
 

  

      

COVID–19 والهيموغلوبين     وباء 

مساهمة من االتحاد الدولي لمرضى 

 الثالسيميا لمجتمع المرضى العالمي

 

 اإلصدار الثالث )محدث(
 



 قائمة المساهمين

 تم تجميع هذه المنشورة  اإلعالمية عن طريق:

كابيليني ماريا دومينيكا ، أستاذة أمراض الدم ، وعضو هيئة المستشارين • 

 TIFالدوليين في 

إليفتريو بيرال ، استشاري أمراض الدم ، عضو هيئة المستشارين الدوليين في • 

TIF 

 TIFبيغا أنطونيو ، أستاذ طب األطفال ، عضو هيئة المستشارين الدوليين في • 

 TIFبورتر جون ، أستاذ أمراض الدم ، عضو هيئة المستشارين الدوليين في • 

طاهر علي ، أستاذ الطب وأمراض الدم واألورام ، وعضو لجنة المستشارين • 

 TIFالدوليين في 

 TIFتيلفر بول ، استشاري أمراض الدم ، عضو هيئة المستشارين الدوليين في • 

 

 و

 

 أطفال ، مستشار طبي في اتحاد الثالسيميا الدولي أنجاستينيوتيس مايكل ، طبيب• 

 الفثيريو ، أندروال ، المدير التنفيذي التحاد الثالسيميا الدولي• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

تحديات ومخاطر خاصة للمرضى الذين يعانون  CoV - 2 -تقدم عدوى السارس 

الجهاز التنفسي م األول على من اضطرابات الهيموغلوبين. يؤثر الفيروس في المقا

من أعراض البلعوم األنفي إلى االلتهدددال الر وي الكدددامدددل ، و دددد تتطور  أ، بدددد

يوًما بعد التعرض لشددددددخ  مدددددددال بعدوى  14األعراض التالية في غضددددددون 

COVID-19: 

 السعال-

 صعوبة في التنفس-

 حمى-

عب  تالي يددددددد بال هذه األعراض مع نزالت البرد أو األنفلونزا و حدث  يمكن أن ت

 . معرفة ما إذا كان الشخ  مدابًا بالفعل بهذا الفيروس بعينه

في المنزل حتى عليه البقاء في هذه الحالة،  ،أي شدددددخ  يعاني من هذه األعراض

، فسددددددنطلب المشددددددورة من أطبا نا عبر  للحالة يهدأ. إذا كان هناك إطالة أو تدهور

 الهاتف.

 

ا أكث ر حدة في األشددخاا الذين بشددكل عام ، يمكن أن تسددبب هذه العدوى أعراضددً

مثل  المزمنةيعانون من ضددددددعف جهاز المناعة ، وكبار السددددددن ، وذوي الحاالت 

مرض السكري والسرطان وأمراض الر ة المزمنة. ال يوجد دليل على أن األطفال 

 عندددتم اإلبالغ عن حدداالت  ليلددة جدددًا  -أكثر تددرثًرا من الفئددات العمريددة األخرى 

٪( الذين يددددددابون بالعدوى يعانون من  80معظم األشدددددخاا يحوالي  .األطفال 

ويتعافون ، ولكن يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسددددددبة  ةفيفوعوارض طمرض 

ترتبط بمضددددددداعفات الجهاز التنفسددددددي التي تتطلب رعاية  أغلبية الوفياتآلخرين.

رطة مع فشددددل مكثفة ودعًما تنفسدددديًا ، على الرغم من أن االسددددتجابة االلتهابية المف

 األعضاء المتعددة  د تكون سا دة في بعض الحاالت.

 

القليل من الخبرة السددددريرية حتى اآلن للمرضددددى المدددددابين باضددددطرابات  يوجد

الهيموغلوبين. يمكن اعتبار أي بيان حول هذه الموضدددوعات بمثابة تكهنات م ومع 

ذلك ، فإن األفكار التحذيرية ضددددرورية ، بالنظر إلى االنتشددددار السددددريع للفيروس 

هذه العدوى. يعتقد ل معرضدددددينوالعوامل المحتملة التي  د تجعل هؤالء المرضدددددى 



TIF هذه المخاطر و يه الخدمات الدددددددحية إلى  نه يجب تنب ر المرضددددددى يحذتأ

 المتضررين حتى يمكن اتخاذ تدابير احترازية إضافية.

