افتتاحية األسبوع العالمي لضعف المناعة األولي  29-22أبريل 2017

توفير دواء" الغلوبيلين
"لألشخاص المصابين بضعف
المناعة األولي (ض،م،أ) :
ضرورة تحسين جودة حياة
المرضى
Garantir l’accès aux traitements immunoglobulines pour les personnes
atteintes de Déficits Immunitaires Primaires: une nécessité pour améliorer la
qualité de vie des individus et la viabilité des systèmes de santé
Ensuring access to immunoglobulin therapies for people with primary
immunodeficiency: a need to improve individuals’ quality of life and the
sustainability of healthcare systems

ذ .احمد عزيز بوصفيحة( ،)1ذ .كارلة دوف( ،)2ذ .إيلينا حسايح

()3

( )1وحدة املناعة الرسيرية مستشفى األطفال ،املستشفى الجامعي ابن رشد –كلية الطب و الصيدلة جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء.
( )2مصلحة األرجية املناعية قسم األطفال جامعة ساوت فلوريدا الواليات املتحدة األمريكية.
( )3قسم األرجية املناعية  ،قسم املناعة و علم الجراثيم جامعة كولورادو كلية طب األطفال  ،كولورادو الواليات املتحدة األمريكية .
األستاذ احمد عزيز بوصفيحة

تدخل أمراض ضعف املناعة األويل ضمن األمراض

هناك تسعة أنواع من مرض ضعف املناعة األويل،

النادرة ،و هي مجموعة مكونة من  )1(300مرض يصيب

وأكرثها انتشارا هو النقص يف املضادات مام يتسبب

مناعة الجسم بخلل ,مام يسبب تعفنات متكررة خاصة

يف تعفنات بكتريية ،هذه التعفنات التي تصيب مرىض

بالجهاز التنفيس العلوي األذن ،الجيوب األنفية ،واألنف،

ض.م.أ تكاد تكون عادية كالتهاب األذن أو التهاب

الحلق) أو السفيل (الرئتني) ،و كذلك تعفنات يف الجهاز

الرئة أو اإلسهال ،مام يجعل األطباء رمبا يتجاهلون

الهضمي و الجلد و غريها من األعضاء .باإلضافة إىل

البحث عن مرض ضعف املناعة األويل ،لكن األمر الذي

تجليات أخرى لضعف املناعة األويل عىل شكل مناعة

ليس طبيعيا هو تكرر هذه التعفنات وتطورها إىل

ضد ذاتية و أرجية ويف بعض املرات رسطانات.

مضاعفات و هنا يتم التشخيص و الذي غالبا ما يكون
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متأخرا وبالتايل يكون مفعول الدواء أقل(.)2
يف هذه النسخة السابعة من احتفال منظمة الصحة
العاملية باألسبوع العاملي لضعف املناعة األويل (-22
 29أبريل  ،)2017يود املنظمون جذب االنتباه إىل
رضورة توعية املواطنني بهذا املرض و تذكري األطباء
بخصوصياته وخاصة النداء العاملي الذي أطلق
هذه السنة لتوفري الدواء الخاص بهذا املرض و هو
"الغلوبيلني" ( .)immunoglobulinesهذا الدواء

توفير دواء" الغلوبيلين "لألشخاص المصابين بضعف المناعة األولي (ض،م،أ)  :ضرورة تحسين جودة حياة المرضى

املشتق من بالزما اإلنسان يحقن مرة كل شهر فيحمي
املريض من املكروبات و ميكنه من حياة طبيعية كرمية
وبالتايل يساعده عىل املساهمة يف التنمية بشكل عام.
إن العالج التعوييض بالغلوبيلني أبان عن نجاعة عالية
يف وقاية املرىض من التعفنات املتكررة و الحد من
املضاعفات( ،)3كام أنه يساهم بشكل فعال يف الحد
من تجليات أخرى لضعف املناعة األويل كتطور املناعة
ضد ذاتية و األرجية( .)4و تجدر اإلشارة إىل أن دواء
الغلوبيلني له تأثري قوي ليس فقط عىل الجانب الصحي
و النفيس للمريض و إمنا يتعداه إىل الجانب االقتصادي
حيث أنه رغم كلفته العالية إال أن استعامله بطريقة
منتظمة مرة كل شهر تحت مراقبة طبية( )5يؤدي
إىل انخفاض كبري يف نفقات العالج املرتتبة عن تكرار
اإلصابة بالتعفنات و عالج مضاعفاتها.
يحتاج املريض جرعة ترتاوح بني  300و  600مليغرام
لكل كيلوغرام من وزنه من دواء " الغلوبيلني"  ،كام أن
هذه الجرعة ميكن أن تعطى من خالل الوريد مرة كل
 3أو  4أسابيع مدى الحياة ،و كذلك عن طريق حقنه
تحت الجلد مرة أو مرتني كل أسبوع( .)6لكن املهم
هو مالمئة الجرعة لحاجيات املريض يك تحقق حامية
كافية و راحة شاملة للمريض ،وتجدر اإلشارة إىل أن
الحقنة التي تأخذ تحت الجلد ميكن أخذها يف البيت
من طرف املريض ذاته أو أرسته بعد تكوين بسيط من
قبل ممرض أو طبيب مختص.
و رغم األهمية الحيوية لدواء الغلوبيلني فإن الولوجية
لهذا الدواء جد محدودة فهي تختلف من بلد آلخر
ومن منطقة ألخرى يف نفس البلد نظرا للعقبات التي
تحد من الوصول إىل الدواء منها توفر عدة أنواع منه
مابني  0إىل  15نوعا ،و بصفة عامة فإن  80باملائة
من مرىض ضعف املناعة األويل يف العامل ال تستطيع
الولوجية إىل هذا الدواء ،كام يعترب مثنه املرتفع من
العقبات األساسية التي تحد من االستفادة منه ،حيث
نجد يف املغرب مثال أن مثن الحقنة الواحدة من /10غ
من الغلوبيلني يصل إىل  7000درهم (ما يعادل 680
يورو) و قد يحتاج املريض من حقنة واحدة إىل ست
حقن كل شهر مدى الحياة .لكن يجب التذكري أنه
رغم هذه التكلفة العالية و املرتفعة إال أنها ال تكاد
متثل  20باملائة من تكلفة اإلستشفاءات املتكررة لعالج
املضاعفات التي تحصل نتيجة عدم استعامل هذا
الدواء الحيوي.

