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  معلومات عامة
  

 الوبائية الخصائص

في عداد العوامل الممرضة التنفسية البشرية البارزة، وهي تنتقـل أساسـًا عبـر  Bو Aين نمطمن ال نفلونزااألتندرج فيروسات 
الملوثة بالفيروسات.  األشياءللمصابين، وكذلك أحيانًا من خالل مالمسة  ةالقطرات والرذاذات النابعة من اإلفرازات التنفسي

وبفاشـــيات وحـــاالت متفرقـــة غيـــر موســـمية.  الوبائيـــة الموســـمية نفلـــونزااألبانتشـــار  Bو Aين نمطـــوتتســـبب فيروســـات كـــال ال
فـــي صـــفوف  ٪١٠و ٪٥علـــى المســـتوى العـــالمي بمعـــدل هجـــومي ســـنوي يتـــراوح حســـب التقـــديرات بـــين  نفلـــونزااألوتتفشـــى 
الموسـمية تنتشـر أساسـًا خـالل فصـل  نفلـونزااألبين األطفال. وفـي المنـاطق المناخيـة المعتدلـة فـإن  ٪٣٠و ٪٢٠البالغين و

  قد تظهر طيلة العام وتتسبب بوقوع الفاشيات على نحو عشوائي أشد. نفلونزااألالشتاء، أما في المناطق االستوائية فإن 
  

تتسـم بسـرعة انتشـار أنمـاط  يمكـن أن تتسـبب فـي جائحـات علـى الصـعيد العـالمي A نمطمن الـ نفلونزااألكما أن فيروسات 
ألنمـاط فرعيـة) قـادرة علـى االنتقـال مـن إنسـان إلـى آخـر، ومختلفـة مستضـديًا عـن  ُذريـاتفرعية من الفيروس المذكور (أو 

ووفقـًا  مخصوصـة. ُذريـاتلمناعـة التـي يتمتـع بهـا السـكان إزاء لخرقها لاألخيرة على نحو يكفي  الجائلة نفلونزااألفيروسات 
للسجالت التي تعود إلى منتصف القرن الثامن عشر فإن الجائحات الكبرى تحـدث بفواصـل تتـراوح بـين عشـر سـنوات إلـى 

 ٢٠ات بحيـاة أشد هذه الجائحات فتكًا إذ أودت حسب التقـدير  ١٩١٨سبانية" عام األ نفلونزااألأربعين سنة. وكانت جائحة "
اآلســيوية") وعــام  نفلــونزااأل(" ١٩٥٧مليــون إنســان أو أكثــر علــى مســتوى العــالم. وحــدثت جائحــات أقــل شــدة عــام  ٤٠إلــى 

والتــي ُســميت  A(H1N1) ذريــةالفاشــيات العالميــة الناجمـة عــن  اكتســبت ٢٠٠٩هونــغ كونــغ"). وفــي عـام  أنفلـونزا(" ١٩٦٨
  . ٢٠١٠أبعادًا جائحية ولو أنها تحولت شيئًا فشيئًا إلى نمط موسمي عام  A(H1N1)pdm09 ذريةالب
  

فــي المنــاطق االســتوائية وشــبه  نفلــونزااألوعلــى األرجــح فــإن هنــاك تقــديرات بخســة لمعــدالت المراضــة والوفــاة الناجمــة عــن 
الموســمية فــي منطقــة أفريقيــا  الألنفلــونز ين عامــًا مــن الخصــائص الوبائيــة االســتوائية. وأظهــر اســتعراض منــتظم يغطــي ثالثــ

مـن مجمـوع زيـارات ) ٪٢٥و ٪١(تتـراوح بـين  ٪١٠هي السبب، في المتوسـط، لنحـو  نفلونزااألجنوب الصحراء الكبرى أن 
حاالت إدخال األطفال المعانين من العـدوى التنفسـية من ) ٪١٥,٦و ٪٠,٦(تتراوح بين  ٪٦,٥المرضى الخارجيين ولقرابة 

إلـــــى المستشـــــفيات. إال أن البيانـــــات، وبالنســـــبة لمعظـــــم البلـــــدان، لـــــم تكـــــن كافيـــــة لتحديـــــد األولويـــــات فيمـــــا يتعلـــــق  الحـــــادة
  ١باستراتيجيات الوقاية والمكافحة.

  
  الفئات األشد تعرضًا للمخاطر

خاصـة فـي تحـول  أولئك األشد تعرضًا لفيروس هذا المـرض وكـذلك الـذين يواجهـون مخـاطر نفلونزااألفئات مخاطر تشمل 
وتتضـــمن الفئـــة األولـــى  ٢العـــدوى إلـــى مـــرض خطيـــر أي إلـــى مـــرض يـــؤدي إلـــى اإلدخـــال إلـــى المستشـــفى أو إلـــى الوفـــاة.

ة الحوامـل، وخيمـال نفلونزااأل، بينما تضم الفئة المعرضة لمخاطر خاصة من اإلصابة بالرعاية الصحيةميدان العاملين في 
فيروسـه، والعـدوى بيـدز مثل مـرض األ الكامنة واألفراد من ذوي األوضاع الصحيةواألطفال دون سن الخامسة، والمسنين، 

في البلدان منخفضة ومتوسـطة الـدخل فـإن معالمهـا أقـل  نفلونزااألأما فئات مخاطر  والربو، وأمراض القلب والرئة المزمنة.
  .وضوحاً 

  
 والوفـاة بسـببها؛ وقـد تـؤدي العـدوى أيضـًا إلـى تعقيـدات مثـلة وخيمـال نفلونزااألبـ مـن اإلصـابة وتواجه الحوامل خطرًا متزايـداً 

عــام  A(H1N1)pdm ذريــةومــع ظهــور  ٣، وانخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة.والــوالدات المبتســرة، ووفيــات الولــدان، اإلمــالص
هـذا اإلدخـال بفعـل ، كمـا أن نسـبة مـرة ٧,٢زاد احتمال إدخال الحوامل في مدينة نيويورك إلى المستشفيات بمعدل  ٢٠٠٩

                                    
١   Gessner BD et al. Seasonal influenza epidemiology in sub-Saharan Africa: a. systematic review Lancet 

Infectious Disease, 2011,11:223–235.                                                                                                                

٢    ww.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/1_Background_Paper _ Mar26_v13_cleaned.p  

٣   Omer SB et al. Maternal influenza immunization and reduced likelihood of prematurity and small for 
gestational age births: a retrospective cohort study. PLoS Medicine, 2011, 8:e1000441.                                    
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ويتفــاقم خطــر العــدوى  ٤مــرة عمــا هــو عليــه الحــال فــي صــفوف غيــر الحوامــل. ٤,٣ة كانــت أكبــر بمعــدل وخيمــال نفلــونزااأل
   ٥مثل الربو، والسكري، والبدانة. مراضة مصاحبةة أثناء الحمل بوجود ظروف وخيمال
  

ض ووفقــًا لتقــديرات اســتعرا .لألنفلــونزاثانيــة، عبئــًا ثقــيًال ويتحمــل األطفــال دون ســن الخامســة، والســيما مــن هــم دون ســن ال
دراسات شملت نحـو ثمانيـة ماليـين طفـل دون في صفوف األطفال، والذي يمثل  لألنفلونزامنتظم للعبء المرضي العالمي 

فاصــل ، ٪٩٥مليـون حالـة ( ٩٠إلـى  ٢٠٠٨الموسـمية وصـل عـام  نفلــونزااألسـن الخامسـة، أن عـدد الحـاالت الجديـدة مـن 
 ٢٠للجهــاز التنفســي الســفلي  الحــادةالمرتبطــة بالعــداوى  نفلــونزااألحالــة)، بينمــا بلــغ عــدد حــاالت مليــون  ١٦٣-٤٩الثقــة 

للجهـاز  الوخيمـةالمرتبطـة بالعـداوى  نفلـونزااألوتراوح عدد حـاالت  مليون حالة)، ٣٢-١٣فاصل الثقة ، ٪٩٥مليون حالة (
حالة وفاة. ووقعت الغالبية العظمـى مـن الوفيـات الناجمـة  ١١١ ٥٠٠–٢٨ ٠٠٠مليون ومليوني حالة شملت  التنفسي بين

فـي وفيــات  نفلـونزااأل دوربيانـات كافيـة لوضــع تقـديرات دقيقـة عـن علـى أنـه ال تتـوافر  ٦فـي البلـدان الناميـة. نفلـونزااألعـن 
  األطفال، والسيما في البلدان النامية.

  
معدالت اإلدخال إلى المستشفيات في صفوف األطفال قبل سن المدرسـة مـا هـو ملحـوظ بـين  تماثلالواليات المتحدة  وفي

وأظهـرت إحـدى الدراسـات أن معـدالت اإلدخـال إلـى المستشـفيات  سنة. ٦٤و ٥٠فئة األشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 
، بينمـا بلغـت هـذه المعـدالت فـي صـفوف األطفـال ١٠٠ ٢٤٠/٠٠٠بين الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر كانـت 

  ١٠٠.٧ ٢٠/٠٠٠بين سن الثانية والخامسة 
  
مــن   ٪٨٦عــامًال مســاهمًا مهمــًا فــي وفيــات المســنين. وفــي المنــاطق الحضــرية مــن الصــين فــإن نســبة  نفلــونزااألتشــكل و 

سـنة  ٦٥الذين تبلغ أعمـارهم  وقعت في صفوف األشخاص ٢٠٠٨-٢٠٠٣الفترة  أثناء نفلونزااألالوفيات الزائدة المرتبطة ب
مـن مجمـوع  ٪٩٠المذكورة باستمرار نسـبة تقـرب مـن  الفئة العمريةاألفراد من  شكَّل ٢٠٠٧-١٩٧٦وخالل الفترة  ٨فأكثر.

