
s› al›nabilir. Bu kiflilere deri testi ve gerekirse
duyars›zlaflt›rma ifllemi sonras› afl› güvenle uy-
gulanabilirse de, genel yaklafl›m gerek reaksi-
yon gelifltirme riski, gerekse afl›n›n her y›l uy-
gulanma zorunlulu¤u nedeniyle inaktif influ-
enza afl›s›n›n bu kiflilere yap›lmamas› ve ke-
moprofilaksi ile koruma uygulanmas› fleklinde-
dir (1-4).

Baz› y›llar, influenza afl› uygulamalar› Guil-
lain-Barré sendromu (GBS) s›kl›¤›nda hafif bir
art›fl ile birliktedir. Afl›lamadan sonraki 6 hafta
içinde GBS geliflimi ilk kez 1976’daki domuz
kaynakl› influenza afl› kampanyas› s›ras›nda bil-
dirilmekle birlikte, 1990’a dek vaka saptanma-
m›flt›r. Son olarak vaka kontrollü bir çal›flmada,
18-64 yafl aras› kiflilerde influenza afl›s›n›n GBS
riskinin, hafif artt›¤› bildirilmifltir (1,25). Bu ar-
t›fl afl›lanm›fl 1 milyon kiflide 1 vaka fleklindedir.
GBS afl›laman›n bir riski olsa bile, bu risk influ-
enza hastal›¤›n›n getirece¤i risklerin yan›nda
yok say›lacak kadar düflüktür (1).

‹nfluenza afl›lamas› ast›ml› çocuklarda bronfl
hiperreaktivitesinde art›fla neden olmaz ve
akut ast›m alevlenmelerinden de korunma sa¤-
lamaktad›r (28).

Afl›lama s›ras›nda akut febril hastal›¤› olan
kifliler semptomlar düzelene dek afl›lanmamal›-
d›r. Ancak ateflsiz minör hastal›klarda afl› yap›-
labilir.

Üniversal afl›lama: Japonya’da 1977 y›l›n-
dan beri okul çocuklar›na rutin influenza afl›la-
ma program› uygulanmaktad›r ve her y›l bu fle-
kilde 37 000 ile 45 000 ölümün önlendi¤i san›l-
maktad›r. ABD’de de Ekim 2004 tarihinden iti-
baren yüksek riskli kiflilerin afl›lanmas› progra-
m› geniflletilerek 6-23 ay aras› tüm çocuklara
y›ll›k influenza afl›lamas› program› konulmufl-
tur. Riskli gruplara ek olarak, ufak çocuklar›n
ve okul çocuklar›n›n üniversal afl›lamas› bu yafl
grubundaki ciddi morbiditeyi azaltmakla kal-
mayacak, ayn› zamanda salg›n geliflimini ve
yüksek riskli hastalar›n virusla karfl›laflmas›n›
önleyecektir (3,24). Ancak ülkemiz gibi gelifl-
mekte olan ülkeler için üniversal afl›lama he-
nüz erkendir. Bu nedenle afl›lamada önceli¤in
riskli gruplara, gebe kad›nlara, sa¤l›k çal›flanla-
r›na ve yüksek riskli hastalar›n ev içi temasl›la-
r›na verilmesi önerilmektedir.

Canl› afl›
So¤u¤a adapte canl› atenüe influenza afl›la-

r› Rusya’da uzun y›llard›r kullan›lmaktad›r.
Atenüe canl› trivalan afl› içerik bak›m›ndan
inaktif afl›ya benzerdir. Her y›l antijenik var-
yantlar de¤ifltirilir. Virusun do¤al enfeksiyon
yolu olan nazal yol ile verilir ve oluflan immün
yan›t da do¤al enfeksiyona benzer flekilde olu-
flur. Afl›lama sonras› salg›sal IgA ve serum an-
tikorlar›nda art›fl, hücresel immünite ve interfe-
ron yan›t› geliflmektedir (29). Afl› Temmuz
2003’te Amerika Birleflik Devletleri’nde G›da
ve ‹laç Birli¤i (FDA) taraf›ndan onaylanm›fl ve
kullan›ma sunulmufltur. Sa¤l›kl› çocuk, adole-
san ve eriflkinlere önerilmektedir. Befl yafl alt›
ve 50 yafl üzerinde güvenilirlik ile ilgili yeterli
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veri olmad›¤›ndan önerilmemektedir. Befl-se-
kiz yafl aras›nda ilk kez afl›lamada 60 gün ara
ile 2 doz, 9-49 yafl aras›nda ise tek doz intra-
nazal olarak uygulanmaktad›r. ‹naktif influen-
za afl›s›ndan farkl› olarak kronik hastal›¤› olan-
larda, immünsüpresif ajan kullananlarda, ma-
lignite vakalar›nda, uzun süreli salisilat tedavi-
si alanlarda, gebe kad›nlarda ve yumurta veya
afl› komponentlerine karfl› alerjik reaksiyon ge-
çirenlerde canl› atenüe afl› kontrendikedir (30).

Afl›n›n etkinli¤i ilk y›l için %93, ikinci y›l
için ise %86 olarak bildirilmektedir (31). Afl›
çocuklarda iyi tolere edilmekte ve kolay uygu-
lanmaktad›r. Yan etkiler %9 vakada saptanan
hafif rinit ve %5 vakada ilk 2 gün saptanan ha-
fif atefl yükselmesidir. Sonraki dozlarda bu yan
etkiler de azalmaktad›r.
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