
İnfluenza, tüm yaş gruplarını etkilemesi ve tekrarla-
yabilmesi nedeniyle tıbbi müdahale gerektiren akut

solunum yolu hastalıklarının en sık nedenidir. Bulaşı-
cılığı yüksek olan, epidemi ve pandemilere yol açan
bir hastalıktır.

İnfluenza infeksiyonlarının çoğu kendini sınırla-
yan infeksiyonlardır. Bununla birlikte kardiyak ve alt
solunum yolu komplikasyonları, hastaneye yatış ve
ölüm oranlarında önemli derecede artışa neden ol-
maktadır. İnfluenzaya bağlı ölümler çoğunlukla yaşlı-
larda ve altta yatan kalp ya da pulmoner hastalığı
olanlarda görülmektedir[1]. Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD)’nde 1972-1992 yılları arasında influenza-
nın neden olduğu 47.200 ölüm tespit edilmiştir[2].
Bunların içerisinden 11.800’ü pnömoni komplikas-
yonu sonucu meydana gelmiştir.

Son 30 yıl boyunca influenzanın önlenmesi ve
kontrolü için harcanan çabalar primer olarak yaşlı ve
riskli popülasyonda, inaktif influenza aşılarının kulla-
nımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Aşılama günümüzde
korunmada en etkili önlemdir[3]. Birçok ülkede lisans
almış olan amantadin ve rimantadin, influenza A te-
davi ve profilaksisinde uzun süredir kullanılan antivi-
ral ilaçlardır[4]. Bütün bunlara rağmen epidemiler de-
vam etmekte ve anlamlı derecede morbidite ve mor-
taliteye neden olmaktadır. Bu durum korunmada ve

tedavide yeni arayışlara yol açmaktadır. İntranazal
canlı attenüe influenza aşısı ve nöraminidaz (NA) in-
hibitörleri olarak adlandırılan yeni antiviral ilaçlar
son yıllardaki ümit verici gelişmelerdir[1]. 

İNAKTİF İNFLUENZA AŞISI

Günümüzde kullanılan influenza aşıları, gelecek
kış ayında toplumda yayılması muhtemel olan iki tip
influenza A (H1N1 ve H3N2) ve bir tip influenza B
antijenini içeren inaktif, trivalan aşılardır[1,4]. Aşı yu-
murtada üretilmiş, yüksek derecede saflaştırılmış ve
inaktive edilmiş virüslerden elde edilir[5]. Aşının et-
kinliği esas olarak; kişinin yaşına ve immünitesine,
aşının içerdiği virüslerle toplumda dolaşan virüsler
arasındaki benzerliğin derecesine bağlıdır[3]. Aşıla-
nan çocuk ve genç erişkinlerin çoğu yüksek titrede
koruyucu antikor geliştirir. Aşının kapsadığı virüsler
ile toplumda dolaşan virüsler antijenik olarak benzer
olduğunda influenza aşısı 65 yaş altındaki sağlıklı ki-
şilerde %70-90 oranında koruyucudur[6]. Yaşlılar ve
kronik hastalığı olanlarda ise aşıya karşı olan antikor
cevabı genellikle daha düşüktür. Bununla birlikte yaş-
lılarda influenza aşısı pnömoni ve influenzaya bağlı
hospitalizasyonu önlemede %30-70 oranında etkili-
dir[7,8].

Koruyucu antikorların primer hedefi hemagluti-
nin (HA) ve NA proteinleridir. HA’ya karşı oluşan
antikorlar virüs infektivitesini nötralize ederler.
NA’ya karşı oluşan antikorlar ise hastalığın şiddetini
değiştirirler. Aşı, suşa spesifik anti-HA immünceva-
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bının oluşmasını sağlar[1]. Koruyuculuk düzeyi, se-
rumdaki anti-HA’nın antikor titresi ile korelasyon
gösterir. 

Aşı Yapılması Önerilen Gruplar[4]

1. Komplikasyon riski yüksek olan kişiler:

a. Altmışbeş yaş ve üzerindekiler,

b. Bakımevlerinde yaşayanlar,

c. Kronik pulmoner ya da kardiyovasküler sistem
hastalığı olan çocuk ve erişkinler,

d. Düzenli takip gerektiren kronik metabolik has-
talığı (diyabet dahil), böbrek fonksiyon bozukluğu,
hemoglobinopatisi ya da immünsüpresyonu (medi-
kal tedavi ya da HIV’e bağlı immünsüpresyon dahil)
olan çocuk ve erişkinler,

e. Uzun süre aspirin tedavisi alan ve bu nedenle
influenza infeksiyonu sonrası Reye sendromu riski
olan çocuk ve erişkinler (6 ay-18 yaş),

f. İnfluenza mevsimi sırasında 2. ya da 3. trimes-
tırda olacak olan hamile kadınlar.

