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الوقاية خير من العالج

)la grippe( أعراض االنفلونزا الموسمية

حادة  فيروسية  إصابة  املوسمية  األنفلونزا  تعتبر 
تنتقل بكل سهولة بني األشخاص، وتظهر على شكل 
وقشعريرة  كبير،  وتعب  وصداع،  احلنجرة،  وآالم  حمى، 
(frissons)، وإحساس بتوعك، وعامة ما تدوم احلمى 
من 3 إلى 5 أيام، يرافقها سعال جاف والتهاب األنف، 
وميكن أن يشفى منها املصاب في ظرف أسبوع، عموما، 

مع إمكانية استمرار السعال والشعور بالتوعك.

أن  إال  األعمار،  وكافة  األفراد،  األنفلونزا جميع  وتصيب 
األكثر عرضة هم األشخاص املسنون، وكذا األشخاص 
اإلصابات  مثل  املزمنة،  األمراض  بعض  يعانون  الذين 
القلبية والرئوية، وأمراض السكري، أو ذوي جهاز مناعي 
عدم  املهم  من  أنه  إلى  اإلشارة  ينبغي  كما  ضعيف. 
مثل  التنفسي  اجلهاز  والتهابات  اإلنفلونزا  بني  اخللط 

.(rhumes) نزالت البرد

االنتشار السريع لالنفلونزا 

يعتبر فيروس األنفلونزا جد معد، وينتقل بسهولة من 
أو  التنفس  خالل  املنبعث  الرذاذ  بسبب  آلخر،  شخص 
أن  وميكنه  األنف،  من  السيالن  أو  السعال  أو  العطس 
ينتقل كذلك بواسطة االتصال املباشر عبر املصافحة 
مناسبة  واملكتظة  الضيقة  األماكن  وتعد  العناق،  أو 
النتقال الفيروس مثل احلافالت واملدارس وأماكن العمل، 
باإلضافة إلى التلقيح تعتبر النظافة والعناية باأليدي 
وميكن  العدوى،  ملنع  والفعالة  البسيطة  التدابير  من 
24 ساعة قبل  أن يكون الشخص املصاب معد خالل 

ظهور األعراض وخالل أسبوع من ظهورها.

أن أهم خصائص هذا الفيروس املسبب إلى األنفلونزا، 
هو تغيره املستمر جينيا، فيمكن لفيروسات األنفلونزا 
أن تنجو من نظام املناعة باستمرار وتتطور موسما بعد 
جديدة  لسالالت  عرضة  األشخاص  يبقى  وبذلك  آخر، 

التلقيح ضد األنفلونزا الموسمية

الدكتورة نادية حرماني
طبيبة أخصائية في علم 
األدوية والتلقيحات، معهد 
باستور، الدار البيضاء

منه مرضا خطيرا سواء بسبب خطورة  لتغييرات جتعل  أنه يخضع  به، في حني  ما يستهان  غالبا  تنفسي حاد،  التهاب  هو  األنفلونزا 
أن خطر حدوث مضاعفات جرائه يبقى كبيرا عند كبار السن، وعند  أو بسبب ضعف األشخاص املصابني به، كما  ذاته،  الفيروس بحد 

األشخاص الذين يعانون من أمراض اجلهاز التنفسي، وأمراض القلب املزمنة، وذوي جهاز مناعي ضعف.

ويطلق معهد "باستور" سنويا حملة للتلقيح ضد األنفلونزا املوسمية، ومن املتوقع أن تنطلق هذا العام في  2 أكتوبر لتستمر طوال 
فصل الشتاء حتت إشراف منظمة الصحة العاملية، مع العلم أن التلقيح  متاح على مستوى معهد باستور مبدينة  الدار البيضاء ومدينة 

طنجة، وكذلك على مستوى الصيدليات.

امللحق اللغوي :

االنفلونزا املوسمية 
la grippe

قشعريرة
frissons
نزالت البرد
rhumes

االلتهاب الرئوي الفيروسي 
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من فيروسات األنفلونزا حتى وإن كانوا قد أصيبوا أصال 
معظم  أن  املرجح  ومن  لألنفلونزا،  أخرى  بفيروسات 
األفراد ال يتوفرون إال على حماية محدودة ضد السالالت 

الفيروسية اجلديدة املنتشرة.

