
   لقاحات األنفلونزاب عالقتھا و H1N1ڤیروس من  فیخوتلاحملة أھداف  خلفیات و

 
  : م ــتقدی

 

ي مرض األنفلونزا و تسجیل وفیات في صفوف بعد انتشار أخبار حول تفش اربة في األیام القلیلة األخیرةوسط المغحالة من الذعر  سادت
بغض النظر عن المعلومة الصحیحة  على أن یتوفرواحقھم من و من الطبیعي أن یتساءل المغاربة خصوصا بعد وقوع ضحایا . المصابین

توالي األحداث یذكر  .في اإلجابة عن ھذه التساؤالت مختلفةتعامل وزارة الصحة و وسائل إعالم  ةطریقالغریب ھو  لكن ،تفشي المرض درجة
یأتي المنقذ أي الدواء أو  ھادبع و في البدایة تعمل على زرع حالة من الخوف ،لبیع منتجاتھا،  تعتمدھا شركات األدویةبأحد األسالیب التي 

و اإلشھار أكبر بكثیر من تلك المخصصة للبحث و  تخصص میزانیة للترویج و التسویق،لمثل ھذه الممارسات اللقاح المعني الترویج لھ
  التطویر

صدى ضعیفا لدى عموم  تلكنھا لقی یااسقوط ضحقبل أي  شھرأمنذ  من أجل التلقیح لوزارة الصحة السنویة "التحسیسیة"الحملة  بدأت
جاء تدخل الوزارة عبر طمأنة المغاربة بأن حالة تفشي المرض طبیعیة مقارنة بالسنوات  ثم حالة الخوف تتوسع موتىبسقوط  و المغاربة،

عن حالة فیروس  دوریةتقاریر  عقودتوجھ منذ  أن المؤسسات الرسمیة بالمغرب لومالمعو  ھذه الحالةتقاریر عن تزویدنا بالماضیة لكن دون 
قبل أي  و ھذا حقھم أن یكون للمغاربة علم بھذه التقاریر المفروضمن ف على رأسھا منظمة الصحة العالمیة منظمات دولیة وأنفلونزا إلى 

ات تجاریة لمارك شھاریةإصالت إلى و و وسائل إعالم مختلفة تصریحات رسمیة للوزارة و أطباء على طول الحملة تحولت.مؤسسة أخرى
وھذا تغلیط مقصود  ناتجة عنھصحیة  غیاب أضرارحول و غیر صحیحة حول فعالیة اللقاح الترویج لمعلومات و  بعینھا ألدویة ولقاحات

  .للمغاربة
  

  و تعریض المغاربة لمخاطر اللقاحات المستعملة موال تبذیر لأل بالمغرب "نفلونزااألعمل الدولیة للقاحات الخطة "برنامج 
  

  :نتیجة عوامل عدة في مبیعاتھا انحصاراالتسعینیات بدأت صناعة األدویة تعرف  في أواسطال بد من العودة قلیال إلى الوراء، األخیرة لفھم تطور األحداث
  أوروبا و أمریكا الشمالیةاألدویة في األسواق التقلیدیة ب تشركامبیعات  تباطؤ - 
 ر ملیارات الدوالرات كل سنة على الشركات المصنعة و أصبحت معرضة لمنافسة األدویة الجنیسةكانت تذفقدان براءة اختراع أدویة  - 
 صنادیق الحمایة االجتماعیة و تأثیرھا على  ارتفاع تكلفتھانتیجة في الكثیر من البلدان األدویة  أسعار مراجعة - 
ما دفع بشركات الصناعة  طول مدتھا، و ، نتیجة تعقد و تكلفة األبحاث المختبریة و السریریةفي مجال األدویة و التطویر البحث انحصار - 

 الجدیدة - سم التجاريالدواء ھو المادة الفاعلة و لیس اال-  عدد األدویةفي الصیدلیة بتقلیص نفقاتھا في ھذا المجال و ھو ما یعكسھ تقلص 
  المرخص لھا و ذات الخدمة الطبیة الحقیقیة

 و الرفع من أرباحھا، ولن یكون ذالك ممكنا بدون وضع صناعة الدوائیةالشركات " أزمة"جاوز لت أحسن منقذ ھذه العوامل و غیرھا جعلت من اللقاحات
  .لبلوغ ھذا الھدف برامج
خطة "العدید من البرامج و على رأسھا  ھاتمخض عن "اإلستراتجیة العالمیة للقاحات "اإلعالن من طرف منظمة الصحة العالمیة عن  عرفت 2005سنة 

  :أھداف ُحددت لھ ثالثةو قد  2006سنة " GAP Influenza Vaccines العمل الدولیة للقاحات األنفلونزا
 زیادة جرعات اللقاحات المستعملة ضد األنفلونزا   - 
 زیادة إنتاج اللقاحات - 
  دعم البحث العلمي و التطویر  - 

