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الجديد في العالج

االمينوكلوبني دواء اأ�شا�شي, وجب توفريه يف كل امل�شت�شفيات 
منظمة ال�شحة العاملية

يعد دواء االمينوكلوبني (إ.ك) (immunoglobulines) دواءا أساسيا ألهميته في كثير من األمراض املستعجلة       
 purpura thrombopénique) والنقص احلاد في الصفائح ،(maladie de Kawasaki) كمرض كاوازاكي
 déficits) األولي  املناعة  ضعف  كأمراض  املزمنة،  األمراض  من  كثير  في  وكذالك   ،(immunologique

.(maladies auto-immunes) وأمراض املناعة الذاتية (immunitaires primitifs

كيف يتم إنتاج دواء االمينوكلوبين؟  

تقنية  بوسائل  البالزما،  من  إ.ك  دواء  يستخلص 
متطورة غير متوفرة في املغرب، لذالك يتم شرائه من 
الغالب  في  أو  األجانب،  بالزما  من  مستخلصا  اخلارج 
يتم استخالصه من بالزما املغاربة في معامل أجنبية. 
جدا  قليلة  تبقى  املغرب  في  به  املتبرع  الدم  وكمية 
بالكمية  األمينوكلوبني  دواء  الستخالص  تكفي  وال 
املطلوبة في بالدنا، ولذالك وجب على املواطن املغربي 

أن يتبرع بدمه.

التي   ،(Anticorps) املضادات  الدواء من  ويتكون هذا 
القضاء  في  متخصصة  جد  وهي  اجلراثيم،  من  حتمي 
على بعض مكونات اجلراثيم، والتي يستحيل في الوقت 
احلصول  ميكن  وال  صناعية  بطريقة  إنتاجها  الراهن 

هذا  ويستعمل  البالزما.  من  باستخالصها  إال  عليها 
أو حتت اجللد، وال يتسبب عادة  الوريد  الدواء عن طريق 

في مضاعفات جانبية إذا احترم صبيب اجلرعة.

من  جمعها  يتم  إ.ك  إلنتاج  اخملصصة  البالزما  أن  ومبا 
هذه  أن  على  نؤكد  فإننا  األقل،  على  متبرع   3000
املضادات  واسعة من  املنتوجات حتتوي على مجموعة 

احليوية الَنوِْعّية و الفزيولوجية.

ويعد دواء األمينوكلوبني من األدوية الباهظة الثمن، إذ 
يقدر ثمن احلقنة الواحدة من سعة 5 غرام، ما بني 1500 
و3000 درهم، ويحتاج جل املرضى إلى ما بني 2 إلى 8 
حقن، وذالك حسب الوزن، لهذا ال يستطيع كل املرضى 
املصابني بضعف املناعة الوصول إلى هذا الدواء خاصة 

أنهم يحتاجون إلى نفس الكمية شهريا ومدى احلياة.
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االمينوكلوبين دواء أساسي، وجب توفيره في كل المستشفيات

املرضى  مساعدة  جمعيات  تستطيع  فال  الباهظة،  للتكلفة  ونظرا 
(مثال : جمعية هاجر ملساعدة األطفال املصابني بضعف املناعة األولى 
www.hajar-maroc.org)، توفير أكثر من نصف حاجيات املرضى، 
لذالك، ندعو وزارة الصحة إلى إدخال مرض ضعف املناعة األولى، ودواء 

األمينوكلوبني ضمن برامج املساعدة AMO وراميد.

ما هي أنواع عالجات األمينوكلوبين؟ 

يصلح دواء االمينوكلوبني لنوعيني من العالجات:

العالج التعويضي : يقوم دواء االمينوكلوبني بتعويض النقص في  �
املضادات.

بتعديل وخفض تأثير  � االمينوكلوبني  دواء  يقوم   : العالج التعديلي 
مرض  في  كالصفائح  اإلنسان،  جسم  مكونات  بعض  على  املضادات 

النقص املناعي في الصفائح.

