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 وتقديرشكر 
التي قد مت دعما  منهجي ا  إلعداد ونشر  ،  (MAGIC)  البيَّنات اإليكولوجي ةُنظم  غير الربحي ة ل  ماجيكأُِعدَّت هذه اإلرشادات بالتعاون مع مؤسسة  

ه بالشكر إلى جميع الجهات المتعاونة التالية  19-إرشادات قابلة للتعديل بشأن العالجات الدوائي ة لكوفيد التي ساهمت في هذا  . ونود  أن نتوج 
 المسعى.

 :19-دكوفي و العالجّية  بالوسائلمّية المعنّية أمانة منّظمة الصّحة العال

(؛ سيلفيا بيرتانغنوليو )شعبة األمراض السارية وغير السارية/الفريق 19-جانيت ف. دياز )رئيس الفريق اإلكلينيكي المعني باالستجابة لكوفيد
(؛ نيدريت إميروغلو )تعزيز االستعداد الُقطري، إدارة الطوارئ الصحي ة(؛ جون غروف )إدارة ضمان 19-باالستجابة لـكوفيداإلكلينيكي المعني  

العالمي   ة  القواعد والمعايير(؛ غاري كونيوشي )المكتب اإلقليمي لمنظ مة الصح  القواعد والمعايير(؛ روك هو كيم )إدارة ضمان جودة  ة  جودة 
طوارئ الصحي ة في غرب المحيط الهادئ(؛ لورنزو موجا )إدارة السياسات والمعايير المتعل قة بالمنتجات الصحية (؛ أولوفيمي المعني ببرنامج ال

ة العالمي ة المعني ببرنامج الطوارئ الص ة الجنسي ة واإلنجابي ة وإدارة البحوث(؛ دينا بفايفر )المكتب اإلقليمي لمنظ مة الصح  حي ة في غرب )الصح 
(؛ لودوفيك ريفيتز )إدارة 19-ط الهادئ(؛ بريانكا ريالن )إدارة الخدمات الصحي ة المتكاملة/الفريق اإلكلينيكي المعني باالستجابة لكوفيدالمحي

ة، نظم إدارة الحوادث في سياق كوفيد ة للبلدان األمريكي ة(؛ سوميا سوامين19-األدل ة والبحوث من أجل العمل في مجال الصح  اثان ، منظ مة الصح 
ة المعنية بدارة اإلر العلماء(؛ ويلسون وير ))مكتب كبي (. موظفو المشاريع الداعمون: مارا فريغو  وبالشيخوخة ألم والوليد والطفل والمراهقاصح 

ية والمنتجات  (؛ جاكلين سوير )شعبة إتاحة األدو 19-)الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل/الفريق اإلكلينيكي المعني باالستجابة لـكوفيد
 (.19-الصحي ة/الفريق اإلكلينيكي المعني باالستجابة لكوفيد

 

 : (انظر السير الذاتي ةالمبادئ التوجيهّية ) دعدا بإ  الفريق المعني

توماس أغوريتساس )مستشفيات جامعة جنيف، سويسرا(؛ جون أدابي أبياه )مستشفى كومفو أنوكي التعليمي، غانا(؛ ياسين عربي )جامعة 
الصحي ة، المملكة العربية السعودي ة(؛ لوسيل بلومبرغ )المعهد الوطني لألمراض السارية، جنوب أفريقيا(؛ الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم  

الياباني ة، بيجين، -كارولين س. كالفي )جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، الواليات المت حدة األمريكي ة(؛ بن كاو )مستشفى الصداقة الصيني ة
المت حدة؛ جيك   الصين(؛ ماوريتسيو سيك وني المملكة  الجامعي ة،  لندن  كلي ة  إيطاليا(؛ غراهام كوك،  للبحوث، ميالنو،  )مستشفى هيومانيتاس 

ة العمومي ة في انكلترا، المملكة المت حدة(؛ هايكه غيدولد )طب  الطوارئ، جامعة ستيلينبوش، جنوب أفريقيا(؛ باتريك غي     )عضودانينغ، الصح 
مناي هيال )دائرة الطوارئ الطبي ة، رومينا حسن )جامعة آغا خان، كراتشي، باكستان(؛ لواليات المت حدة األمريكي ة(؛ الفريق المعني بالمرضى، ا

 تونس العاصمة، تونس(؛ ديفيد س. هوي )مركز ستانلي هو لألمراض المعِدية الناشئة، الجامعة الصيني ة في هونغ كونغ، الصين(؛ سيما كاندا 
-دورادو )معهد البحوث، مستشفى دو كوراساو، ساو باولو، البرازيل(؛ ياي- المعني بالمرضى، أونتاريو، كندا(؛ ليتيسيا كاوانو)عضو الفريق  

جان كيم )كلي ة الطب بجامعة سونغكيونكوان، مركز سامسونغ الطبي، سول، جمهوري ة كوريا(؛ نيرانجان كيسون )قسم طب األطفال وطب  
البريطاني ة، فانكوفر، كندا(؛ آرثر كويزيرا )كلي ة العلوم الصحي ة بجامعة ماكارير، أوغندا(؛ جون هنريك الك )الرعاية  الطوارئ، جامعة كولومبيا 

ماتشادو )طب التخدير واأللم والعناية المرك زة، جامعة ساو   االحرجة وحاالت الطوارئ، مركز ريكسهوسبيتاليت الطبي، أوسلو، النرويج(؛ فالفي
البرازيل(؛  باولو االتحادي   الرئالقادر )  نداءة،  الواليات   وي طب  أنجلوس،  للطب، جامعة كاليفورنيا، لوس  الحرجة، كلية ديفيد غيفن  والرعاية 

ينيكي المت حدة األمريكي ة(؛ روهيت سارين )المعهد الوطني للسل وأمراض الجهاز التنف سي، نيودلهي، الهند(؛ ينزهونغ شين )مركز شنغهاي اإلكل
ة ال         عام ة؛ جامعة فيودان، شنغهاي، الصين(.للصح 

 

  :باألساليب فريق المعنيرئيس ال

 فرانسوا المونتانيي )جامعة شيربروك، كندا(.

https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19
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  :بالمحتوى  فريق المعنيرئيس ال

 ليو يي سين )المركز الوطني لألمراض المعِدية، سنغافورة(. 
 

تين الم  األساليب: ون بموارد عنيّ األعضاء غير المصوِّ

بيترسن )جامعة ماكماستر، كندا(؛ غوردون غيات )أستاذ متمي ز، جامعة ماكماستر(؛  -أرناف أغاروال )جامعة تورنتو، كندا(؛ رومينا بريغنارديللو
 لينان تسنغ )مستشفى جامعة الصين الغربي ة الثانية، جامعة سيشوان؛ جامعة ماكماستر(. 

 

 المراجعون الخارجّيون:

الوطني ة  ة  الصح  خدمات  سة  لمؤس  االستئماني  )الصندوق  بريللر  كوبوس  الدولي؛  الطب ي  العمل  أجل  من  التحالف  رئيس  كوجان،  ريتشارد 
 المملكة المتحدة(؛ كيت وايت )أطب اء بال حدود(.  ، امبريدجك بمستشفيات جامعة كامبريدج،

 

  :البّينات اإليكولوجّيةالمراقبون التابعون لمؤسسة ماجيك لُنظم 

 بير أوالف فاندفيك؛ ريد سييمينيوك.