دویة المنظمین األشركات ألبناك و  تجمعو ھو   GAVI - التحالف الدولي من أجل اللقاحات و التلقیح و فو الیونیسی منظمة الصحة العالمیة یدیر ھذه الخطة
و من ضمن المشرفین على ھذه الخطة نسب التلقیح في الدول النامیة  تباطؤلمواجھة  ھذا التحالف تأسس،"FIIM" في الفیدرالیة العالمیة لصناعة األدویة

و بدعم من حكومات العدید من الدول من بینھا  Fondation Melinda et Bill Guets-یتسڭمیلیندا و  مؤسسةالمراكز األمریكیة لتتبع األمراض و 
    . المغرب

المالك السابق لعمالق البرمجیات عن مبادرة للملیاردیر األمریكي  Davosللمؤتمر االقتصادي العالمي دافوس  سنوي اجتماعأُعلن خالل  2010سنة 
عقد  - خطة العمل الدولیة حول اللقاحات "اسم أطلق علیھا  2012 ھا السنوي لسنةالمعلوماتیة مایكروسوفت، تبنتھا منظمة الصحة العالمیة في اجتماع

    "2020- 2011اللقاحات 
عقد ممثلو منظمة  و تحت إشراف مدیریة األوبئة و محاربة األمراض بالمغرب"خطة العمل الدولیة للقاحات األنفلونزا"عشرة سنوات على بدأ تنفیذ بعد 

المالیة، االتصال، الداخلیة و التعلیم، (بمشاركة قطاعات مختلفة و  و المركز األمریكي لمراقبة األمراض بأطلنطا و وزارة الصحة المغربیة الصحة العالمیة
  :محورینالصادر عن ھذا اللقاء  العام التقریر ضم تقدم ھذا البرنامج و لتقییم 2016إلى فبرایر  2015دامت خمسة أشھر، من شتنبر  مشاورات ...)الدفاع 

   2010-2009 األنفلونزا الوبائيمرحلة تدبیر  - 
  التلقیح ضد األنفلونزا الموسمیةبرنامج  - 

  

  و كلفتھامخاطرھا  : A(H1N1) 2009-2010 أو الجائحة األنفلونزا الوبائیة المستعملة ضد قاحاتللا -1
  

إلى الوالیات المتحدة و دول أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمیة  و انتقالھ 2009بالمكسیك في أبریل الوبائي  H1N1بعد انتشار متوسط إلصابات بفیروس 
 آلة تصنیع اللقاحات تانطلقبعدھا مباشرة ،مشكوك في مصداقیتھا معاییروفق  و أعلنت حالة وباء عالميالخطر  في سلمالقصوى السادسة أي بلوغ الدرجة 

مربحة جدا صفقة ال ھذه كانت .المنظمة ھذه بطلب من ما یقارب ملیار و نصف عالمیا بلغ عدد الجرعات المنتجة و ،...)الكمامات، اإلبر  ( و اللوازم الطبیة
 على مستوى عالمي ألموالل راتبذیو  ،GSKلكسو ڭو البریطانیة  Sanofiخصوصا عمالقي صناعة اللقاحات الفرنسیة سانوفي  صناعات األدویةلشركات 
  .و محلي

  :ھمت اللقاحات التالیة، ملیون درھم 200 أكثر منخصصت لھا الدولة  ألف جرعة 500مالیین و  6 لشراء اتفاقیات المغرب في ھذا اإلطار وقع 
-   Pandemrix     وArepanrix  البریطانیة كالكسو شركةلل - GSK  
 - Panenza  شركة الفرنسیة سانوفي للSanofi-  

و مالیین  2- اقل من مجموع الكمیة المبرمجة في الصفقة و الطبیعي جدا أن الفارق الغیر الُمستلم  ، أيألف جرعة 50مالیین و  4ة الصحاستلمت وزارة 
ملیون جرعة لم یتم استعمالھا و  2و كذالك كلفة التخلص من حوالي  المصنعة عن المبالغ المستحقة عن ھذه الكمیة اتتعویض للشرك لھ تبعات - ألف 450

  . ما تتطلبھ من تقنیات و كلفة مالیة



بوضع سیاسة الدولة في التلقیح  عنیةالم التقنیةاالستشاریة العلمیة و الوطنیة برنامج و اللجنة المجموعة خبراء  طرفتحدید الفئات المعنیة بالتلقیح من جاء 
  .بالمغربلقاحات الجدول و  منیعالبرنامج الوطني للت(

Pandemrixلقاح  یتوفرو  تتشابھ في مجملھا ھيف ابالنسبة للقاحات األنفلونز،لھذه اللقاحات  األعراض الجانبیةمراقبة  لم یكن ضمن أولویات خبرائنا
)1 (

