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استهالك و كلفة الغلوبينات المناعية 
الوريدية في المغرب الكبير

محمد بجاوي

املركز الوطني لزراعة نخاع 

العظم، 

تونس

الغلوبولينات املناعية الوريدية )غ.م.و( )Immunoglobulines Intraveineuses( هي عبارة عن تحضرات عالجية تحتوي عى 

مضادات أجسام برية متعددة التكافؤ )Ig polyvalentes(، يتم الحصول عليها بعد تجزيء لربوتينات البالزما. وتسمى هاته 

.)Produits Sanguins Stables( األدوية املشتقة من الدم أيضا مبنتجات الدم املستقرة

لقد تم استخدام غ.م.و ألول مرة كعالج بديل يف ضعف املناعة األويل )ض.م.أ( والثانوي، وبفضل املعرفة الجيدة آلليات عملها فقد 

تم استعالها كذلك كمعدل مناعي )Immunomodulateur( لوقف اإلستجابات املناعية املرضية املرتبطة بالعديد من أمراض املناعة 

الذاتية )Autoimmunité( واإللتهابات )Inflammations(. وبالتايل فإن العالج يقوم عى أساس تعديل املناعة الذاتية أو التفاعلية 

الخيفية )allo-réactivité( أو أيضا عى تعزيز املناعة املضادة للعدوى، ما يتيح مكافحة فعالة للعدوى. ومن التخصصات الرئيسية 

التي تعتمد عى الغلوبينات املناعية الوريدية نجد علم املناعيات )Immunologie( والدمويات )Hématologie( وطب الجهاز 

العصبي )Neurologie( ، كا أن التطبيقات متتد شيئا فشيئا نحو طب الجلد )Dermatologie( و الروماتيزم)Rhumatologie( و 

األمراض املعدية، وحتى نحو طب التوليد )Obstétrique( وطب النساء )Gynécologie(  وأمراض القلب)1(.

أدت هاته اإلستخدامات الواسعة للغلوبولينات املناعية الوريدية إىل ارتفاع نسبة استهالكها يف العامل، مبا يف ذلك املغرب العريب. 

ففي دولة املغرب تم استهالك حوايل 50,100 غرام من غ.م.و خالل سنة 2014، حيث أن %16.7 منها )8730 غرام( استخدمت 

كعالج يف ض.م.أ. أما يف تونس فلقد انتقل اإلستهالك السنوي للـ غ.م.و من 26,349 غرام سنة 2006 إىل 94,907 سنة 2016.

بالرغم من اختالف نسبة استهالك غ.م.و من دولة إىل أخرى إال أن اإلستهالك العاملي يعرف ارتفاعا متواصال، فلقد انتقل من 19.4 

طن سنة 1992)2( إىل ما يفوق 120 طن حاليا، ثالثة أرباع هذا االستهالك توجد يف أوروبا ويف الواليات املتحدة األمريكية، حيث 

أنه يف أوروبا يتزايد الطلب السنوي عى غ.م.و بنسبة %5 كل سنة، وبنسبة %11 يف الواليات املتحدة األمريكية)3(.

تحتكر أمراض ضعف املناعة األويل والثانوي لوحدها من 20 إىل %40 من اإلستهالك االجايل للغلوبولينات املناعية الوريدية، 

بلغت نسبة %33 يف تونس و %16 يف املغرب. حيث نالحظ سيادة تخصصن اثنن ها طب الدمويات، بنسبة متتد من 10% 

إىل %30 من إجايل استهالك غ.م.و، وكذلك طب الجهاز العصبي الذي يحتكر ما يزيد عن %40 من اإلستهالك اإلجايل والذي 

Sous-( أما بخصوص الغلوبينات املناعية املخصصة للحقن تحت الجلد .)Indications( )2(يعرف تزايد يف عدد دواعي االستعال

cutanée( فهي تستعمل عادة يف عالج أمراض ض.م.أ، ومع ذلك يبقى هذا االستعال حديث العهد ونسبة استخدامه جد ضعيفة 

يف املغرب العريب.

