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Hematolojik maligniteli hastalar, hem hastalıkları hem de tedavilerinde
kullanılan ilaçlar nedeniyle, hümoral ve selüler immun sistemlerinde bozukluğa
sahiptir ve bunların sonucunda enfeksiyonlar açısından yüksek risk grubunu
oluşturmaktadır (1).
Pediatrik akut lenfoblastik lösemili (ALL) olgularda influenza enfeksiyonu
sırasında morbidite ve mortalite daha yüksek olup, aynı zamanda bu enfeksiyon
nedeniyle tedavide gecikmeler yaşanabilmektedir (2-4). Inaktive influenza aşısı
çocuk lösemi ya da lenfomalı hastalarda enfeksiyon ve hospitalizasyon riskini
azaltmaktadır ve güvenlidir (5).
Inaktive influenza aşısı sonrası aşı cevapları sağlıklı popülasyona göre daha
düşük olmakla beraber, bu hasta grubunda influenza enfeksiyonunun akut
respiratuvar distres sendromu, hemofagositik sendrom ve mortalite ile
sonuçlanabilecek şekilde ağır seyirli olabileceği göz önünde bulundurulduğunda
6 aylıktan büyük hematolojik maligniteli hastalarda, yoğun tedavi sonrasındaki
dönemde tek doz inaktive influenza aşısı yapılmasının yararlı olacağı
kanaatindeyiz. Hematopoetik kök hücre nakli yapılan pediatrik yaş grubundaki
hastalara da inaktive influenza aşısı yapılması rehberlerde önerilmektedir (6) ve
biz de bu görüşü paylaşmaktayız.
Benzer şekilde erişkin yaş grubunda da influenza aşısının, hasta yaşı ile ilgili bir
sınırlama olmaksızın:
a)Akut lösemi hastalarında intensif tedavi sonunda yılda bir kez
b)Kronik myeloproliferatif hastalık tanısı olup Bcrabl/scr inhibitörü ve
ruksolitinib kullanan hastalarda yılda bir kez
c)Multipl Myelom hastasında, hasta immunkompromize olduğu süreçte yılda bir
kez
d)Lenfoma ve kronik lenfositer lösemi hastalarında hasta immunkompromize
olduğu süreçte yılda bir kez
e)Hematopoietik kök hücre nakli yapılmış hastalarda nakil sonrası 3. ayda
başlanmak üzere, yılda bir kez yapılması gereklidir.
Aynı zamanda bu hastalara hizmet veren sağlık personelinin ve refakatçilerinin
de yıllık influenza aşısı yapılması önerilmektedir (1) .
Öte yandan, immunkompromize bir çocuk ya da erişkin hastayla aynı evde
yaşayan 6 aylıktan büyük aile üyelerinin de inaktive influenza aşılaması yüksek
kanıt düzeyiyle rehberlerde önerilmektedir (6). Ayrıca, splenektomili ya da orak

hücreli anemisi olan ya da bir nedenle immunosupresif tedavi alan çocuk ya da
erişkin hastalara da inaktive influenza aşısı yapılması önerilmektedir (6) ve bu
hassas hasta gruplarında ve talasemi hastalarında da inaktive influenza aşısı
yapılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
Influenza aşılaması ile bu hasta gruplarında influenza ilişkili ağır hastalık
sıklığının azaltılabileceği, devam eden COVID-19 pandemisi de
düşünüldüğünde bu hastaların hem influenza ilişkili hospitalizasyon
gerekliliğinin azalacağı, hem de influenza ve COVID-19 bulgularının benzerliği
nedeniyle gereksiz SARS-Cov2 testi yapılmasını önleyeceğini düşünmekteyiz.
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