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 (ام اس) مالتیپل اسکلروزیس برای بیماران مبتال به COVID-19توصیه های جهانی در مورد 

COVID-19  یک ویروس  توسطشما را تحت تاثیر قرار دهد. این بیماری  تنفسیبیماری جدیدی است که می تواند ریه ها و راه های

به سایر بخش های تاکنون زمان  شناسایی شد و از آن در چین 2019ماه دسامبر سال  اواخر درکرونای جدید ایجاد می شود که اولین بار 

 پیدا کرده است.  جهان گسترش

در دسترس نیست. توصیه هایی  ؛تحت تاثیر خود قرار می دهد ال به ام اس راتاین ویروس افراد مب گونهچدر حال حاضر شواهدی از اینکه 

 شده ارائهکه در زیر به آن ها اشاره می شود، توسط متخصصین نورولوژیست ام اس و محققان متخصص عضو فدراسیون جهانی ام اس 

 است **.

مورد بازنگری قرار گرفته و به روز رسانی خواهد  ؛گیردر در دسترس قرا COVID-19ن توصیه ها مادامیکه اطالعات بیشتری در مورد ای

 شد.

 توصیه هایی برای بیماران مبتال به ام اس

احتمال باالتری دچار مشکالت بیشتر و بیماری شدید  هبسال دارند،  60ریوی و نیز افرادی که سن باالی  ،یماری های قلبیافراد مبتال به ب

دیگری نیز دارند، افرادی که مشکالت  جسمیتر ناشی از این ویروس خواهند شد. بسیاری از بیماران ام اس، بخصوص کسانی که مشکالت 

 در این گروه قرار می گیرند.   ؛حرکتی دارند و نیز افرادی که برخی از داروهای ام اس را دریافت می کنند

 COVID-19تا توجه ویژه ای را به دستورالعمل های الزم برای کاهش خطر ابتال به ویروس  به تمامی بیماران ام اس توصیه می شود

مراقبت  ،قرار نگرفتن ویروس داشته باشند. بیماران مسن تر، بخصوص افرادی که بیماری های قلبی و ریوی دارند باید برای در معرض

 ( شامل موارد زیر هستند:WHOبیشتری انجام دهند. توصیه های سازمان جهانی بهداشت )

 .دستان خود را مرتبا با آب و صابون و یا شوینده های حاوی الکل بشویید 

 .از دست زدن به چشم ها، بینی و دهان بجز در مواردی که دستان شما کامال تمیز هستند، خودداری کنید 

 ا حداقل فاصله یک متری بین خود و دیگران را حفظ کنید، بخصوص کسانی که سرفه یا عطسه می کنند.تالش کنید ت 

 .هنگاهی که سرفه یا عطسه می کنید، دهان و بینی خود را با دستمال و یا با خمیدگی آرنج بپوشانید 

 گوشت خام و غذاهای پخته شده رعایت کنید و در حین استفاده و  برش ایمنی غذایی را با استفاده از تخته های متفاوت برای

 دستان خود را بشویید. ،تعویض آن ها

 عالوه بر این، ما توصیه می کنیم که بیماران ام اس باید:

 از تجمعات و مکان های شلوغ عمومی پرهیز کنند 

 از استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی تا جای ممکن پرهیز کنند 

 از جایگزین های دیگر به جای مالقات حضوری با پزشک استفاده کنند )بعنوان مثال از طریق تلفن(. ایی که ممکن استتا ج 

اعضای خانواده که با آن ها زندگی می کنند، و یا حتی افرادی که مرتبا به دیدار بیماران  افرادی که از بیماران ام اس مراقبت می کنند و یا

 را به خانه کاهش دهند. COVID-19نیز این دستورالعمل ها را رعایت کرده تا خطر انتقال ویروس  ام اس می روند، باید
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 توصیه هایی در مورد داروهای بیماران ام اس

را  عملکرد خود( برای بیماران ام اس، با سرکوب کردن و یا تغییر سیستم ایمنی DMTبسیاری از داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی )

 ورا افزایش داده اما باید تعادلی بین این خطر  COVID-19انجام می دهند. برخی از داروهای ام اس ممکن است احتمال شدت بیماری 

 کنیم که: دارو ایجاد شود. ما پیشنهاد می از عدم استفادهخطر 

 توانند به مصرف دارو ادامه دهند. کنند، می ن ام اس که هم اکنون داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی دریافت میابیمار 

  ویروس افرادی که عالیم آلودگی باCOVID-19  را دارند و یا آزمایش آن ها درباره آلودگی با ویروس مثبت شده است، درمان ام

 اس خود را با پزشک خود یا افراد حرفه ای آشنا به مراقبت از بیماران ام اس مورد بررسی قرار دهند.

  داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی جدید، بیماران ام اس با پزشک خود مشورت کرده تا بهترین انتخاب مناسب قبل از آغاز هر

 صورت پذیرد. COVID-19با توجه به روند و فعالیت بیماری آن ها، ضمن توجه به خطر ابتال به 

 وز این کار را انجام نداده اند، باید در برای کسانی که قرار است یک داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی را شروع کنند ولی هن

از سلول های ایمنی )لنفوسیت ها( را کاهش ندهد. داروهایی  یک نوع خاصنظر داشته باشند که دارویی را انتخاب کنند که 

ت ها را استات و یا ناتالیزوماب باعث کاهش این سلول ها نمی شوند. داروهایی که کاهش لنفوسیتیرامراینترفرون ها، گال مانند

 برای مدت طوالنی تری ایجاد می کنند شامل آلمتوزوماب، کالدریبین، اوکرلیزوماب و ریتوکسیماب هستند.

  :داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی زیر ممکن است توانایی سیستم ایمنی برای پاسخ به آلودگی ویروسی را کاهش دهند

ونیمود. افراد باید با دقت خطرات و منافع شروع این داروها را در زمان همه فینگولیمود، دی متیل فومارات، تری فلونوماید و سیپ

 در نظر داشته باشند. COVID-19گیری 

 ر داروهای شامل آلمتوزوماب، کالدریبین، اوکرلیزوماب، ریتوکسیماب، فینگولیمود، دی متیل بیماران ام اس که در حال حاض

زندگی می کنند باید تا حد  COVID-19فومارات، تری فلونوماید و سیپونیمود را مصرف می کنند و در جوامع با شیوع باالی 

 ممکن برای کاهش خطر آلودگی به ویروس، ایزوله باشند.

م برای به تاخیر انداختن دوزهای دوم یا بیشتر آلمتوزوماب، کالدریبین، اوکرلیزوماب و ریتوکسیماب با توجه به شیوع توصیه های الز

COVID-19 کنند و قرار است دوز بعدی را دریافت کنند، باید با  در کشور های مختلف متفاوت است. افرادی که از این داروها استفاده می

 نافع به تاخیر انداختن دارو مشورت کنند.پزشک خود درباره خطرات و م

 (aHSCT) خون سازتوصیه هایی درباره درمان با سلول های بنیادی 

 سبب تضعیفشامل استفاده از داروهای شیمی درمانی قوی است. این مساله در بازه ای از زمان  ل های بنیادی خون سازدرمان با سلو

در ایزوله  COVID-19شدید سیستم ایمنی می شود. افرادی که به تازگی این درمان ها را دریافت کرده اند، باید در مدت شیوع ویروس 

 باقی بمانند. افرادی که قرار است این درمان ها را دریافت کنند باید با مشورت با پزشک معالج خود، این فرایند را به تاخیر بیندازند.

 برای کودکان یا زنان باردار مبتال به ام اس توصیه هایی

و بارداری را در  COVID-19در حال حاضر، توصیه خاصی برای زنان باردار مبتال به ام اس وجود ندارد. اطالعات عمومی درباره ویروس 

 وبسایت مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا دنبال کنید.

 ها باید توصیه های باال درباره بیماران مبتال به ام اس را دنبال کنند. اس وجود ندارد. آنتوصیه خاصی برای کودکان مبتال به ام 
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