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اإلنفلونزا املوسمية.. مرض قد يكون خطيرة النتائج

الوقاية تمنع أو تخفف من مضاعفاته

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجه
تعتبر اإلنفلونزا املوسمية من أكثر أمراض الشتاء انتشارا، فهي تصيب
ما يقدر بـ100 مليون إنسان في أميركا وأوروبا واليابان، باإلضافة إلى
منع املاليني من الناس من مزاولة أعمالهم أو الذهاب إلى مدارسهم. كما
تعتبر اإلنفلونزا من أخطر وأشرس األمراض، فهي تسبب وفاة 20 ألف

شخص في العالم سنويا.

ويرجع أصل كلمة «إنفلونزا» إلى اللغة اإليطالية، وهي تعني تأثير
البرد. وفي عام 1703 أصبحت كلمة «إنفلونزا» تطلق على املرض
املتعارف عليه اليوم، وهو عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز

التنفسي وتنتشر بسهولة بني البشر، وتحدث اإلصابة بها على شكل
أوبئة سنوية تبلغ ذروتها خالل فصل الشتاء.

تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة لقاء صالح نتو، استشارية أنف وأذن
وحنجرة في مستشفى امللك فهد بجدة، وأوضحت في البداية الفروق بني
املصطلحات الشائعة التي يتداولها الناس في هذه األيام وهي اإلنفلونزا
والزكام أو الرشح. وأشارت إلى أن الزكام أو الرشح هو التهاب فيروسي

(تسببه مجموعة من الفيروسات املختلفة) تصيب الجهاز التنفسي
العلوي، وخاصة األنف والبلعوم وتكون أعراضه أقل حدة من اإلنفلونزا.

ويمكن لإلنفلونزا أن تتسبب في حدوث حاالت مرضية وخيمة أو أن
تؤدي إلى الوفاة إذا ما أملت بإحدى الفئات األكثر تعرضا لألخطار.

ويبدأ موسم اإلنفلونزا سنويا من شهر ديسمبر (كانون األول) إلى مارس
(آذار) إضافة إلى فترة الحج من كل سنة. وللفيروس فترة حضانة محددة

تمتد من يوم إلى يومني تقريبا.

* األعراض

* يبدأ املرض بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة مع صداع، وسعال جاف،
وآالم شديدة في العضالت، وإرهاق، وفقدان للشهية وأحيانا غثيان وقيء

وإسهال، خاصة عند األطفال.

وتحدث العدوى عند استنشاق هواء ملوث بالفيروس عن طريق سعال أو
عطاس شخص مصاب، أو ملس أيدي أو أدوات شخص مصاب.

ومن العوامل املساعدة في انتشار املرض، االزدحام في املدارس، رياض
األطفال، البيوت واملستشفيات، سوء التغذية مما يؤدي إلى نقص

املناعة.

وتؤكد الدكتورة لقاء نتو أن هناك حاالت معينة إذا تزامن وجودها مع
اإلصابة باإلنفلونزا وجبت زيارة الطبيب، مثل:

* إحساس بألم في الصدر أو صعوبة في التنفس.

* استمرار ارتفاع درجة الحرارة ألكثر من ثالثة أيام واستمرار أعراض
الزكام أكثر من 10 أيام.

* آالم في عظام الوجه (احتمال التهاب الجيوب األنفية).

* ألم أو إفرازات من األذن (احتمال التهاب األذن الوسطى).

* اإلحساس بألم في الحلق (البلعوم) دون وجود أعراض زكام (احتمال
اإلصابة بالتهاب اللوزتني).

* طفح جلدي.
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املضاعفات

* سعال ال يمكن السيطرة عليه.

تحدث املضاعفات عادة وبنسبة أكبر عند األطفال الذين لم يبلغوا عامني
من العمر وعند كبار السن الذين بلغوا 65 عاما فما فوق وأصحاب

األمراض املزمنة مثل الربو، أمراض الصدر املزمنة، داء السكري، أمراض
القلب، أمراض الكلى، ووهن الجهاز املناعي مثل حاملي فيروس «إتش

آي في» HIV أو الذين يستخدمون الكورتيزون لفترة طويلة واألشخاص
الذين أجريت لهم عملية استئصال الطحال. ومن أهم املضاعفات التي

يكثر حدوثها االلتهاب الرئوي ونوبات التشنج عند األطفال نتيجة ارتفاع
درجة الحرارة.