 

  :19-لبّينات عالجات كوفيد  سريعالتقييم الب والمعنيالفريق العامل التابع لمنّظمة الصّحة العالمّية 

ة العالمي ة الذي أجرى الدراسة المعنونة   م بشكر خاص  للمساهمين في الفريق العامل التابع لمنظ مة الصح  استخدام الكورتيكوستيرويدات بشكل نتقد 
اة 19-منهجي للمرضى المصابين بعدوى كوفيد  : حرجة: تحليل وصفي استباقي للتجارب السريري ة المَعش 

الرعاية الحرجة، كلية الطب بجامعة بيتسبرغ، بنسلفانيا، الواليات المت حدة األمريكي ة(؛ دجياللي أنانيس )قسم  ديريك سي. أنغوس )قسم طب  
العناية المرك زة، مستشفى ريمون بوانكاريه الجامعي، كل باريس ساكلي، فرنسا(؛ لوتشيانو    -SQYي ة الطب سيمون فيل، جامعة فرساي طب 

ا )الرعاية  أزيفيدو  البحوث سيزار بونتيس  أوتافيو بيروانغر )منظ مة  البرازيل(؛  ليبانيس، ساو باولو،  الطوارئ، مستشفى سيريو  لحرجة وطب 
البرازيل(؛ دو بين )مستشفى كلية الطب االتحادي ة في بكين، بيجين، الصي ن(؛  األكاديمي ة، مستشفى إسرائيليتا ألبرت أينشتاين، ساو باولو، 

اإلنعاش،    - وث، مستشفى دو كوراساو، ساو باولو، البرازيل(؛ بيير فرانسوا ديكان )طب الحاالت الحرجة  ألكسندر ب. كافالكانتي )معهد البح
مركز دراسة األمراض التنفسي ة، جامعة تور، فرنسا(؛ ،  CIC INSERM 1415, CHRU de Tours/CRICS-TriGGERSepشبكة  

ان،  جانيت ف. دياز )برنامج الطوارئ الصحي ة للوحدات اإلكلينيكي ة   ة السك  العالمي ة(؛ جوناثان إمبيرسون )قسم صح  ة  التابع لمنظ مة الصح 
ان   للسك  البحوث الصحي ة  السريري ة    ، جامعةMRCناتفيلد/ وحدة  التجارب  ديفيد فيشر )وحدة  المت حدة(؛  المملكة  ، معهد MRCأوكسفورد، 

  ، CIC INSERM  1415  ،CHRU de Toursت حدة(؛ برونو غيرودو )التجارب السريري ة والمنهجي ات، كلي ة لندن الجامعي ة، المملكة الم
، المملكة المت حدة(؛ أندرس  الملكية  لندن  كليةاأللم والعناية المرك زة،  طب  و   ، تور، فرنسا(؛ أنتوني سي غوردون )شعبة التخدير  مستشفى بريتونوه

العناية المرك زة في أستراليا ونيوزيلندا، ك الدانمرك(؛ كاميرون غرين )مركز بحوث  العناية المرك زة، ريغسهوسبيتاليت،  لية علم  غرانهولم )قسم 
ان،  السك  )قسم صحة  أستراليا(؛ ريتشارد هينيس  فيكتوريا،  الوقائي، جامعة موناش، ملبورن،  الصحي ة    األوبئة والطب  البحوث  ناتفيلد/ وحدة 

ان   ي ة  ، جامعة أوكسفورد، المملكة المت حدة(؛ نيكوالس هيمينغز )قسم طب العناية المرك زة، مستشفى ريمون بوانكاريه الجامعي، كلMRCللسك 
ان، كلي ة ا   -SQYالطب سيمون فيل، جامعة فرساي ة السك  لطب بريستول، جامعة  باريس ساكلي، فرنسا(؛ جوليان ب.ت. هيغنز )علوم صح 

، غرب بريستول، المملكة المت حدة(؛  NIHRالتعاون في مجال البحوث التطبيقي ة    /NIHRبريستول/ مركز بحوث الطب الحيوي، بريستول،  
أكسفورد،   جامعة  ناتفيلد،  ان،  السك  ة  صح  )قسم  جوني  بيتر  المت حدة(؛  المملكة  أكسفورد،  جامعة  ناتفيلد،  الطب،  )قسم  هوربي  المملكة  بيتر 

ناتفيلد/ ان،  السك  ة  )قسم صح  الطبي ة  MRCالمت حدة(؛ مارتن جاي الندراي  البحوث  أكسفورد/معهد  اني ة، جامعة  السك  ة  الصح  ، وحدة بحوث 
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،  CIC INSERM 1415  ،CHRU de Tours، مستشفيات جامعة أكسفورد، المملكة المت حدة(؛ أميلي لي غوج )NIHRالحيوي ة، أكسفورد،  
ضي ة البحوث السريري ة واالبتكارات، مستشفى بري  فرنسا(؛ وي شين ليم )قسم طب  ،  CHRU de Toursتونوه، تور، فرنسا(؛ ماري لوكلير )مفو 

زة، جامعة الجهاز التنفسي، مستشفى جامعة نوتينغهام، نوتينغهام، المملكة المتحدة(؛ فالفيا ر. ماتشادو )قسم طب  التخدير واأللم والعناية المرك  
الرئيس المشارك للفريق العامل التابع لمنظ مة   -ولو االتحادي ة، البرازيل(؛ جون سي مارشال )مستشفى سانت مايكل، جامعة تورنتو، كندا  ساو با

ة العالمي ة   ، قسم طب الرعاية الحرجة،  DHB(؛ كولين ماك آرثر )أوكالند،  19-اإلدارة السريري ة والتوصيف في سياق كوفيدب  والمعنيالصح 
، جامعة ستراسبورغ، فرنسا(؛ مورتين هايالندر موللر )قسم  NSERM UMR 1260ى مدينة أوكالند، نيوزيلندا(؛ فرحات مزياني )مستشف

الدانمرك(؛ سرينيفاس مورثي )قسم طب األطفال، جامعة كولومبيا البريطاني ة، كندا(؛ أندرس بيرنر ) قسم  العناية المرك زة، ريغسهوسبيتاليت، 
، NIHR، ريغسهوسبيتاليت، الدانمرك(؛ ماري و. بيترسين )قسم العناية المرك زة، ريغسهوسبيتاليت، الدانمرك(؛ يلينا سافوفيتش ) العناية المرك زة

، المستشفيات الجامعي ة، بريستول، المملكة المت حدة(؛ آرثر س. سلوتسكي )مستشفى  بالمناطق الغربية  التعاون في مجال البحوث التطبيقي ة
ان، كلي ة الطب، بريستول، جامعة بريستول/ مركز بحوث الطب  سانت مايكل، ج ة السك  امعة تورنتو، كندا(؛ جوناثان إ. ك. ستيرن )علوم صح 

، بريستول، المملكة المت حدة(؛ برونو تومازيني )الرعاية الحرجة وطب حاالت الطوارئ/قسم الجراحة، كلية الطب،  NIHRالحيوي، بريستول،  
البرازيل(؛ خيسوس ،  A Beneficência Portuguesa de São Pauloساو باولو، البرازيل(؛ فيفيان ك. فيغا )   مستشفى سيريو ليبانيس،