وعى الرغم من املوافقة الرسمية عى العديد من تركيبات الغلوبولن املناعي وتسويقها يف العديد من البلدان،إال أنها ال توصف إال 

يف عدد قليل جدا من األمراض. ومع ذلك، فقد وسعت املارسة الطبية، وبشكل تدريجي، تطبيقها عى أكر من مائة مرض والتي 

يعزى سببها إىل املناعة الذاتية أو العدوى، رغم أن األدلة عى فعاليتها )Efficacité( وسالمتها )Innocuité( ال تزال منخفضة يف 

الغالب.

يكتسب األثر االقتصادي الستهالك الغلوبينات املناعية أهمية خاصة يف بلداننا النامية. يف تونس، تضاعفت التكلفة أربع مرات 

تقريبا خالل عر سنوات من 2,107,606,800 دينار تونيس )978,636,000 يورو( إىل 9,998,700.0  دينار تونيس )3,360,521.0 

Consumption / Cost of Ig IV and 
SC in the Maghreb Region
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 Tansparency Market Research يورو(. وتُقِدر

العاملي وصل إىل 7.23 مليار دوالر  أن سوق غ.م 

 8.5% نسبة  بلغ  منو  مع   ،2015 عام  يف  أمرييك 

مليار   14.92 إىل  ليصل   ،2024 إىل   2016 من 

دوالر أمرييك سنة 2024)3(. أربع رشكات متعددة 

للـ  العاملية  السوق  من   70% تقتسم  الجنسيات 

 CSL Behring و Grifols S.A غ.م: وهي رشكة

 Octapharma و Baxalta incorporatedو LLC

.AG

بزيادة  املرتبطة  التكاليف  من  الحد  أجل  ومن 

استهالك غ.م و ضان إمدادات مستمرة للمرىض، 

LFBالفرنيس،  مخترب  مع  بالتعاون  املغرب،  قرر 

ويجب  محليا.  يتم جمعها  التي  البالزما  استخدام 

عى بلدان املغرب العريب أن تضمن استخالص غ.م 

إنشاؤه.  يتم  إطار مخترب مغاريب  بها  يف  الخاصة  

ومن شأن التربع بالدم أن يجعل من املمكن تغطية 

احتياجات مرضانا يف البلدان املغاربية الخمسة.

استهالك  ترشيد  عن  غنى  الحاالت،ال  جميع  ويف 

غ.م يف بلداننا. ويتطلب الحد من تكاليفها التفكر 

يف دواعي استعالها ورشوط وصفها)1(. وقد مكن 

هذا النهج، الذي بدأ يف عدة بلدان مثل إنجلرتا)4(، 

أسرتاليا)5(، بلجيكا)6( ،كندا)7( أو فرنسا)8(، من التحكم 

بشكل أفضل يف استهالك غ.م ويف تكلفتها.
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تطور نسبة استهالك وكلفة غ.م.و متعددة التكافؤ يف تونس

Evolution de la consommation et coût des IgIV polyvalents en Tunisie

الكلفة )اليورو(

coût )Euro( 

الكلفة )دينار تونيس(

Coût )DNT(

استهالك غ.م.و )غرام(

Consommation d’IgIV )g(

السنة

Année
978 636 2 107 606 26 349 2006

1 519 616 3 353 086 38 225 2007
2 202 226 4 976 381 47 225 2008
2 509 190 6 075 101 45 402 2009
3 257 247 7 885 026 61 025 2010
2 738 304 6 911 245 66 360 2011
3 393 160 7 205 150 66 977 2012
2 720 301 7 054 609 65 872 2013
2 546 102 7 132 407 66 832 2014
2 674 353 8 005 162 74 645 2015
3 360 521 9 998 700 94 907 2016

الدار البيضاء من 5 إىل 7 أكتوبر 2017

لمؤتمر المغربي العاشر لضعف المناعة األولي
والملتقى المغاربي األول لخبراء الغلوبولينات المناعية