و الخطیرة  عشرات األعراض البسیطة و المتوسطةالئحة طویلة تتضمن  على A(H1N1) بالعالم في حملة التلقیح ضد األنفلونزا الوبائياألكثر استعماال 
    .أو الغیر المدرجة (RCP résumé des caractéristiques du produit) الدواء خصائص في ملخصسواء تلك المدرجة 

رفق مُ   اضطراب في النوم یؤدي إلىیمس الجھاز العصبي  ناذرمرض بنسب كبیرة وھو و  Narcolepsie - مرض الخدرالتسبب في ب ھذا اللقاح ارتبط
القسم، العمل، ( جبرا علیھ في أي زمان و مكان یكون مُ  وم فترات متعددة من النوم القھريیعرف خالل الی بھ، المصاب Cataplexieعضالت البفشل في 

  ! یفقد المریض كل إمكانیة لالستقالل الذاتي في أبسط الحاجیات الیومیة  و ...)أثناء المشي أو السیاقة 
ثابتة، العالقة  و أصبحت ھذه Pandemrixارتفاع ھذه النسبة و ارتباطھا بلقاح  و الخدر، ىحاالت مرضفي ازدیاد  لوحظ العالمیة حملة التلقیح بعدو  لخال
  :ھذه الدراسات من بین ،طرف مؤسسات صحیة عمومیةمن و  ...)بریطانیا،ایرلندا،ألمانیا،النرویج، ایسالندا فرنسا، (  دول عدیدة دراسات في جریتأ كما

دراسة 2012 - 
)2(

  بشراكة مع المركز اإلستشفائي و جامعة بوردو، جاء في خالصتھا  ISERM-للمعھد الوطني للصحة و البحث الطبي بفرنسا 

العلمیة السابقة، حول العالقة بین التلقیح ضد أنفلونزا النتائج تأكد المعطیات فإن  Pandemrix بـاألشخاص الملقحین  اتقاعدة بیاناستنادا إلى  " 
A(H1N1)  سنة 19جلت ھذه العالقة كذالك لدى األشخاص البالغین أكثر من ما كان معتقدا سُ  الخدر وعكسو ظھور مرض"  

لدى األطفال و  ارتفاع نسبة حاالت مرض الخدرعلى  أكدت 2011-2007 خصت الفترة األلمانیةلوكالة سالمة األدویة  )3(دراسة 5201 - 
 "   نسبة مرض الخدر في ألمانیا" بعنوان  ،Pandemrix بـالمراھقین الملقحین 

 2016 في دجنبر GACVSاللجنة االستشاریة لسالمة اللقاح  )4(اجتماع فيمھندس ھذه الحملة أقرت منظمة الصحة العالمیة التأخر الكبیر  بعد

 ASO3 بـ أحد المواد المضافة للقاحات األنفلونزا و المعروفة و أنخطیرة،  ضراربأن اللقاح الذي أوصت بھ ألكثر من ملیار و نصف من البشر یتسبب في أ
   !الخدرالتسبب في مرض مرتبطة ب السكوالین وأ
          

  و المواد السامة األخرى المتواجدة في لقاحات األنفلونزا الوبائیة و الموسمیة  ASO3مادة  - 2
  

 و من المادة الفاعلة و ھي المكون األساسياللقاح تكون ی ،درجة سمیتھا على الجسمو  یتم التغاضي عن مكونات اللقاحات عند الحدیث عن التلقیح غالبا ما
 العدید منتدخل في عملیة التصنیع و في مكونات اللقاحات  و مختبرالعشرات من عملیات التعدیل الوراثي في الب یمرفي ھذه الحالة إما فیروس أو بكتیریا، 

   .Adjuvantsالمضافة المواد و  Conservateursالمواد المحفظة 
تقلل  كما زیادة فرز مضادات األجسام،من أجل تحفیز جھاز المناعة لفي لقاحات األنفلونزا  و األكثر استعماال األكثر جدال  MF59و ASO3تي تعتبر ماد

  .عكس المادة الفاعلة التي تشكل النسبة األكبر من ھذه التكلفة تصنیعھا لیس مكلفا، ألن بالنسبة للشركات المصنعة من تكلفة اإلنتاج 
دول أعضاء راقبة سالمة األدویة و اللقاحات لمو العدید من التقاریر الرسمیة لعدد من مؤسسات الطبیة  صحفالعشرات من الدراسات نشرت في أكبر ال

المثیر لكن ،Pandemrix المتواجدة بلقاح ASO3سنوات لإلقرار بسمیة و خطورة  كثر من ستةأ ھاطلب األمر منترغم كل ھذا  بمنظمة الصحة العالمیة
حیث رغم أنھما متشابھان من  أیة مخاطر من MF59و تبریر  ASO3 المضافة مادةال اإلقرار بسمیةھو  ھذه المنظمةفي موقف  لالستغراب

