سبتمبر 4102

 .1فٌروس األنفلونزا:
فٌروسات األنفلونزا هً فٌروسات فئة  RNAو تنقسم لثالثة سالالت " ."C ، B ،Aالغالبٌة العظمى من األعراض ٌسببها الساللتٌن .B ،A
تنقسم فٌروسات اإلنفلونزا ساللة  Aالى العدٌد من األنواع الفرعٌة ،ولكن عادة ما ٌنتشر نوعٌن فرعٌٌن على نحو أوسع خالل الموسم
الواحد.
و نوع واحد من فٌروس Aلذا تسمى لقاحات األنفلونزا لقاحات ثالثٌة الساللة ألنها تحمً من نوعٌن فرعٌٌن من فٌروسات اإلنفلونزا
الذي ال ٌنقسم الى نوعٌات فرعٌةB .االنفلونزا
وتتمٌز فٌروسات األنفلونزا بالطفرات المتعددة .تلك الطفرات تتسبب فً تغٌٌر شكل الفٌروس مما ٌمكنها من خداع الجهاز المناعً
لإلنسان وعاده ما تحدث تلك الطفرات سنوٌا.
ولمواكبة هذه الطفرات تتغٌٌر لقاحات األنفلونزا الموسمٌة سنوٌا لتتناسب مع السالالت المنتشرة كل شتاء وبالتالً ٌصبح لقاح هذا العام ال
ٌناسب العام السابق و هكذا.
 .2هل هناك فرق بٌن أعراض األنفلونزا ونزالت البرد ام ال؟
ٌخلط البعض بٌن مرض األنفلونزا و نزالت البرد الخفٌفة( الزكام) مما ٌجعل البعض ٌتهاون بمرض األنفلونزا وهذا غٌر صحٌح بالمرة
حٌث ان األنفلونزا على عكس نزالت البرد ٌمكن أن تسبب مضاعفات خطٌرة وقد تصل فً بعض األحٌان إلى الوفاة .وقد ثبت علمٌا أن
األنفلونزا الموسمٌة تصٌب سنوٌا حوالً  066ملٌون شخص وٌموت بسببها ما ٌصل إلى .0660,66
وهو ما دعى مجلس الصحة األوروبً للقول بأن مرض األنفلونزا الموسمٌة ٌحصد من األرواح سنوٌا فً أوروبا وحدها أكثر مما تسببه
حوادث الطرق.
تتراوح فترة حضانة فٌروس اإلنفلونزا بٌن  4-1أٌام .تبدأ األعراض عادة فً الظهور فً الٌوم الثانً من العدوىٌ .تمٌز مرض األنفلونزا
بحمى مفاجئة والتهاب فً الحلق ،صداع ،ألم عضلً ورعشة والتعب الشدٌد .بعض هذه األعراض ٌمكن أن تمٌز اإلنفلونزا من نزالت
البرد الشائعة العادٌة.
 .3هل هناك تطعٌم للوقاٌة من األنفلونزا الموسمٌة؟
لقاح األنفلونزا الموسمٌة هو لقاح األنفلونزا المعطل ( ٌشتمل على جزٌئات من فٌروسات اإلنفلونزا) والذي ٌحمً بإذن هللا من السالالت
الثالثة الموجودة هذا الموسم .السالالت الثالثة المدرجة فً اللقاح هً تلك التً أوصت بها منظمة الصحة العالمٌة لموسم شتاء 4614م.
.4هل ٌحمً تطعٌم اإلنفلونزا من نزالت البرد؟
قد ٌحمً بشكل غٌر مباشر من اإلصابة بنزالت البرد .وذلك نظراً ألن اإلصابة باإلنفلونزا تضعف جهاز المناعة مؤقتا ً مما قد ٌجعل
الشخص عرضة للعدوى بالمٌكروبات والفٌروسات األخرى التً تصٌب الجهاز التنفسً كنزالت البرد وغٌرها.
.5ماهً طرٌقة عمل تطعٌم اإلنفلونزا؟
بإعطاء التطعٌم نقوم بحقن الشخص بأجزاء مشتقة من فٌروسات اإلنفلونزا األكثر شٌوعاًٌ ،قوم بعدها جهاز المناعة بإنتاج األجسام
المضادة(األجسام المناعٌة) ضد هذه السالالت .قد تستغرق هذه العملٌة مدة أسبوعٌن ٌكتسب بعدها الشخص حماٌة ضد هذه السالالت.
