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ما الذي يصيبك:
إنفلونزا أو رشح؟

ما الفارق بين اإلنفلونزا والزكام؟ في غالب األحيان،
قد تأتي اإلجابة :ال فارق بين الفيروسين ،وذلك
بسبب أن غالبية العوارض بينهما متشابهة .ولكن،
في الطب ،ثمة فارق شاسع بين اإلثنين ،إذ أن
عوارض اإلنفلونزا قد تتطور وتشتد إلى حدود
الموت .وهو ما ال يحصل في حالة «النزلة الوافدة».
ف ــي ال ـل ـغــة الـ ــدارجـ ــة ،تـحـمــل ع ـ ــدوى اإلن ـف ـلــونــزا
املــوسـمـيــة أس ـمــاء كـثـيــرة .وه ــي أس ـمــاء يرميها
الناس العاديون ،فبعضهم يطلق عليها «النزلة»
وبعضهم «الزكام» أو «الرشح» .لكن ،اإلنفلونزا
املوسمية ،علميًا ،هي ال هذه وال تلك ،فال عالقة
ال م ــن ق ــري ــب وال بـعـيــد ب ــن عـ ــدوى اإلن ـف ـلــونــزا
وعدوى الرشح .الفارق بينهما شاسع ال يكشفه
إال ال ـط ــب ،ن ـظ ـرًا لـتـشــابــه الـ ـع ــوارض ب ــن هــذيــن
املرضني.
فــي املـقــام األول ،ال تشابه بينهما .فطبيًا ،هما
مشكلتان مــن مـشــاكــل املـســالــك التنفسية التي
تسببها فيروسات مختلفة ،ولكنهما مختلفتان
تـمــامــا .فــاإلنـفـلــونــزا ،تنجم عــن ف ـيــروس يحمل
اإلس ــم نفسه « ،»influenzaفيما تنجم «الـنــزلــة
ال ــواف ــدة» ،عــن عــوامــل ع ــدوى فيروسية عارضة
وبـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـت ـس ــم بـ ـسـ ـي ــان األنـ ــف
واإلحـ ـتـ ـق ــان وال تـ ـ ــؤدي إل ـ ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـول ل ـع ــدوى
جرثومية ،كما هي الحال مع اإلنفلونزا ،والتي
تتكون مــن «عائلة» مــن الفيروسات « »Aو«»B
و« ،»Cوي ـع ـ ّـد الـ ـ ـ ــ« ،»Aه ــو املـ ـس ــؤول ع ــن معظم
حــاالت املــرض عند البشر ،وينتمي إلــى عائلته
ع ــدد م ــن ال ـف ـيــروســات مـثــل ف ـيــروســي إنـفـلــونــزا
الطيور والخنازير.
ولـئــن كــانــت تتشابه ال ـعــوارض بــن اإلثـنــن في
غالب األحـيــان ،إال أنــه ثمة «إضــافــات» في حالة
اإلص ــاب ــة بــاإلن ـف ـلــونــزا ،مـنـهــا الـتـعــب واإلرهـ ــاق
ال ـشــديــد واإلل ـت ـهــاب ال ــرئ ــوي ال ـحــاد واإلس ـه ــال،
وه ــي الـتــي ت ــؤدي ل ــدى بـعــض كـبــار الـســن ومــن
يفتقدون املناعة واألطفال دون سن الثانية إلى
الوفاة( .انظر الجدول)
ول ـئــن ك ــان الـتـمـيـيــز ،شـعـبــويــا ،بــن الـفـيــروســن
لـيــس قــائ ـمــا ،إال أن ــه وج ــب ف ــي جـمـيــع ال ـحــاالت
ّ
التقيد ببعض اإلرشــادات لتفادي الوصول إلى
ّ
الـنـتـيـجــة الـقــاتـلــة .تـلــك ال ـتــي يــأتــي فــي مقدمها
الوقاية .أمــا كيف؟ هنا ،تعتبر منظمة الصحة
ّ
العاملية أن «التطعيم» من أولى الوسائل للوقاية
من املــرض وعواقبه الوخيمة .وفــي هــذا اإلطــار،

الفيروس املسبب

توصي املنظمة بأهمية هذا «التقليد» وضرورته
بــالـنـسـبــة ل ـب ـعــض ال ـف ـئ ــات م ـثــل «الـ ـح ــوام ــل في
جميع مراحل الحمل واألطفال من سن  6أشهر
إلى خمس سنوات واملسنون الذين يتجاوزون
الخامسة والستني من العمر واملصابون بحاالت
مــرض ـيــة مــزم ـنــة وال ـع ــام ـل ــون ال ـص ـح ـي ــون» .أمــا
بــالـنـسـبــة ل ــ«ال ـض ــرورات» األخـ ــرى ،فـهــي العمل
عـلــى إع ـط ــاء ال ـعــاجــات م ـب ـك ـرًا ،أي ف ــي غـضــون
 48س ــاع ــة م ــن ظـ ـه ــور األع ـ ـ ـ ــراض ،م ـش ـي ــرة إل ــى
وجود صنفني من األدوية حاسمان في العالج،
وه ـمــا «األدام ــانـ ـت ــان ومـثـبـطــات نـيــورامـيـنـيــداز
اإلنفلونزا».

باألرقام
* تحدث اإلصــابــة باألنفلونزا بمعدل هجمات
سنوي يتراوح بني  %5و %10لدى البالغني ،وما
بني  %20و %30لدى األطفال.

الزكام (الرشح)

اإلنفلونزا

أكثر من  200نوع من
الفيروسات

فيروس اإلنفلونزا من األنواع «أ» و«ب»
و«ج»

األعراض
سيالن األنف والعطس وألم نعم
الحلق

ليس دائمًا

السعال وضيق التنفس

خفيف إلى متوسط

شديد وشائع في معظم الحاالت

الحمى

نادرًا ما تحدث

نعم (وقد تستمر ألربعة أيام)

الصداع

نادرًا ما يحدث

نعم

التعب

نادرًا ما يحدث

نعم (ويكون شديدًا في الغالب)

اآلالم في املفاصل

ليس دائمًا

نعم (ويستمر حتى انتهاء مفعول
الفيروس)

املضاعفات

التهاب الجيوب األنفية يؤدي إلى إلتهاب رئوي حاد والفشل في
الجهاز التنفسي وفي بعض الحاالت
واأللم في األذن
يؤدي إلى املوت خاصة لدى الفئات
املهددة بمخاطر املرض (األطفال ،الكبار
في السن ،أصحاب األمراض املزمنة ومن
يعانون ضعفًا في املناعة)