2. Yaşı 50-64 arasında olan kişiler:

Bu grupta yüksek riskli kişi prevalansı fazla oldu-
ğundan aşılanmaları önerilmektedir. Böylece aşılan-
mamış yüksek riskli kişi sayısının azaltılması hedef-
lenmektedir.

3. Hastalığı yüksek riskli gruplara transfer edebi-
lecek kişiler: 

a. Hastanede çalışan doktor, hemşire ve diğer
personel,

b. Bakımevlerinde çalışanlar,

c. Yüksek riskli kişilere bakım yapan ya da onlar-
la aynı evi paylaşanlar.

Ayrıca, önemli toplumsal görevlerde bulunanlar,
öğrenci yurdu gibi kalabalık yerlerde yaşayanlar ve
seyahat sırasında influenzaya maruz kalma riski yük-
sek olan kişilere de aşı olmaları tavsiye edilmektedir.

Hamile Kadınlarda Aşılama

Çalışmalar, gebeliğin influenzaya bağlı kompli-
kasyon riskini arttırdığını göstermektedir[9]. Bu ne-
denle, influenza mevsimi sırasında gebeliğinin ilk tri-
mestırını geçirmiş olan hamilelerin (14 haftanın üze-
rindeki gebelik) aşılanması önerilmektedir[4]. Sağlık
durumu nedeniyle influenzaya bağlı komplikasyon
riski yüksek olan gebeler ise gebelik süresi ne olursa
olsun influenza mevsiminden önce aşılanmalıdır. 

Günümüzde kullanılan influenza aşıları inaktif aşı
olduğundan, uzmanlar aşının gebeliğin herhangi bir

döneminde güvenilir olduğunu belirtmektedirler[4].
İkibinin üzerinde gebede yapılan araştırmada, influ-
enza aşısının fetus üzerinde herhangi bir etkisi olma-
dığı gösterilmiştir[10]. Bununla birlikte, gebelik sıra-
sında aşının güvenilirliğini kesinleştirmek için daha
fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Bazı uzmanlar, geleneksel
olarak aşıların ilk trimestırda verilmesinden kaçınıl-
ması nedeniyle, influenza aşısını gebeliğin 2. trimes-
tırında vermeyi tercih etmektedirler[4].

HIV ile İnfekte Kişilerin Aşılanması

HIV infeksiyonu olan kişilerde influenza hastalı-
ğının şiddeti, sıklığı ve influenza aşısının yararı konu-
sunda sınırlı bilgi vardır. Bununla birlikte yapılan ça-
lışmalarda bu hasta grubunda influenza semptomla-
rının uzayabileceği, komplikasyon riskinin artabile-
ceği bildirilmektedir. 

Semptomları minimal, CD4 + T-lenfosit sayısı
yüksek olan HIV pozitiflerde influenza aşısının an-
lamlı düzeyde antikor titresi oluşturduğu gösterilmiş-
tir[11-13]. Randomize küçük bir çalışmada, ortalama
CD4 + T-lenfosit sayısı 400/mm3 olan HIV ile in-
fekte kişilerde aşının korunmada oldukça etkili oldu-
ğu saptanmıştır[14]. İleri düzeyde HIV hastalığı olan-
larda ve CD4 + T-lenfosit sayısı düşük olanlarda ise
yeterli düzeyde koruyucu antikor oluşmayabileceği
bildirilmektedir[13]. Bu grupta 2. doz aşının immün-
cevabın oluşmasına katkısı da olmamaktadır. Bunun-
la birlikte, influenzanın ciddi komplikasyonlara yol
açabilmesi ve aşının koruyucu antikor oluşturabilme-
si nedeniyle, HIV ile infekte hastaların aşılanmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir[4].

Emziren Kadınlarda Aşılama 

İnfluenza aşısı emziren anneleri, bebeklerini ve
annede immüncevap gelişimini etkilemez. Emziren-
lerde aşılama kontrendike değildir[4].