  )Immunosubstitution( العالج التعوي�شي

غالبا ما يستعمل هذا العالج عند األشخاص املصابني بأنواع ضعف 
املناعة األولى (Déficits Immunitaires Primitifs)، التي تصيب 
الوريد   0.5 غرام/كغ عبر  املرضى بشكل عام  إنتاج املضادات. يحتاج 
شهريا أو 0.1 غ/كغ  حتت اجللد أسبوعيا من أجل احلفاظ على نسبة 

ية ال تقل عن 5 غرام / لتر قبل الَتْسريب  املقبل. ُمَتَبقِّ

ومن هذه األمراض:

1. مرض "بروطون" )Maladie de Bruton( التي تصيب الذكور 
(Pneumocoque) بالبنوموكوك  التعفنات  تبدأ  حيث  فقط، 

خلو  بعد  أي  أشهر   6 سن  في   ،(Haemophilus) والهيموفيلوس 
دم الطفل من مضادات األم. ويؤدي تتابع التعفنات الرئوية إلى توسع 
تؤدي  حني  في   ،(Dilatation des Bronches) الهوائية  القصبات 
تعفنات األمعاء إلى إسهال مزمن وتوقف النمو. ويتسبب هذا املرض 
الطفل  دم  للمضادات في  تام  في غياب   X الوراثي املرتبط بالصبغية
(اكمبلوميينيا) والذي بدوره ناجت بدوره عن غياب اخلاليا اللمفاوية من 

.(Lymphocytes B) "نوع "ب

 Déficit( املتغيير  الشائع  املناعة  ضعف  مرض  أن  كما   .2
Immunitaire Commun Variable( يحتاج إلى حقن شهرية 
مدى احلياة، و هذا املرض هو األكثر انتشارا من بني أمراض ضعف املناعة 
20 سنة من عمر الشخص.  وغالبا ما يظهر ما بني 10 سنوات إلى 
كما أن ارتفاع عدد املصابني بهذا املرض، يجعل نسبة أمراض ضعف 
املناعة عند الكبار أكثر منها عند الصغار. وتختلف خطورة هذا املرض 
من شخص إلى أخر، وعند نفس الشخص من فترة إلى أخرى، لكن في 
غياب العالج باالمينوكلوبني، حتدث مضاعفات تعفنية و ذاتي مناعية 

و ورمية.

ونظرا للسن املتقدمة لظهور املرض، فان املرضى يحتاجون من 6 إلى 
8 حقن كل شهر، أي ما يناهز 8000 حتى 10000 دراهم في الشهر. 
املرضى  االمينوكلوبني يسمح لهؤالء  دواء  أن استعمال  وجتدر اإلشارة 

بالعيش حياة طبيعية وممارسة أنشطتهم العادية. 

 )Immunomodulation( التعديل املناعي

أو  الكورتيكوستيرويدات  تعتبر   : الصفائح  في  املناعي  النقص 
مضادات (ريتوكسيماب) العالج األمثل النقص املناعي في الصفائح. 
عبر  يوميا  ملغ/كغ   400-600 بجرعة  األمينوكلوبني  فإن  ذلك،  ومع 
الوريد ملدة 2 إلى5 أيام تعكس تدمير الصفائح الدموية في كثير من 

األحيان وتقي من احلاجة إلى استئصال الطحال.

2 غرام/كغ عبر  املرضى جرعة واحدة قدرها  يتلقى   : مرض كاوازكي 
الوريد باإلضافة إلى األسبرين كعالج ِمْعيارِّي خالل 10 أيام التي تلي 
رْيَان التاجي مما يؤدى إلى انخفاض معتد  ظهور األعراض ملنع أُم دَِم الشِّ

في معدالت االعتالل و الوفيات.

متالزمة غيان باريه )Syndrome de Guillain-Barré( : يخصص 
العالج ب إ.ك ملرض غيان باريه الشديد الذي ال يتالءم مع فصاد البالزما 
 5 ملدة  مغرام/كغ   400 إلى  املرضى  ويحتاج   .(Plasmaphérèse)

أيام أو 2000 ملغ/كغ في جرعات مقسمة على يومني.

األمراض األخرى : و هناك أمراض أخرى حتتاج إلى إك كاعتالل األعصاب 
املزيل للميالني املزمن و االعتالل العصبي احلركي متعددة البؤر.

ولهدا وجب توفر هدا الدواء في املستشفيات و كذلك وجب تشجيع 
التبرع بالدم. ●
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