 ٪٢,٥وفـي المملكـة المتحـدة تشـير التقـديرات إلـى أن نسـبة تتـراوح بـين  ٩في الواليات المتحدة. نفلونزااألالوفيات المرتبطة ب
 ١٠.نفلــونزااألترجــع إلــى  ٢٠١٠-١٩٩٩فــي الفتــرة  ســنة فــأكثر ٧٥بــين أولئــك الــذين تبلــغ أعمــارهم مــن الوفيــات  ٪٨,١و

ـــد ســـنغافورة وفـــي ـــ احتمـــاالت تزي ـــة فـــي صـــفوف األفـــراد مـــن  مـــرة ١١,٣ بمعـــدل نفلونزااألالوفيـــات المرتبطـــة ب ـــة العمري الفئ
ـــدة الناجمـــة نمـــاذج الوفيـــات  التقـــديرات المســـتندة إلـــى أبـــرزتوبـــدورها  ١١.عنهـــا بـــين عمـــوم الســـكان فـــأكثر ســـنة ٦٥ الزائ
فـــي  الوعائيـــة والوفيـــات الناجمـــة عـــن كـــل األســـباب وعـــن األمـــراض التنفســـية والقلبيـــة ١٢األســـباب فـــي البرتغـــال كـــل عـــن

                                    
٤  Creanga AA et al. Severity of 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection in pregnant women. 

Obstetrics and Gynecology, 2010, 115:717–726.                                                                                                 

٥   Mosby LG et al. 2009 pandemic influenza A (H1N1) in pregnancy: a systematic review of the literature. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2011, 205:10–18.                                                                     

٦  Nair H et al. Global burden of respiratory infections due to seasonal influenza in young children: a 
systematic review and meta-analysis. The Lancet, 2011, 378:1917–1930.                                                          

٧    Neuzil KM et al. The effect of influenza on hospitalizations, outpatient visits, and courses of antibiotics in 
children. New England Journal of Medicine, 2000, 342:225–231.                                                                        

٨     Feng L et al. Influenza-associated mortality in temperate and subtropical Chinese cities, 2003–2008. 
Bulletin of the World Health Organization, 2012, 90:279–288B.                                                                           

٩    Fiore AE et al. Prevention and control of influenza with vaccines: Recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR Morbidity and mortality weekly report, 2010, 
59(RR 08):1–62.)                                                                                                                                                   

١٠    Hardelid P et al. Mortality caused by influenza and respiratorysyncytial virus by age in England and 
Wales 1999–2010. Influenza and Other Respiratory Viruses,  2012, doi: 10.1111/j.1750-2659.2012.00345.x.  

 ١١  Chow A et al. Influenza-associated deaths in tropical Singapore. Emerging Infectious Diseases, 2006, 
12:114–121.                                                                                                                                                          

١٢     Nunes B et al. Excess mortality associated with influenza epidemics in Portugal, 1980 to 2004. PloS 
One, 2011, 6:e20661.                                                                                                                                           
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وفــي البلــدان المنخفضـة والمتوســطة الــدخل فقـد تكــون الوفيــات  بــين المسـنين. نفلونزااألتزايــد الوفيــات المرتبطـة بــ ١٣أسـتراليا
  ١٤.البلدان المرتفعة الدخلفي صفوف المسنين أعلى بعدة مرات منها في  نفلونزااألالمرتبطة ب

  
الرعايـــة ميـــدان فـــي صـــفوف العـــاملين فـــي  نفلونزااألبـــاإلجماليـــة اإلصـــابة  نســـبةوخلـــص اســـتعراض منـــتظم حـــديث إلـــى أن 

مصــحوبة  ٪٧,٥) فــي كــل موســم، منهــا نســبة ٪٢٢-٪١٦فاصــل الثقــة ، ٪٩٥( ٪١٨,٧مــين بلغــت الصــحية غيــر المطعَّ 
 المستشفوي وفضًال عن ذلك فإن العاملين في حقل الرعاية الصحية قد يضطلعون بدور أساسي في االنتقال ١٥باألعراض
  إلى المرضى المعرضين للخطر الذين يتولون رعايتهم. نفلونزااأللفيروسات 

  
  العامل الممِرض، والمرض، والعالج، والتشخيص المخبري

نـا مقطَّـع ر وهـي تتسـم بجينـوم  Orthomyxoviridae  الفيروسـات المخاطيـة القويمـة إلـى فصـيلة نفلـونزااألتنتمـي فيروسـات 
علـى أسـاس بروتينهـا النـووي، فـي حـين أن  Cو Bو Aإلـى ثالثـة أنـواع هـي  نفلونزااألالجديلة. وتصنف فيروسات  حاديوأ

لراصــة التــي لهــا نشــاط ليعتمــد علــى البروتينــات الســكرية الغالفيــة  نفلــونزااألمــن فيروســات  A نمطالفرعيــة للــ األنمــاطتحديــد 
 HA). وتسهم معدالت الطفرة العالية لهذه الفيروسات في التغيـر الواسـع لمستضـدات NAنيورامينيداز (أو لل) HAالدموية (

. ويتيح التحول كثيرًا نسبياً  HAمستضدي") في جينة  انزياح. وتحدث الطفرات الطفيفة المؤدية إلى تغيرات صغيرة ("NAو
اندالع الفاشيات الموسمية خالل السنوات الفاصلة بين  المستضدي للفيروس اإلفالت من التعرف المناعي، مما يؤدي إلى

("تحول مستضدي") أساسـًا إلـى إعـادة تفـارز المـواد الوراثيـة (والسـيما  HAالجائحات. وترجع التغيرات الكبرى في مستضد 
جـــة تحـــوالت مستضـــدية نتي Bمـــن الـــنمط  نفلـــونزااأل. ولـــم تشـــهد فيروســـات A) مـــن أنمـــاط فرعيـــة مختلفـــة للـــنمط HAجينـــة 

الــواردة مــن منــاطق  االفتقــار إلــى مســتودعات فيروســية لــدى الحيوانــات وهــي ال تنقســم إلــى أنمــاط فرعيــة. علــى أن التقــارير
   ١٦(فيكتوريا وياماغاتا). Bالنمط  أنفلونزالساللتين متميزتين مستضديًا من  مشترك َجوالنأشارت إلى  العالم يعديدة ف

 
طائفـة مـن الحيوانـات الثدييـة (مثـل الخنـازير والخيـول) وأنـواع الطيـور، فـي حـين  Aمن الـنمط  نفلونزااألوتصيب فيروسات 
وحـدها بحـاالت مـرض بشـرية  Bو A. وتتسبب فيروسات النمطين عموماً  تقتصر على اإلنسان Cو Bأن عداوى النمطين 

المحـددين حاليـًا مـن فيـروس  NA 10و HA 17ن ي. ويـتم الحفـاظ علـى الجـزء األكبـر مـن النمطـين الفـرعيتسـتحق االهتمـام
الذي عثر عليه فـي الخفـافيش.  H17N10في عشائر الطيور البرية، باستثناء النمط الفرعي الجديد  Aمن النمط  نفلونزااأل

  .N2أو  N1، وبالنمطين الفرعيين H3أو  H2أو  H1وُيصاب بني البشر عمومًا بفيروسات من األنماط الفرعية 
  

وفـي صـفوف الرضـع وصـغار  بين يوم واحد إلى أربعة أيام، مع فترة متوسطة قدرها يومـان. فلونزاناألوتتراوح فترة حضانة 
األطفــال فــإن االنتقــال عبــر الطــرح الفيروســي قــد يبــدأ ُقبيــل ظهــور األعــراض ويســتمر حتــى األســبوع الثــاني مــن المــرض 

يام فحسب. ويعتبر األطفال الذين يرتادون السريري، أما في صفوف البالغين فإن الطرح الفيروسي يستمر عمومًا لبضعة أ
   ٩، ١٧في المجتمعات المحلية. لألنفلونزادارس من بين الناقلين المهمين مراكز الرعاية النهارية والم

  
على أحد األعراض التالية أو عليها جميعًا: الحمى، والسعال، والتهاب الحلـق، وسـيالن  نفلونزااألويمكن أن يشتمل مرض 

. وقــد تســتمر الحمــى واآلالم البدنيــة بــين ثالثــة إلــى خمســة وخيمالــاألنــف، والصــداع، وآالم العضــالت والمفاصــل، والتوعــك 

                                    
 ١٣   Newall AT et al. Influenza-related hospitalisation and death in Australians aged. 50 years and older  

008, 26:2135–2141.                                                                                                                               Vaccine,  

١٤       1998 individuals, Cohen C et al. Elevated influenza-related excess mortality in South African elderly 
Clinical Infectious Diseases, 2010, 51:1362–1369.                                                                                  –2005.  

١٥    a systematic Kuster SP et al. Incidence of influenza in healthy adults and healthcare workers: 
review and meta-analysis. PLoS One, 2011,6:e26239.                                                                        

١٦    Belshe RB et al. Efficacy of live attenuated influenza vaccine in children against in-flueza B 
viruses by lineage and antigenic similarity. Vaccine, 28:2149-2156                                                      

١٧  Bridges CB et al. Inactivated influenza vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit P, eds. 
Vaccines, 5th ed. Philadelphia, PA. WB Saunders Company, 2008: 258–290.                                    
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تشــمل انقطــاع الــنفس،  وخيمعالئــم المــرض الــوبالنســبة لألطفــال فــإن  أيــام، بينمــا يتواصــل الســعال لمــدة أســبوعين أو أكثــر.
وكثيــرًا مــا يزيــد  ، والُزلَّــة، والــُزراق، ورداءة التغذيــة، والتجفــاف، وتغيــر الوضــع النفســي، والتهيجيــة المفرطــة.الــنفس وتســرع

، نفلـونزااألمـن مضـاعفات  العنقوديـة الذهبيـة، أو ة النزليـةميالمسـتد، أو الِعقِدّيـة الرئويـةااللتهاب الرئوي الثانوي الناجم عن 
، أو لمكــورة الرئويــةلالمضــاد ويمكــن للتطعــيم  والســيما لــدى المســنين واألفــراد الــذين يعــانون مــن بعــض األمــراض المزمنــة.