العالج ال يوجد دواء لعالج اإلنفلونزا، حيث إن مسبب املرض هو
فيروس، وبذلك فإن املضادات الحيوية ال تكون مجدية ويبقى االعتماد
على العالج املنزلي في الدرجة األولى. وللتغلب على األعراض يمكن

اتباع التالي:

* شرب كثير من السوائل لتجنب اإلصابة بالجفاف.

* عدم إعطاء األسبرين لألطفال دون سن 16 سنة.

* أدوية مزيلة لالحتقان.

* تناول طعام متوازن.

* أخذ قسط وافر من الراحة.

* تجنب التدخني.

* وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل علمي على فعاليتها، فإن فيتامني «سي» وعنصر الزنك وخالصة البابونغ تساعد على العالج
والوقاية.

تدعيم املناعة

* يتم بواسطة لقاح اإلنفلونزا الذي يؤخذ مرة واحدة في العام، وهو متوفر مجانا في املنشآت الصحية، وقد تمت إتاحة اللقاحات املأمونة
والناجحة املستخدمة طيلة أكثر من 60 عاما.

* هناك ثالثة أنماط لإلنفلونزا املوسمية وهي (إيه)، (بي)، (سي) A،B،C. الفيروس A يتفرع إلى نمطني فرعيني حسب اختالف أنواع
البروتني السطحي له، وهما H1N1، H3N2 اللذان يدوران حاليا بني البشر.

* أما حاالت اإلنفلونزا من النمط C فهي أقل حدوثا من النمطني اآلخرين، وعليه فإن لقاحات اإلنفلونزا املوسمية ال تشمل إال الفيروسات من
.A،B النمطني

وتذكر الدكتورة لقاء أن منظمة الصحة العاملية توصي بتطعيم الفئات التالية:

* املقيمون في مراكز الرعاية الخاصة (املسنون واملعوقون)

* املسنون

* املصابون بحاالت مرضية مزمنة ذكرت سابقا

* الحوامل والعاملون الصحيون ومن يؤدي وظائف أساسية في املجتمع فضال عن األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني ستة أشهر وعامني.

وتؤكد الدكتورة لقاء على حقيقة أن فيروسات اإلنفلونزا تتغير بانتظام، وعليه تقوم الشبكة العاملية لترصد اإلنفلونزا التابعة ملنظمة الصحة
العاملية (وهي عبارة عن شركة قائمة بني مراكز اإلنفلونزا الوطنية في جميع أنحاء العالم في 83 دولة) برصد فيروسات اإلنفلونزا التي تدور

بني البشر. وتوصي املنظمة كل عام باستخدام تركيبة لقاحية معينة تستهدف السالالت الثالث األكثر تمثيال ملا يدور من الفيروسات.

* اعتقاد خاطئ

* هناك اعتقاد خاطئ بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية، أو أنه يسبب اإلصابة باملرض نفسه! والحقيقة أن اللقاح ال يسبب آثارا جانبية إال في
حاالت نادرة، أي أنه ال يوصى به لألشخاص الذين لديهم حساسية شديدة من البيض أو أثناء اإلصابة باإلنفلونزا أو بعدوى الجهاز

العصبي.

وتتراوح فاعلية اللقاح من شخص آلخر ما بني 70 و90 في املائة، فتحول دون اإلصابة باإلنفلونزا، أو تكون مثبطة ملضاعفات املرض عند
اإلصابة به، أو أنها تخفف من حدة األعراض ونسبة الوفيات.

ملاذا يجب التطعيم بلقاح اإلنفلونزا سنويا؟ ال يوجد موسم لم يعان فيه كل شخص تقريبا من اإلنفلونزا، والسبب في ذلك التغير املستمر في
أنواع الفيروسات، وهذا يأتي نتيجة لتغير جينات الفيروسات. أما السبب الثاني فهو أن األجسام املضادة تقل بمرور الوقت، ومعدالتها
تصبح منخفضة بعد عام من التطعيم. وعليه وجب أخذ هذا اللقاح سنويا علما بأن وظيفة األجسام املضادة تبدأ بعد أسبوعني من أخذ

التطعيم لتوفير الحماية.
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