علم    فيلالر )مستشفى جامعة الدكتور نيغرين، الس بالماس، إسبانيا(؛ ستيف ويب )مركز بحوث العناية المرك زة في أستراليا ونيوزيلندا، كلي ة
ة العالمي ة التمويل للدعم اإلداري والدعم في مجال و وناش، ملبورن، فيكتوريا، أستراليا(؛  األوبئة والطب الوقائي، جامعة م  قد مت منظ مة الصح 

د آخر للتحليل الوصفي االستباقي. . W2Oاالتصاالت من وكالة   ولم يرد أي  تمويل محد 
 

 المختصرات 
ARDS   ة  متالزمة الضائقة التنف سي ة الحاد 

CAP   الرئوي المكتسب على النطاق المجتمعي االلتهاب 

CI   فاصل الثقة 

GI   الجهاز المِعدي المعوي 

GRADE ها وتقييمها بلورتو  هادرجت  لتحديد تصنيف التوصيات 

MAGIC اإليكولوجي ة  الَبيِ نات نظممؤسسة ماجيك ل 

PMA  تحليل وصفي استباقي 

RCT  اة مضبوطة بالشواهد  تجربة ُمَعش 

RR  نسبي/ نسبة الخطر الخطر ال 

SEA  حدث سلبي خطير 

WHO    ة العالمي ة  منظ مة الصح 
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 ملّخص 

 ؟  19-: ما هو دور الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة في عالج المرضى المصابين بكوفيدسؤال إكلينيكي

 في مجال الرعاية الصحي ة.  اتالقرار : يتأل ف الجمهور المستهدف في المقام األول من األطب اء، وثانيا  مت خذي الجمهور المستهدف

. وكانت نقطة البداية لهذا المبدأ التوجيهي  19-: تلقى الكورتيكوستيرويدات اهتماما  عالمي ا  كعالج ُيحتَمل أن يكون فع اال  لـكوفيدالممارسة الحالّية
، الذي صدر اآلن كورقة بحثي ة خضعت آللي ة  )RECOVERY   (2،1 لي لتجربة "التعافي"بنشر التقرير األو    2020  وحزيران/يوني   22في  

ة العالمي ة، وهي متاحة بسهولة   استعراض األقران. وترد الكورتيكوسترويدات في القائمة النموذجي ة لألدوية األساسي ة الصادرة عن منظ مة الصح 
   على الصعيد العالمي بتكلفة منخفضة، وتحظى باهتمام كبير لدى فئات أصحاب المصلحة كافة. 

ة إلى التعاون العالمي  هذا المبدأ التوجيهينشأ  كيف   ة العالمي ة، مدفوعا  بالحاجة الملح  : يعكس هذا المبدأ التوجيهي ابتكارا  من منظ مة الصح 
ي مرض ُمعٍد ناشئ،   19-لتوفير إرشادات موثوقة وقابلة للتعديل بشأن كوفيد تسترشد بها السياسات والممارسات في جميع أنحاء العالم أثناء تفش 

ة العالمي ة مع  مثل هذه الجائحة.   بغرض تقديم دعم    اإليكولوجي ة  البيَّنات  ُنظممؤسسة ماجيك غير الربحي ة ل ولهذا الغرض، شاركت منظ مة الصح 
للتعديل بشأن العالجات الدوائي ة لكوفيد ، بغية إعداد ونشر إرشادات قابلة  الباحثين المعني ين بسبع  19-منهجي  . كما  شاركت المنظ مة مع 

اة الخاصة بعالج كوفيدورتيكوستيرويدات في إجراء تجارب على الك ،  )(PMA بالكورتيكوستيرويد 19-تحليل وصفي استباقي  للتجارب المَعش 
ة من تجربة "التعافي" والحصول على المعلومات الالزمة لوضع اإلرشادات.   من أجل المسارعة بتوفير بي نات أخرى ُتضاف إلى البيانات المستمد 

المحتوى والمرضى واألطباء السريري ين وأخصائي ي المنهجي ات )ال يوجد تضارب   في   خبراءالواستنادا  إلى هذه البيانات، أصدرت لجنة دولي ة من  
وجيهي ة جديرة بالثقة باستخدام نهج "تصنيف التوصيات وضع مبادئ تتكفل  معايير    بات باع في المصالح معلن عنه أليِ  من المشاركين( توصيات  

وُأِخَذ بعين االعتبار منظور المريض الفردي والعوامل السياقي ة )أي الموارد والجدوى والمقبولي ة .  GRADE"  هاتقييم بلورتها و و   هادرجت  لتحديد
 واإلنصاف( للبلدان ونظم الرعاية الصحي ة. 

اة  تحليلين وصفي ين جمعا    توليفتم إطالع الفريق المعني بالمبادئ التوجيهي ة على المعلومات من خالل    :بيِّناتال بيانات من ثماني تجارب ُمَعش 
آخرين،  . وقد استنارت مناقشات الفريق أيضا  بتحليلين وصفي ين 19-مشاركا ( الستخدام الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة في سياق كوفيد 7184)

ة الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة لدى مجموعات قائمة بذاتها من المرضى ولكنها ذات صلة. وأشار  مأموني  ن  عبيانات شرهما بالفعل وجمعا تم ن
-عدوى كوفيدب  مصابينيوما  لدى المرضى ال  28  خالل   إلى أن الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة ربما تقل ل من معدل الوفيات  الناتج  بي ناتملخ ص ال

؛ تقدير التأثير المطلق 0.80  ,95  %CI 0.70–0.91[  RRمرضى؛ الخطر النسبي ]  1703معتدلة؛ سبع دراسات،    ثبوتي ةَبيِ نات  حرجة )  19
(، وأيضا  لدى أولئك ال  41إلى    أقل    CI  124ثقة  الفاصل    %95مريض،    1000وفي ات أقل  لكل    87 ة  أقل  معتدلة؛    َبيَّنات ثبوتي ة)معتل ين بشد 

٪ فاصل  95مريض،    1000وفي ات أقل  لكل     67؛ تقدير التأثير المطلق  RR 0.80, 95% CI 0.70-0.92مريضا ؛    3883دراسة واحدة،  
(. وعلى النقيض من ذلك، فإن الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة قد تزيد من خطر الوفاة عندما ُتعطى للمرضى    27إلى    أقل    CI  100ثقة  ال أقل 

؛ تقدير RR 1.22, 95% CI 0.93-1.61مريضا ؛    1535ة؛ دراسة واحدة،  عيفض  َبيِ نات ثبوتي ةغير وخيمة ) 19-كوفيد  ن بعدوى المصابي
أكثر(. وباإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تقل ل    107أقل  إلى    CI  12ثقة  ال٪ فاصل  95مريض،    1000أكثر لكل     39التأثير المطلق  

  RR 0.74, 95%مريضا ؛    5481ي ة معتدلة؛ دراستان،  ثبوت  َبيِ ناتة )باضعة من الحاجة إلى التهوية الميكانيكي ة الالكورتيكوستيرويدات الجهازي  
CI 0.59-0.93 .) الوخيمة.   ي ةضالمر الحاالت ض معدل الوفي ات في ار طفيفة في سياق خفوعلى النقيض من ذلك، فإن األضر 

ي )أي العالج بالكورتيكوستيرويد عن طريق الوريد أو الفم )على سبيل  جهاز قوية لصالح العالج ال التوصيات: قدم الفريق توصيتين: توصية  
ة تتراوح    8يد كل  ملغ من الهيدروكورتيزون عن طريق الور   50ملغ من الديكساميثازون عن طريق الفم أو الوريد يوميا  أو    6المثال   ساعات( لمد 