ـــ ـــل مـــن الوفيـــات الناجمـــة عـــن العـــداوى التنفســـية المرتبطـــة  وخيممعالجـــة حـــاالت المـــرض ال بمضـــادات المكروبـــات أن يقل
  ١٧.نفلونزااألب
  

) M2مثبطات القنوات األيونية عبر الغشـائية (البـروتين  )١وهما: ( نفلونزااألوهناك فئتان من العقاقير المضادة لفيروسات 
) مثبطات النيورامينيديز (أوسيلتاميفير وزاناميفير، وفي اآلونـة األخيـرة بيراميفيـر والنينـاميفير). ٢(أمانتادين وريمانتادين)، (

لمعالجـة المضـادة للفيروسـات، كعالج الخط األول لمن يتطلبـون ا لمية بمثبطات النيورامينيديزوتوصي منظمة الصحة العا
. وبالنســبة لألفــراد المعرضــين لمخــاطر شــديدة فإنــه ينبغــي M2ن معظــم الفيروســات الــدائرة حاليــًا مقاومــة لمثبطــات إحيــث 

، وتتـوافر أوسـيلتاميفير أكثـر المثبطـات شـيوعاً ويعتبـر مثـبط  ١٨في وقت مبكر من مجرى المرض. NAإعطاؤهم مثبطات 
االستخدام المبكر والواسع  صلة بين وجرت اإلشارة إلى وجودعنه بيانات مأمونية تشمل عالج صغار األطفال والحوامل. 

ويـرتبط  ٢٠٠٩.١٩وانخفاض حاالت اإلدخال إلى المستشفيات والوفيات، السـيما أثنـاء جائحـة عـام  NAالنطاق لمثبطات 
أو عالج المرضى مكبوتي المناعة بتزايد احتماالت نشوء مقاومة لمضادات الفيروسات،  NAتخدام االتقائي لمثبطات االس

  .ومن ثم فإن األمر يتطلب رصدًا دقيقاً 
  

ن من المتعذر التفريق بين إالمتفرقة، تأكيدًا مخبريًا حيث  ، والسيما تشخيص الحاالتلألنفلونزاويتطلب التشخيص السببي 
  أعراض هذا المرض وما هو ناجم عن العديد من العوامل المعدية األخرى.

  
الفيروسات، واالختبار السـريع للمستضـدات، بمـا فـي ذلـك االختبـار السـريع  مزارع لألنفلونزاوتشمل االختبارات التشخيصية 

 لسلســـــلة البـــــوليميراز وتقنيـــــة تفاعـــــل النســـــخ المعكـــــوسومقايســـــات التـــــألق المنـــــاعي، ات فـــــي "نقـــــاط الرعايـــــة"، مستضـــــدلل
(RT-PCR) وتثبـــيط التـــراص الـــدموي ،(HI) مـــن  نفلـــونزااأل. وبمقـــدور االختبـــارات الســـريعة للمستضـــدات اكتشـــاف فيـــروس

فـــي حـــين تبلـــغ  ٪٩٥إلـــى  ٪٩٠فـــي غضـــون خمـــس عشـــرة دقيقـــة. وتقـــارب نوعيـــة هـــذه االختبـــارات نســـبة  Bأو  Aالـــنمط 
. علــى أن الحساســية تتبــاين وهــي أعلــى RT-PCRالفيروســات أو تقنيــة  بمــزارعبالمقارنــة  ٪٧٠إلــى  ٪٥٠حساســيتها نحــو 

مــــن  نفلــــونزااألبالمقارنــــة مــــع  Aمــــن الــــنمط  لألنفلــــونزاعمومــــًا بــــين األطفــــال منهــــا فــــي صــــفوف البــــالغين وأعلــــى بالنســــبة 
   B٢٠،٢١ النمط

  
  
  
  
  
  

                                    
١٨ HO guidelines for pharmacological management of pandemic (H1N1) 2009  influenza and other influenza  viruses.   

Geneva, World Health Organization, 2009  

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/h1n1_use_antivirals_20090820/en/index.html; accessed 

November 2012.              . Available from 

١٩      in patients Yu H et al. Effectiveness of oseltamivir on disease progression and viral RNA shedding  
with mild pandemic 2009 influenza A H1N1: opportunistic retrospective study of medical charts in China. 
British Medical Journal, 2010, 341:c4779                                                                                                              

٢٠    Organization, 2011. Available from Geneva, World Health Manual for the laboratory diagnosis and  
.virological surveillance of influenza  ;http://whqlibdoc.who.int/ publications/2011/9789241548090_eng.pdf

accessed November 2012.                                                                                                                                    

٢١        testing for influenza. Centers for disease control and prevention, 2010. Seasonal influenza. Rapid  
Avaible from http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/rapidclin.htm; accessed November 2012.              
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 نفلونزااأل لقاحات 
  

. Bالـنمط  أنفلـونزاواحـدة مـن  ذريـةو  Aالـنمط  أنفلـونزاالموسمية على سـاللتين مـن  لألنفلونزاتشتمل معظم اللقاحات الراهنة 
وتـم التـرخيص فـي الواليــات ). LAIVالموهنـة الحيـة ( نفلــونزااأل ) ولقاحـاتTIVثالثيـة التكـافؤ (المعطلـة اللقاحـات الوتتـوافر 

 أنفلــونزااألنــف ويحتــوي علــى ســاللتين مــن  داخــلُيســتخدم  LAIVللقــاح ربــاعي التكــافؤ مــن لقاحــات  ٢٠١٢المتحــدة عــام 
أو  يالبـيض الُمضـغالفيروسـات فـي  تكـاثر إلـى نفلونزااأل. وتستند صناعة لقاحات Bالنمط  أنفلونزاوساللتين من  Aالنمط 
السائدة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي علـى  ُذرياتوضمانًا للكفاءة المثلى للقاحات إزاء ال الخاليا المناسبة. مزارع إلى

 الجائلــة نفلــونزااألة لفيروســات مستضــدمــرتين ســنويًا ويــواءم مــع الســمات ال ي للقاحــاتمستضــدالتركيــب ال ُيعــدَّلحــد ســواء، 
 التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة. ويمكــن (GISRS) والتصــدي لهــا نفلــونزااألالشــبكة العالميــة لترصــد المستخلصــة ضــمن 

  بهذا الشأن في الرابط التالي: االطالع على أحدث توصيات المنظمة 
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/en/index.html . 

  
المــــرخص باســــتخدامها لتطعــــيم األطفــــال دون ســــن الثانيــــة،  لألنفلــــونزااللقاحــــات الوحيــــدة المضــــادة  TIVوتعتبــــر لقاحــــات 
ويمكـــن لغيـــر الحوامـــل ممـــن تتـــراوح أعمـــارهن بـــين الثانيـــة  .، والحوامـــلســـنة فـــأكثر ٥٠تبلـــغ أعمـــارهم  نواألشـــخاص الـــذي

المصـــنَّع فـــي  LIAVوُيــرخص باســـتخدام لقــاح  وفقــًا للسياســـات الوطنيـــة. LIAVأو  TIVوالتاســعة واألربعـــين تلقــى لقاحـــات 
  من تبلغ أعمارهم ثالث سنوات فأكثر.ل اروسي

  
 نفلـونزااألوألن لقاحـات  السـائدة، نفلـونزااأل ُذريـاتسنويًا لضمان التوافق األمثل بين اللقاح و  نفلونزااألوُينصح بالتطعيم ضد 

مخصوصـة التــي  ُذريــاتطويلــة األجـل إزاء  تـوفر الحمايـة لمــدة قصـيرة نســبيًا، والسـيما لــدى المسـنين، علـى عكــس المناعـة
  ١٧طبيعية.العدوى التنجم عن 

  
 الموهنة ثالثية التكافؤ نفلونزااأل لقاحات 

  
ـــواع مـــن لقاحـــات  ـــاك ثالثـــة أن ـــة ثالثيـــة التكـــافؤ ( نفلـــونزااألهن ـــة، ولقاحـــات TIVالموهن ) وهـــي: لقاحـــات الفيروســـات الكامل

جــرت االستعاضــة عــن لقاحــات الفيروســات الكاملــة وفــي معظــم البلــدان  ، ولقاحــات الوحــدات الفرعيــة.المنشــطرةالفيروســات 
 المنشــطرةولقاحـات الوحـدات الفرعيــة. وفـي لقاحـات الفيروسـات  ،أقـل تفـاعالتالتـي تحــدث  المنشـطرةبلقاحـات الفيروسـات 

من خالل نزع المكونات الفيروسـية األخـرى. وبغيـة  NAو HA يمستضدفي حين تمت تنقية  بمادة منظفة ُعطِّل الفيروس
 الفيروسـومات. أو عينـات الزيـت بالمـاءمُ مثل  عيناتمُ تتضمن  TIVفإن بعض المركبات الحالية للقاحات  اعنمتاالستعزيز 

علــى مــادة الثيومرســال الحافظــة؛ وتتــوافر كميــات محــدودة مــن  TIVالقــوارير متعــددة الجرعــات مــن لقاحــات وتحتــوي معظــم 
  خالية من الثيومرسال، إال أن تكلفتها باهظة.مسبقة التعبئة  محقناتقوارير ذات جرعة واحدة و في  TIVلقاحات 