و أمراض أخرى  و باعتراف المنظمة نفسھا مرض الخدرالتسبب في بالمتھمة  Squaline السكوالین ھيلھاتین المادتین  األساسي فالمكون،مكوناتال
یقوم فیھا بتدمیر الجذور العصبیة و ھو خلل في عمل نظام المناعة الذاتیة للجسم  Guillain Barré-یان باريڭمتالزمة  مثل خطیرة تمس الجھاز المناعي،

   .و التسبب في الشلل الكامل
 مادة تجریم جاء،لألدویة لحفاظ على أرباح الشركات المصنعةا إاللیس لھ أي تفسیر  MF59 سمیة و خطورة إنكارعلى منظمة الصحة العالمیة  إصرار
ASO3  سنوات على استعمال لقاحات األنفلونزا الوبائیة  6بعد أكثر منPandemrix  وArepanrix  و قد أصبحت ھذه الفضیحة الصحیة من أحداث

   .عالمیاالمسوقة الموسمیة نفلونزا األفمازال استعمالھا شائعا في لقاحات  MF59 لمادة أما بالنسبة ،الماضي لدى الغالبیة العظمى
 الخاص بالنساء الحوامل Panenza في لقاح الخطیرةالزئبق كمادة  مكونات اللقاحات، ضمنالعشرات من المحفظات و المضافات المصنعة األخرى تدخل 

  .و غیرھا Engerix المضاد لفیروس الكبد باللقاح  و Vaxigripحالیا بالمغرب  األنفلونزا الموسمیة المسوقولقاح   2010- 2009خالل حملة التلقیح لسنة 

و المركز الدولي ألبحاث السرطان كمادة مسرطنة طرف عالمیا من  فالمصن Formaldéhyde فورموللعلى مواد معروفة بخطورتھا، كا اللقاحات حتويت
العشرات من المواد المحفظة و  .بالمغرباللقاحات المستعملة نصف  أكثر من موجود فيال و اإلنسانعلى البیئة و الحیوان و  األلمنیوم السامة مادة على

 أخرى ھل یجب انتظار سنوات ،ر السناحوامل و كبو نساء  بعد جھاز المناعة لدیھم كتملأطفال رضع لم ی على و خطورتھا  لم تتم دراسة سمیتھاالمضافة 
  ؟ حتى یتم اإلقرار بخطورتھا و ضحایا أكثرعدیدة 

  

  لقاحات أنفلونزا  مخاطرب درایةالصحیة المغربیة على  المؤسسات -3 
  

بعد استشارة اللجنة الوطنیة لرخصة الطرح في  التوقیع على الرخص یتم على مستوى وزیر الصحة و بدون أدنى مراقبة بالمغرب یتم الترخیص لألدویة 
  .ةمدیریة الدواء و الصیدل و تُشرف علیھا التي یقدمھا أو الطبیة الخدمة العالجیةو حول المراد تسویقھ  فعالیة و سالمة الدواءحول  سوقال

من طرف في معظم الحاالت ال یتم فحصھا المراد الترخیص لھا  األدویة عیناتو  قدم من طرف المصنعمعلى قاعدة الملف الفقط یجري الترخیص 
من بین مواد  7 المراقبةلم یتجاوز عدد العینات  2011-2008و كمثال خالل أربعة سنوات ،المختبر الوطني لمراقبة األدویةالمؤسسة المكلفة بذالك أي 

و الجرثومة المكوریة Rotavirus لقاحات األنفلونزا الوبائیة و الموسمیة و لقاحات أخرى ضد اإلسھال  بینھافي نفس الفترة و من  المئات تم الترخیص لھا
Pneumococcique    

الدور  للیقظة الدوائیة مغربيالمركز الفیھ  یلعب الذيتتم عبر نظام االحتراز الدوائي و  متابعة سالمة اللقاحات و أعراضھا الجانبیة یأتي دور بعد التسویق
الذي  البرنامج الوطني للتمنیع و صوال إلى السل الجدري و تبلقاحا لالستعمارالسنوات األولى  ذرغم أن التلقیح بالمغرب بدأ منو  عملیة المراقبةاألھم في 

         .2000سنة  مع بدایة لم یكن ضمن أولویات المؤسسات الصحیة بالمغرب إال ھاالناتجة عنمراقبة األعراض الجانیة ف مع ذالك "باقة من اللقاحات"یشمل 
 من بینھاو حالة  2167للقاحات  عراض الجانبیةلأل عدد الحاالت المسجلة بلغ 2013- 2009مرحلة  غطىللیقظة الدوائیة  المغربيللمركز  تقریر حسب