لمرضى  م العالج بالكورتيكوستيرويد لوخيمة وحرجة، وتوصية مشروطة بعدم استخدا  19-ى كوفيدلمرضى المصابين بعدو أيام ل  10إلى    7  بين
 غير وخيمة.  19-المصابين بعدوى كوفيد
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ي ة المعتدلة التي تشير إلى انخفاض ال ُيستهان به في خطر الوفاة، خلص الفريق إلى أن المرضى  َبيِ نات الثبوت بالنظر إلى ال  فهم التوصية:
وخيمة أو حرجة، جميعهم أو كلهم تقريبا ، سيختارون العالج بالكورتيكوستيرويدات الجهازي ة.    19-بعدوى كوفيد  الذين يعلمون تماما  أنهم مصابون 

القرارات    اتهم لن تغيِ روعالوة  على ذلك، رأى الفريق أن وجهات النظر األخرى )أي التكاليف، واإلنصاف، وجدوى التنفيذ(، وقيم المرضى وأفضلي  
غير وخيمة لن يختاروا   19-بعدوى كوفيد ذين يعلمون تماما  أنهم مصابون المت خذة. وعلى النقيض من ذلك، خلص الفريق إلى أن المرضى ال

 مراعاةبوقد ُيصابون بالضرر. وعالوة  على ذلك، بل أنهم لن يستفيدوا على األرجح  أوضحتالبيانات الحالية  ن  في الغالب تلق ي هذا العالج أل
يستنفد   من شأنه أن   19-كوفيد  اتعالج   منمنظور الصحة العمومي ة والمريض على حد سواء، حذ ر الفريق من أن االستخدام العشوائي ألي ِ 

 .تهمحياأن ينقذ  مكنأقصى استفادة منه كعالج يُ  ن يحق قو قد يحرم المرضى الذين أن الموارد العالمية بسرعة و 

 

 معلومات أساسّية 
، وفقا  للوحة المتابعة الدولي ة  19-شخصا  في جميع أنحاء العالم بكوفيد  25  327  098، تم تشخيص إصابة  2020أيلول/سبتمبر    1حتى  

ة العالمي ة  ة بمنظ مة الصح  شخصا ، كما أن حدوث طفرة في عدد الحاالت الجديدة واستمرار  848 255 . وقد أودت الجائحة بحياة(3) الخاص 
د بعض البلدان التي تتمت ع بموارد عالية ومنخفضة على حدٍ  سواء. وعلى الرغم من أن ال نمو ها   األخيرة تشير إلى أن "ريميديسيفير"   بيِ ناتيهد 

ن السريري لدى المرضى   ، فإن  حجم االنخفاض في الوقت  (4)وخيمة    19-عدوى كوفيدب  المصابينقد يكون فع اال  في تقليل الوقت الالزم للتحسُّ
ن السريري وتأثير هذا العامل المضاد للفيروسات على الوفي ات وغير ذلك من النتائج المهم ة ال يزال غير مؤكد  ا . وفي الحاالت  (5)لالزم للتحسُّ

كا   التي قد تكون فيها االستجابة المناعي ة للعائل دافعا    لللفمحرِ  التيق ن  يزيولوجيا المرضي ة  بشأن دور  لمرض، كان هناك قدر كبير من عدم 
   .19-كوفيدبمرضى الريري ة والحد  من الوفي ات لدى  الكورتيكوستيرويدات في تحسين النتائج الس

لي لتجربة "التعافي" في  للهذا المبدأ التوجيهي    النطالقوكانت نقطة ا ، الذي  2020  وحزيران/يوني  22لممارسة السريري ة هي نشر التقرير األو 
ة تصل إلى  6أشار إلى أن  ل الوفيات 10ملغ من الديكساميثازون ُتعطى مر ة واحدة يومي ا لمد    خالل أيام مقابل الرعاية المعتادة خف ضت معد 

صين المُ للمرضى   %[ 22.9]  2104/482يوما  )  28 صلمرضى المل%[  25.7]   1110/4321لديكساميثازون مقابلل   خص  ين للرعاية المعتادة؛ خص 
   (1)( 0.001؛ > CI[ 0.93-0.75[ فاصل الثقة %95؛ 0.83ُمَسو اة  حسب العمر  [RR]نسبة المعدل 

 

 األساليب 
ة إلى التعاون العالمي لتوفير إرشادات موثو  ة العالمي ة، مدفوعا  بالحاجة الملح  وقابلة  قة  يعكس هذا المبدأ التوجيهي ابتكارا  من منظ مة الصح 

ي مرض ُمعٍد ناشئ، مثل هذه الجائحة.    19-للتعديل بشأن كوفيد تسترشد بها السياسات والممارسات في جميع أنحاء العالم بسرعة أثناء تفش 
ة العالمي   إعداد  بغرض تقديم دعم منهجي  في اإليكولوجي ة  البي نات ُنظمة مع مؤسسة ماجيك غير الربحي ة لولهذا الغرض، شاركت منظ مة الصح 

 . 19-ونشر إرشادات قابلة للتعديل بشأن العالجات الدوائي ة لكوفيد
 

ائي و منهجي ات، وعلماء(    21فردا ، منهم    23ويتأل ف الفريق الدولي المعني بوضع المبادئ التوجيهية من   خبيرا  في المحتوى )أطباء، وأخص 
  أحد الرؤساء . ولم يتم تحديد أي  تضارب في المصالح ألي  عضو في الفريق. وبعد التشاور مع  19-واثنان من المرضى الناجين من كوفيد

سة  مع  باألساليب و   نالمعني   حينماجيك، وج هت منظمة الصحة العالمية دعوات إلى  مؤس  الفريق بهدف تحقيق التوازن داخل    لعضوي ة  المرش 
جغرافي والخبرة وتمثيل المرضى. وتلق ى المرضى تدريبا  أساسي ا  للتعر ف على عملي ة وضع مبادئ توجيهي ة طابع النوع الجنس وال  من حيثالفريق  
معايير البات باع    ةتوصيال  الفريق  أعضاء الفريق. وأصدرسائر  في جميع المناقشات. وكان ألصواتهم نفس الوزن ك  فاعلي ةبالثقة وشاركوا بجديرة  

لدليل منظ مة  املتوتقييمها مع االمتثال اوبلورتها ها درجت لتحديدالتوصيات وضع مبادئ توجيهي ة جديرة بالثقة باستخدام نهج تصنيف ب المتعلقة
ة العالمي ة إل   أحد الرؤساء لخبرة المنهجي ة( و ممثال  لالمعني باألساليب )  الفريق  رئيس. وقام  (6)المبادئ التوجيهي ة، الطبعة الثانية    عدادالصح 

ذوي    ل، قام أربعة من األشخاصالمحتوى( بتوجيه المناقشات لكنهما لم يؤث را على التوصيات النهائي ة. وبالمث  في  خبرة للممثال  )  اإلكلينيكي ين
سة    12مراقبا  )  15المعني باألساليب، وحضر    الفريق  رئيسالخبرة المنهجي ة بمساعدة   ة العالمي ة وثالثة من مؤس  ( ماجيكمن منظ مة الصح 
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ة العالمي ة، كان هدف الفريق هو وضع توصية تست ند إلى اجتماعات الفريق ولكنهم لم يشاركوا مباشرة  في المناقشات. ووفقا  لدليل منظ مة الصح 
ل إلى توافق في اآلراء.  إجراء  توافق اآلراء، ولكنه اختار، في بداية االجتماع األول للفريق، الدعوة إلى   وقبل بدء تصويت إذا لم يتم التوص 