 .6من هً الفئات األكثر عرضة لخطورة مضاعفات األنفلونزا؟
على الرغم من أن األنفلونزا ٌمكن أن تصٌب جمٌع األشخاص إال أن النساء الحوامل و األشخاص الذٌن ٌعانون من بعض األمراض
المزمنة هم األكثر خطورة للمضاعفات والوفٌات المرتبطة باألنفلونزا وتشمل هذه األمراض أمراض الرئة المزمنة كالربو و أمراض
القلب والسكري و المرضى الذٌن ٌعانون من ضعف المناعة الوراثٌة والمكتسبة .أمراض الجهازالعصبً ،وكذلك المقٌمٌن فً بٌوت
التمرٌض ومرافق الرعاٌة الطوٌلة األجل

 .7من هً الفئات الواجب علٌها التطعٌم ضد األنفلونزا؟
أعلنت وزارة الصحة السعودٌة مؤخرا أن المجموعات التالٌة هً المجموعات المستهدفه للتطعٌم ضد األنفلونزا الموسمٌة لهذا العام:
• جمٌع مرضى السكري
• المرضى الذٌن ٌعانون من الربو أواألمراض الرئوٌة األخرى.
• جمٌع المصابٌن بأمراض القلب المزمنة
• جمٌع المصابٌن بأمراض الكلى المزمنة
• جمٌع المصابٌن بأمراض الكبد المزمنة
• جمٌع المصابٌن بضعف جهاز المناعة سواء الوراثً أو المكتسب(كاألورام وبعض األدوٌة والعقاقٌر مثل الكورتٌزون)
• النساء الحوامل.
• جمٌع العاملٌن فً الرعاٌة الصحٌة من أطباء و صٌادله وطاقم التمرٌض.
أٌضا ،فً جهودها لمكافحة مرض انفلونزا ،شددت وزاره الصحة السعودٌة على أهمٌة تطعٌم الحجاج ضد االنفلونزا الموسمٌة قبل
الذهاب إلى اداء مناسك الحج حٌث أنهم معرضون للعدوى من الحجاج اآلخرٌن القادمٌن من نصفً الكرة األرضٌة.
الفئات السالف ذكرها هً نفس الفئات التً أوصت بها اللجنة االستشارٌة األمرٌكٌة للتطعٌمات " ( "ACIPو هً أعلى سلطة لوضع
سٌاسة التطعٌم فً الوالٌات المتحدة).
*) تنوي وزارة الصحة السعودٌة إطالق حملة ضخمه للتوعٌة ضد األنفلونزا تستهدف الفئات المذكورة أعاله .و من المتوقع أن تبدأ
الحملة بعد الحج
 .8هل ٌمكن للنساء الحوامل و المرضعات التطعٌم بلقاح األنفلونزا؟
النوع المستخدم من لقاح اإلنفلونزا فً وزارة الصحة آمن خالل فترة الحمل والرضاعة .وٌوصى به بشدة للحوامل
 .9هل ٌجب على المرأة الحامل أخذ تطعٌم اإلنفلونزا؟ ولماذا؟
نعم ٌجب على المرأة الحامل أخذ تطعٌم اإلنفلونزا وذلك حماٌة لها خالل فترة الحمل وحماٌة لطفلها حتى عمر الستة أشهر بعد والدته
(حٌث ان األطفال أقل من  6أشهر لم ٌسمح بإعطائهم التطعٌم حتى االن وذلك لصغر سنهم) .وقد أثبتت الدراسات أن إعطاء تطعٌم
اإلنفلونزا للسٌدات الحوامل ٌقلل من تنوٌم أطفالهن فً المستشفى بعد الوالدة بنسبة تصل إلى  %29مقارنة بأطفال الحوامل اللذٌن لم
ٌأخذن التطعٌم خالل فترة الحمل.
 .01هل تطعٌم أصحاب األمراض المزمنه كالربو و السكري و أمراض القلب بلقاح األنفلونزا اَمن و فعال؟
لٌس فقط امن و فعال و انما موصى به بشده ألصحاب تلك األمراض وبضرورة التطعٌم
 .00هل هناك احتمالٌة أن أصاب باإلنفلونزا بالرغم من أخذي التطعٌم هذا العام؟
ال ٌحمً تماما من اإلصابة ،الٌزال هناك احتمالٌة إصابة بعض األشخاص المطعمٌن ولكنها احتمالٌة أقل من األشخاص الغٌر مطعمٌن.