Seyahat Edenlerin Aşılanması

Yolculuk sırasında influenzaya maruz kalma riski
gidilen yere ve mevsime göre değişir. Tropik bölge-
lerde influenza yıl boyunca görülürken, Güney Ya-
rımküre’nin sıcak bölgelerinde çoğunlukla Nisan-Ey-
lül ayları arasında aktiftir. İnfluenzaya bağlı kompli-
kasyon riski yüksek olan ve sonbahar-kış aylarında
aşılanmamış olan kişiler, aşağıdakilerden birini yap-
mayı planlıyorlarsa seyahat öncesinde aşılanmayı
düşünmelidirler[4]: 

- Tropik bölgelere seyahat,

- Yılın herhangi bir zamanında organize, büyük
bir turist grubuyla seyahat,

- Nisan-Eylül ayları arasında Güney Yarımküre’ye
seyahat.
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Aşılanmaması Gereken Kişiler

Yumurtaya ya da aşının diğer komponentlerine
karşı anaflaktik tipte hipersensitivitesi olduğu bilinen
kişilere inaktif influenza aşısı yapılmamalıdır[1,3]. Bu
kişilerin profilaksisinde antiviral ajanlar kullanılmalıdır.

Akut ateşli hastalığı olanlar semptomları düzelin-
ceye kadar aşılanmamalıdırlar. Ancak, hafif hastalık-
lar (özellikle çocuklardaki hafif üst solunum yolu has-
talıkları ve allerjik rinit) aşılama için kontrendikasyon
teşkil etmez[4].

Aşılama Zamanı ve Dozu

Optimal aşılanma zamanı Ekim-Kasım aylarıdır.
Bununla birlikte Kasım ayından sonra da aşı yaptırı-
labilir. Aşılanmamış yüksek riskli kişilerin, influenza
toplumda görülmeye başladığında bile aşılanması
önerilmektedir[4]. Kasım ayından sonra yapılan aşı
çoğu zaman faydalı olmaktadır. Aşıdan 2 hafta son-
ra maksimum antikor düzeyine ulaşılmaktadır.

Aşı 6 ay ve üzerindeki kişilere uygulanmaktadır.
Dozu yaş gruplarına göre değişmektedir (Tablo 1).
Dokuz yaşın altındaki çocuklara en az 1 ay arayla 2
doz aşı tavsiye edilmektedir[4]. Mümkünse 2. doz
Aralık ayından önce yapılmalıdır. Araştırmalar eriş-
kinlerde 2 doz aşı uygulamasının bir yararı olmadığı-
nı göstermektedir[15,16]. Aşı deltoid kasından intra-
musküler yapılır. İnfant ve küçük bebeklerde ise uy-
luğun anterolateral bölgesi tercih edilmelidir.

İnfluenza aşısı, önceki yıllarda üretilen aşılardaki
antijenlerin bir ya da birkaçını içerse dahi, her yıl aşı
olunması gereklidir. Aşılanma sonrası giderek immü-
nite azalır[17]. Önceki yıl için hazırlanmış aşılar ko-
runma amaçlı kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri

Lokal reaksiyonlar: Aşının en sık görülen yan
etkisi, enjeksiyon yerinde ağrıdır (%10-64) ve 1-2
gün sürer[3]. Lokal reaksiyonlar genellikle hafiftir.

Sistemik reaksiyonlar: Aşı sonrasında ateş,
halsizlik, miyalji ve diğer sistemik reaksiyonlar görü-
lebilir. Bu reaksiyonlar aşılamadan 6-12 saat sonra
başlar ve 1-2 gün devam eder[3]. İnfluenza aşısından
sonra nadiren tip 1 hipersensitivite reaksiyonu olu-
şur. Bu reaksiyon, başta yumurta proteinleri olmak
üzere, aşı komponentlerine karşı gelişen aşırı duyar-
lılık reaksiyonudur[1]. Aşı az miktarda yumurta prote-
ini içermesine rağmen ciddi yumurta allerjisi olanlar-
da hipersensitivite reaksiyonu meydana gelebilir. Ti-
mersol içeren aşılar hipersensitivite reaksiyonlarını
indükleyebilmelerine rağmen, çoğu hastada bu mad-
deye karşı reaksiyon gelişmez[18]. Tiomersal duyarlı-
lığı genellikle lokal, gecikmiş tipte hipersensitivite re-
aksiyonudur.

Guillain-Barre sendromu (GBS): İnfluenza
aşısı ile GBS arasındaki ilişki netlik kazanmamıştır.
1976 swine influenza aşısının uygulanmasıyla GBS
sıklığında artış olduğu tespit edilmesine rağmen, di-
ğer influenza virüslerinden hazırlanan aşılarla GBS
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır[19-21]. Aşı-
nın GBS rekürrensini arttırma oranı da bilinmemek-
tedir. Bu nedenle, önceki influenza aşısından sonra
6 hafta içerisinde GBS gelişen ve influenzaya bağlı
ciddi komplikasyon riski yüksek olmayan kişilere aşı
yapılmasından kaçınılması tavsiye edilmektedir[4]. Bu
kişiler için antiviral kemoprofilaksi düşünülebilir. Bu-
nun yanında, GBS anamnezi olan ve ciddi kompli-
kasyon riski yüksek olan kişilerin, aşının sağladığı ya-
rarlar nedeniyle aşılanabileceği bildirilmektedir[4].