  
ين درجتــين إلــى ثمــاني درجــات مئويــة، مــع حمايتهــا مــن التعــرض فــي محــيط تتــراوح حرارتــه بــأن ُتحفــظ اللقاحــات  وينبغــي

المقايســـات المناعيـــة مثـــل االنتشـــار باالعتمـــاد علـــى  TIVُتحـــدد فاعليـــة لقاحـــات للضـــوء. ومـــن الواجـــب تجنـــب تجميـــدها. و 
 TIVفـــي مواجهـــة مصـــل ضـــدي خـــاص بالمستضـــد المـــذكور. وتحتـــوي لقاحـــات  HAالمنـــاعي القطـــري المنفـــرد لمستضـــد 

من كل نمط من األنماط الفرعيـة الثالثـة لمستضـد  اً مكروغرام ١٥لألشخاص ممن تبلغ أعمارهم ثالث سنوات فأكثر على 
HA  وثالثـين شـهرًا في الجرعة الواحدة، في حين أن التركيز المناظر لهذا المستضد لألطفال بين سن ستة أشهر إلى سـتة
الحاليـة غيـر مرخصـة لألطفـال دون سـتة أشـهر مـن  TIVللجرعة الواحدة. ولقاحات  اً مكروغرام ١٥مكروغرام أو  ٧,٥هو 

مكروغرامـات مـن  ٩األدمـة والمحتويـة علـى  داخـلالتـي ُتعطـى  TIVالعمر. وفي بعض البلدان ُيرخص باستخدام مركبـات 
 TIVســنة مــن العمــر. كمــا ُيــرخص باســتعمال لقاحــات  ٦٤و ١٨البــالغين بــين لقاحيــة فيمــا يتعلــق ب ذريــةلكــل  HAمستضــد 

عامـًا). وبالمثـل فقـد  ٦٥في بعض البلدان للمسنين (ممن تزيـد أعمـارهم علـى  (MF59)المعانة بمستحلب للزيت في الماء 
وذلـك السـتخدامه  ،ذريـةلكـل  HAمن مستضد  مكروغراماً  ٦٠ على يحتوي TIVتم الترخيص في الواليات المتحدة لمركب 

  ٩عامًا فأكثر. ٦٥أساسًا للمسنين ممن تبلغ أعمارهم 
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المخصصـــة لالســـتخدام داخـــل العضـــل فـــي العضـــلة الدَّاليـــة (للقاحـــات مـــن تقـــل أعمـــارهم عـــن الســـنة  TIVوُتحقـــن لقاحـــات 
ومـن  ).الواحدة) أو في القسم الجانبي األمامي من الفخـذ (للقاحـات مـن تتـراوح أعمـارهم بـين سـتة أشـهر واثنـي عشـر شـهراً 

نوات حقنتين بفاصل ال يقـل عـن شـهر واحـد. الواجب أن يتلقى األطفال ممن لم يسبق تطعيمهم وتقل أعمارهم عن تسع س
  وتصلح الجرعة المنفردة من اللقاح للتالميذ الذين تبلغ أعمارهم تسع سنوات فأكثر وللبالغين األصحاء.

  
المعطلـة ال تتـداخل مـع اللقاحـات المعطـاة فــي الوقـت ذاتـه فـي إطـار برنـامج التمنيــع  نفلــونزااألوعلـى مـا يبـدو فـإن لقاحـات 

  الروتيني لألطفال.
  

  TIVالعوامل السيرولوجية المرتبطة بالحماية المتعلقة بلقاحات 
 

أو أكثــر يــوفر كفــاءة  ٤٠:١بمقــدار  (HI)تثبــيط التــراص الـدموي ارات أضــداد يــتمـت البرهنــة بصــفة عامــة علــى أن تـوافر ع
فـي البـالغين األصـحاء، ويسـتخدم هـذا التركيـز مـن أضـداد تثبـيط التـراص الـدموي النـاجم عـن اللقاحـات  ٪٥٠حماية بنسبة 

  ١٧كعامل مرتبط بالحماية أثناء عمليات تقدير اللقاحات لتسجيلها.
  

  نفلونزااأل لقاحات  ٢٢فعالية كفاءة/
  

ــًا شاســعًا بفعــل عامــل  نفلــونزااألفعاليــة لقاحــات  تتبــاين كفــاءة/  نفلــونزااألمــرض ( تحديــد الحالــة مــن قبيــلالمبلــغ عنهــا تباين
اللقاحـــات  ُذريـــات، ومـــدى التطـــابق بـــين علـــى ســـبيل المثـــال) )ILI( أقـــل تحديـــداً  نفلونزااألشـــبيه بـــ المؤكـــد مخبريـــًا أو مـــرض

  السائدة. نفلونزااأل ُذرياتو 
  

  أثناء الحمل وفي مختلف الفئات العمرية ITVفعالية لقاحات  كفاءة/
  

تصنيفًا  1a٢٣أثناء الحمل الحماية للحوامل ولمواليدهن من هذا المرض. ويعرض الجدول  لألنفلونزايوفر التطعيم المضاد 
ة وخيمـوالحصـائل ال نفلـونزااألأثنـاء الحمـل إزاء عـدوى  TIVلمدى جودة البينات العلمية المتعلقة بتأثيرات التطعيم بلقاحـات 

عــدوى ل المضــادة TIVللبينــات المتعلقــة بتــأثيرات لقاحــات  يــوفر تصــنيفاً  1b٢٤للعــدوى لــدى الحوامــل؛ وبالمثــل فــإن الجــدول 
ة للعــدوى فــي صــفوف الرضــع الــذين تقــل أعمــارهم عــن ســتة أشــهر. وُأدرجــت البينــات العلميــة وخيمــوالحصــائل ال نفلــونزااأل

لـدى األطفـال بـين سـن سـتة أشـهر وعـامين وفـي صـفوف األطفـال بـين  نفلونزااألعلى الحماية من  TIVبشأن قدرة لقاحات 
  ٢٦، ٢٥.على التوالي 2bو 2aسن الثانية والسادسة في الجدولين 

  
                                    

بحسن عمل هذا اللقاح عند استخدامه في  الفعاليةحسن عمل اللقاح في االختبارات السريرية، في حين تتعلق  الكفاءةتقيس     ٢٢
 .برامج التمنيع الروتيني

٢٣           non-influenza Grading of scientific evidence – Table 1a. Is inactivated influenza vaccine versus no 
intervention or vaccine in pregnant women effective to prevent influenza infection and severe outcomes of 
infection in pregnant women? Available at                                                                                                           
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_maternal_outcomes.pdf 

٢٤       or non-influenza Grading of scientific evidence – Table 1b. Is inactivated influenza vaccine versus no 
intervention vaccine in pregnant women effective to prevent influenza infection and severe outcomes of 
infection in infants below 6 months of age? Available at 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_infant_outcomes.pdf      

٢٥         vaccine Grading of scientific evidence – Table 2a. Is inactivated influenza vaccine versus placebo or 
control effective to prevent influenza infection in children aged6 months to 2 years of age? Available at 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_efficacy_age_6to24_months.pdf          

٢٦          Grading of scientific evidence – Table 2b. Is inactivated influenza vaccine versus placebo or control   
effective to prevent influenza infection in children aged2 to below 6 years? Available at 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_efficacy_age_2to6_years.pdf              
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وتشــير بيانــات محــدودة إلــى أن تمنيــع األطفــال واليــافعين قــد يــوفر الحمايــة لمــن تلقــوا اللقاحــات، فضــًال عــن تــوفير الحمايــة 
   ٢٧المباشرة أيضًا ألفراد األسرة المعيشية غير المطعمين (المناعة القطيعية) وللمخالطين في المجتمع المحلي.غير 

  
ن معـدالت الكفـاءة فـي صـفوف األشـخاص إ، فـالجائلـة نفلونزااألاللقاحات بشكل وثيق مع فيروسات  ُذرياتوحينما تتطابق 

في الوقايـة مـن  TIVفي حين أن كفاءة لقاحات  ٩،٪٩٠و ٪٧٠الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والستين تتراوح عادة بين 
متواضـعة فـي أحسـن األحـوال، بغـض النظـر عـن  األشخاص في سن الخامسة والستين فـأكثر في صفوف نفلونزااألعدوى 

بــــين  TIVفعاليــــة لقاحــــات  تصــــنيف البينــــات العلميــــة لكفــــاءة/ ٣ميم الدراســــة. ويعــــرض الجــــدول الســــياق، والســــكان، وتصــــ
وتتحقــق اســتجابة أعلــى لألضــداد لــدى األشــخاص فــي ســن الخامســة والســتين فــأكثر، بالمقارنــة مــع االســتجابة  ٢٨المســنين.
 ٩ .٢٠١٠جـرى التـرخيص بـه فـي الواليـات المتحـدة عـام  TIVاالعتيادية، بمركب ذي جرعة عالية مـن لقـاح  TIVللقاحات 

أو االلتهاب الرئوي في صـفوف المسـنين كـان  نفلونزااألوفضًال عن ذلك فإن معدل خطر اإلدخال إلى المستشفيات بسبب 
ثقة بنسـبة  ، فترة٠,٧٥ –بالمقارنة بلقاح غير معان (اختطار نسبي  MF59معان بمستحلب  TIV لقاحل ٪٢٥أدنى بنسبة 

٢٩.)٠,٩٨-٠,٥٧، ٪٩٥  
  

فـــي المنـــاطق االســـتوائية محـــدودة. وأظهـــر اختبـــار عشـــوائي مضـــبط  TIVفعاليـــة لقاحـــات  والبيانـــات المتـــوافرة عـــن كفـــاءة/
)RCT بين البالغين فـي سـن السـتين  ٪٥٦بمعدل  نفلونزااألألمراض الشبيهة بامخاطر نسبي ل) ُأجري في تايالند انخفاض

