موضوع العدد

اللقاحات املوصى بها لكبار السن
الدكتور زهير كريدلي
طبيب امراض داخلية وجرثومية
رئيس قسم مكافحة العدوى
في مستشفى دار العجزة اإلسالمية
طبيب مستشار
في مستشفى رفيق احلريري احلكومي
وفي مستشفى املقاصد
أستاذ محاضر في اجلامعة اللبنانية
وجامعة بيروت العربية

طريق اللّقاحات .فاللّقاحات ليست معدّ ة فقط لألطفال .وقد أثبتت
فعاليتها أيضا ً لدى كبار السنّ من خالل وقايتهم من األمراض التي قد
تكون مميتة.
في هذه املقالة سوف نطرح أنواع لقاحات الكبار املوصى بها:

باللقاح الذي من شأنه أن يخفّ ف من حدّ ة اإلصابة ويكون على شكل
جرعتني .وهناك نوعان من اللقاح املضاد للمكورات الرئوية متاحان
للبالغني األكبر س ّنا ً :اللقاح « »PPV23يعطى بعد سن ال  65وبعد
سنة من تاريخه يعطى اللقاح « »PCV13اللذين بامكانهما تخفيف
حدة اإلصابة.
يتم عالج االمراض التي تسببها بكتيريا املكورة الرئوية باملضادات
احليوية .ومع ذلك ،ففي السنوات االخيرة طوّرت هذه البكتيريا مقاومة
للبنسلني .وتلك هي احدى اسباب االهمية الكبيرة للوقاية وتطوير
اللقاحات اجلديدة.

االنفلونزا

الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي

االنفلونزا هو مرض مع ٍد يسبّب عوارض عديدة أهمها :احلمى ،الزكام،
الصداع واأللم في العضالت .يصيب جميع الفئات العمرية لكنّ
عوارضه تصبح أسوأ لدى املسنّني فوق ال  65عاما ً الذين يعانون أصالً
من أمراض صحيّة أساسية مثل السكري وأمراض القلب ،ممّا يؤدي
إلى مضاعفات تستدعي دخولهم إلى املستشفى لتلقي العالج.
يشهد العالم اليوم ازديادا ً كبيرا ً في عدد السكان ،وقد ساهم التطوّر وقد أظهرت دراسات منظمة الصحة العاملية أ ّن لقاح االنفلونزا يجب
ّ
الطبي وتقدّ م اخلدمات الصحية في ارتفاع أمد احلياة وتدنّي نسبة تلقّ يه سنو ّيا ً أل ّن الفيروسات التي تسبّب االنفلونزا تتغيّر دائما ً .وينصح
الوفيات ،مما أدّى الى ارتفاع في عدد املسنني في اجملتمعات احلديثة.
بالتلقيح في موسم اخلريف (شهر ايلول أو بداية شهر تشرين االول).
ومن هنا أصبحت أهميّة ضمان شيخوخة خالية من األمراض حتدّ يا ً
بكتيريا املكورة الرئوية pneumococcus
عامل ّيا ً جديدا ً.
السن ،تؤثّر الشيخوخة على معظم الوظائف في قد تؤدي بكتيريا املكورة الرئوية إلى االلتهاب الرئوي كما ميكن ان
في إطار تقدّ م ّ
اجلسم ،ومنها وظيفة جهاز املناعة الذي «يشيخ» بدوره و تقلّ كفاءته .تسبب أمراضا اخرى مثل التهاب اجليوب االنفية ،التهابات االذنني وحتى
لذلك يصبح املسنّون أكثر عرض ًة لإلصابة باألمراض املعدية كذلك االلتهاب السحائي.
ومن عوارضها :السعال ،احلمّ ى املفاجئة ،آالم الصدر و ضيق التنفس.
يجدون صعوبة في الشفاء منها.
من هنا ،فإ ّن جهاز املناعة لدى املسنّني بحاجة إلى الدعم وذلك عن وتكون عدوى هذه البكتيريا قاتلة في سنّ ال  65و ما فوق .لذلك يُنصح

