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 " لألشخاص ذوي التصلّب العصبي المتعدد19-نصائح عالمية بشأن مرض "كوفيد

 

ويتسبب في هذا المرض فيروس كورونا المُستجد الذي رُصد " هو مرض جديد قد يصيب الرئتين والمسالك الهوائية. 19-إنّ "كوفيد

 وقد انتشر منذ ذلك الحين إلى أنحاء أخرى من العالم. 2019ظهوره ألول مرة بين الناس في الصين في شهر ديسمبر 

 

ئح الواردة أدناه قد " على األشخاص ذوي التصلّب العصبي المتعدد. إنّ النصا19-وال يوجد حاليًا أي دليل على كيفية تأثير "كوفيد

وضعها أطباء األعصاب المتخصصون في التصلّب العصبي المتعدد* وخبراء أبحاث من المؤسسات األعضاء** في االتحاد الدولي 

 للتصلّب العصبي المتعدد.

 

 ".19-وسوف تخضع هذه النصائح للمراجعة والتحديث مع توفّر األدلّة بشأن "كوفيد

 

 العصبي المتعدد نصائح لألشخاص ذوي التصلّب

 

سنة من العُمر فما فوق هُم أكثر عرضة على  60إنّ األشخاص الذين لديهم حاالت صحية كامنة في الرئتين والقلب ومَن يبلغون 

وتشمل هذه الفئة كثيرًا من األشخاص الذين ". 19-األرجح لإلصابة بالمضاعفات وبالمرض الشديد جرّاء فيروس "كوفيد

يتعايشون مع التصلّب العصبي المتعدد، وعلى وجه الخصوص مَن لديهم مضاعفات صحية إضافية، وصعوبات في الحركة، ومَن 

 يتناولون بعض عالجات التصلّب العصبي المتعدد.

 

ويُنصح جميع األشخاص ذوي التصلّب العصبي المتعدد بإيالء اهتمام خاص باإلرشادات المتعلقة بالحد من خطر اإلصابة بمرض 

". ويتعيّن على كبار السن ممّن لديهم تصلّب عصبي متعدد، وال سيّما مَن لديهم أيضًا أمراض في الرئتين أو القلب، أن 19-"كوفيد

 ما يلي: منظمة الصحة العالميةتعرّضهم للفيروس. تشمل توصيات  يبذلوا حرصهم الشديد لتقليل

 

 .غسلُ اليدين باستمرار بالصابون والماء أو فرك اليدين بقطعة منقوعة بالكحول 

 نف والفم ما لم تكن اليدان نظيفتين.تفادي لمس العينين واأل 

 .االبتعاد بمسافة متر واحد على األقل عن اآلخرين، وعلى وجه الخصوص عمّن ينتابهم سعالٌ وعطس 

 .عند السُّعال والعطس، يجب الحرص على تغطية الفم واألنف بالمرفق المَثني أو بمنديل ورقي 

 تقطيع مختلفة للحوم النيّئة واألطعمة المطهية وغسل اليدين بين  مراعاة تدابير السالمة في األطعمة، باستخدام ألواح

 مناولة كُلٍّ منها.

 

 باإلضافة إلى ما سبق، نوصي األشخاص ذوي التصلّب العصبي المتعدد بما يلي:

 

 .تفادي التجمعات العامة واألماكن المزدحمة 

 .تجنُّب استخدام وسائل المواصالت العامة كلما أمكن ذلك 

  اتخاذ سبل بديلة كلما أمكن لحضور المقابالت الطبية المعتادة وجهًا لوجه )على سبيل المثال، إجراء المقابالت عبر

 الهاتف(.

ينبغي لمقدِّمي الرعاية وأفراد األسرة الذين يعيشون مع شخص لديه تصلّب عصبي متعدد، أو يزورونه بانتظام، أن يتبعوا أيضًا 

 " إلى بيته.19-صة انتقال العدوى بمرض "كوفيدهذه التوصيات للحد من فر

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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 نصائح بشأن العالجات المعدِّلة للمرض الخاصة بالتصلّب العصبي المتعدد

إنّ كثيرًا من العالجات المعدّلة للمرض ينفعُ مفعولها في حالة التصلّب العصبي المتعدد من خالل تثبيط جهاز المناعة أو تعديله. 