   Panenzaو   Arepanrixو Pandemrix لقاحاتاستعمال ببحملة التلقیح ضد األنفلونزا الوبائیة  مرتبطة %45أي أكثر من  حالة 1000
اللقاحات و ما ھي طبیعة األعراض الجانبیة مطروحا بقى سؤال عدد ضحایا مختلف أضرار ھذه یل )ة(ألف مغربي 839تم تلقیح حوالي  خالل ھذه الحملة

 االعتماد على جاء ھذه األضرار و نوع حجم عندأكثر  و الوقوف تقریب الصورةل من جھتي و ،من طرف المؤسسات الصحیة بالمغرب لإلجابة علیھ
مایو  31إلى  2009أكتوبر  21 تمتد منفترة مراقبة الخاص بو  بفرنسا التابعة للوكالة الوطنیة لمراقبة سالمة األدویة للجنة الوطنیة للیقظة الدوائیة )5(رتقری

و  عھا و اللقاحات المسببة لھاأنواو  األعراض الجانبیة المسجلة تضمنفرنسا و المغرب و قد أھمیة التقریر في تشابھ أنواع اللقاحات المستعملة ب .2011
  : الجدول التالي القراءة جرى تلخیصھا في لتسھیل

  
  



 
  

  

  **أعراض ذو أھمیة خاصة  خطیرةأعراض   *مھمة طبیا أعراض  غیر خطیرة أعراض  عدد الجرعات المستعملة  اللقاحاسم  
Pandemrix  4 100 000 3975  355  240  99  

Panenza  1 600 000  469  59  77  18  
  117  317  414  4444 000 700 5 المجموع العام

  

  ساعة 24أقل من  اأحد أعضاء الجسم أو تطلب استشفاءھ ةأو عجز مؤقت في وظیف/ تلك الناتج عنھا خلل وھي األعراض الجانبیة المھمة طبیا  *

الشلل  - التھابات الدماغ و األعصاب و األوعیة الدمویة - أمراض الجھاز العصبي و النخاع الشوكي: تشمل ذو األھمیة الخاصة األعراض الجانبیة **
: حالة 28ما مجموعھ سجل الذي نضاف اإلصابة بمرض الخدر أو النوم القھري تإلى كل ھذه األعراض  و یان باريڭمتالزمة  –فقدان الحساسیة  - النصفي

Pandemrix 26  - Panenza تینلحا.  

عدد األعراض الجانبیة الخطیرة خاللھا بلغ  2010دجنبر  31أكتوبر إلى  21من مراقبة خاصة بتلقیح النساء الحوامل تغطي فترة  فقرة أیضا التقریرضم 
  ) Pandemrix 3  - Panenza 10(ٍحالة إجھاض  13و )  Panenza 14 - حالة واحدة Pandemrix (ٍو فاة جنینیة  15حالة من بینھا  43جدا 

الفعلیة، یمكن اعتمادھا لوضع تقدیرات حول  التأثیراتمن  % 10 األحوالفي أحسن ھذا الكم و التنوع في األعراض الجانبیة المسجلة و التي ال تتجاوز 
 و نفس الشركة الكمیاتو نفس الخصائص و نفس المكونات األساسیة لھما  Arepanrixو  Pandemrix اتلقاحمع اعتبار أن  لدى المغاربة ھاحجم

  : موزعة على الشكل التالي جرعة ألف 50مالیین و  4ما مجموعھ في نفس الفترة اقتنى المغرب    .GSKالبریطانیة كالكسو  المصنعة
   Panenzaألف من  500ملیون و  -   Arepanrixو Pandemrixمن  ألف 555ملیون و  2

الفرنسي على الحالة المغربیة و استخالص أن مجموع األعراض الجانبیة لحملة التلقیح ضد معطیات المتضمنة في التقریر ال ستنباطامن الممكن إذا 
وع األعراض الجانبیة مو مج أو أكثر أشخاص 10 إلىمرض الخدر قد یصل و أن عدد حاالت  حالة على أقل تقدیر 2000 األنفلونزا الوبائیة یتجاوز

  .تحتوي مواد سامة و مشكوك في فعالیتھا إنھا حصیلة تبذیر مالیین الدراھم على شراء لقاحات،حالة 15 الخطیرة جدا لدى النساء الحوامل الملقحات یتجاوز
  

  و غیاب المصداقیة و التسویق الكثیر من المغالطات:  2019-2018 الحملة حول األنفلونزا الموسمیة
  

التابعة المؤسسات الصحیة مقسمة على  قاحللاألف جرعة من  400 حوالي عامتخصص الدولة كل و  2006 سنة ھذا الفیروس بدأ ضدبالمغرب  التلقیح
       .  عبر الصیدلیاتلقطاع الخاص على معھد باستور و ا موزعة )ألف 150 (الباقي  و سنویا درھم مالیین 10 بتكلفة تفوق )ألف جرعة 250(للوزارة 