 

ال ترتبط اضدددطرابات الهيموغلوبين عموًما برمراض الجهاز التنفسدددي. ومع ذلك ، 

هاز المناعي ، موجودة القلب والر تين والج تطاليمكن أن تكون المضدداعفات التي 

إلى مضدددداعفات  SARS-CoV-2مريض عند ؤدي تهؤالء المرضددددى ، و د  عند

 خطيرة للغاية
 

 مرض فقر الدم المنجلي

إحدى المجموعات المعرضددددة للخطر بشددددكل خاا في هذا الددددددد هي مرضددددى 

الخاليا المنجلية. أحد المضددددددداعفات الخطيرة والسددددددبب الر يسددددددي للوفاة في هذا 

الددددددر الحادة ، والتي غالبًا ما تحدث  مشدددداكلاالضددددطرال الدموي الوراثي هو 

 الجهاز التنفسي. التهالبسبب 

 

 فقر الدم المنجلي  المرضددددددى الذين يعانون من بالمقارنة مع عامة السددددددكان ، فإن

SCD  معرضون بشكل خاا لخطر حدوث مضاعفات ر وية حادة ، بما في ذلك

االلتهابات الفيروسددددية. على سددددبيل المثال ، تم فح  السددددجالت اإلدارية ل طفال 

( في أربع 2005-2003خالل موسدددددمي اإلنفلونزا يبفقر الدم المنجلي المددددددابين 

يفورنيا ونيويورك وماريالند وفلوريدا(. بشكل عام ، تم إدخال األطفال واليات يكال

مرة أكثر من األطفال الذين ال يعانون من  56إلى المستشفى  SCDالمدابين بـدددددد 

SCD .وكانت المعدالت أعلى مرتين مقارنة باألطفال المدابين بالتليف الكيسي ، 

 

فات الخطيرة وتتطلب إلى مثل هذه المضددددداع CoV-2 - د تؤدي عدوى السدددددارس

األطباء الذين يعالجون المرضى المدابين. باإلضافة إلى ذلك ،  عنديقظة خاصة 

أو الحماض بسددددددبب عدوى الجهاز  في السددددددوا لفإن أي نق  في األكسددددددجين أو 

الدددددر الحادة(.  أمراضالتنفسدددي  د يؤدي إلى أزمة انسدددداد وعا ي يبما في ذلك 

ا من خطر  ارتفاعويمكن أن يزيد مرض الكلى  المرض ضددددغط الدم الر وي أيضددددً

 إصابة هؤالء المرضى بالفيروس.عند 

 



 هيدروكسي كارباميد يهيدروكسي يوريا(:

ال يوجد دليل على أن تناول هيدروكسدددددي كارباميد سددددديزيد من خطر اإلصدددددابة بـ 

COVID-19 . 

يجب حث المرضددددددى على البقاء على جرعات هيدروكسددددددي كارباميد المعتادة  

للحفاظ على صدحة جيدة وتجنب دخول المسدتشدفى.  د يكون من المسدتحسدن تجنب 

جرعة هيدروكسددددددي كارباميد لتقليل الحاجة إلى زيادة البدء بشددددددكل روتيني أو 

سبة فحوصاتال ستقر الوضع. بالن شفى حتى ي للمرضى  المتكررة وزيارات المست

 مرا بة الدم.فحوصات بين  ةالزمني ترةالمستقرين ، من المعقول تمديد الف

 

خذ المريض ، تحت أي ظرف من الظروف ،  قاف أو تغيير يجب أال يت بإي  راًرا 

 العالج بدون موافقة أو توصية من الطبيب المعالج. بروتوكول

 

كما ندددب بها األطباء  الفحوصددات الدوريةالنددديحة الحالية هي مواصددلة العالج و

 الوطنية والدولية. وفقا للتوجيهاتالمعالجون 
 

 