انخفاض المخاطر المناظر فـي ماليزيـا إلـى مـا بـين  في حين وصل معدل ٣٠فأكثر الذين يعيشون في المجتمعات المحلية
وفــي أعقــاب حمــالت التطعــيم الواســعة الســنوية للبــالغين فــي ســن  ٣١بــين المقيمــين فــي دور رعايــة المســنين. ٪٧٦و ٪٥٥

الخاصــة بهــذه الفئــة  فــي معــدالت الوفيــات ٪٢٦و بــاولو بالبرازيــل لــوحظ انخفــاض بنســبة الخامســة والســتين فــأكثر فــي ســا
  ٣٢.نفلونزااألالعمرية التي ُتعزى إلى 

  
  الكامنةلدى األشخاص من ذوي الظروف الطبية  TIVفعالية لقاحات  كفاءة/

  
للدراسات المتعلقة بأداء اللقاحات في صفوف مختلف الفئات المستهدفة أن هنـاك قلـة  ٢٠١١تبين الستعراض منتظم عام 

من البينات الجيدة بشأن فعالية اللقاحات لدى المرضى المعانين مـن مـرض االلتهـاب الرئـوي االنسـدادي المـزمن والمسـنين 
أمراض الرئة المزمنـة، واألمـراض القلبيـة الوعائيـة المزمنـة، وأمـراض المعانين من ظروف مراضة مصاحبة مثل السكري، و 

                                    
٢٧         Loeb M et al. Effect of influenza vaccination of children on infection rates in Hutterite communities: a 

randomized trial. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 2010, 303:943–950.                        

٢٨       Grading of scientific evidence – Table 3. Is matched, inactivated influenza vaccine versus placebo  
 effective to prevent influenza infection in individuals aged 65+? Available at 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_efficacy_elderly.pdf                              

٢٩     Mannino S et al. Effectiveness of adjuvanted influenza vaccination in elderly subjects in northern Italy. 
American Journal of Epidemiology, 2012,176:527–533.                                                                                      

٣٠     Praditsuwan R et al. The efficacy and effectiveness of influenza vaccination amongThai elderly 
persons living in the community. Journal of the Medical Association of Thailand, 2005, 88:256–264.             

٣١     Isahak I et al. Effectiveness of influenza vaccination in prevention of influenza-like illness among 
inhabitants of old folk homes. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 2007, 
38:841–848.                                                                                                                                       

٣٢   Antunes JL et al. Effectiveness of influenza vaccination and its impact on health inequalities. 
International Journal of Epidemiology, 2007, 36:1319–1326.                                                                             
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و في صفوف مرضى الرب نفلونزااألويرد تصنيف البينات العلمية لتأثيرات تطعيم  ٣٤، ٣٣.الكلى أو الكبد، والكبت المناعي
 ٣٦، ٣٥.على التوالي 4bو 4aيدز في الجدولين ولدى المرضى المصابين بعدوى األ

  
األشـخاص الـذين خضـعوا لعمليـات زرع األعضـاء فقـد أحـدثت جرعـة منفـردة مـن لقاحـات السـرطان و وفي صـفوف مرضـى 

TIV على حد سواء. وتبين لبعض  ٣٨واألطفال ٣٧المعانة وغير المعانة استجابات مناعية معتدلة فحسب بالنسبة للبالغين
ين يكتســــبون حمايــــة محــــددة هــــذه الدراســــات أن جرعــــة ثانيــــة مــــن اللقاحــــات تــــؤدي إلــــى تحســــن ملمــــوس فــــي نســــبة الــــذ

وربما يتبين أن استخدام اللقاحات غير المعانة مفيد ألولئك األشـخاص علـى نحـو مـا برهنـت عليـه دراسـات  ٣٧.سيرولوجياً 
فـي  ٢٠٠٩لعـام  A(H1N1)أو جائحـة  الموسـمية نفلـونزااألإزاء  MF59مختلفة بشأن استخدام اللقاحات المعانة بمستحلب 

  ٣٩يدز.ين بعدوى األصفوف البالغين ولدى األطفال المصاب
  

  العاملين في ميدان الرعاية الصحية لدى TIVفعالية لقاحات  كفاءة/
  

(انظـر جــدول  نفلــونزااألهنـاك بينـات علميــة علـى التـأثير الوقــائي لتطعـيم العـاملين فــي ميـدان الرعايـة الصــحية ضـد عـدوى 
علـــى أن هنـــاك بينـــات أقـــل علـــى أن تطعـــيم هـــؤالء العـــاملين يحـــول دون حـــاالت المراضـــة والوفـــاة فـــي  ٤٠)،5aالتصـــنيف 

  ٤١).5bصفوف المقيمين في مرافق الرعاية الطويلة األجل للمسنين (انظر جدول التصنيف 
  

  TIVمأمونية لقاحات 
  

، )١/١٠٠مأمونـة عمومـًا ولـو أن التفـاعالت المحليـة العـابرة تحـدث كثيـرًا فـي موقـع الحقـن (أكثـر مـن  TIVُتعتبر لقاحـات 
، مثــل صــغار األطفــال، قــد يصــابون بــالحمى، نفلــونزااألكمــا أن األشــخاص الــذين لــم يتعرضــوا ســابقًا لمستضــدات لقاحــات 

طفـًال مـن األطفـال األصـحاء  ٧٩١ي دراسـة شـملت وفـ وغير ذلك من األحداث الضـارة الُنظميـة. األلم العضليوالتوعك، و 
                                    

٣٣     Michiels B et al. A systematic review of the evidence on the effectiveness and risks of inactivated 
influenza vaccines in different target groups. Vaccine, 2011, 29:9159–9170.                                                       

٣٤     Ciszewski A et al. Influenza vaccination in secondary prevention from coronary ischaemic events in 
coronary artery disease: FLUCAD study. European Heart Journal, 2008, 29:1350–1358.                                  

٣٥     Grading of scientific evidence – Table 4a. Is inactivated influenza vaccine versus placebo effective to 
prevent influenza-related asthma exacerbations in patients with asthma? Available at 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_efficacy_asthma.pdf                                       

٣٦     Grading of scientific evidence – Table 4b. Is inactivated influenza vaccine versus placebo effective to 
prevent influenza infection in individuals living with HIV/AIDS? Available at 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_efficacy_HIV.pdf                                           

٣٧     de Lavallade H et al. Repeated vaccination is required to optimize seroprotection against H1N1 in the 
immunocompromised host. Haematologica, 2011, 96:307–314.                                                                           

٣٨     Meier S et al. Antibody responses to natural influenza A/H1N1/09 disease or following immunization 
with adjuvanted vaccines, in immunocompetent and immunocompromised children. Vaccine, 2011 29:3548–
3557.                                                                                                                            

٣٩     Palma P et al. Safety and immunogenicity of a monovalent MF59®-adjuvanted A/H1N1 vaccine in HIV-
infected children and young adults. Biologicals, 2012, 40:134–139.                                                                     

٤٠     Grading of scientific evidence – Table 5a. Is influenza vaccine versus placebo or non-influenza vaccine 
in health care worker effective to prevent influenza infection of health care worker themselves? Available at 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_efficacy_HCW.pdf                                         

٤١            care Grading of scientific evidence – Table 5b. Is influenza vaccine versus no intervention in 
health worker effective to prevent influenza morbidity and mortality in residents of long term care facilities for 
the elderly?Available at  
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_impact_elderly_HCW_vaccination.pdf 
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فــي فئــة األطفــال بــين الســنة  ٪١٥العمــر لــوحظ ظهــور حمــى بعــد التطعــيم بنســبة  بــين الســنة األولــى والخامســة عشــرة مــن
وعمومــًا  ٤٢ســنة. ١٥-١١فــي فئــة  ٪٥ســنوات، وبنســبة  ١٠-٦فــي فئــة  ٪٥بنســبة األولــى والســنة الخامســة مــن العمــر، و 

  ٩فإن مدى تواتر هذه األحداث  الضارة أقل بين البالغين.
  

طفـل تقـل أعمـارهم عـن  ٢٥١ ٦٠٠بـين  TIVسكانية بعد مرحلة الترخيص لتقـدير مـدى مأمونيـة لقاحـات  ولم تسفر دراسة
مر) عن أي من عمليات تطعيم أطفال بين الشهر السادس والشهر الثالث والعشرين من الع ٨٤٧٦سنة (بما في ذلك  ١٨

وبالمثــــل فلــــم تظهــــر أي شــــواغل جديــــدة بعــــد  ٤٣.TIVصــــحية وارتبطــــت بلقاحــــات  عنايــــةتطلبــــت  بينــــات ألحــــداث مهمــــة
  ٤٤مليون عملية تطعيم في الواليات المتحدة. ٧٥٠استعراض خمس عشرة سنة من بيانات الترصد بعد الترخيص لنحو 

  
أثنـاء  نفلـونزااألولم تعثر االختبارات المضبطة العشوائية في الواليات المتحدة وبنغالديش التي حللـت مأمونـة التطعـيم ضـد 

عية ا، أو الرضــالمحيطــة بــالوالدةفــي المراحــل الجنينيــة، أو الحمــل علــى أي تفــاعالت ضــارة مهمــة، وال علــى أي تعقيــدات 
أثنـاء الحمـل  نفلـونزااألولالطالع على تصـنيف البينـات العلميـة بشـأن مأمونيـة لقاحـات  ٤٦، ٤٥.ألطفال النساء المطعمات

  ٦.٤٧يرجى الرجوع إلى جدول التصنيف 
  

بالحــاالت  AS03علــى المــادة المعْينــة  والمحتويــة الموســمية (الوبائيــة) لألنفلــونزاالمضــادة لقاحــات ولــم يــتم ربــط أي مــن ال
 H1N1 نفلــونزاالمضــاد أل AS03للقــاح المعــان بمــادة فــي أعقــاب االســتخدام الواســع النطــاق  الُجمــدة التغفيــق/النــادرة مــن 
  ٤٨سكندنافية في المقام األول.الفي البلدان ا الجائحية