و من بني أهم العوائق أيضا الخاصة بالولوجية لهذا
الدواء هو عدم إدراجها ضمن األدوية املقبول إرجاع
مصاريفها ،ففي الوقت الذي نجد أن جل الدول الغربية
خاصة األوربية منها يتم التعويض فيها عن الدواء بصفة
كاملة ،نجد بلدانا أخرى ال يتم إدراج دواء الغلوبيلني
ضمن الئحة األدوية املقبول إرجاع مصاريفها و بالتايل
يشكل ذلك سببا رئيسيا يف حرمان املرىض منه.
كام أن شكل التعويض يختلف من بلد آلخر فنجد مثال
إدارج نوع واحد من هذا الدواء ضمن الئحة األدوية
املقبول إرجاع مصاريفها بينام نجد يف مناطق أخرى
يتم ذلك بنسب متفاوتة و يف مناطق أخرى هناك
تعويض فقط عىل الغلوبيلني الوريدي مام يحرم املرىض
من استعامل النوع الذي يأخذ تحت الجلد و بالتايل
توفر عناء التنقل للمستشفى لتلقي الحقنة عرب الوريد.
تجب اإلشارة إىل أن اإلنتاج العاملي من الغلوبيلني
أصبح جد محدود نظرا الرتفاع الطلب مقارنة مع نسبة
التربع بالدم .هذا الدواء الذي هو مشتق من البالزما
أصبح يستعمل كذلك يف عدة أمراض :كبعض أمراض
الجهاز العصبي و أمراض ضد مناعية ...لكن جل الخرباء
يف العامل يؤكدون عىل أولوية عالج مرىض ضعف املناعة
األويل بدواء الغلوبيلني ألنه يشكل الخيار الوحيد
لوقايتهم من املضاعفات الخطرية و بالتايل املوت( ،)7يف
حني أن العالج بالغلوبيلني يف األمراض األخرى يكون
ضمن االختيارات املتوفرة .لذلك وجب عىل املؤسسات
العلمية أن تحدد أولوية استفادة مرىض ضعف املناعة
األويل من دواء الغلوبيلني و خاصة إن كان توفره جد
محدود يف البلد( ،)8و عادة ما نجد يف املستشفيات لجنة
من الخرباء يحددون األولويات و يؤكدون عىل حيوية
استعامل الغلوبيلني يف مرض ضعف املناعة األويل.
و لهذا أطلقت الفيدرالية الدولية لضعف املناعة األويل
نداء إىل كل الجمعيات و املؤسسات الحكومية و الغري
الحكومية لتوفري دواء الغلوبيلني بجل أنواعه الوريدية
و التحت جلدية ليجد كل مريض الدواء املناسب لحالته
بإرشاد من طبيبه ،هذه الولوجية رضورية للحفاظ عىل
حقهم يف العالج ككل املرىض و متتعهم بحياة كرمية
وفقا للتوصيات الدولية يف الحقوق الصحية للمرىض
والتي أكدها مؤخرا االتحاد األوريب يف توصياته(.)9
و هكذا وجب تعاون السلطات املختصة و الحكومات
وجمعيات املرىض و منتجي و موزعي الغلوبيلني للعمل
عىل ضامن حق املريض يف عالج يجنبه املضاعفات

وينقذ حياته من الهالك ،و تجدر اإلشارة إىل أن منظمة
الصحة العاملية أصدرت قرارها بأن الغلوبيلني يعد
دواءا رضوريا و جب توفريه يف جميع املستشفيات
لضامن حياة املرىض.
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