ه التوصية وأنه سيكون مطلوبا  بلوغ نسبة    إلى  الفريق  ذهبالمناقشات،   د توج    صدار في المائة إل  80أن األغلبي ة البسيطة من شأنها أن تحد 
والم والجدوى  الموارد  )أي  السياقي ة  العوامل  في  الفريق  نظر  كما  الفردي.  المريض  منظور  االعتبار  بعين  الفريق  وأخذ  قوية.  قبولي ة  توصية 
خذي  واإلنصاف( للبلدان ونظم الرعاية الصحي ة. ويتأل ف الجمهور المستهدف في المقام األول من األطب اء، وإن كان يضم  ثانيا  المرضى ومت  

 في مجال الرعاية الصحي ة.  اتالقرار 
 
يتتب ع بشكل    (5)جيك  ما  تم توليفها في تحليل وصفي شبكي قابل للتعديل بقيادة مؤسسة  بي ناتالتوصيات، على    اعتمد الفريق، في إصدارو  

ر ال ر تطو  ة من تجارب    بي ناتمتكر  اة  مُ المستمد  أجراه الفريق العامل    من هذا النوع  لتجارب  مضبوطة بالشواهد، وهو تحليل وصفي استباقيَعش 
ة العالمي ة والمعني بالتقيي آخران، تم نشرهما بالفعل وجمعا ؛ وتحليالن وصفي ان  (7)  19-عالجات كوفيدبي نات  ل  سريعم الالتابع لمنظ مة الصح 

الباحثون الرئيسي ون    قام . و ( 8,9)ة الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة لدى مجموعات قائمة بذاتها من المرضى ولكنها ذات صلة  أموني  بيانات بشأن م
  ابأنه  عموما    بي نات لا  ثبوتي ةبتصنيف    البعض  بمعزل عن بعضهمالتحليل الوصفي الشبكي القابل للتعديل والتحليل الوصفي االستباقي  المعني ون ب

 وبلورتها   هادرجت  لتحديدالتوصيات    األسباب الرئيسي ة لتخفيض الرتبة. واعتمد الفريق في نهاية المطاف على تصنيف  اختلفت  ، وإن ةمعتدل

حضروا االجتماع،   ين خصائي ي المنهجي ات الداعمين الذالمعني باألساليب وأ  الفريق  رئيسه الفريق المستقل المؤل ف من  طرحالذي    وتقييمها
   التوصية.  إصدار يؤث روا علىلكنهم لم 

 

 ات يّ لالقيم واألفض
ات. وقبل االجتماع األول، ُطلب من أعضاء الفريق، بمن فيهم اثنان من الناجين من ي  لفضالمريض الفردي تجاه القيم واألور أخذ الفريق بمنظ

ة وما إذا كانوا  حصيل . وُطلب منهم النظر في أهمية كل  19-التي اعُتبرت ذات صلة ببحوث كوفيد  حصائل، النظر في قائمة بال19-كوفيد
  في  أخذيتراوح بين "ذات أهمية حاسمة" و"ليست بذات أهمي ة". وفي معِرض القيام بذلك، ُطلب من كل عضو أن ييتفقون على تسلسل هرمي  

اتهم الخاصة، وإنما على أساس قيم المرضى  ي  لفض أم توصياتهم ليس على أساس قيمهم و منظور المرضى وصدرت تعليمات لهؤالء بتقدي  االعتبار
مع أعضاء الفريق من المرضى  التي ُأجِرَيت  كان أحد مصادر معلوماتهم في هذا الصدد هو المحادثات  في جميع أنحاء العالم. و   19-بكوفيد

ر سير مشتركة مع المرضى وذويهم. وخالل جميع وهو تجربتهم الخاصة في ات خاذ قرارات    المناقشات. وثمة مصدر آخر  على ضوء تطو 
المعني باألساليب بتذكير الفريق فعلي ا  بأن المبادئ    الفريق  رئيس االجتماعين، قام  ني وأثناء كالالمناقشات، التي جرت عبر البريد اإللكترو 

ات المريض العادي. ونظرا  لعبء  ي  لفضأعليهم أن يحاولوا النظر في قيم و التوجيهي ة ُصمِ مت لالستنارة بها في رعاية المريض العادي، وبالتالي،  
الصعي الرعاية الصحي ة على  الصح  الجائحة على نظم  الموارد )أي من منظور  لتخصيص  قيمة عالية  أيضا   الفريق  أولى  فقد  العالمي،  ة  د 

على نطاق   19-بتوفير عالجات كوفيدفيما يرتبط  مها،  اعدانالعمومي ة(. وفي مثل هذا المنظور، يتم إيالء االهتمام لتكلفة الفرصة البديلة، أو  
 واسع.  

 

ل الوفيات. وباإلضافة إلى ذلك، أولى الفريق أيضا  ولو كان قيمة عالية ألي  انخفاض  مع إيالء حصائل صن ف الفريق الو  بالغ الضآلة في معد 
لقي عبئا بدني ا  كبيرا  على المرضى وعبئا  عاطفي ا  على  التي تفي الحاجة إلى التهوية الميكانيكي ة،    ضئيال  ولو كان  قيمة عالية ألي  انخفاض  

والسبب   وذويهم.  انخفاض  المرضى  ألي   عالية  قيمة  يولي  الفريق  جعل  الذي  الموارد    طفيفالثاني  بقضايا  يت صل  الميكانيكي ة  التهوية  في 
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. ويالَحظ أن التهوية الميكانيكي ة تتطل ب  19- مهم ة خالل جائحة كوفيدال  ضعفباعتباره أحد أوجه التوافر التهوية الميكانيكي ة  إذ يبرز  الصحي ة:  
ل أيضا  م واطن ضعف مهم ة خالل كوفيدمصدرا  مستقر ا  لأل  ، خاصة  في البيئات المحدودة الموارد. 19- كسجين وقوى عاملة مدرَّبة، مما يشك 

 

 ّينات ب  ال
اة مضبوطة بالشواهد )2020  وتم وز/يولي  17في   ة من ثماني تجارب ُمَعش  مريضا ( لتقييم الكورتيكوستيرويدات    7184، راجع الفريق أدل ة مستمد 

المعتادة في حاالت كوف الرعاية  "التعافي"19-يدالجهازي ة مقابل  أتيحت منها بيانات  . ومن خالل تجربة  التي  السبع،  التجارب  أكبر  ، وهي 
الديكساميثازون مر ة واحدة يومي ا  )عن طريق الفم  من ملغ  6 إعطاءالوفي ات حسب المجموعات الفرعي ة )الوخيمة وغير الوخيمة(، تم تقييم آثار 

ة تصل إلى   لديكساميثازون تناول ا ُاختيروا عشوائي ا  ل  2104ملكة المت حدة )دخلوا المستشفيات في المأُ مريضا     6425أيام لدى    10أو الوريد( لمد 
ة أو أكسجة لألغشية خارج عباض٪ يتلق ون تهوية ميكانيكي ة  16لرعاية المعتادة(. وفي وقت التعشية، كان  تلق ي ااختيروا عشوائي ا  ل  4321و