YENİ GELİŞTİRİLEN CANLI ATTENÜE 
İNFLUENZA AŞISI

Canlı attenüe soğuğa adapte edilmiş (cold-adap-
ted), intranazal uygulanan influenza virüs aşısı Rus-
ya’da kullanılmaktadır[1]. ABD’de ise henüz gelişme
aşamasındadır. Aşı içerisindeki virüs üst solunum
yollarında replike olmakta ve spesifik immüncevap
oluşturmaktadır[3]. Bu aşı içerisindeki virüs ısıya du-
yarlıdır ve alt solunum yolu ısısında replikasyonu za-
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Tablo 1. İnfluenza aşısının yaş gruplarına göre uygulanışı[4]

Yaş grubu Ürün* Doz Doz sayısı Veriliş yolu

6-35 ay Split virüs 0.25 mL 1 veya 2 İntramusküler

3-8 yaş Split virüs 0.50 mL 1 veya 2 İntramusküler

9-12 yaş Split virüs 0.50 mL 1 İntramusküler

> 12 yaş Whole ya da split virüs 0.50 mL 1 İntramusküler

* Febril reaksiyona yol açma potansiyeli düşük olduğundan çocuklarda split virüs aşısı kullanılmalıdır. Aşı üzerinde split, subvi-
rion ya da pürifiye yüzey antijen aşı yazılı etiket olabilir. Erişkinlerde önerilen dozlarda uygulandığında, split aşı ile whole aşı,
immünojenite ve yan etki yönünden benzerdir. 



yıftır[4]. Canlı attenüe aşının, hem mukozal hem de
sistemik immüncevabı indüklemesi, uygulama kolay-
lığı gibi avantajları vardır[1,3]. Monovalan, bivalan ve
trivalan formülasyonları mevcuttur[4]. Yapılan çalış-
malarda bu aşının güvenli, immünojen ve etkili oldu-
ğu tespit edilmiştir[22]. Beş yıllık bir çalışmada, triva-
lan inaktif aşı ile bivalan canlı aşının aynı etkinlikte
olduğu gösterilmiştir[23]. Yakın zamanda çocuklar
üzerinde yapılan iki farklı araştırmada, intranazal tri-
valan canlı aşının, kültür pozitif influenza infeksiyon-
larını önlemede %93 ve %86 oranlarında, etkili ol-
duğu saptanmıştır[24,25]. Trivalan inaktif aşı ile triva-
lan canlı aşının etkinliğini direkt olarak karşılaştıran
bir çalışma yoktur.

İNFLUENZAYA ETKİLİ ANTİVİRAL
İLAÇLAR

Antiviral ilaçlar influenzanın kontrolünde ve ön-
lenmesinde influenza aşısına yardımcı ajanlardır; aşı-
nın yerine geçmezler[4]. ABD’de lisans almış, influ-
enzaya etkili 4 antiviral ajan vardır: Amantadin
(symmetrel, amantadine HCL), rimantadin (flumadi-
ne), zanamivir (relenza), oseltamivir (tamiflu).

Amantadin 1976, rimantadin ise 1993 yılından
beri influenza A infeksiyonlarının tedavi ve profilak-
sisinde kullanılmaktadır. İnfluenza B’ye etkileri yok-
tur[3]. Her ikisi de virüsün M2 proteininin fonksiyon-
larını bloke ederek etki gösterirler[1]. 

Zanamivir ve oseltamivir 1999 yılında influenza
tedavisinde klinik kullanıma giren NA inhibitörleridir.
İnfluenza A ve B’nin her ikisine de etkilidirler.
Amantadin ve rimantadin dirençli influenza A suşla-
rına karşı da aktiftirler[26]. Zanamivir 7 yaş ve üzerin-
deki, oseltamivir 1 yaş ve üzerindeki hastaların teda-
visinde kullanılmaktadır[4]. Profilakside ise 13 yaş
üzerindeki kişilerde oseltamivirin kullanımına izin ve-
rilmiştir.

M2 inhibitörleri ile NA inhibitörlerinin etkinlikle-
rini karşılaştıran yeterli veri yoktur. Bununla birlikte,
NA inhibitörlerinin, antiviral spektrumlarının daha
geniş olması, direnç geliştirme potansiyellerinin da-
ha az olması, tolerabilitelerinin daha yüksek olması
gibi avantajları vardır[3,26].

