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التلقيح
اللقاح مستحرض بيولوجي يُعطَى للشخص لتكوين مناعة يف جسمه ضد مرض معني، ويتكون من جراثيم املرض التي تم 

قتلها أو إضعافهاعند دخولها الجسم. يتمثل دوره يف تحفيز جهاز املناعة عىل تكوين أجسام مضادة ملرض معني وذاكرة 

مناعية، بحيث يتذكر هذا الجهاز الجرثومة املُْمرِضة فيقوم مبهاجمتها والقضاء عليها فورا عندما تدخل الجسم يف املرة 

الالحقة. 

التعرف  الغريبة، بآلية متكنه من  يحمي جهاز املناعة جسم اإلنسان من امليكروبات والجراثيم والفريوسات واألجسام 

الخارجية  الذاتية، والخاليا وامليكروبات  التمييز بني خاليا الجسم  عليها بوصفها جسام دخيال إذ يعتمد يف عمله عىل 

التي يتعرف عليها فيعتربها أجساما غريبة، ثم يبدأ إنتاج أجسام مضادة لها لتقوم مبهاجمتها والقضاء عليها. ويوجد 

لكل فريوس أو جرثومة جسم مضاد يختلف عن اآلخر، فاألجسام املضادة لفريوس شلل األطفال مثال ال تهاجم الفريوس 

املسؤول عن الحصبة أو السل.

ب بطريقة تشبه عمل الذاكرة، فإذا تعرض  ال ينحرص عمل جهاز املناعة يف صناعة األجسام املضادة، بل يقوم بتذكر املسبِّ

الجسم للميكروب مرة أخرى فإنه يقوم بإنتاج األجسام املضادة برسعة للتعامل مع املرض يف بدايته، قبل استفحاله أو 

ب مرض معني حتى يطور  تسببه يف أرضار دامئة كالشلل أو اإلعاقة أو املوت. يعني هذا أنه يجب أن يتعرض الجسم ملسبِّ

جهاز املناعة أجساما مضادة له وميتلك الشخص مناعة ضد هذا املرض.

يف السابق، كان تعرض الجسم لكثري من امليكروبات يؤدي إىل تطور املرض برسعة واستفحاله مام يسبب أرضارا دامئة 

أو وفاة الشخص قبل أن يتمكن الجسم من القضاء عىل امليكروب، ويعني ذلك أن املصاب مل تكن لديه فرصة يف البقاء 

عىل قيد الحياة وتطوير مناعته ضد امليكروبات. فاملرض األول هو األخري. أما إن عاش الشخص فإنه يعيش بإعاقة ترافقه 

طوال عمره.

يحل التلقيح  هذه املشكلة، فهو يحتوي عىل جراثيم أو فريوسات أضِعفت بحيث مل تعد خطرية عىل الجسم، ولكنها 

قادرة يف نفس الوقت عىل تحفيز جهاز املناعة وجعله يصنع أجساما مضادة لها. مام يعطي الجسم مناعة من امليكروب، 

فإذا ما تعرض للميكروب الحقيقي فإنه يكون مستعدا وجاهزا للقضاء عليه من اللحظة األوىل.

الدكتور بنعزوز محمد

مدير الربنامج الوطني 

للتمنيع، مديرية السكان، 

وزارة الصحة، الرباط

ملف خـــاص بالتلقيح



25 نوفمبر 2016عدد 15

ال يشفي التلقيح الشخص املصاب مبرض وال يعترب عالجا، بل هو وسيلة للوقاية من املرض قبل حدوثه. وهو يعد أحد أهم 

االكتشافات الطبية حيث أنقذ حياة املاليني من البرش، وبه تغلبت البرشية عىل أمراض الدفرتييا )الخناقية) و الحصبة 

وشلل األطفال والجدري.

يعمل التلقيح للحامية عىل ثالثة مستويات: 

األول شخيص، فهو يحمي الطفل أو الشخص من اإلصابة باملرض.  •

والثاين مجتمعي، فالطفل الذي تلقى التلقيح سيكرب ويكون بصحة جيدة ويصبح عضوا فاعال يف املجتمع ال مصدرا   •

للعدوى أو املرض. كام أن عدم التلقيح سيعرض صحة أفراد املجتمع للخطر.

أما املستوى الثالث فهو وبايئ، إذ يعمل التلقيح عىل جعل مسببات األمراض يف أدىن حد من االنتشار.  •

البرنامج الوطني للتمنيع
تتميز  املغرب  يف  الصحية  الوضعية  كانت  املايض  القرن  بداية  يف 

بانتشار واسع لعدد كبري من األمراض املعدية والتي كان جزء منها 

املستوى  عىل  سلبا  أثرت  كثرية  وإعاقات  وفيات  يف  يتسبب  فتاكا 

الصحي واالقتصادي واالجتامعي أنداك.

إدماج  تم  بحيث   1918 سنة  إىل  املغرب  يف  التلقيح  بداية  تعود 

الرسمية. بعد  الجريدة  الغاية يف  التلقيح يف أول قانون نرش لهذه 

والقيام  جديدة  لقاحات  إلدخال  واملذكرات  املراسم  توالت  ذلك 

بحمالت تلقيحية يف املغرب. إذ يف سنة 1929تم إدخال لقاح ضد 

 .1941 سنة  شخص  مليون  حوايل2,5  منه  استفاد  الذي  الجدري 

بعد ذلك تم إدخال لقاح )BCG(ضد مرض السل سنة 1949. يف 

استفاد  السل  للتلقيح ضد  نظمت حمالت  االستقالل  بعد  ما  فرتة 

منها حوايل2,4مليون شخص. وسجلت الفرتة املمتدة ما بني 1964 

و1967 بوادر إحداث برنامج التلقيح بتنظيم حمالت ضد الشلل يف املدن الكربى.

التلقيحية لألطفال دون  التغطية  التحصني املوسع والذي بعد تقييمه تبني أن نسبة  برنامج  بإنشاء  متيزت سنة 1981 

سن الخامسةتكاد تبلغ ٪50. كان يجب انتظار سنة 1987 لرؤية والدة الربنامج الوطني للتمنيع كاطار منظم بشكل 

الدفترييا،  السل،  فتاكة:  أمراض  ست  ضد  الوطني  الصعيد  عىل  السنوية  التلقيحية  الحمالت  إسرتاتيجية  يعتمد  جيد 

املليك األمرية  السمو  للربنامج من طرف صاحبة  الكزاز والحصبة. توجت هذه االنطالقة بدعم  العواية،  شلل األطفال، 

الجليلة  لالمريم رئيسة املرصد الوطني لحقوق الطفل، نتيجة لذلك ارتفعت نسبة التغطية اللقاحية اىل ٪80. وشهدت 

سنة 1992إطالق مبادرة االستقالل يف اللقاحاتباملغرب، أول بلد يف العامل، بني وزارة الصحة واليونيسيف، متكن املغرب 

من خاللها من تحقيق التأمني ملشرتياته وتزويده باللقاحات. ومنذ ذلك الحني، اكتسب املغرب االستقالل املايل لرشاء 

اللقاحات من ميزانية الدولة عن طريق اليونيسيف. كام يتم دعم الجدول الوطني للتمنيع بإضافة لقاحات أخرى:

،HB"1999: إدماج التلقيح ضد التهاب الكبد الفريويس نوع "ب

البرنامج الوطني للتمنيع