بع . وشملت البيانات المستقاة من س(2)أي ا  منهما    %24لق   ة(؛ ولم يتباضعاألكسجين فقط )مع أو بدون تهوية غير    %60الجسم؛ وتلق ى  
حرجة )تباينت تعاريف الحاالت الحرجة عبر الدراسات(.   درجةبمريض    700غير حرجة وحوالي    بدرجةمريضا     63تجارب أخرى أصغر  

لين حتى   ة. وقد  باضعانيكي ة  ربعة أخماسهم تهوية ميك، وتلق ى حوالي أ2020حزيران/يونيه    9وبالنسبة لهذه الفئة األخيرة، كان المرضى مسج 
لتلق ي عالج بالكورتيكوستيرويد، وُصنِ ف نصفهم اآلخر عشوائي ا  لعدم تلق ي عالج بالكورتيكوستيرويد . وشملت ُصنِ ف نصفهم تقريبا  عشوائي ا  

بالكورتيكوستيرويد:   العالج  كل    ميثيلالمن  ملغ    40أنظمة  ة    12بريدنيزولون  لمد  ثم    3ساعة  كل    20أيام  ة    12ملغ  لمد  يام أ  3ساعة 
(GLUCOVID  )(10)الملغ    20  ؛ ة  من  لمد  يومي ا  ثم    5ديكساميثازون  ة    10أيام  لمد  يومي ا    ,DEXA-COVIDأيام )تجربتان،    5ملغ 

CoDEX )(11)ة تتراوح من من الملغ  200 ؛ ة تتراوح من يومين إلى   100أيام تليها   7إلى  4هيدروكورتيزون يومي ا  لمد  أي ام   4ملغ يومي ا  لمد 
ة تتراوح من يومين إلى  50ثم  ة من الملغ  200؛ (12)( CAPE-COVIDأيام )تجربة واحدة، ) 3ملغ يومي ا  لمد    7هيدروكورتيزون يومي ا  لمد 

ة    12بريدنيزولون كل     ميثيلمن الملغ    40؛  (13)(  REMAP-CAPأيام )تجربة واحدة،   ( SARI-ستيرويدات   أيام )تجربة واحدة،  5ساعة لمد 
دراسة    REMAP-CAPة )إسبانيا والبرازيل والدانمرك وفرنسا والصين( في حين كانت  يفرد  جِرَيت سبع من التجارب في بلدانوقد أُ .  (5,7)

ب ت جميع التجار فادبلدا  أوروبي ا ، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة(. وأ  14في    حيث تم االختياردولي ة )
ة  30 حد دتيوما  وأخرى  21 حد دتيوما  من التعشية، باستثناء تجربة واحدة  28وفي ات بعد  بحدوث يوما . ونظرا  ألن بيانات الوفيات المستمد 

( لم يتم اإلبالغ عنها حسب المجموعات الفرعي ة، فقد راجع الفريق فقط البيانات المتعل قة بنتيجة  GLUCOVID  ،n=63من تجربة واحدة )
شتبه في إصابتهم بعدوى يُ . وتم إدراج تجربة إضافي ة، اختير من خاللها عشوائي ا  مرضى  (10)التهوية الميكانيكي ة المستقاة من هذه التجربة  

حيث   ،كملحق في مطبوع التحليل الوصفي االستباقي،  (14)  (MetCOVID))  2020آب/أغسطس    12، ُنِشرت في  2-سارس-فيروس كورونا
ت التجارب. وأظهر الملحق أن إدراجها لن يغي ر من النتائج شيئا   التم تسجيلها بعد إجراء عملي ات    الحد  من عدم االتساق.     بخالفبحث في سجال 

 

  لوفيّاتفيما يخص ا أثر المجموعات الفرعّية

الجهازي ة حصري ا  لدى    سائرفي حين أن   الكورتيكوستيرويدات  لت ة  درجبمرضى  الالتجارب األخرى قي مت  "التعافي" سج  حرجة، فإن تجربة 
إلى أن اآلثار   أشارتجربة "التعافي" بفرعي ة ال  اتمجموعلل. ونظر الفريق في نتائج تحليل 19-دخلوا المستشفى مصابين بكوفيد الذين مرضىال

التي استعرضها النسبي ة للكورتيكوستيرويدات الجهازي ة اختلفت كدال ة لمستوى الدعم التنف سي الذي تم تلق يه عند التعشية. واستنادا  إلى المعايير  
الموثوقة   الفرعي ة  المجموعات  تأثيرات  بشأن  لتبرير   إلى   الفريق  ذهب،  (15)النظراء  مصداقي ة كافية  ذا  كان  الفرعي ة  المجموعات  تأثير  أن 

 وخيمة وغير وخيمة.   19ـ-توصيات منفصلة بشأن حاالت كوفيد
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ر ا  لفريق عدم  ومع ذلك، إدراكا  ألن إتاحة الرعاية الصحي ة خالل الجائحات قد تتفاوت تفاوتا  كبيرا  بمرور الوقت وكذلك بين مختلف البلدان، قر 
المرضى المعني ين بالتوصيات على أساس إتاحة التدخ الت الصحي ة )أي العالج في المستشفيات والدعم التنف سي(. وهكذا،    موعاتمج  حديدت

 عزا الفريق تعديل األثر في تجربة "التعافي" إلى وخامة المرض.  
 

ة العالمي ة السريري ة  البيد أن  الفريق أقر  بوجود تعاريف متباينة للوخامة و  ستخدام تدخ الت الدعم التنفسي. وقد حد دت إرشادات منظ مة الصح 
في    19-لـكوفيد وخامة كوفيد3)اإلصدار    2020أيار/مايو    27المنشورة  تشب ع   19-(  لت عتبة  عد  ولكن ها  السريري ة،  رات  المؤش  خالل  من 

من تصنيف مقتبس  1الجدول  ويشار إلى أن. (17)منظ مة السابقة ال، من أجل المواءمة مع إرشادات (16)%  90إلى  %94األكسجين من 
ة العالمي ة لوخامة مرض كوفيد  .19-منظ مة الصح 

 
 لوخامة المرض الشاملة الفئات الحصرّية  -1الجدول 

 حرجة  19-عدوى كوفيد
د بمعايير مت ، أو اإلنتان، أو الصـــــــــــــدمة اإلنتاني ة أو غيرها من الحاد ةالزمة الضـــــــــــــائقة التنفســـــــــــــي ة ُتَحدَّ

ة أو باضــــــــــعالتي تتطل ب عادة  توفير عالجات تحافظ على الحياة، مثل التهوية الميكانيكية )ال حاالتال
 ة( أو العالج برافع للتوتُّر الوعائي.باضعغير ال

 وخيمة  19-عدوى كوفيد

د بأيٍ  مما يلي:  ُتَحدَّ
 ٪ على هواء الغرفة.90األكسجين > تشب ع   •
ــا  في الدقيقة لدى البالغين واألطفال بعمر <  فَ نَ   30معدل التنف س <  • ــنوات؛  5ســـــــ   60 ≤ســـــــ

لدى    40 ≤شــهرا ؛    11لدى األطفال ما بين شــهرين و 50  ≤لدى األطفال أقل  من شــهرين؛  
 سنوات. 5-1األطفال بعمر  

ت إضــــافي ة، وعدم القدرة على إكمال عالمات ضــــائقة تنفســــي ة وخيمة )أي اســــتخدام عضــــال •
داخل جدار الصـــــــدر، أو خفخفة، أو ُزراق  ة  شـــــــدبالغ الســـــــحب  جمل تام ة؛ ولدى األطفال،