في ھذا  سنوات لم تتجاوز نسبة الملقحین 10جرعة و رغم مرور أكثر من ألف  60حوالي  وفیرتعبر  مھنیي الصحة خصتعملیة المرحلة األولى لھذه ال
  كما شملت الحجاج وفقا للتوصیات السعودیة بمنافع التلقیح ضد األنفلونزا، شخاص المفترض فیھم إقناع المغاربةحذر األو ھذا دلیل على  %50 القطاع

 كما المستھدفة بإضافة طلبة كلیات الطب و الصیدلة و طب األسنان و المعاھد العلیا لمھن التمریضبتوسیع قاعدة الفئات  ا الصحةقامت وزارة  2014سنة  
ألف جرعة مھداة من  123باستعمال  بتلقیح مرضى السكري و كبار السنو بتعاون مع المركز األمریكي لمراقبة األمراض  قامت الوزارة في نفس السنة 

السكري و  ىمرض لتلقیحألف جرعة  20و بتعاون مع نفس المركز عبر تخصیص سال  - تجربة بجھة الرباط 2016- 2015موسم  عرفو  !ھذا األخیر
 أطلقت وزارة الصحة بتنسیق مع مدیریة األوبئة تحقیقاتفي عملیات التلقیح بالموازاة مع استھداف بعض الفئات و  ،سنة 60األشخاص البالغین أكثر من 

...)  األطفال،األمراض المزمنة( و أخرى تمت إضافتھا تماشیا مع توصیات المنظمات الدولیةا الموسمیة لدى ھذه الفئات لدراسة مدى قابلیة لقاح األنفلونز
  .مجموعة تمثل مالیین المغاربة یجب تلقیحھم ضد األنفلونزا الموسمیةكل ھذه الفئات 

منظمة الصحة العالمیة و بضع مئات من  ویبیروقراط وضعھا التي "العمل من أجل لقاحات أنفلونزا خطة"رقى إلى تطلعات ت حصیلة عشرة سنوات لم
، لھذا ضعیفة و الحذر اتجاه اللقاح الزال سائدا تالزالنسبة التلقیح ،فتسیر بمنطق السوق" منظمات خیریة" الخبراء و شركات األدویة و أثریاء على رأس
  .    طة بالمغرب و ھي تغییر آلیات التواصل و ما الحملة الحالیة لوزارة الصحة إال تنفیذ لھاالسبب جاءت أھم توصیة للقاء التقییم لھذه الخ

مدیریة  ،رمعھد باستو(  مؤسسات أخرىب و مسئولونأعلن وزیر الصحة  و في البرلمان و اإلعالم، في تصریحات رسمیة لمختلف المؤسسات الصحیة
و ھذا  الموسمیة لھذه السنة تبقى عادیة مقارنة بالسنوات الماضیة على أن حالة تفشي فیروس األنفلونزامرات عدیدة ) ... مدیریة األوبئة ،الدواء و الصیدلة

 - A )H1N1/116لنوع من ا 144 بینھا من 2018فبرایر  5إلى حدود  148و الذي بلغ  ،مادام الكالم ینحصر على عدد الحاالت المسجلة صحیح
H3N2/28 ( إصابات بفیروس نوع  4وB ھذا المعدل بقيو ، في أواخر أبریل قد یرتفع العدد لبلوغ متوسط السنوات األخیرة الماضیة ومع نھایة الموسم 

  و محاربة األمراض نشرات مدیریة األوبئة وفق  مستقرا كما یوضح الجدول التالي
  

  اإلصاباتمجموع   A(H1N1) A (H 3N2)  B  الموسم
2015-2016  164  (70%) 47   (20%) 22  (10%) 233  
2016-2017  0 164  (70%) 70  (30%) 234  
2017-2018  37 (15,40%) 71 (29,60 %) 132 (55%) 240  

  
  لكن ھل عدد الوفیات یعتبر عادیا ؟

بالمقارنة تعتبر ھذه النسبة مرتفعة جدا حتى  و اإلصاباتمجموع  من %11أي ما یعادل  ضحیة 16حسب وزارة الصحة  ھذا العددبلغ خالل الموسم الحالي 
عدد المصابین  بلغ) أشھر 8( 2010مارس  16إلى  2009یونیو  10في الفترة الفاصلة بین ف. "ئیا عالمیاوبا" وضعا الذي أُعتبر 2010- 2009 مع موسم
 موسمھذا المن مجموع المرضى و ھي نسبة أقل بكثیر من تلك المسجلة في  % 2 أي حوالي 64حالة وعدد القتلى  3057 الوبائي H1N1/2009بفیروس 