 الثالسيميا

ليس لدى مرضدددى الثالسددديميا نفس خطر اإلصدددابة بالتهابات الر ة مثل المرضدددى 

غالبًا ما يكون لديهم ف، ، وخاصددة البالغين فقر الدم المنجليالذين يعانون من مرض 

القلب وارتفاع ضددغط الدم الر وي وأمراض مضدداعفات كامنة بما في ذلك أمراض 

 د يكونون أيًضا عرضة بشكل خاا لمضاعفات والحديد  زيادةالكبد والسكري و

ا في  الفيروس . يمكن أن تحدث هذه المضدداعفات في الثالسدديميا الكبرى ولكن أيضددً

لذلك يتم تقييم كل حالة على حدة وليس  -الثالسدددددديميا التي ال تعتمد على نقل الدم 

 الفئة. حسب

 

الغدة في غالبًا ، هي  ددددور  تحديدهاأحد مضددداعفات الغدد الددددماء ، التي ال يتم 

،  د تترثر القدرة  التهابات وجود   يتم تشددخيدددها. في حالالكظرية ، والتي ربما ال

 على الحد من آثار العدوى.



ميا عند التعامل مع مريض الثالسييجب أن يرخذ هذا االحتمال بعين االعتبار لذلك ،

. كوتكسددددرويدوإمكانية تناول جرعات منخفضددددة من جاليكوالمدددددال بالفيروس ،

ت تبطئ إزالددة في االعتبددار أن الكورتيكوسددددددتيرويدددا ومع ذلددك ، يجددب أن يؤخددذ

 SAR-CoV eالفيروسي من الجهاز التنفسي في عدوى  RNAالحمض النووي 

MERS-CoV .وزيادة معدل المضاعفات 

 

 نقل الدم

 ددد ينتقددل عن طريق الدددم الو ددت ال يوجددد دليددل على أن فيروس كورونددا في هددذا 

 المتبرع به.

 

نقل الدم أثناء الوباء بسددددددبب إحجام نق  في إمكانية أحد المخاطر الواضددددددحة هو 

شتها اصابتهم بالمتبرعين بالدم أو حتى  العدوى. إن نق  الدم هو  ضية يجب منا 

ة والمنظمات غير الحكومية ، ويتوفر مع سددددددلطات الدم الدولية والوطنية والمحلي

مزيددد من المعلومددات والتوجيدده من خالل موا ع ت خدددمددات اإلعالم العددامددة يمثددل 

(( ، ونقددل الدددم المتقدددم CDCمراكز السدددددديطرة على األمراض والو ددايددة منهددا ي

، المعروفة سابقًا باسم الجمعية  AABBفي جميع أنحاء العالم  ةالخلويوالعالجات 

بنوك الدددم( ، والمركز األوروبي للو ددايددة من األمراض ومكددافحتهددا األمريكيددة ل

ية لنقل الدم WHO( ، ومنظمة الدددددددحة العالمية يECDCي ( ، والجمعية الدول

 ( (.TIF( واالتحاد الدولي للثالسيميا يISBTي

 

زودت منظمة الددددددحة العالمية دولها األعضددددداء على مسدددددتوى العالم بقرارات ت 

فضدددددل السدددددبل لمعالجة فترات نق  الدم أثناء تفشدددددي أدوات وتوصددددديات بشدددددرن أ

( على اتددددال مسدددتمر ووثيق TIFاألمراض المعدية. االتحاد الدولي للثالسددديميا ي

مع منظمة الدحة العالمية وغيرها من المؤسسات الرسمية ذات الدلة بالدم على 

ء المسدددددتوى الوطني والدولي لمرا بة الوضدددددع األوروبي والعالمي فيما يتعلق بوبا

COVID-19  الددددم. ييوفر المرجع بعض الموا ع  توفروتدددرثيره المحتمدددل على

 المفيدة جدًا لمعلوماتك(
 



تقترح على جمعيات المرضددددى األعضدددداء العمل بشددددكل وثيق مع و TIFتندددددب 

( واألطباء المعالجين والسددلطات الدددحية الوطنية BTSخدمات نقل الدم الوطنية ي

 ( من أجل:NHAي

في تمكين المتبرعين بالدم إلعطاء الدم بشرط أن يتم ضمان بيئات  ارستمراالاوال:

بتوفير مثل هذه اإلعدادات  NHAو  BTSالتبرع بالدم اآلمنة لهم. يجب أن تلتزم 

اعطدداء للمتبرعين بددالدددم ، وتجنددب االكتظدداظ ، واعتمدداد التبرعددات عن طريق 

يمكن فيهددا خدددمددة  وزيددادة زيددارات الوحدددات المتنقلددة إلى األمدداكن التي المواعيددد

 المتبرعين في مجموعات صغيرة.