 مركزي، أو وجود أي  عالمات خطر عام ة أخرى(.
د ب غير وخيمة  19-عدوى كوفيد  وخيمة أو حرجة.  19-عالمات لعدوى كوفيد م وجود أي  اعدانُتَحد 

وخيمة كانت تعسـفي ة وينبغي تفسـيرها بحذر   19-٪ لتحديد اإلصـابة بعدوى كوفيد90تحذير: الحظ الفريق أن عتبة تشـب ع األكسـجين البالغة  
ــتخدام  ــبيل المثال، يجب على األطب اء اســـ ــتيرويدات الجهازي ة. وعلى ســـ ــى الذين ينبغي إعطاؤهم الكورتيكوســـ ــتخدامها لتعيين المرضـــ عند اســـ

ري لتحديد ما إذا كان انخفاض تشــــــــــــــب ع األكســــــــــــــجين هو عالمة للوخامة أم أنه طبيعي لمريض معي ن يعاني من مرض رئوي حكمهم التقدي
غير طبيعي إذا اشــــــــتبه الطبيب في أن هذا الرقم يســــــــير في ات جاه أمرا  ٪ على هواء الغرفة  94-90مزمن. وبالمثل، قد يكون التشــــــــب ع فوق 

، اقترح الفريق التنازلي. وعموما ، في حالة   المرض وخيم. اعتبار أنجانب  ميل إلىوجود أي  شك 

 

 

ال  النسبي ة المجم عة من التحليالت الوصفي ة ومعد الت أحداث  لكل  مجموعة فرعي ة مأخوذة من    ةالمجم ع  ضبطوقد قمنا، باستخدام المخاطر 
تم  عرضها على أعضاء الفريق المعني بالمبادئ التوجيهي ة في شكل ملخ صات  ، بحساب تقديرات التأثير المطلق التي  بالبحث  التجارب المشمولة

تقييمها. وتجدر اإلشارة إلى أن  المخاطر القاعدي ة، وبالتالي اآلثار المطلقة، قد تتباين بشكل  بلورتها و ها و درجت  لتحديد تصنيف التوصيات    ب يِ ناتل
 كبير جغرافي ا  وعلى مر  الزمن.  

 



 

12 
 

ل مستخدمو هذا المبدأ التوجيهي تقدير اآلثار المطلقة باستخدام معد الت األحداث المحلي ة. وعلى سبيل المثال ، إذا  وعلى هذا النحو، قد يفض 
ل   ى الرغم  تكون الفائدة المتوق عة من السترويدات أقل  في المطلق أيضا . وعلذلك بكثير، س  في منطقة واحدة أقل  من  القاعدي ةحداث  األكان معد 

ل الوفي ات وخلص إلى أن  التوصيات تنطبق على نطاق معد الت األحداث  من ذلك، عزا الفريق قيمة عالية إلى أي  انخفاض ولو بسيط في معد 
 القاعدي ة. 

 

ة من  ، واستنادا  إلى بيانات  19-ومن واقع التحليل الوصفي االستباقي، في المرضى المصابين بكوفيد حرجة )كما درجة  بمرضى    1703مستمد 
د أعاله( في سبع تجارب،   يقل ل    قداستخدام الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة مقارنة  بعدم تلق ي عالج بالكورتيكوستيرويد من خطر  فإن  هو محد 

ل   وفي ات أقل  لكل     87؛ تقديرات التأثير المطلق  RR 0.80, 95% CI 0.70-0.91معتدلة؛    ب يِ نات ثبوتي ةيوما  )  28  خالل  ياتوفالمعد 
(. وفي المرضى    41إلى    أقل    CI  124ثقة  ال٪ فاصل  95مريض،    1000 حرجة، استنادا  إلى    غيروخيمة    19-بعدوى كوفيد  المصابينأقل 
معتدلة؛    َبيِ نات ثبوتي ةمن المرضى في دراسة واحدة، رب ما تقل ل الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة أيضا  من خطر الوفاة )  3883مأخوذة من  بيانات  

RR 0.80 95% CI 0.70-0.92  ثقة  ال٪ فاصل  95مريض،    1000وفي ات أقل  لكل     67؛ تقدير التأثير المطلقCI  100     27إلى  أقل  
(. وعلى النق مريضا  في دراسة    1535غير وخيمة، واستنادا  إلى بيانات مستقاة من    19-يض من ذلك، في المرضى المصابين بعدوى كوفيدأقل 

؛  RR 1.22 95% CI 0.93-1.61ة؛  عيفي ة ضَبيِ نات ثبوت يوما  )  28  خاللواحدة، رب ما تزيد الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة من خطر الوفاة  
 أكثر(. 107أقل  إلى  CI 12ثقة  ال٪ فاصل 95مريض،  1000أكثر لكل   39 تقديرات التأثير المطلق

 

)التذييل    حصائلوترد   النتائج  ألف  2أخرى في موجز  الجدول  الحاجة2-1،  الجهازي ة من  الكورتيكوستيرويدات  تقل ل  التهوية    (. ورب ما  إلى 
وفيما يتعل ق باألضرار، تشير (.  RR 0.74، 95٪ CI 0.59-0.93مريضا ،    5481ي ة معتدلة، دراستان،  َبيِ نات ثبوتة )باضعالميكانيكي ة ال
من    الفردي ة، التي يمكن أن توصف بأنها تافهة أو صغيرة أو معتدلة    حصائلالثقة في آثار الستيرويدات على المدى  إلى    يق نتصنيفات التَ 

عموما ، فإن  الفريق لديه درجة عالية من التيق ن بأن  اآلثار السلبي ة  ة إلى معتدلة. ومع ذلك  عيفالحجم، وتتراوح في هذه الحالة ما بين ض  حيث
  معدل  وخيمة يعتبرون خفض  19-عند النظر إليها مجتمعة  محدودة من حيث األهمي ة والتواتر بما يكفي لجعل المرضى المصابين بعدوى كوفيد

 الوفي ات أكثر أهمية.
 

 فهم التوصيات 
  :1التوصية 

وخيمة    19-لمرضى المصابين بعدوى كوفيدرتيكوستيرويدات الجهازّية لالكو ب  عدم العالج  عوضًا عنالكورتيكوستيرويدات الجهازّية  بنوصي  
 ّية معتدلة(.ب يِّنات ثبوتية قوّية، استنادًا إلى وحرجة )توص

تين البالغ   صلوقد تحق قت هذه التوصية بعد تصويت، يت   بقو ة التوصية المحبِ ذة للكورتيكوستيرويدات الجهازي ة. ومن بين أعضاء الفريق المصو 
تَ عضوا ،   23عددهم    مشروطة. ويرد أدناه موجز ألسباب %( لصالح توصية17) 4في المائة( لصالح توصية قوية، و  83عضوا  ) 19 َصوَّ

طي ة األربع التصويتعملي ات  توا ممنيها بعض أعضاء الفريق التي شارك ف التحو   لصالح توصية قوية.  صو 

 قابلّية التطبيق 

توا لصالح توصية مشروطة بأن العديد من المرضى الذين رب ما كانوا مؤه لين لتجربة "التعافي" تم استبعاده م من جادل أعضاء الفريق الذين صو 
لة عن خصائص المرضى المستبعدينجين لهم، وأنه بدون معلومات مفالمشاركة في تقييم الكورتيكوستيرويدات من ِقَبل األطباء المعال ، فإن  ص 