Antivirallerin Tedavi Amaçlı Kullanımı

İnfluenza tedavisinde antiviral ilaçların etkinliği
temel olarak komplike olmayan influenza üzerinde
yapılan çalışmalara dayandırılmıştır[4,26]. Komplikas-
yon gelişme riski yüksek kişilerin tedavisindeki etkin-
likleri ile ilgili veriler ise sınırlıdır.

Amantadin ve rimantadin semptomların başlan-
gıcındaki ilk 48 saat içinde verildiklerinde, komplike

olmayan influenza A hastalığının süresini yaklaşık 1
gün kısaltırlar ve şiddetini hafifletirler[1,3]. Antiviral
direnci önlemek için, tedavi gereksiz yere uzun tutul-
mamalıdır. Genellikle, tedaviye başlandıktan 3-5 gün
sonra ya da klinik semptom ve bulguların kaybolma-
sından 48-72 saat sonra ilacın kesilmesi önerilir[3,4]. 

Febril hastalığı olan ya da semptomların başlan-
gıcında ilk 30-36 saat içerisinde tedaviye başlanan
hastalarda, günde 2 kez zanamivir inhalasyonunun
hastalığın süresini 1-3 gün kısalttığı gösterilmiş-
tir[1,26]. İnfluenza A ve B için benzer klinik etki sap-
tanmıştır. Ateşi olmayan ya da tedaviye geç (> 30
saat) başlanan hastalarda ise ilacın yararı olmamıştır.
Aynı şekilde, febril influenza infeksiyonlarında semp-
tomların ilk 2 gününde oseltamivir tedavisine başlan-
dığında hastalığın süresi kısalmıştır. Zanamivir ve
oseltamivir için önerilen tedavi süresi 5 gündür[4].
Her iki ilaç da akut influenzada antikor cevabını et-
kilemez[26].

Antivirallerin Profilaksi Amaçlı Kullanımı

Amantadin ve rimantadin influenza A profilaksi-
sinde %70-90 oranında etkilidir[1]. Profilaktik amaç-
la kullanıldıklarında hastalığı önlerler, ancak subkli-
nik infeksiyon meydana gelir ve influenza virüsüne
karşı koruyucu antikorlar gelişir[4]. İnaktif aşıya karşı
gelişen antikor cevabını da etkilemezler. 

Profilakside NA inhibitörlerinden sadece oselta-
mivirin kullanımına onay verilmiştir[4]. Fakat yapılan
çalışmalar her ikisinin de influenzayı önlemede ben-
zer oranda etkili olduğunu göstermiştir. Aşılanmamış
erişkinlerde 4 haftalık zanamivir inhalasyon profilak-
sisinin (1 x 10 mg) influenza infeksiyonunu %31,
influenza hastalığını %67 ve ateşle seyreden influen-
zayı %84 oranında azalttığı rapor edilmiştir[27]. Altı
haftalık oral oseltamivir profilaksisinin ise (1 x 75
mg) influenza infeksiyonunu %50, influenza hastalı-
ğını %76, ateşli influenza hastalığını %90 ve kültür
pozitif influenzayı %100 oranında azalttığı bildiril-
miştir[28]. 

Zanamivir ve oseltamivir, inaktif influenza aşısına
karşı gelişen antikor cevabını etkilemezler[26]. Bu ne-
denle hızlı koruma sağlamak amacıyla geç aşı yaptı-
ranlarda kullanılabilirler. Ancak bu ilaçlar, intranazal
canlı attenüe influenza aşısının replikasyonunu ve
immünojenitesini azaltabilirler.

Profilaksinin maksimum etkili olabilmesi için top-
lumda influenza aktivitesi devam ettiği sürece her-
gün antiviral ilacın alınması önerilmektedir[4]. Bu-
nunla birlikte bir çalışmada, daha ekonomik olması
nedeniyle profilaksinin, toplumda influenza aktivite-
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sinin en yüksek olduğu dönemde yapılması tavsiye
edilmektedir[29].

Antiviral Kemoprofilaksi Önerilen 
Gruplar[3,4]

1. Yüksek riskli olup aşılanmamış kişiler:
Geç kalınmış olsa dahi bu kişiler aşılanmalı ve top-
lumda influenza görülmeye başlanmışsa, koruyucu
antikorlar gelişene kadar kemoprofilaksi verilmelidir.
Aşıdan sonra antikor gelişimi 2 hafta sürmektedir. 

2. Aşıya karşı yetersiz antikor cevabı ge-
liştiren immünsüpresif kişiler: İleri derecede
HIV infeksiyonu olanlar da bu gruba girerler. Ancak
bu kişilerde kemoprofilaksinin etkinliği ve bu hasta-
lara kullanılan diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemek-
tedir. Bu nedenle kemoprofilaksi verildiğinde hasta
iyi monitörize edilmelidir.