 

يا. بذل كل جهد ممكن لتعزيز خدمات الوحدات  NHAو  BTSيجب على  :ثان

 الدم للتبرع بالدم.ين باعطاء تبرعللمتسهيل لالمتنقلة الحالية وتطويرها ل

 

 اذ ال يوجدالمتبرعين بالدم عند الضرورة لترمين سالمة الدم  مارةتحديث است :ثالثا

 .بالدم أي دليل على انتقال هذا الفيروسالتاريخ  حتى هذا

 

محدثة للمرضى والمجتمع ككل الموثو ة والمعلومات الاالستمرار في نشر  :رابعًا.

التي  و ايةفيما يتعلق باألعراض والمخاطر المتعلقة بهذه العدوى الفيروسددددددية وال

 االحتياطات الالزمة .على المتبرع اخذ تسهيل اليجب اتخاذها من أجل 

 

يجددب أن تبدددأ المبددادرة في إنشدددددددداء مجموعددات جددديدددة و ت أو تعزيز  خددامسددددددددا:

المجموعات الحالية من المتبرعين من أفراد األسددرة واألصددد اء. من المهم تطوير 

أدوات أو اسددتبيانات أو وسددا ل أخرى لضددمان معرفة تاريخ المتبرعين بالدم الذين 

 الدم فئاتعلى تنوع  يتم تشدددددجيعهم على تشدددددكيل هذه التجمعات. من المهم التركيز

الدددم ألغلبيددة المرضددددددى بدداسددددددتخدددام  فئدداتمن أجددل دعم تغطيددة  لدددى المتبرعين

 نادرة أيًضا. فئاتالمتبرعين باإلضافة إلى تضمين فئات مجموعات مختلفة من 

يركزان دا ًما ويدافعان  TIFعلى الرغم من حقيقة أن منظمة الدددددددحة العالمية و 

الطوعية وغير المرجورة في الظروف القاسددددية بشدددددة عن ممارسددددات التبرع بالدم 

التي تؤدي إلى نق  حاد في الدم ، ل سدددف ال يبقى لدينا أسدددلحة أخرى لمرضدددانا 



الددذين تعتمددد حيدداتهم على نقددل الدددم مدددى الحيدداة. ومع ذلددك ، وال ينبغي تحددت أي 

 ظرف من الظروف تشجيع أي تبرع مدفوع أو حتى التفكير فيه.

 

 استئصال الطحال

ا ما كان مرضى الثالسيميا ، وخاصةً من الفئات العمرية األكبر سنًا ، يعانون غالبً 

من تضددددددخم الطحال وكثيراً ما يعاني مرضددددددى الخاليا المنجلية من حالة تعادل 

اسددتئدددال الطحال ينق  الطحال الوظيفي(. وهذا يجعل جميع المرضددى عرضددة 

.عند لحياةتهدد ا دلدم  التهابات حادة وخطيرة في ا للعدوى البكتيرية ويسددددددببون

 مرضى بالعدوى البكتيرية الثانوية.ال د يدال  االصابة بالفيروس 
 

 التوصيات

المرضى الذين يعانون من أعراض السعال أو الحمى أو التعب أو أعراض  عند. 1

مع مسددددددببات  COVID-19 فح  ليجب أخرى توحي بمرض تنفسددددددي حاد ، 

 األمراض الفيروسية التنفسية األخرى

 

إيجابًيا ، فيجب  الفح مرتفًعا أو كان  COVID-19. إذا كان الشدددددددك بشدددددددرن 2

 .االتدال بالطبيب المعالج الذي على دراية تامة بخطة رعاية الفرد 

االتددددال بمن يعانون من حول كيفيةعبر الهاتف لقد أعطت معظم البلدان تعليمات 

نتقل الشدددددخ  حالتهم. ال يجب أن ي واالبالغ عن  تددددددالاعراض مشدددددبوهة  لال

المدددددددال إلى مركز اعتالل الهيموغلوبين أو إلى غرفة الطوارق ألنه  د يعرض 

المرضى أو العاملين في مجال الرعاية الدحية للخطر. طورت السلطات ، أو هي 

( التوجيدده العلميعلى هددذا  TIFيتعمددل  خدداصددددددددة  تعليمدداتفي طور التطوير ، 