تتطلب تدخال استعجالیا  فیروسالاإلصابات الحادة ب ألن بالمغربتدني الخدمات الصحیة استمرار یبقى التفسیر المنطقي لھذه الظاھرة موجود في  و )11%(
لھذا النوع من  االستقبال و ھذا ما ال یتوفر في جمیع المستشفیات العمومیة المستقبل الوحیدممكنا مع غیاب الطاقم المتخصص و بنیات ذالك ولن یكون 

  .من المرضى جزءالغیاب ھو أحد أسباب تدھور حاالت ھذا ، الحاالت
في ف ،بدون اللقاحتم منھ ال یمكن أن ت لوقایةاأن  و لوقف تفشي األنفلونزاحسب تصورھم  تقدیم المنقذ الوحیدعلى  تعملشركات الحملة الرسمیة للدولة و ال

ترسیخ فكرة أن اللقاح ضد األنفلونزا  یجري العمل على غیرھا أوالصحة و في الوصالت اإلشھاریة للوزارة بقطاع  نو مھنیی نتصریحات لمسئولی
  .غیر صحیح مطلقاھذا و و مضمون الموسمیة فعال 

  ؟ ما المقصود بالفعالیة
یا أو اللقاح یعتبر فعاال عندما یكون الشخص المستھدف بالتمنیع ضد مرض ما ال یصاب حتى و إن تعرض إلى البكتیربدایة ال بد من التأكید على أن 
ن لم یتلقاه و دلیل ھذه الفعالیة یتطلب متابعة میدانیة ألشخاص یعیشون نفس الظروف المحیطة، منھم من تلقى اللقاح وم و الفیروس المسبب لھدا المرض

  .ھذه العملیة تتم عبر التجارب السریریةو الفعالیة ھذه بھذا الشكل یمكن التأكد من 
تصنیع لقاحات متطابقة مع  صعبا ما یجعل ھو ھذا التحولضمونة،و ھذا ما یجعل فعالیة التلقیح ضده غیر م فیروس األنفلونزا ھي قدرة التحولاصیة خ

 األنفلونزا الموسمیةانتشار  قاعدة بیانات وضعكل سنة تعمل منظمة الصحة العالمیة على . الفیروسات المنتشرة فعال أي في الواقعو سالالت أنواع و أنماط 



 تم تصنیعھا باالعتماد على 2019- 2018، بمعنى آخر أن اللقاحات المستعملة في الموسم الحالي المقبلة تعتمدھا الشركات في تصنیع لقاحات السنةعالمیا 
  . 2018- 2017موسم أنواع الفیروسات األكثر انتشارا في قاعدة بیانات 

و على مستوى كل نوع  تتمفاعلیة اللقاح فتقییم  ھ لذاكون فعاال بشكل مطلق بسبب التحول الدائم لھذا الفیروس و تنوعیالتلقیح ضد األنفلونزا ال یمكن أن 
و فق ھذا التقسیم یتم كل سنة  ،العالمیة بتقسیم العالم إلى شطرین النصف الشمالي و النصف الجنوبيقامت منظمة الصحة و قد ،امھنتشارا خریطة وساللة 

ھي بدورھا تجمیع لمعطیات بیانات االعتماد على نشرة لھذه المنظمة  لتوضیح أكثر جرىمن أجل او  .و تقییم فعالیتھ الخاص بكل منطقة اللقاح صنیعت
تھا و جاء في مقدم، للعالمفي النصف الشمالي  2018- 2017 مموسل فعالیة التلقیححول  2018في أكتوبر  عبر العالم، صدرت مختلف المراكز القلیلة للمراقبة

  " B و A(H1N1)أفضل ضد و  A(H 3N2)ضد  بشكل عام التقدیرات األولیة حول فعالیة اللقاح تشیر إلى ضعفھا" 
  :كالتاليیمكن تلخیصھا  و األنفلونزافیروسات فعالیة التلقیح ضد نسب إحصائیات حول النشرة تضم 

 - A و B 25اسبانیا  -  %52بریطانیا  -  %55- 36أمریكا  -  %42 كندا : مجتمعین  %  
 - B  : 54- 39بریطانیا  -  %63أمریكا  -  %55كندا%  
 - A(H1N1) : 68مجموعة دول أوروبیة  -  %67أمریكا%  
 - A(H 3N2) : بفیروس اإلصابةأي أن نسبة  % - 27 فعالیة سلبیة بریطانیا – 7%اسبانیا -  %52- 37أمریكا  -  %25- 17كندا A(H 3N2) 

 الملقحینمقارنة بغیر لدى الملقحین مرتفعة 
 - B  : 54- 39بریطانیا  -  %63أمریكا  -  %55كندا%  