3. Aşıya karşı allerjisi olan yüksek riskli
kişiler

4. Hastane, bakımevi ve benzeri yerlerde
influenza salgınının kontrolü: Böyle bir durum-

da kemoprofilaksi, aşılanmış kişiler de dahil herkese
verilmeli ve en az 2 hafta ya da salgının bitiminden
1 hafta sonrasına kadar devam ettirilmelidir.

5. Yüksek riskli kişilerle sık teması olan-
lar: Toplumda influenza aktivitesinin maksimum ol-
duğu dönemlerde, yüksek riskli kişilerle sık teması
olanlara (ev halkı, hastane personeli) kemoprofilaksi
verilmelidir.

Doz 

Amantadin, rimantadin ve oseltamivir 1 yaş, za-
namivir ise 7 yaş altındaki çocuklara önerilmemek-
tedir[4]. Yaş gruplarına göre antivirallerin kullanım
şekli Tablo 2’de verilmiştir. Renal fonksiyonlardaki
azalma nedeniyle amantadin 65 yaş üzerindekilere
100 mg’dan fazla verilmemeli, gerekirse doz azaltıl-
malıdır. Rimantadin kullananlarda yan etkilerin daha
az görülmesi nedeniyle 65 yaş üzerindeki hastalara
200 mg/gün dozunda verilebileceği bildirilmekte-
dir[4]. Ancak bu dozda yan etki ortaya çıktığında
günlük doz 100 mg’a indirilmelidir.
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Tablo 2. İnfluenza tedavi ve profilaksisinde kullanılan antivirallerin günlük dozları[4]

Yaş grupları

Antiviral 1-6 yaş 7-9 yaş 10-12 yaş 13-64 yaş ≥ 65 yaş 

• Amantadin

Tedavi 5 mg/kg/gün 5 mg/kg/gün 2 x 100 mg* 2 x 100 mg* ≤ 100 mg/gün 

maks. 150 mg maks. 150 mg

12 saatte bir 12 saatte bir

Profilaksi 5 mg/kg/gün 5 mg/kg/gün 2 x 100 mg* 2 x 100 mg* ≤ 100 mg/gün 

maks. 150 mg maks. 150 mg

12 saatte bir 12 saatte bir

• Rimantadin

Tedavi Uygun değil** Uygun değil Uygun değil 2 x 100 mg* 100-200 mg/gün 

Profilaksi 5 mg/kg/gün 5 mg/kg/gün 2 x 100 mg 2 x 100 mg* 100-200 mg/gün 

maks. 150 mg maks. 150 mg

12 saatte bir 12 saatte bir

• Zanamivir*** 

Tedavi Uygun değil 2 x 10 mg 2 x 10 mg 2 x 10 mg 2 x 10 mg 

• Oseltamivir

Tedavi Kiloya göre**** Kiloya göre Kiloya göre 2 x 75 mg 2 x 75 mg

Profilaksi Uygun değil Uygun değil Uygun değil 75 mg/gün 75 mg/gün

* 40 kg’ın altındaki çocuklara amantadin ve rimantadin 5 mg/kg/gün dozunda verilmelidir.
** Çocuklar için uygun değil. Sadece erişkinlerin tedavisi için onay verilmiştir.

*** Zanamivir inhalasyon yolu ile uygulanır ve profilaksi için uygun bulunmamıştır.
**** 15 kg altı: 2 x 30 mg, 15-23 kg: 2 x 45 mg, 24-40 kg: 2 x 60 mg, 40 kg üstü: 2 x 75 mg.



Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda
amantadin, rimantadin ve oseltamivir için doz ayar-
laması yapılmalıdır[3,4,26]. Kreatinin klerensi 50
mL/dakika’nın altına düştüğünde amantadin, 10
mL/dakika’nın altına düştüğünde rimantadin dozu
ayarlanmalıdır. Her iki ilaç da hemodiyaliz ile mini-
mal düzeyde atılır. Kreatinin klerensi 10-30 mL/da-
kika olan hastalarda oseltamivir tedavi dozu 1 x 75
mg, profilaksi dozu gün aşırı 75 mg’a indirilmelidir.
Renal yetmezliği olan hastalarda inhalasyon yolu ile
uygulanan zanamivir için doz ayarlaması önerilme-
mektedir[30].

Karaciğer hastalığı olanlarda amantadine bağlı
yan etkilerde artış olmamaktadır. Ciddi karaciğer dis-
fonksiyonu olan hastalarda rimantadin dozunun 100
mg/gün’e indirilmesi önerilmektedir[4]. Karaciğer
yetmezliğinde oseltamivir kullanımı tavsiye edilme-
mektedir[31]. Zanamivir için ise doz ayarlamasına ge-
rek yoktur[30].