  
  وحـــــــدوث زيـــــــادة طفيفـــــــة فـــــــي مخـــــــاطر متالزمـــــــة TIVهنـــــــاك تـــــــرابط بـــــــين لقاحـــــــات  نفلـــــــونزااألوخـــــــالل بعـــــــض مواســـــــم 

 Guillain-Barré (GBS)  ًوتشمل  ٤٩ُقدِّرت بنحو حالة إضافية واحدة لكل مليون شخص مطعَّم. بين البالغين األكبر سنا
بعـد أقــل مـن ســتة أسـابيع مــن  GBSمتالزمــة ظهـور  TIVبـالتطعيم بلقاحــات  تتعلــقتــدابير احترازيـة الحـاالت التــي تتطلـب 

 TIVوال ُينصـح بإعطـاء لقاحـات  بمصـاحبة الحمـى أو بـدونها. وخـيمحـاد أو مرض معتدل أو  نفلونزااألجرعة سابقة للقاح 
  في ذلك بروتين البيض. لقاحي، بما) بعد جرعة سابقة أو إزاء مكون التأق في حاالت التفاعل التحسسي الشديد (مثل

  
  )LAIVالموهنة الحية ( نفلونزااأل لقاحات 

  
الروســي علــى مــدى  حــادعــن طريــق األنــف بنجــاح فــي االت) المعطــاة LAIVالموهنــة الحيــة ( نفلــونزااألاســُتخدمت لقاحــات 

مكيفــة مــع الثالثــي التكــافؤ إلــى فيروســات موهنــة حيــة  الُمجفــد الســنوات الخمســين الماضــية. ويســتند اللقــاح الروســي الحــالي
                                    

٤٢     Neuzil KM et al. Efficacy of inactivated and cold-adapted vaccines against influenza A infection, 1985 
to 1990: the pediatric experience. The Pediatric Infectious Disease Journal, 2001, 20:733–740.                       

٤٣     France EK et al. Safety of the trivalent inactivated influenza vaccine among children: a population-
based study. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2004, 158: 1031–1036.                                         

٤٤     Vellozzi C et al. Safety of trivalent inactivated influenza vaccines in adults: background for pandemic 
influenza vaccine safety monitoring. Vaccine, 2009, 27:2114–2120.                                                                    

٤٥     Englund JA et al. Maternal immunization with influenza or tetanus toxoid vaccine §for passive antibody 
protection in young infants. The Journal of Infectious Diseases, 1993, 168:647–656.                                          

٤٦     Zaman K et al. Effectiveness of Maternal Influenza Immunization in Mothers and Infants. New England 
Journal of Medicine, 2008, 359:1555–1564.                                                                                                         

٤٧     Grading of scientific evidence – Table 6. Is influenza vaccines safe for use in pregnant women? 
Available at http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_safety_pregnancy.pdf                

٤٨     Partinen M et al. Increased incidence and clinical picture of childhood narcolepsy following the 2009 
H1N1 pandemic vaccination campaign in Finland. PLoS One, 2012, 7:e33723.                                                 

٤٩     Juurlink DN et al. Guillain-Barré syndrome after influenza vaccination in adults: a population-based 
study. Archives of Internal Medicine, 2006, 166:2217–2221.                                                                               
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 لألنفلونزااللقاحات الموصى بها المضادة  ُذرياتمع  تفارزهاوالمعاد  Aمانحة من النمط  ذريةالظروف الباردة ومشتقة من 
 لألنفلـــونزافيـــروس متفـــارز مماثـــل مـــع  A نفلـــونزااألمـــن لقاحـــات  ُذرياتهـــذه الـــ وتولَّـــف. A(H3N2)و A(H1N1)الموســـمية 
، ولكـن بشـكل جيـددرجـة الحـرارة  فيروسـات اللقاحـات الحساسـة إزاء تتنسَّـخوفـي البيئـة البـاردة للبلعـوم األنفـي  .Bالموسـمية 

  عند درجة حرارة الجسم في الجهاز التنفسي السفلي. هذا التنسخ يكون رديئاً 
  

مـــوهن وحـــي وثالثـــي التكـــافؤ ومكيـــف مـــع  لألنفلـــونزاللقـــاح مضـــاد  فـــي الواليـــات المتحـــدة تـــم التـــرخيص ٢٠٠٣وفـــي عـــام 
، وذلـك السـتخدامه داخـل األنـف Aمانحة موهنة مختلفة من الـنمط الفرعـي  ذرية، ومستند إلى (CAIV-T) الظروف الباردة

هـذا المعبـأ فـي  LAIVلقـاح  تخـزينومـن الواجـب  صفوف األصحاء ممن تبلغ أعمارهم سنتين إلى تسعة وأربعين سـنة.في 
جهــة التصــنيع بجرعــة واحــدة فقــط، باســتثناء  وتوصــي درجــة مئويــة). ٨-٢فــي بــرادات (جرعــة واحــدة وبــدون مــواد حافظــة 

السـابق؛  نفلـونزااألخـالل موسـم  الموسـمية لألنفلـونزااألطفال بين الثانية والثامنة من العمـر الـذين لـم يتلقـوا أي لقـاح مضـاد 
  وينبغي إعطاء هؤالء األطفال جرعتين بفاصل أربعة أسابيع على األقل.

  
   LAIVفعالية لقاحات  كفاءة/

  
 ١٣٠ ٠٠٠التــي شــملت  الروســية الثالثيــة التكــافؤ LAIVسلســلة مــن االختبــارات المضــبطة بشــأن كفــاءة لقاحــات  أظهــرت

فـي  ٪٤٠-٣٠بنسـبة تقـرب مـن  نفلونزااألطفًال بين الثالثة والخامسة عشرة من العمر انخفاض انتشار األمراض الشـبيهة بـ
متماثلــة مــن حيــث الكفــاءة التــي بلغــت  LAIVو TIVوتبــين أن لقاحــات  ٥٠.الشــاهدةالفئــات المطعَّمــة بالمقارنــة مــع الفئــات 

 LAIVوعند اسـتخدام لقاحـات  ٥١سنة فأكثر. ٦٠في صفوف البالغين الروس في الفئة العمرية  على التوالي ٪٥١و ٪٥٠
  ٥٢أنفيًا أبدت كفاءة عالية بعد جرعة واحدة للبالغين ولألطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثالث سنوات.

  
فــي األطفــال  LIAVوكشــف اســتعراض أجرتــه مؤسســة كــوكرين لالختبــارات المضــبطة العشــوائية الراميــة إلــى تقيــيم لقاحــات 

فاصـل  ،٪٩٥( ٪٨٢المؤكدة مخبريـًا بلغـت  نفلونزااألاألصحاء في فئة السنتين من العمر فأكثر أن الكفاءة اإلجمالية إزاء 
). وكانـت ٪٣٨–٪٢٨فاصـل الثقـة  ،٪٩٥( ٪٣٣وصلت إلـى  نفلونزااألب ) وفعالية إزاء األمراض الشبيهة٪٨ –٪٧١الثقة 

 ٪٣٦) إال أنهــا حققــت فعاليــة مماثلــة بلغــت ٪٧١–٪٤١فاصــل الثقــة  ،٪٩٥( ٪٥٩للقاحــات المعطلــة كفــاءة أدنــى قــدرها 
تــوفر حمايــة غيــر مباشــرة علــى مســتوى المجتمعــات  LIAVكمــا تبــين أن لقاحــات  ٥٣).٪٤٦–٪٢٤فاصــل الثقــة  ،٪٩٥(

 ٧ويتضــمن الجــدول  ٥٤ة عشــرة مــن العمــر فــي العيــادات المدرســية.حاديــالمحليــة عنــد إعطائهــا لألطفــال بــين الخامســة وال
 فـي صـفوف األطفـال بـين الثانيـة وأقـل مـن نفلونزااألفي الوقاية مـن العـدوى بـ LIAVتصنيفًا للبينات العلمية لكفاءة لقاحات 

  ٥٥السادسة من العمر.
  

                                    
٥٠     Rudenko LG et al. Clinical and epidemiological evaluation of a live, cold-adapted influenza vaccine for 

3-14-year-olds. Bulletin of the World Health Organization, 1996, 74:77–84.                                                         

٥١     Rudenko LG et al. Immunogenicity and efficacy of Russian live attenuated and US inactivated 
influenza vaccines used alone and in combination in nursing home residents. Vaccine, 2000, 19:308–318.      