   A(H1N1)و غیاب  A(H 3N2) سھیمنة لفیرو الذي عرف فیھ المغرب 2017-2016تشابھ ھذه النسب مع تلك الخاصة بموسم  إلىكذالك تطرقت النشرة 
تكن لھا آثار حقیقیة على الوقایة من األنفلونزا خالل المواسم الماضیة و لن یختلف  مغاربة لمتلقیح الفعالیة فإن  لنفس المنطقة و باإلضافة إلى كونھ ینتمي
باعتباره الوسیلة األفضل للوقایة  قیحتللبالتأكید على ضرورة انا بالمغرب ادعاءات خبرائ نستوعب فكیف لنا أن .2019- 2018األمر خالل الموسم الحالي 

    !لوزارة الصحة " التحسیسیة"من الفیروس و ھو شعار الحملة 
  

  خالصة
  

لكن ،بتوفیرھاو المؤسسات الصحیة الرسمیة بخبرائھا و مختلف لجانھا العلمیة و التقنیة ملزمة ،المعلومة الطبیة الصحیحة و الدقیقة من حق المغاربة
یلزمھم بھا وضعھم  إیصال ھذه المعلومة جزء من مسؤولیة و الصیادلة یتحمل األطباء كما،بوضعھا الحال و طرق اشتغالھا تبقى ھذه المھمة بعیدة المنال

ي اعتقادي الشخصي أن ف و من مدونة الدواء و الصیدلة 29و المادة  مدونة الطبمن  2كما نصت على ذالك المادة المھني و أخالقیة المھنة و القانون 
لكسب جزء من  عراضھا الجانبیةعلى األقل حول مكونات اللقاحات، منافعھا و أ على المستوى الفردي التكوین الذاتي ھوالطریق المتاح أمام المغاربة 

  .انبیة لألدویة و اللقاحاتو جمعیات ضحایا األعراض الج على المستوى الجماعي من خالل جمعیات المرضىكذالك و  المعلومة الطبیة المستقلة
 الناتجة مختلف األضرارما یعني المزید من ضحایا  ،و العشرات منھا في مرحلة التطویر و التجارب السریریةكل سنة أو سنتین یتم تسویق لقاح أو أكثر 

، ھذا الوضع یجب اللقاحات بالمغرباألدویة و و قد أبانت تجربة لقاحات األنفلونزا الوبائیة و الموسمیة عن مدى عجز مؤسسات مراقبة سالمة  عن التلقیح
و   Arepanrixو Pandemrixقبل كل ذالك یجب الكشف عن العدد الحقیقي لضحایا أضرار اللقاحات المستعملة في حملة األنفلونزا الوبائیة  أن یتوقف و

Panenza یتحمل تكالیفھ الشركات المصنعة و الدولة المجاني لھؤالء و إنشاء نظام للتعویض و العالج.  
ال یشتغل إال ناذرا و مرتبط بالشركات المصنعة عبر ) ....المركز المغربي للیقظة الدوائیة، اللجنة الوطنیة العلمیة و التقنیة للتلقیح( نظام مراقبة اللقاحات

   .لضمان قرارات مستقلة لھذه المؤسساتیجب فك ھذا االرتباط القنوات، و غیرھا من" sociétés savantes-المجتمعات العالمة"جمعیات 
أو ما یعرف بـ  لقاح مرض السلبسواء تلك المدرجة في البرنامج الوطني للتمنیع أو غیرھا بدءا ات لقاحالتقییم سیاسة التلقیح بالمغرب یجب أن یشمل كل 

BCG و  ألف مولود جدید 650و كل سنة یتم تلقیح أكثر من  االستعمار في أواخر الثالثینات و أصبح إجباریا إلى یومنا ھذامنذ  الذي بدأ استعمالھ بالمغرب
ألف حالة جدیدة و  30 تجاوزسنة الزال مرض السل یفتك بصحة فقراء المغرب بمعدل  80مرور أكثر من رغم  و مئات اآلالف من األطفال و البالغین

 لعدید من الدولمنذ عقود ألغت ا .بالعالم لمصابینمن حیث نسبة ا بعد جیبوتي و الكونغوو یحتل المغرب المرتبة الثالثة كل سنة  الموتىآالف من  3أكثر من 
ة التلقیح ضد مرض بإجباری مؤسساتنا الصحیة ما الھدف وراء تمسكف دول أخرى حصرت استعمالھ في فئات محددةالتمنیع لدیھا و برامج  من لقاحھذا ال
  .رغم أضراره و عدم فعالیتھ و كلفتھ المادیة السل

  
   

  شـتـواحد أحتیـعبد ال
   2019فبرایر  13 ریخابت

  
  
 

  :االتــإح
  

1 -   https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/pandemrix-epar-product-information_fr.pdf  
2 -  file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/pi-120920-Etude%20NarcoFlu-VF%20(2).pdf   
3 -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576336/pdf/aasm.38.10.1619.pdf  
4 -  https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/influenza/pandemic/h1n1_safety_assessing/Dec-2016/fr 
5 -  file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/commission-pv-compte-rendu-270911_v2.pdf 
     