Anamnezinde konvülziyonları olan hastalarda
amantadin ve rimantadin dikkatli kullanılmalıdır[1,3].
Zanamivir ve oseltamivirin epilepsi riskini arttırdığı
yönünde bildirilmiş bir vaka yoktur[30,31]. 

Amantadin, rimantadin ve oseltamivir oral yol-
dan verilir. Amantadin ve rimantadinin tablet ve şu-
rup formu, oseltamivirin kapsül ve süspansiyon for-
mu mevcuttur[3,4,31]. Zanamivir kuru toz halinde pa-
zarlanmaktadır. Ambalajın içerisinden çıkan plastik
bir alet (diskhaler) kullanılarak oral inhalasyon yolu
ile hastaya uygulanmaktadır[30]. 

Farmakokinetik Özellikleri

Amantadinin %90’ı böbreklerden glomerüler filt-
rasyon ve tübüler sekresyon ile değişmeden atılır[3,4].
Bu nedenle böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması ya-
pılmalıdır. 

Rimantadinin %75’i karaciğerde metabolize
olur[3,4]. Ciddi karaciğer disfonksiyonunda rimanta-
din klerensi %50 azalır. Rimantadin ve metabolitleri
böbreklerden atılır. Ciddi renal yetmezlikte dozu
ayarlanmalıdır.

Zanamivirin oral biyoyararlanımı düşüktür. İnha-
lasyon yoluyla kullanılır[30]. İnhale edilen zanamivir,
üst solunum yolu mukozasında, influenza A ve B
NA’larının inhibisyonu için gereken miktarın üzerin-
de bir konsantrasyon sağlar. İnhalasyon sonrası 6
saatte balgamda ortalama zanamivir konsantrasyo-
nu 1000 ng/mL’nin üzerindedir ve 24 saat boyun-
ca tespit edilebilir seviyede kalmaktadır[26]. Oral yol-
la inhale edilen zanamivirin %7-21’i akciğerlere ula-
şır ve %70-87’si orofarenksde depo edilir[4]. Yakla-

şık %4-17’si sistemik olarak absorbe edilir. Sistemik
dolaşıma geçen zanamivirin yarı ömrü ortalama 3-5
saattir ve değişmeden idrarla atılır[26]. Absorbe edil-
meyen ilaç ise dışkı ile atılır.

Oral alınan oseltamivirin %80’i absorbe edilir.
Hepatik esterazlar ile, ilacın aktif formu olan oselta-
mivir karboksilata dönüştürülür[26]. Oseltamivir kar-
boksilatın yarı ömrü 6-10 saattir ve böbreklerden
glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon ile atılır.
Yaşlıların ilaca toleransı iyidir ve doz ayarlaması ge-
rekmez[31]. Yiyeceklerle alımı biyoyararlanımını etki-
lemez, gastrointestinal şikayetleri azaltır[4]. Probene-
sid ile birlikte verilmesi yarı ömrünü 2 katına çıka-
rır[26].

Yan Etkileri

Amantadin ve rimantadinin her ikisi de 200
mg/gün dozunda uygulandığında santral sinir siste-
mi (SSS) ve gastrointestinal sistem (GİS) yan etkileri-
ne neden olabilmektedir[1,3,4]. Ancak, SSS yan etki
insidansı (sinirlilik, anksiyete, konsantrasyon güçlü-
ğü, ışığa hassasiyet) amantadin alanlarda rimantadin
kullananlara göre daha yüksektir. GİS yan etkileri
(bulantı, kusma) her iki ilacı kullananlarda da %1-3
oranlarında görülmektedir.

Amantadin ve rimantadine bağlı yan etkiler ge-
nellikle hafiftir ve ilaç kesilince kaybolur. İlaç kullanı-
mına devam edildiğinde ilk haftadan sonra bu yan
etkiler azalıp kaybolabilir. Bununla birlikte, plazma
ilaç konsantrasyonu yüksek olan kişilerde ciddi yan
etkiler (davranış değişiklikleri, deliryum, halüsinas-
yonlar, ajitasyon ve konvülziyonlar) görülebilir. Bun-
lar daha çok renal yetmezliği, epilepsisi, psikiyatrik
bozuklukları olanlarda ve amantadini 200 mg/gün
dozunda alan yaşlılarda gözlenmiştir[4]. Amantadin
dozunun azaltılmasıyla bu yan etkilerin insidans ve
şiddetinde azalma tespit edilmiştir.