ينجم مــرض اخلــنــاق أو «الدفتيريا» عــن اإلصــابــة ببكتيريا
 corynebacteriumdiphtheriaالتي تفرز سمّ ا ً ميكن أن يظهر في شكل
عدوى تصيب اجلهاز التنفسي العلوي أو اجللد .وأغلب مضاعفات
الدفتيريا :التهاب عضلة القلب والتهاب األعصاب .ويتراوح إجمالي
معدل الوفيات بني  5إلى  ،%10مع معدل وفيات أعلى بني األشخاص
األقل من خمسة أعوام واألكبر من أربعني عاما.
التيتانوس (الكزاز) املعروف باسم «تصلب الفك» مرض بكتيري يصيب
اجلهاز العصبي من عوارضه :تيبّس الفك (ما ميكن أن يجعل من الصعب
فتح الفم أو البلع) وتشنّج في كل عضالت اجلسم.
ميكن أن يساعد لقاح « »Tdapالذي يقي البالغني من اإلصابة بالدفتيريا
والتيتانوس والسعال الديكي في التخفيف من هذا العبء بشكل

كبير .وهناك لقاح آخر يسمى « ،»Tdيقي من التيتانوس والدفتيريا دون
السعال الديكي .والبد أن تُعطى جرعة معززة من اللقاح األخير كل
عشر سنوات.

لقاح احلزام الناري «»shingles

احلزام الناري عبارة عن طفح جلدي مؤلم يصاحبه غالبا ً تقرّحات جلدية.
ويظهر طفح احلزام الناري عاد ًة على جانب واحد من الوجه أو اجلسم
ويستمر ملدّ ة تتراوح بني أسبوعني وأربعة أسابيع .يتسبّب فيروس
« »varicella zosterفي اإلصابة باحلزام الناري ،وهو نفس الفيروس
الذي يسبّب جدري املاء .يشيع مرض احلزام الناري على نطاق واسع
لدى األشخاص في سنّ ال  50عاما ً وما فوق خصوصا ًالذين يعانون من
ضعف جهاز املناعة .وبعد ترخيص لقاح احلزام الناري عام  ،2006خفّ ض
اللّقاح من مخاطر اإلصابة باحلزام الناري بنسبة  .%50وفي حال اإلصابة
تظهر العوارض بشكل أخف.
كما يُنصح بإعطاء جرعة واحدة من اللّقاح في سنّ ال  60عاما ً أو أكثر.
بفضل برامج حتصني األطفال ،ميوت اآلن عدد أقل من األطفال كل عام
بسبب أمراض ميكن الوقاية منها باالستعانة باللقاحات .واآلن نحن في
حاجة إلى جهود مركزة مماثلة إلنتاج فوائد مماثلة للبالغني ،وخصوصا ً
كبار السن .ومن خالل النظر إلى التلقيح باعتباره أولوية تدوم مدى
احلياة ،يصبح بوسعنا أن نساعد الناس على البقاء مع النشاط وقدرة
على االنتاج ألطول فترة ممكنة ،وهو ما من شأنه أن يفيدهم ويفيد
مجتمعاتهم ويفيد العالم.

لقاءات

جعجع عرض مع حاصباني وهارون
اوضاع املستشفيات
في  3كانون الثاني ،عرض رئيس «حزب القوات
اللبنانية» سمير جعجع في معراب مع نائب
رئيس احلكومة وزير الصحة غسان حاصباني،
نقيب أصحاب املستشفيات سليمان هارون
واألمني املساعد لشؤون املصالح في القوات
الدكتور غسان يارد ،اوضاع املستشفيات وما
يعاني منه القطاع االستشفائي في لبنان.
كما بحث اجملتمعون في اخلطط املستقبلية
لوضع لبنان على خارطة الدول األكثر تقدما
على املستوى االستشفائي.
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