لة الذاتية ومن ثم إجراءات محددة لمرضددي الهيموغلوبين. الخطوة األولى هي العز

إذا أمكن ليشدددددمل جميع  COVID-19وفقًا للحالة السدددددريرية. يجب إجراء اختبار 

 واالشخاا الذين تواصل الشخ  معهم حديثا.أفراد العا لة 

 

للدددددر لجميع مرضدددى الخاليا المنجلية و مرضدددى  أشدددعةصدددورة . يجب عمل 3

الثالسدديميا الذين لديهم أعراض تنفسددية. باإلضددافة إلى ذلك ، يجب الحدددول على 



لددددر لمرضددى أمراض الخاليا المنجلية الذين يتم  بولهم في أزمة صددورة أشددعة ل

 انسداد األوعية الدموية.

 

 الدر موحية بـددددددددددلدددددا اعتالل في صددددورةموجودًا أو  COVID-19. إذا كان 4

ACS  الددددددر الحادة( في مشدددداكل يمتالزمةSCD  فيجب  بول المرضددددى في ،

. ACSالعناية المركزة وإدارتهم وفًقا للمبادق التوجيهية الوطنية والدولية لمعالجة 

ـ ، فإنه يجب  COVID-19 ولديهم thalassaemia وبالمثل ، بالنسبة للمدابين ب

والعناية المركزة إذا لزم في لزيادة المرا بة  ستشفى هم في الملقبولالقيام  بترتيبات 

الطا م الطبي  بين ار طبيب أمراض الدم من أجل التعاون عن  رل باألمر.يجب إخ

 والطبيب المعالج للمرضى. في العناية المركزة
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 مبكردم أ( نقل 

وااللتهال ،  MRSAتشمل تغطية  -المضادات الحيوية واسعة النطاق اعطاء ل( 

 الر وي منها الغير تقليدية 

 plasmapheresisج(  د يكون هناك بعض فا دة من 

من أنها ليست مفيدة بشكل  من الكورتيزون على الرغمعالية  جرعاتد( النظر في 

 (COVID-19واضب في 

 لدى البالغين وكذلك أمراض الدم اواألطفال اء الر ة عند طباهـ( استشر 

 مالحظة مهمة!

 

ال سدددددديما في مرضددددددى  كورونافيروس ار ت العوا ب والترثير السددددددريري لإن اآلث

نقل الدم( ليسددا محددين  او غير المعتمدين علىنقل الدم المعتمدين على الثالسدديميا ي

للنتا ج  للغاية وتوثيق مفدددددلشدددداملة .لذا فمتابعة بشددددكل جيد أو معروفين ود يقين

، سدددواء كان في وحدات  كوروناالسدددريرية لهؤالء المرضدددى اإليجابيون لفيروس 

ضروري العناية المركزة أو غيرها من أ سام المستشفى أو بيئة الحجر الدحي ، 

 .جدا 
 



لمختلف المضددداعفات الطبية  فعالية وسدددريعةأكثر سددديسدددهم هذا اإلجراء في إدارة 

ا مهم جدًا في جمع  عندالمحتملة التي  د تنشددددر  المرضددددى المدددددابين ، ولكن أيضددددً

المعلومات والبيانات المهمة ومشددددددداركتها مع األطباء المعالجين اآلخرين ، والتي 

لعدوى في هذه المجموعة الخاصدددة من المرضدددى لعوا ب اسدددتدعم الفهم األفضدددل 

 وبالتالي إدارة المضاعفات الطبية المحتملة.