تقوم في هذا الباب الشبكة الدولية للمراقبة التابعة 
آالف  بتحليل   ،(OMS) العاملية  الصحة  ملنظمة 
العينات من فيروس أنفلونزا سنويا، والقادمة من جميع 
التي ستشكل خطرا  السالالت  لتحدد  العالم،  أنحاء 
خالل  ويتم  املوالي،  املوسم  خالل  العاملي  اجملتمع  على 
بناء على هذه  كل سنة تطوير صياغات لقاح جديدة 
العاملية،  الصحة  منظمة  لتوصيات  ووفقا  البيانات، 
فاللقاحات لهذه السنة ستكون موجهة ضد سالالت 
 [H3N2)A) و (A (H1N1] "من فيروس اإلنفلونزا "أ

وساللة من فيروس اإلنفلونزا "ب"

النتائج وخيمة

وميكن لألنفلونزا أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، 
 pneumonie) الفيروسي  الرئوي  االلتهاب  مثل 
الثانوي  اجلرثومي  الرئوي  وااللتهاب   ،(virale
 ،(pneumonie bactérienne secondaire)
الصحية  املشاكل  تفاقم  في  تتسبب  أن  أيضا  وميكن 
خطر  أن  كما  القلب،  وأمراض  السكري  مثل  األخرى، 
حدوث مضاعفات يبقى كبيرا لدى األطفال دون سنتني، 
من  واألشخاص  فوق،  فما  سنة   65 البالغني  وعند 
جميع الفئات العمرية الذين يعانون من بعض األمراض 
كأمراض القلب املزمنة، ومرضى السكري، املرضى الذين 

يعانون من مشاكل في الرئة أو الكلي أو الكبد أو الدم.

عن  تنجم  الصحية،  مشاكلها  عن  النظر  بغض 
كنفقات  مهمة،  اقتصادية  مشاكل  أيضا  األنفلونزا 

التطبيب والعناية وضياع أيام العمل أو الدراسة، وكذا 
االضطرابات االجتماعية وتراجع إنتاجية اليد العاملة.

التلقيح هو التدبير األكثر فعالية 

فعالية  األكثر  الوسيلة  السنوي  التلقيح  يعتبر 
مضاعفات  أو  العدوى  من  للوقاية  أو  املرض  لتجنب 
خطر  في  هم  الذين  األشخاص  عند  خاصة  املرض 
 6 من  كاألطفال  الصحية  حالتهم  أو  بسبب سنهم 
إلى 23 شهرا، واألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
60 وما فوق، واملصابني ببعض األمراض املزمنة كمرض 
والسمنة  السكري،  ومرض  الكلي،  أو  والرئتني  القلب، 
الكبيرة، والسرطان، والربو، أو الذين يعانون من ضعف 
اجلهاز املناعي (احلوامل بغض النظر عن مرحلة احلمل، 
واألطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بني 6 أشهر). 

من املهم التذكير أن لقاح االنفلونزا كأي لقاح أخرى ال 
يحمي %100، لكنه ميكن أن يساهم في تقوية املناعة 
ما بني 70 إلى %90 من حاالت العدوى عند األصحاء، 
كما أنه يقلل من حدوث مضاعفات شديدة عند كبار 
السن أو املصابني بأحد األمراض املزمنة. ومن املستحسن 
التلقيح حاملا يتوفر اللقاح وجتنب التقصير أو االمباالة. 

يعتبر لقاح اإلنفلونزا لقاحا آمنة بشهادة معظم الناس 
الذين حصوا عليه، ولكن كما هو احلال مع أي لقاح، قد 
بعض  عند  اللقاح  أخذ  عقب  الفعل  ردود  بعض  حتدث 
األشخاص، فقد يشعرون بآثار خفيفة مثل ألم أو احمرار 
أو تورم في مكان احلقن، البعض اآلخر يصاب بحمى أو 
بآالم في اجلسم بعد فترة وجيزة من التلقيح، وميكن أن 
تستمر هذه األعراض اجلانبية ليوم أو يومني، مع العلم 
أن هذه األعراض اخلاصة حتدث عند األشخاص الذين مت 

  .تطعيمهم للمرة األولى

يعتبر التلقيح السنوي 
الوسيلة األكثر فعالية 

لتجنب المرض أو 
للوقاية من العدوى 
أو مضاعفات المرض 
خاصة عند األشخاص 
الذين هم في خطر 

بسبب سنهم أو 
حالتهم الصحية.

لقاح االنفلونزا كأي 
لقاح أخرى ال يحمي 

%100، لكنه يمكن أن 
يساهم في تقوية 

المناعة ما بين 70 إلى 
%90 من حاالت العدوى 

عند األصحاء، كما 
أنه يقلل من حدوث 

مضاعفات شديدة عند 
كبار السن أو المصابين 
بأحد األمراض المزمنة. 


