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معلومات وتوصيات لمرضى الربو (أستما) خالل عدوى الكورونا COVID-19
للا
كتابة وترجمة :د .ياسمين خطيب عطا ه

تنقيح :د .ميخال شتاينبر هج ه

السرائيل هي ه
ي ه
رابطة الطب الرئو ه
املقدمة
العالج ا هلفضل ملرض الربو (أستما) هو ا هلبتعاد عن املؤثرات السلبية املعروفة كمثيرة لعوارض املرض ه ،والحفاظ على ه
ت ( (Inhaled Corticosteroids ICSالتي هدفها ه
التناول الدائم ملنشقة التحكم التي تحتوي على دواء من نوع ستيرويدا ه
ىه
الوقاية والتحكم بالتهاب مجرى التنفس ه ،هوتناول منشقة التهدئة السريعة الت هي تحوي أد هوية سريعة املفعول لفتح مجر ه
التنفس .ه
ض همن العوارض هاملزمنة ،هوالوقاية من نوبات الربوه
ى هالتنفس ه ،هحماية املري ه
ت همجر ه
هدف اللتزام بهذه ا هلدوية هو عالج هالتهابا ه
الصعبة.
ما نعرفه عن مرض الربو والخطر من التهاب الكورونا COVID-19
نادرا ما تؤدي إلى نوبات ربو صعبة ه
• فيروس الكورونا  COVID-19هو من عائلة الفيروسات التاجية .هذه العائلة ه
( %8.4من نوبات الربوهالناتجة عن هأمراض معدية)

1،2

ض الربوه
• وجدت عالقة ضئيلة بين فيروس الكورونا ه  COVID-19وبين الربو .أغلب ا هلبحاث لم تجد عالقة بين همر ه
أنهأغلب ه
ي هعل هى ه 140همريض كورونا ،هلم هيح هوهأي مريض هربو .هكما ه
وخطورة التعرض هللعدوىه .هأكبر بحث ،هوالذي يحو ه
ن
البحوث التي تصف أمراض الرئة كعامل خطر يزيد من إمكانية العدوى تقصد مرض الرئة النسدادي املزم ه
COPDاملعروف غالبا عند املدخنين وبالذات همرض اللتهاب القصبات

املزمن ه 3,4,5 .Chronic Bronchitis

ما نعرفه بالنسبة للعالج املزمن بدواء الستيروئيديم وخطر االلتهاب بفيروس الكورونا COVID-19
• منشقة ستيرويدات :ل توجد معلومات دقيقة بخصوص العالقة بين امليول للتهاب الكورونا وعالج املنشقة .ه
للتذكير ،كمية الستيرويدات املوجودة باملنشقة أقل بكثير من كمية الستيرويدات هاملتناولة عن طريق الفم .ه
املرض ى الذين يتناولون منشقة الستيرويدات ل يعتبرون ذوي كبت مناعي! لذا ،العالج بمنشقة الستيرويدات له
مفيد ها وحاميها ضد العدوىه  .6لذلك توجد أهمية كبيرة ه
ه
يزيد نسبة العدوى والخطورة من املرض ،بل إنه وجد
للحفاظ على التناول الدائم للعالج.

• ستيرويدات عن طريق الفم (مثل  ) Prednisone, Hydrocortisoneل توجد معلومات بخصوص ميو هل ه
لاللتهاب بفيروس الكورونا .لكن معروف أنه التناوله املزمن هلستيرويدات عن طريق الفم ( هلكثر من شهر) يقلل ه
من فعالية جهاز املناع هة هويزيد من خطورة العدوىه .ينص هح باملحاولة لتقليص وجبة السترويدات إلى أقل وجبة ه
ذات التأثير املرغوب فيه .ه
توصيات ملرض ى الربو خالل هذه الفترة
خطيرها يزيد من إمكانية العدوى من مرض الكورونا .مع ذلك ،يجب على مرض ى الربوه
ه
مرضا
 .1الربو ل يعد ه
الستماع لتعليمات الطبيب املعالج وتعليمات وزارة الصحة من ناحية الحجر املنزلي والتقليل من ه
ه
التعرض .مع ذلك ،هإن كنت مرغمها/ةه على الشغل لكونك موظف/ة صحة يجب عليك الحذر الشديد.
 .2إذا كان مرض الربو تحت السيطرة (عن طريق منشقة /دواء عن طريق الفم ه /دواء بيولوجي) فيمنع ه
توقيف الدواء منعها تامها والحفاظ على تناول منتظم ل هلدوية.
ن همن هأعراض الربوهعلى الرغ هم همن العالج ،هفتحدث/ي مع هالطبيب/ة هحول ه
 .3إذا كنت ما تزال /هين هتعاني /هي ه
تغييرها هلدوية ا هملتنا هولة .ه
إمكانية هزيادة أو ه
ن ستيرويدات عن طريق الفم ملدة هأكثر من شهر ،فاحتمال أنك بخطورة زائدة ه
 .4إذا كنت تتناو هل /ي ه
والستماع لتعليمات الطبيب /ة ووزارة ه
للعدوىه ،هومن املفضل الحفاظ والوقاية املكثفة في هذا الحين ه
الصحة :ه
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
ص مرض ى الربو الذين يعانون من تدهور مزمن لنسبة قياس التنفس ،ولكن ه
 .5ل توجد معلومات بخصو ه
ا هلفضل الحفاظ والوقاية املكثفة في هذا الحين .ه
املفتاح لالمتناع من العدوى هو االلتزام والحفاظ على الدوية املزمنة والتعاون مع تعليمات
طبيبك وتعليمات وزارة الصحة
للمزيد من املعلومات
السرائيلية للطب الرئوي يحوي معلومات عن فيروس الكورونا
موقع الرابطة ه
https://copd.doctorsonly.co.il/2020/03/186404/
مجموعة مقالت من رابطة الطب الرئوي وا هلوروبي عن فيروس الكورونا
https://dev.ers-education.org/events/coronavirus-webinar-series/
رابطة الطب الرئوي ا هلوروبي

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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