 

طبيين دوليين لتطوير اسدددددتبيان سددددديركز على جمع بالفعل مع خبراء  TIFتتعاون 

المعلومات الموثو ة حول النتا ج السريرية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات 

. سدددديتم COVID-19 موثق منالهيموغلوبين الذين عانوا من خالل التشددددخي  ال

على اإلنترنت ووسددددا ل التواصددددل االجتماعي  TIFتحميل االسددددتبيان على مو ع 

الجمعيات الوطنية  -، وسددديتم توزيعه على نطاق واسدددع بين أعضدددا ه  الخاصدددة به

الخبراء االطباء للثالسدددددديميا واألطباء المعالجين وربطهم في النهاية بمجموعة من 

 دولي.السجل بال هتمونالذين ي

 

باع مو ع  ووسدددددددا ل التواصدددددددل االجتماعي لمزيد من المعلومات  TIFيرجى ات

 .المحدثة دوريا

 

 ةتدابير و ا ي

 معلومات اساسية

، والحد من  CoV-2تختلف التعليمات الخاصددددة بتجنب اإلصددددابة بعدوى سددددارز 

انتشدددار الفيروس ، وما يجب القيام به في حالة االشدددتباه في اإلصدددابة بالعدوى من 

 .د ةدولة إلى أخرى. يجب اتباع التوجيه المحلي والوطني ب

 

الوطنية الخاصددددددة بك له أهمية إن االلتزام بتعليمات وتوصدددددديات لجان الدددددددحة 

محوريددة. يجددب أن يكون المرضددددددى على درايددة تددامددة بددالتعرض وطرق انتقددال 

 الفيروس

 

 

 



 تتضمن القواعد العامة التي يجب تطبيقها لو ف انتشار الفيروس ما يلي:

بالدددابون  -ثانية(  20غسددل اليدين كثيًرا وبشددكل صددحيب يجيدًا ولمدة تزيد عن  -

. هذا مهم بشددددكل مكناكن غسددددل اليدين ميام معقم الكحول إذا لم والماء ، أو اسددددتخد

 خاا بعد أخذ وسا ل النقل العام

 تغطية السعال أو العطس بمنديل ثم رميها في سلة.  -

يجب على األشدددددخاا الذين يشدددددعرون بتوعك أن يبقوا في المنزل وال يجب أن  -

 األطفالم أو مكان لرعاية مكان للتعللعمل أو أي الى ا يذهبوا

 تجنب مقابلة الناس إذا لم يكن ذلك ضروريًا للغاية -

 امن  يام عال ة بين األشخا الحد -

 عند التحدث إلى أشخاا آخرين الحفاظ على مسافة ال تقل عن متران -

 تجنب لمس العين واألنف والفم بريٍد لم يتم غسلها أو تعقيمها -

يريا لتطهير جميع األسدددطب التي المضدددادة للبكتاو المعقمات م الددددابون ااسدددتخد -

لتلفزيون والهواتف المحمولة لتلمسددددها أو تسددددتخدمها بما في ذلك عناصددددر التحكم 

 والهواتف.

 

 (معلومات من مركز السيطرة على األمراضي

 
 



 

 

 

 



في من المهم للغاية تنبيه مقدمي الخدمة على الفور إذا كان للمرضددددددى عالجات 

في المستشفى يعمليات نقل الدم ، وعمليات نقل خاليا الدم الحمراء  مواعيد محددة 

، وحقن التستوستيرون ، وحقن البايفوسفونيت وغيرها( إذا كان لديهم مخاوف من 

إذا كان لديهم أي أعراض تنفسدددية او أنهم  د يكونون  د اتددددلوا بشدددخ  مددددال 

 (حتى خفيفةولو ي

 

ويجددب أن يقدددم المشددددددورة إذا كددان  الحدداالتيجددب أن يخطط مركز العالج لفرز 

 يجدددب القيدددام بفح بدددإمكدددان المرضددددددى تدددرجيدددل العالج والعزل الدددذاتي ومتى 

COVID-19 ذلك لمنع المرضددددى المدددددابين من كل وكيف يمكن ترتيب ذلك. و

دخول المناطق العامة التي يسددتخدمها الجميع يخاصددة مرضددى السددرطان والعالج 

معزولة خاصددددددة للمرضددددددى دم ء غرفة نقل الكيميا ي(. ينبغي بذل الجهود إلنشددددددا

المددددددددابين ، الذين  د ال يتمكنون من ترجيل نقل الدم أو العالجات األخرى حتى 

 الشفاء

 

سددددددتتم مراجعة المشددددددورة والتوجيه بشددددددكل منتظم للغاية عندما تتوفر المعلومات 

 والبيانات الجديدة.

 

 كل جديدللحدول على  TIFاستمر في متابعة 

 

 

 

 TIF نوات اتدال على 
 

 