وهذا ٌعتمد على عدة عوامل منها :عمر الشخص المطعم وحالته الصحٌة ومدى التطابق بٌن السالالت الموجودة فً تركٌبة اللقاح وبٌن
السالالت السارٌة فً المنطقةٌ(.حمً بنسبة قد تصل إلى .)%2,
 .02لماذا ٌجب علً أخذ تطعٌم اإلنفلونزا؟
لحماٌتك من المرض ،وكذلك حماٌة عائلتك واألشخاص الذٌن ٌعٌشون معك وبالذات األشخاص المعرضٌن لمضاعفات اإلنفلونزا .أخذك
تطعٌم اإلنفلونزا قد ٌجعل إصابتك خفٌفة فً حالة تعرضك للعدوى وٌقلل من دواعً التنوٌم فً المستشفى بسبب مضاعفات اإلنفلونزا
والوفاة.
 .13لماذا ٌجب علً أخذ تطعٌم األنفلونزا سنوٌا؟
ألن تركٌبة اللقاح تتغٌر كل عام من قبل منظمة الصحة العالمٌة وذلك لمطابقة سالالت الفٌروس المتغٌرة كل عام فً نصف الكرة
الشمالً حٌث تقع المملكة العربٌة السعودٌة .وكذلك فً نصف الكرة الجنوبً .حٌث ٌوجد لقاحٌن لنصفً الكرة األرضٌة وقد ٌكونا
متشابهٌن فً بعض المواسم وذلك حسب نوع سالالت الفٌروس الشائعة .بالنسبة للموسم الحالً للعام 9,12م فإن تركٌبة اللقاح متشابهة
بالنسبة لنصفً الكرة األرضٌة.

.04متى ٌجب علً أخذ التطعٌم؟ (فً أي وقت من السنة)؟
ٌجب أخذ اللقاح متى توفر ،عادة ٌكون متوفراً فً شهر أكتوبر ،ولكن ٌجب االستمرار بأخذ اللقاح فً أي وقت طوال فصل الشتاء
مادامت فٌروسات اإلنفلونزا سارٌة ومنتشرة حتى فً شهر ٌناٌر.
.05أٌن ٌمكن الحصول على التطعٌم؟
اللقاح متوفر مجانا ً فً جمٌع المستشفٌات الحكومٌة والمراكز الصحٌة األولٌة التابعة لوزارة الصحة.
.06ماهً موانع أخذ التطعٌم؟
هناك بعض األشخاص الذٌن ال ٌُعطى لهم اللقاح إال بعد استشارة الطبٌب وهؤالء هم:
 من لدٌهم حساسٌة شدٌدة من البٌض من لدٌهم حساسٌة شدٌدة ضد لقاح اإلنفلونزا فً وقت سابق من ظهرت لدٌهم متالزمة غٌالن باري ) (Guillain Barre Syndromeفً وقت سابق بعد أخذ اللقاح. األطفال الذٌن تقل أعمارهم عن  6أشهر األشخاص الذٌن لدٌهم ارتفاع شدٌد أو متوسط فً درجة الحرارة (ولكن ٌمكنهم أخذ اللقاح بعد أن تستقر لدٌهم درجة الحرارة) .07هل هناك موانع مؤقتة الستعمال تطعٌم األنفلونزا؟
تطعٌم األنفلونزا كما هو الحال فً معظم اللقاحات األخرى ٌجب تأجٌل التطعٌم به فً حال وجود أي عدوى حادة أو أي مرض مصحوب
بارتفاع درجة الحرارة
 .08ما هً األعراض الجانبٌة المصاحبة الستخدام تطعٌم األنفلونزا؟
تطعٌم اإلنفلونزا آمن وجٌد التحمل ولكن من الممكن أن تصاحبه بعض األعراض الموضعٌة المؤقتة و عاده ما تختفً فً غضون 24
ساعة بعد الحقن دون الحاجة للعالج ،من األثار الجانبٌة األكثر شٌوعا هً:
 احمرار أو تورم بسٌط فً موضع الحقن ارتفاع طفٌف فً درجة الحرارة آالم طفٌفة فً الجسم احتقان فً الحلق .09هل ٌحمً تطعٌم اإلنفلونزا الموسمٌة من اإلصابة بإنفلونزا الطٌور؟
 إنفلونزا الطٌور( )تسببها ساللة مختلفة عن السالالت التً تسبب اإلنفلونزا الموسمٌة وهً ال تنتقل بٌن البشر ،إنما تنتقل عن طرٌقاالتصال المباشر بالدواجن( المصابة أو المٌتة) ،نسبة الوفٌات بٌن المصابٌن مرتفعة تصل إلى  .% 6,تطعٌم اإلنفلونزا ال ٌشتمل على
هذه الساللة وال ٌحمً من اإلصابة بها .ولكن بأخذك تطعٌم اإلنفلونزا الموسمٌة تكون محمٌا ً بإذن هللا من اإلصابة باإلنفلونزا الموسمٌة
والتً تضعف الجهاز المناعً لدٌك وتجعلك معرضا لخطر اإلصابة بالمٌكروبات األخرى والتً من ضمنها إنفلونزا الطٌور.