Sağlıklı kişilerde zanamivir inhalasyonunun, akut
bronkospazm ve solunum yolu irritasyonu gibi yan
etkilerine rastlanmamıştır[26]. Astımlı hastalarda za-
namivir kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalar sonu-
cunda, inhale zanamiviri hafif ve orta derecede as-
tımlı hastaların tolere ettiği görülmüştür. Ancak cid-
di bronkopulmoner hastalığı olanlarda ve ventilatör
desteğine ihtiyaç gösterenlerde inhale zanamivir kul-
lanımı konusu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Kronik
obstrüktif akciğer hastalığı ya da astımı olan hastala-
rın bazılarında, zanamivir inhalasyonunu takiben so-
lunum fonksiyonlarında ciddi bozulmalar olduğu bil-
dirilmiştir[4,26]. Böyle bir riskin olması nedeniyle, alt-
ta yatan solunum yolu hastalığı olanlarda zanamivir
önerilmemektedir[4]. Bununla birlikte, hastaya sağla-
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dığı yarar nedeniyle zanamivir kullanımı gerekli gö-
rülüyorsa, gerektiğinde destek tedavisinin sağlanabi-
leceği şartlarda ilaç uygulanmalı ve hasta takip edil-
melidir. Zanamivir kullanan kronik akciğer hastaları
yanlarında hızlı etkili bronkodilatör inhaler bulundur-
malı ve solunum güçlüğü geliştiğinde ilacı keserek
doktoruna başvurmalıdır.

Oseltamivir alan hastalarda en sık bildirilen yan
etkiler bulantı ve kusmadır[31]. Yaklaşık %10 oranın-
da görülür. Bu semptomlar genellikle geçicidir. Ço-
ğunlukla ilk dozdan sonra ortaya çıkar ve tedaviye
devam edildiğinde çoğu hastada 1-2 gün içerisinde
kaybolur. Bu yan etkiler muhtemelen lokal irritasyon
sonucunda ortaya çıkar ve yiyeceklerle birlikte alın-
dığında hafifler[26]. 

Gebelikte Kullanımları

Dört antiviral ajanın da gebelikte kullanımı ile il-
gili yeterli veri yoktur. Hayvan deneylerinde amanta-
din ve rimantadinin teratojenik ve embriyotoksik ol-
duğu gösterilmiştir[4]. 

Zanamivir ve oseltamivirin ise hayvan deneyle-
rinde teratojenik etkileri gösterilmemiştir[26]. Her iki-
si de plesantaya ve süte geçer[32]. 

Bu dört ilacın da gebelikte kullanımından kaçınıl-
malıdır[4]. Bununla birlikte, amantadin ve rimantadi-
nin potansiyel teratojenik olması nedeniyle, ciddi
komplikasyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, 2.
ve 3. trimestırda NA inhibitörleri tercih edilebilir. Bu
durumda sistemik etkisi az olan inhale zanamivir dü-
şünülebilir[26].

İlaç Etkileşimleri

Amantadin SSS’yi etkileyen ilaçlarla, özellikle
SSS stimülanları ile birlikte verildiğinde hasta dikkat-
le gözlenmelidir. Antihistaminik ve antikolinerjiklerle
birlikte verildiğinde SSS yan etki insidansı artabilir[4].
Rimantadin ve diğer ilaçlar arasında önemli bir klinik
etkileşim bildirilmemiştir.

Zanamivir ve oseltamivirin klinikte önemli ilaç et-
kileşimleri tespit edilmemiştir[30-32]. Sitokrom P450
izoenzimlerini inhibe etmez veya indüklemezler;
plazma proteinlerine %10’un altında bağlanırlar[26].

Direnç

Amantadin ile rimantadin arasında çapraz direnç
vardır[1]. Direnç M2 proteinindeki mutasyonlar so-
nucu gelişmektedir. Amantadin ya da rimantadin te-
davide kullanıldığında, yaklaşık olarak hastaların
1/3’ünde dirençli virüsler ortaya çıkabilir[33]. Tedavi
sırasında, tedavinin ilk 2-3 günü içinde dirençli suş-
lar duyarlı suşların yerini alabilirler[34]. Dirençli suşlar

daha virülan ve daha bulaşıcı değildir. İnfluenza A in-
feksiyonu geçiren ve amantadin ya da rimantadin
kullanan kişiler, özellikle tedavinin 5-7. günlerinden
sonra, etrafa dirençli virüsler yayabilirler[35]. Bu kişi-
ler, dirençli virüsler ortaya çıksa bile tedaviden yarar
görebilirler. 

Zanamivir ve oseltamivire direnç gelişimi çok na-
dirdir[30,26]. Şimdiye kadar zanamivire direnç gelişi-
mi tek bir olguda bildirilmiştir[36]. 
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