"، لكن هذه المخاطرة يجب 19-بي المتعدد من احتماالت ظهور مضاعفات من عدوى "كوفيدوقد تزيد بعض أدوية التصلّب العص

 أن تتوازن مع مخاطر توقيف العالج. ونحن نوصي بما يلي:

 

 .على األشخاص ذوي التصلّب العصبي المتعدد الذين يتناولون حاليًا العالجات المعدِّلة للمرض أن يواصلوا تناول عالجهم 

 

 أو تكون نتائج اختبار إصابتهم بالعدوى إيجابية أن 19-ذين تظهر عليهم أعراض مرض "كوفيدعلى األشخاص ال "

يناقشوا عالجات التصلّب العصبي المتعدد الخاصة بهم مع مُقدِّم الرعاية الخاص بالتصلّب العصبي المتعدد الذي 

 لرعاية المُقدّمة لهؤالء األشخاص.يعتني بهم أو غيرهم من المختصين بالرعاية الصحية الذين هُم على دراية با

 

  قبل البدء بتناول عالج جديد مُعدِّل للمرض، على األشخاص ذوي التصلّب العصبي المتعدد أن يناقشوا مع اختصاصي

" 19-الرعاية الصحية العالج األفضل لمسار المرض الفردي الخاص بهم ونشاط المرض في ضوء خطر انتشار "كوفيد

 في المنطقة.

 

  على األشخاص الذين من المقرر أن يبدأوا بتناول العالج المُعدِّل للمرض ولكن لم يفعلوا بعد أن يضعوا في

االعتبار اختيار عالج ال يقلل خاليا المناعة المحددة )اللمفاوية(. تشمل األمثلة: اإلنترفيرونات، وأسيتات 

اليا اللمفاوية على امتداد فترات طويلة كُالً من الغالتيرامر، أو ناتاليزوماب. تشمل العالجات التي تقلل الخ

 أليمتوزوماب، وكالدريبين، وأوكريليزوماب، وريتوكسيماب.

 

  ،قد تُقلل العالجات التالية المُعدِّلة للمرض قدرة جهاز المناعة على التصدي للعدوى: فنغوليمود، وفيومارات الديميثيل

لتفكير بحذر في مخاطر وفوائد البدء بهذه العالجات خالل جائحة وتيريفلونوميد، وسيبونيمود. وينبغي لألشخاص ا

 ".19-"كوفيد

 

  على األشخاص الذين يتناولون حاليًا أدوية أليمتوزوماب، أو كالدريبين، أو أوكريليزوماب، أو ريتوكسيماب، أو

" أن 19-تفشى فيه "كوفيدفنغوليمود، أو فيومارات الديميثيل، أو يريفلونوميد، أو سيبونيمود، ويعيشون في مجتمع ي

 يعزلوا أنفسهم بأكبر قدر ممكن للحد من خطر التقاط العدوى.

 

تختلف التوصيات من بلدٍ آلخر بشأن تأخير الجرعات الثانية وما بعدها من أدوية أليمتوزوماب، وكالدريبين، وأوكريليزوماب، 

هذه األدوية ومن المقرّر أن يتلقّوا الجرعة الثانية  ". وعلى األشخاص الذين يتناولون19-وريتوكسيماب، بسبب تفشي "كوفيد

 أن يستشيروا أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم بشأن المخاطر والفوائد المرتبطة بتأجيل العالج.

 

 (aHSCTنصائح بشأن استزراع خاليا جذعية ذاتية المنشأ مكوّنة للدم )

( ينطوي على عالج كيميائي مكثف. ويؤدي ذلك إلى ضعف حاد في aHSCTإنّ استزراع خاليا جذعية ذاتية المنشأ مكوّنة للدم )

جهاز المناعة لفترةٍ من الوقت. وعلى األشخاص الذين خضعوا مؤخرًا للعالج تمديد فترة بقائهم في العزل خالل تفشي مرض 

إلجراء مع استشارة أخصائي ". أما األشخاص الذين من المقرَّر خضوعهم للعالج فعليهم التفكير في تأجيل هذا ا19-"كوفيد

 الرعاية الصحية الذي يتابع حالتهم.
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 نصائح لألطفال أو النساء الحوامل من ذوي التصلّب العصبي المتعدد

ال يوجد في الوقت الراهن نصيحة محددة للنساء الحوامل ذوات التصلّب العصبي المتعدد. ولكن هناك معلومات عامة عن 

 الموقع اإللكتروني الخاص بمركز التحكم باألمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة." والحمل في 19-"كوفيد

 