)H5N1(bird flu
 .21هل ٌحمً تطعٌم اإلنفلونزا الموسمٌة من اإلصابة بإنفلونزا الخنازٌر؟
إنفلونزا الخنازٌر من ضمن السالالت التً ٌشتمل علٌها تطعٌم اإلنفلونزا الموسمٌة ،وبذلك فهو ٌحمً بإذن هللا من اإلصابة بإنفلونزا
الخنازٌر.
معلومات عامة عن لقاح األنفلونزا
 .91لماذا ٌُسمى تطعٌم األنفلونزا تطعٌما َ سنوٌا َ و موسمٌا؟
ٌُسمى لقاح سنوي بسبب أن تركٌبته تتغٌر كل عام لمطابقة سالالت الفٌروس المتغٌره كل عام .هو أٌضا لقاح موسمً ألن التطعٌم به
ٌكون خالل موسم الشتاء فً الفتره من سبتمبر إلى مارس من كل عام فً نصف الكرة الشمالً حٌث تقع المملكة العربٌة السعودٌة.
 .99بما أن التطعٌم تتغٌر تركٌبته سنوٌا فمن الذي ٌحدد تركٌبته كل عام؟
ٌتم تحدٌد ذلك سنوٌا من منظمة الصحة العالمٌة للتأكد من أنه فعال ضد السالالت المنتشرةٌ .تم عزل هذه السالالت سنوٌا عن طرٌق
شبكة المراقبة العالمٌة التً أنشئت عام  1224وتقع فً العدٌد من البلدان فً جمٌع أنحاء العالم وتتكرر هذه العملٌة كل عام.
 .93ما هً تركٌبة اللقاح؟
اللقاح المتوفرهو لقاح األنفلونزا ثالثً الساللة .عند حقنه فً جسم االنسان ٌنشط جهاز المناعة إلنتاج أجسام مضادة للسالالت الثالثه
السالف ذكرها .تلك األجسام المضادة تكون مستعده داخل الجسم لمنع العدوى فً حالة التعرض للفٌروس.

 .92ما هً شروط تخزٌن تطعٌم األنفلونزا؟
مثل معظم اللقاحات األخرىٌ ،نبغً تخزٌنها فً الثالجه فً درجه حراره تتراوح بٌن  4-9درجة مئوٌة ،بعٌدا عن الضوء ،وٌنبغً أال
ٌتم تجمٌده .ولكن قبل االستخدامٌُ ،فضل أن ٌصل إلى درجة حرارة الغرفة.
 .25كٌف ٌتم حقن التطعٌم؟
ٌُعطى عن طرٌق الحقن العضلً فً أعلى الذراع وٌمكن أٌضا أن ُتحقن عمٌقا ً تحت الجلد ولكن ال تستخدم للحقن داخل األوعٌة الدموٌة.
 .26هل ٌوجد تعارض بٌن هذا التطعٌم و أي تطعٌمات روتٌنٌة أخرى؟
ٌمكن إعطاءه فً نفس الوقت مع لقاحات آخرى ولكن فً طرفٌن مختلفٌن.
 .27ما هو تأثٌر الجرعة الزائدة من تطعٌم األنفلونزا؟
من غٌر المُرجح أن تتسبب الجرعة الزائده فً أي اثار غٌر مرغوبه
 .28ما هو الشكل الصٌدالنً للقاح ؟
ٌتوفر فً شكل سائل  ,05مل معبأ فً حقنه جاهزة للحقن
29هل هناك اختالف بٌن الجرعة التً تعطى للطفل والتً تعطى للبالغٌن؟
نعم هناك اختالف حٌث ٌعطى األطفال (من  6أشهر إلى  4سنوات)و الذٌن لم ٌسبق أن أخذوا اللقاح من قبل جرعتٌن بحٌث تكون الفترة
الزمنٌة الفاصلة بٌن الجرعتٌن  2أسابٌع .هذا باإلضافة إلى أن الطفل (من  6أشهر إلى  3سنوات) ٌعطى نصف الجرعة المقررة
للشخص البالغ.
 .01ما هً الجرعه الموصى بها للقاح ؟

*** ٌُنصح لألطفال فً عمر  2سنوات أو أقل بأخذ جرعتٌن إذا كان الطفل ٌأخذ تطعٌم األنفلونزا ألول مره فً عمره على أن تكون
الفترة الزمنٌة بٌن الجرعتٌن شهر أو أكثر.