٥٢     Alexandrova GI et al. Recombinant cold-adapted attenuated influenza A vaccines for use in children: 
reactogenicity and antigenic activity of cold-adapted recombinants and analysis of isolates from the 
vaccinees. Infection and Immunity, 1984, 44:734–739.                                                                                        

٥٣     Jefferson T et al. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database of 
Systemic Reviews, 2008, 16:CD004879.                                                                                                               

٥٤     Glezen WP et al. Direct and indirect effectiveness of influenza vaccination delivered to children at 
school preceding an epidemic caused by 3 new influenza virus variants. The Journal of Infectious Diseases, 
2010, 202:1626–1633.                                                                                                                                          

٥٥     Grading of scientific evidence – Table 7. Is live attenuated influenza vaccine (LAIV) versus placebo or 
no intervention effective to prevent influenza infection in children aged 2 to below 6 years? Available at. 
http://www.who.int/immunization/position_papers/influenza_grad_ _LAIV_children.pdf                                      
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  ٥٦المؤكدة مخبريًا لدى المسنين. نفلونزااألفي الحماية من  LIAVفعالية لقاحات  وليس هناك من توثيق جيد لكفاءة/
  

الخاصــة بالواليــات المتحــدة بــاالقتران مــع  LIAVولــم ُيبلــغ عــن تــداخل فــي اســتمناع اللقاحــات المعنيــة عنــد إعطــاء لقاحــات 
  شهرًا. ١٥و ١٢لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية أو مع لقاح الُحماق لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

  .LIAVولم يتم إثبات وجود عالقة سيرولوجية للحماية بالنسبة للقاحات 
  

  LIAVمأمونية لقاحات 
  
طفـل بـين سـن الثالثـة والخامسـة عشـرة  ١٣٠ ٠٠٠الروسية التـي شـملت نحـو  LIAVتكشف الدراسات المتعلقة بلقاحات  لم

 ٥٠مـن األطفـال بعـد التطعـيم. ٪١عن أي أحداث ضـارة خطيـرة، باسـتثناء تفـاعالت الحمـى العـابرة التـي أصـابت أقـل مـن 
احتقـان األنـف  نعة في الواليات المتحدة شيوعًا هي سيالن/المص LIAVوكانت أكثر التفاعالت الضارة المرتبطة بلقاحات 

أن األزيز المهم طبيـًا والحمى منخفضة الدرجة، ولو كان ذلك بوتائر قريبة مما كان عليه الحال في الفئات الشاهدة. على 
ولكنـه لـم يـزد فـي  ،LIAVزاد في األطفـال ممـن تتـراوح أعمـارهم بـين سـتة أشـهر وثالثـة وعشـرين شـهرًا الـذين تلقـوا لقاحـات 

األطفال المطعمين بين سن الثانية والخامسة. ونتيجة لذلك فإنـه ال يوصـى حاليـًا بإعطـاء اللقاحـات المـذكورة للفئـة العمريـة 
  ٥٧األولى في الواليات المتحدة.

  
عة داخــل األنــف طــرح األطفــال فيروســات هــذه اللقاحــات لمــدة تراوحــت فــي المتوســط بــين ســب LIAVلقاحــات  إعطــاء وبعــد

يوما). وعلى ما يبدو فإن انتقال فيروس اللقاحات إلى األشخاص المعرضين غير  ٢١واحد و وثمانية أيام (المدى بين يوم
  الممنعين هو أمر نادر وليس له أية أهمية تذكر بالنسبة للصحة العمومية.

  
ســنة  ٦٠ين مــن الفئــة العمريــة عنــد البــالغ LIAVوفــي اختبــار مضــبط عشــوائي فــي جنــوب أفريقيــا يتعلــق بمأمونيــة لقاحــات 

وتيرة أحداث نشـوء التفـاعالت أعلـى فـي صـفوف متلقـي تلـك اللقاحـات منهـا عنـد متلقـي الُغفـال خـالل فتـرة مـا فأكثر كانت 
احتقـان األنـف، والسـعال، والتهـاب  )، وشملت األعراض سيالن/0.042القيمة االحتمالية = يومًا ( ١١بعد التطعيم البالغة 

الحلق، والصداع، وآالم العضالت، والتعب، وانخفاض الشهية. غير أن معـدالت األحـداث الضـارة الخطيـرة كانـت متماثلـة 
  ٥٨ومتلقي الغفال. LIAVلمتلقي لقاحات 

  
لخطـــر  المعرضـــةاألشـــخاص المنتمـــين إلـــى الفئـــات  لـــدىل ولـــم ُيلحـــظ وقـــوع أحـــداث ضـــارة مهمـــة أو طـــرح فيروســـي مطـــوَّ 

ألشـــخاص المعرضـــين ألخطـــار شـــديدة مـــن لمخـــالطي ا. ويمكـــن LIAVبعـــد التعـــرض العفـــوي للقاحـــات  نفلـــونزااألتعقيـــدات 
  ٩.LIAVأن يتلقوا لقاحات  نفلونزااألالتعقيدات المرتبطة ب

  
اإلصـــابة بـــالربو، وتفـــاعالت التـــأقي إزاء البـــيض، وتـــاريخ مـــن اإلصـــابة بمتالزمـــة  LIAVوتشـــمل موانـــع اســـتخدام لقاحـــات 

GBSوالخاضــعون لعــالج طويــل األجــل باألســبرين، والكبــت المنــاعي  ،، والمرضــى الــذين تقــل أعمــارهم عــن الثامنــة عشــرة
  المتقدم.

 
 
 
  
  

                                    
٥٦     Osterholm MT et al. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-

analysis. Lancet Infectious Diseases, 2012,12:36–44.                                                                                         

٥٧     Belshe RB et al. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children. 
The New England Journal of Medicine, 2007, 356:685–696.                                                                               

٥٨     De Villiers PJ et al. Efficacy and safety of a live attenuated influenza vaccine in adults 60 years of age 
and older. Vaccine, 2009, 28:228–234.                                                                                         
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 الموسمية نفلونزااأل مردودية لقاحات 
  

وربمـا ال تنطبـق النتـائج علـى البلـدان  ،اهتمامهـا حتـى اآلن علـى البلـدان المرتفعـة الـدخلصبت معظـم تحلـيالت المردوديـة 
أن التطعــيم المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. وأظهــرت االستعراضــات المنتظمــة لتحلــيالت المردوديــة فــي صــفوف المســنين 

ولــو أن التباينـات فــي المنهجيـة بـين الدراســات تجعـل مــن  ٥٩يتســم بالمردوديـة أو بــالتوفير فـي التكـاليف، لألنفلـونزاالمضـاد 
وفـورات متماثلـة فـي  LIAVأو  TIVالتقييمـات االقتصـادية لتطعـيم األطفـال بلقـاحي  أظهرتالصعب إجراء المقارنات. كما 

ة مــع األطفــال التكـاليف لــدى هــذين اللقـاحين، مــع زيــادة فـي التكلفــة فــي كـال اللقــاحين بالنســبة لألطفـال األكبــر ســنًا بالمقارنـ
وأن تطعـــيم الحوامـــل إزاء األمـــراض  ٦١وتبـــين أن بـــرامج التطعـــيم الموجهـــة إلـــى الحوامـــل تتصـــف بالمردوديـــة ٦٠األصـــغر.

  ٦٢كفل توفير التكاليف.يالمصاحبة 
  

  موقف منظمة الصحة العالمية وتوصياتها
  

يرمي في المقام األول إلى حماية الفئات الضـعيفة المعرضـة لمخـاطر شـديدة  لألنفلونزاعلى الرغم من أن التطعيم المضاد 
، فــإن هــذا المــرض يتســبب فــي مراضــة واســعة فــي مختلــف أرجــاء العــالم نفلونزااألمــن حــاالت المــرض والوفــاة المرتبطــة بــ

ب االقتصـــادية تتجـــاوز نطـــاق الفئـــات المـــذكورة ومـــن ثـــم فإنـــه يمثـــل مشـــكلة مـــن مشـــكالت الصـــحة العموميـــة ذات العواقـــ
  االجتماعية الجسيمة.

  
الموســمية بالمأمونيـــة والكفــاءة وبالقــدرة علــى منـــع الكثيــر مــن الحـــاالت  نفلــونزااألوتتســم اللقاحــات المتاحــة دوليـــًا لمكافحــة 

  السنوية للمراضة والوفاة.
  

اإلقليميـة قـد يكـون ضـروريًا بالنسـبة للعديـد مـن البلـدان لتقـدير الوضـع  وفي حين أن االعتماد على البيانـات فـوق الوطنيـة/
سـتعتمد علـى مـدى تـوافر القـدرات والمـوارد  نفلـونزااألالوبائي الشامل، فإن القرارات الوطنيـة الفرديـة بشـأن اسـتخدام لقاحـات 

ر، وعـــبء المـــرض، والمردوديـــة . ولهـــذا تتســـم المعلومـــات الخاصـــة بكـــل بلـــد والمتعلقـــة بالفئـــات المعرضـــة للمخـــاطالقطريـــة
باألهمية في مسـاعدة واضـعي السياسـات ومـدراء البـرامج الصـحية علـى المسـتوى الـوطني فـي اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة بشـأن 

  .هذه العمليات الفئات المستهدفة في عمليات التطعيم وتوقيت
  

منظمــة الصــحة  توصــيالموســمية  ألنفلــونزالوبالنســبة للبلــدان التــي تنظــر فــي اســتهالل أو توســيع بــرامج التطعــيم المضــاد 
بمنح الحوامل األولوية القصوى. وتشمل الفئات األخرى المعرضة للمخاطر، وبدون ترتيب لألولوية، األطفال بـين العالمية 

مزمنــة، والعــاملين فــي ميــدان الصــحية الظــروف وذوي الالشــهر الســادس والشــهر التاســع والخمســين مــن العمــر، والمســنين، 
أي مـن هـذه الفئـات اإلضـافية أن  لصـالح نفلـونزااألالصـحية. وعلـى البلـدان التـي تمتلـك بـرامج حاليـة للتطعـيم ضـد  الرعاية

  درج تمنيع الحوامل ضمن تلك البرامج.تواصل القيام بذلك وأن تُ 
  

وجـود في أي مرحلة من مراحل الحمل. وتستند هذه التوصية إلـى البينـات عـن  TIVبلقاحات  الحواملومن الواجب تطعيم 
الموســمية يتصــف  نفلــونزااألفــي صــفوف هــذه الفئــة وٕالــى البينــات مــن أن لقــاح  وخــيممخــاطر جســيمة مــن اإلصــابة بمــرض 

، علمــًا بــأن نفلونزاألابالمأمونيــة طــوال فتــرة الحمــل وبالفعاليــة فــي منــع إصــابة النســاء وكــذلك أطفــالهن مــن صــغار الرضــع بــ
عبء المرض مرتفع أيضًا في الفئة األخيرة. وتشمل االعتبارات األخرى الستهداف الحوامـل الجـدوى التشـغيلية، وذلـك فـي 