وليست هناك نصائح محددة لألطفال من ذوي التصلّب العصبي المتعدد؛ وينبغي لهم اتباع النصائح الواردة أعاله لألشخاص ذوي 

 . التصلّب العصبي المتعدد

 

 

 لقد استشرنا األفراد التالية أسماؤهم في إعداد هذه النصائح:

 

 أطباء األعصاب المتخصصون في التصلّب العصبي المتعدد*

 -عدّد البروفيسورة بريندا بانويل، رئيسة المجلس االستشاري الدولي الطبي والعلمي في االتحاد الدولي للتصلّب العصبي المُت

 جامعة بنسلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية

جامعة أسنسيون  -الدكتور فيرناندو هموي دياز دي بيدويا، رئيس لجنة أمريكا الالتينية لعالج وبحوث التصلّب العصبي المتعدد 

 الوطنية، باراغواي

 مستشفى بيرن الجامعي، سويسرا -البروفيسور أندرو تشان 

عيادة كليفالند، مركز ميلين للتصلّب  -البروفيسور جيفري كوهين، رئيس لجنة األمريكتين لعالج وبحوث التصلّب العصبي المتعدد 

 العصبي المتعدد، الواليات المتحدة األمريكية

العصبي المُتعدّد  الدكتور خورخي كوريالي، نائب رئيس المجلس االستشاري الدولي الطبي والعلمي في االتحاد الدولي للتصلّب

 مؤسسة فليني لطب وجراحة األعصاب وإعادة التأهيل، األرجنتين -

 جامعة فيتا سالوتي سان رافائيل، إيطاليا -البروفيسور جيانكارلو كومي 

كلية الطب في جامعة فوكوشيما  -البروفيسور كازوو فوجيهارا، رئيس اللجنة اآلسيوية لعالج وأبحاث التصلّب العصبي المتعدد 

 الطبية، اليابان

 جامعة ميونخ التقنية، ألمانيا البروفيسور برينهارد هيمر، رئيس اللجنة األوروبية لعالج وأبحاث التصلّب العصبي المتعدد، 

 جامعة السوربون، فرنسا -ين لوابر الدكتورة سيل

 معهد الدماغ والحبل الشوكي )آي سي إم(، فرنسا -البروفيسورة كاثرين لوبتزكي 

 جامعة سابيينزا، إيطاليا  -البروفيسور ماركو سالفيتي 

 إيراتزموس إم سي، هولندا -الدكتور جوست سمولدرز 

 نمركجامعة كوبنهاغن، الدا -البروفيسور بير سولبيرغ سورنسن 

البروفيسور باسم يمّوت، رئيس لجنة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعالج وأبحاث التصلّب العصبي المتعدد، المركز الطبي 

 للجامعة األميركية في بيروت، لبنان

 

 المؤسسات األعضاء في االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد**

االتحاد الدولي للتصلّب العصبي المُتعدّد فيليب  -بير بانيكه الدكتورة كلير والتون، نيك ريكه، فكتوريا جلبرت، 

 جمعية التصلّب العصبي المتعدد )المملكة المتحدة( -آندرسون 

 جمعية التصلّب العصبي المتعدد )إسبانيا( -بيدرو كاراسكال 

 الجمعية الوطنية للتصلّب العصبي المتعدد )الواليات المتحدة( -كتور تيم كويتزي، الدكتور دوغ الندزمان، جولي فيول الد

 الجمعية االتحادية األلمانية للتصلّب العصبي المتعدد )ألمانيا(  -البروفيسورة جوديث هاس 

 دا(مؤسسة بحوث التصلّب المتعدد )هولن -الدكتورة كريستين هيوتينك 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html
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 الجمعية الكندية للتصلّب العصبي المتعدد  -الدكتورة بام كانيليس 

 المنصة األوروبية للتصلّب العصبي المتعدد -نورا كريوزايتيه 

 الجمعية السويسرية للتصلّب العصبي المتعدد )سويسرا( -الدكتور مارك لوتز 

 جمعية التصلّب العصبي المتعدد )الدانمرك( -ماري ليننغ 

 الجمعية األسترالية للتصلّب العصبي المتعدد -جوليا موراهان الدكتورة 

 مؤسسة آرسيب لمساعدة البحوث في التصلّب اللويحي )فرنسا( -شييي -الدكتورة إيمانويل بالسارت

 الجمعية اإليطالية للتصلّب العصبي المتعدد )إيطاليا( -الدكتورة باوال زاراتان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020ارس م 13 جرى االتفاق على هذا البيان في