                                    
٥٩     Postma MJ et al. Further evidence for favorable cost-effectiveness of elderly influenza vaccination. 

Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2006, 6:215–227.                                         

٦٠     Prosser LA et al. Health benefits, risks, and cost-effectiveness of influenza vaccination of children. 
Emerging Infectious Diseases, 2006, 12: 1548–1558.                                                                                         

 ٦١     Jit M et al. The cost-effectiveness of vaccinating pregnant women against seasonal influenza in 
England and Wales. Vaccine, 2010, 29:115–122.                                                                                                

٦٢     Skedgel C et al. An incremental economic evaluation of targeted and universal influenza vaccination in 
pregnant women. Canadian Journal of Public Health, 2011, 102:445–450.                                                  
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ضــوء اآلليــات القائمــة إلعطــاء لقــاح ذوفــان الكــزاز للحوامــل فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل والفرصــة المتاحــة 
  هات.لتعزيز برامج تمنيع األم

  
ومـــن الواجـــب  المـــرخص بهـــا حاليـــاً  نفلـــونزااألمـــن العمـــر باألهليـــة لتلقـــي لقاحـــات  األطفـــال دون الشـــهر الســـادسوال يتمتـــع 

حمايتهم من هذا المرض عبر تطعيم أمهاتهم أثنـاء الحمـل ومـن خـالل ضـمان تطعـيم مخـالطيهم الـوثيقين للحـد مـن انتقـال 
  إلى صغار الرضع. نفلونزااألفيروسات 

  
فـإن مـن  مـن العمـر األطفال بين الشـهر السـادس والشـهر الثالـث والعشـرينفي فئة  الشديد ونظرًا إلى ارتفاع عبء المرض

عنـــد تـــوافر مـــوارد كافيـــة ومـــع المراعـــاة الالئقـــة  لألنفلـــونزاالواجـــب إدراجهـــا ضـــمن الفئـــات المســـتهدفة فـــي التمنيـــع المضـــاد 
 المعدومـةفي هذه المجموعـة السـكانية  نفلونزااألوتعتبر الوقاية من مرض  ة.لألولويات الصحية المنافسة والجدوى التشغيلي

ن التمنيــع الفعــال يتطلــب جــرعتين وهــو يعتمــد اعتمــادًا إالغ الصــعوبة فــي الوقــت الــراهن إذ أمــرًا بــ إزاء هــذا المــرضالخبــرة 
اإلتاحة المقبلة للقاحات أخرى ذات فعالية أكبـر  وستؤدي. الجائلة نفلونزااألمقابلة لفيروسات اللقاحات ال ُذرياتشديدًا على 

أكثـر فـأكثر مـن الفوائـد  إلـى أن تزيـد هنـة الحيـة،و ، سواء أكانت مـن اللقاحـات المعانـة أو المفي إطالق االستجابة المناعية
  في هذه الفئة العمرية. نفلونزااألومن احتماالت الحد من الحاجة إلى جرعتين من لقاح 

  
ولكنه أقل منه لدى فئة األطفال دون السـنتين.  األطفال بين الثانية والخامسة من العمرمرض في فئة وثمة عبء مرتفع لل

فـإن يكفـل  LIAVمـن األطفـال األصـغر، وعنـد تـوافر لقـاح  بشـكل أفضـل TIVويستجيب أطفال الفئة األولى للتطعيم بلقاح 
  مستويات أوسع وأعلى من الحماية لهذه الفئة العمرية.

  
قـد انصـب االهتمـام الرئيسـي ، و نفلـونزااألسنة من العمر فأكثر) أشـد مخـاطر التعـرض للوفـاة بسـبب  ٦٥( المسنونويواجه 

ومــع أن هنــاك بينــات  . ومــا يــزال المســنون هــدفًا مهمــًا للتطعــيم.نفلــونزااألفــي العــادة علــى هــذه الفئــة فــي سياســات لقاحــات 
، فـإن التطعـيم مـا يـزال أعظـم المتاحة أقل فعالية في هذه الفئة منها لدى صغار البـالغين نفلونزااألمتزايدة على أن لقاحات 

  .نفلونزااألأدوات الصحة العمومية كفاءة في حماية المسنين من 
  

مازالوا يعتبـرون فئـة مسـتهدفة ة و وخيمال نفلونزااأللمخاطر مرتفعة من  المحددة األشخاص ذوي األمراض المزمنةويتعرض 
مناســبة للتطعــيم. علــى أن تحديــد هــؤالء األشــخاص وتطعــيمهم هــو أمــر عســير فــي كثيــر مــن األحيــان ويتطلــب جهــدًا بالغــًا 

مجموعــات الســكان األصــليين يمكــن أن تعــد مــن األولويــات فــي التطعـــيم  فــإنواســعة. وفــي بعــض الســياقات  واســتثمارات
المعــدالت التــي تتجــاوز المتوســط فــي قابليــة اإلصــابة بــاألمراض لــى ارتفــاع مخــاطر العــدوى و بــالنظر إ لألنفلــونزاالمضــاد 
  .في صفوفها المزمنة

  
، لألنفلـونزامجموعة مهمة من المجموعـات ذات األولويـة فـي التطعـيم المضـاد  العاملون في ميدان الرعاية الصحيةويعتبر 

الوبائيــة فحســب، بــل وللحــد مــن  نفلــونزااأل حــاالتايــة الصــحية أثنــاء ال لحمايــة هــؤالء األفــراد والمحافظــة علــى خــدمات الرع
على أنه جزء من سياسات  HCWsوينبغي أن ُينظر إلى التطعيم بلقاحات  فئات المرضى الضعفاء. بين نفلونزااألانتشار 

  أوسع نطاقًا لمكافحة عدوى المرض في مرافق الرعاية الصحية.
  

المنتمـــين إلـــى أي مـــن فئـــات المخـــاطر آنفـــة الـــذكر، فإنـــه ينبغـــي أن يكـــون التطعـــيم المضـــاد  للمســـافرين الـــدوليينوبالنســـبة 
  .نفلونزااألجزءًا من برنامج التمنيع الروتيني، والسيما أثناء مواسم  لألنفلونزا

  
لشــهر داخــل العضــل (باســتثناء المركبــات التــي تعطــى داخــل األدمــة). وينبغــي أن يتلقــى األطفــال بــين ا TIVُويعطــى لقــاح 

األطفــال الــذين لــم يســبق تطعــيمهم ممــن تقــل فليــة، كمــا يجــب أن يتلقــى الســادس والخــامس والثالثــين مــن العمــر جرعــة طِ 
أعمــارهم عــن تســع ســنوات حقنتــين تعطيــان بفــارق أربعــة أســابيع علــى األقــل. وتعتبــر الجرعــة المنفــردة مــن اللقــاح مناســبة 

غيـر أن  فـي األنـف فـي جرعـة واحـدة فحسـب، LIAVصـحاء. وُيـبخ لقـاح وللبـالغين األ للتالميذ من فئـة تسـع سـنوات فـأكثر
الموســمي خــالل الموســم الســابق لهــذا  نفلــونزااألالثانيــة والثامنــة الــذين لــم يتلقــوا لقــاح  مــن الواجــب إعطــاء األطفــال بــين ســن

الرباعيــة التكــافؤ التــي يمكــن أن تــوفر حمايــة  نفلــونزااألوتتــاح لقاحــات  المــرض جــرعتين بفاصــل أربــع أســابيع علــى األقــل.
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ومــن الواجــب أال تقتصــر التوصــيات علــى مركبــات اللقاحــات الثالثيــة  أكثــر فــأكثر حاليــاً  B نفلــونزااألأوســع مــن فيروســات 
  التكافؤ.

  
ـــ الفيروســـية متطابقـــة)، والســـيما بالنســـبة للفئـــات  ُذرياتويوصـــى باعتمـــاد التطعـــيم الســـنوي (أو إعـــادة التطعـــيم إذا كانـــت ال

  المعرضة لمخاطر شديدة.
  

أما فيما يتعلق . TIVالستخدام لقاح  وباستثناء الحساسية إزاء أي من المكونات المدرجة في اللقاح، فليس هناك من موانع
ألطفـال المعـانين مـن فئـة ا اللقـاح،الحساسـية تجـاه مكونـات فـإن ظـروف منـع اسـتخدامه تشـمل، إضـافة إلـى  LIAVللقاح با

مـأمون وكفـوء للبـالغين األصـحاء، فلـيس هنـاك  LIAVومع أنه تبين أن لقـاح  حاالت العوز المناعي المتقدم.و  وخيمالربو ال
  من معلومات كافية بشأن مأمونيته بالنسبة للحوامل.

  
فوف الفئات السكانية الشابة، بما فـي ذلـك الحوامـل وصـغار األطفـال، في ص نفلونزااألويتطلب االستخدام الناجح للقاحات 

علـى  نفلـونزااألتثقيفيًا وتواصًال فعالين. ومن بين العناصر الحيوية لتنفيذ البـرامج الخاصـة بالحوامـل إتاحـة لقاحـات برنامج 
سـواء. وسيسـهم تعـزز بـرامج ، على أن يشمل ذلك مركبات نصـفي الكـرة األرضـية الشـمالي والجنـوبي علـى حـد مدار السنة

  الستخدام لقاحات الجائحات.الموسمية في التأهب البرنامجي  نفلونزااأل
  

 الموسـمية. نفلـونزااألبالغـة األهميـة فـي جهـود الرصـد واإلبـالغ عـن أثـر اسـتخدام لقاحـات  نفلـونزااألوتعتبر منصات ترصد 
وينبغي السعي لنمذجة التبعات االقتصادية للتطعيم في صفوف الفئات المعرضة للمخاطر، والسيما في البلدان المنخفضة 

  والمتوسطة الدخل.
  
  
  
  
  
  