أى أعضاء آخرون في الفريق أن هذه النسبة من المرضى المستبعدين كانت القاعدة تر اهذا قد حال، في رأيهم، دون صدور توصية قوية. و 
لة عن أسباب استبعاد المرضى، فإن  األسباب الرئيسي ة لرفض  وليس االستثناء في التجارب العملي ة، وأنه في حين لم يتم  جمع   معلومات مفص 

توصف تيرويدات لدى المرضى الذين عرض المشاركة في التجربة كانت على األرجح مرتبطة بمخاوف السالمة المتمث لة في وقف الكورتيكوس
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ئيسي في تجربة "التعافي"(. والحظ أعضاء الفريق أن هناك  بيان شخصي  من المحق ق الر كما يؤكد ذلك  )  بوضوح   لكورتيكوستيرويداتا  همل
، وأن  التوصيات موج هة إلى فئة المرضى العادي ين، وأن  من  أيام  10و  7  ة تتراوح بينمد  لالعالج بالكورتيكوستيرويد  بضعة موانع مطلقة لدورة  

دها الطبيب المعالج. المفهوم أن ه ال ينبغي تطبيق التوصيات حتى وإن كانت قوي ة على المرضى الذي  ن توجد لديهم موانع للتدخ ل كما يحد 

وخيمة وحرجة بغض  النظر عن    19-وفي نهاية المطاف، خلص الفريق إلى أن  هذه التوصية تنطبق على المرضى المصابين بحاالت كوفيد
في شكل المستشفيات وسيتلق ون دعما  تنفسي ا   . ويتمث ل االفتراض األساسي في أن  هؤالء المرضى سوف يعاَلجون في  عالج بالمستشفىحالة ال

التوصيات  باضعة أو  باضعأكسجين؛ أو تهوية غير   المتعل قة بتصنيف  التوجيهات  الخيارات متاحة. ووفق  إذا كانت هذه  ها  درجت  لتحديدة 
وخيمة،    19-بعدوى كوفيد  أنهم مصابون   تماما    لذين يدركون توصية قوية، استنتج الفريق أن المرضى ا  إصدار، وفي إطار  ييمهاها وتق وبلورت

الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة. ومن المفهوم أن ه حتى في سياق توصية قوي ة، يمكن أن تكون هناك   ناولأو كل هم تقريبا ، سيختارون تجميعهم  
ل بالنسبة لبعض المرضى.    10و 7 ة تتراوح بينمد  لالعالج بالكورتيكوستيرويد الجهازي ويندر أن تكون هناك موانع مطلقة لدورات موانع للتدخ 

روا  . وعند النظر في موانع االستعمال المحتملة، يجب على األطب اء  أي ام ر حرمان المريض من عالج يمكن أن ينقذ أن يقر  ما إذا كانت تبر 
 حياته. 

ان الذين كانوا ممثَّلين تمثيال  ناقصا  في التجارب  ، مثل األطفال والمرضى  موضع النظروتبدو قابلي ة تطبيق التوصية أقل  وضوحا  بالنسبة للسك 
المصابين بالسل  وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة. وعلى الرغم من ذلك، سينظر األطب اء أيضا  في خطر حرمان هؤالء المرضى من  
عالج يمكن أن ينقذ حياتهم. وعلى النقيض من ذلك، خلص الفريق إلى أن ه ينبغي بالتأكيد تطبيق التوصية على بعض المرضى الذين لم يتم  

وخيمة وحرجة الذين تعذِ ر نقلهم إلى المستشفى أو حصولهم على األكسجين  19-إدراجهم في التجارب، مثل المرضى المصابين بعدوى كوفيد
 ة الموارد.  بسبب محدودي  

ة أو  وال تنطبق التوصية على االستخدامات التالية للكورتيكوستيرويدات: األخذ عبر الجلد أو االستنشاق،  أو نظم العالج ذات الجرعات العالي
 الطويلة األجل، أو العالج الوقائي.

 المنافع واألضرار بين موازنةال

توا لصالح توصية مشروطة بأن التجارب التي قي مت   ت  فادأ  19-الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة في سياق كوفيدجادل أعضاء الفريق الذين صو 
غير مباشرة بشأن اآلثار   َبيِ نات  يق، أضيفت إلى جدول موجز النتائجمعلومات محدودة بشأن األضرار المحتملة. وفيما بين اجتماعي الفر ب

ة، وااللتهاب  الضارة المحتملة للكورتيكوستيرويدات الجهازي ة من واقع الدراسات التي ُأجِرَيت في حاالت اإلنتان، ومتالزمة الضائقة التنف سي ة الح اد 
نها كانت ُمَطمِئنة، وأشارت إلى أن  فإ  عموما ،  أ  ضعيفهذه البيانات    كان التيق ن من  وبينما.  (8،9)الرئوي المكتسب على النطاق المجتمعي  

ر الدم )ة، بما يتجاوز احتمال زيادة حدوث اإل سلبي  الكورتيكوستيرويدات ال ترتبط بزيادة خطر وقوع أحداث   ي ة معتدلة؛ َبيَّنات ثبوت صابة بفرط سك 
ة َبيِ نات ثبوتي  (، وفرط صوديوم الدم )أكثر  72إلى  أكثر    CI  23ثقة  الفاصل    %95مريض،    1000لكل  أكثر    46تقديرات التأثير المطلق  

أكثر(. كما أشار أعضاء الفريق إلى أن ه، بالنظر إلى التأثير   41إلى  أكثر    CI  13ثقة  ال٪ فاصل  95مريض،    1000أكثر لكل    26معتدلة؛  
ل  م المرضى لن يرفضوا هذا التدالوفي ات، فإن  معظ  معدل  المتوق ع للكورتيكوستيرويدات الجهازي ة على ُيعتَقد بشكل    سلبي ةأحداث  ألي    ا  تجن بخ 

، يتمت ع األطب اء بخبرة واسعة في  19-لمعظم المرضى. وعلى النقيض من العوامل الجديدة المقترحة لكوفيد  وفاة أقل  أهمي ة  من الأنها  ملحوظ  
. وعالوة  على ذلك، كان الفريق واثقا  من أن األطب اء الذين يستخدمون ماناأل  بشأن العام  هم  الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة، وقد اطمأن  الفريق لملف  

تختلف   اآلثار الجانبي ة اإلضافي ة المحتملة وموانع العالج يالكورتيكوستيرويدات الجهازي ة، والتي قدب  إلمامهذه المبادئ التوجيهية سيكونون على  
على الرغم من ذلك، ينبغي على األطباء توخ ي الحذر في استخدام الكورتيكوستيرويدات  . و الحاضنةالميكروبيولوجي ة    بيئاتجغرافي ا  بداللة ال

  لدى مرضى السكري أو المصابين بحالة نقص مناعة كامنة.
 

م الفر    للمرضى ٪  8.7يوما  بنسبة    28  خاللالوفي ات    معدل  ضاخفني ة المعتدلة البي نات الثبوت توصيته على أساس اليق  وفي نهاية المطاف، قد 
 حرجة، على التوالي.  غيروخيمة  19-كوفيدعدوى بمصابين ال لمرضى ل ٪ 6.7حرجة وة بدرج
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 اآلثار المترتّبة على الموارد والجدوى واإلنصاف وحقوق اإلنسان 

، وإن كان قد أولى أيضا  قيمة عالية لتخصيص الموارد. وفي مثل هذا المنظور، في هذا المبدأ التوجيهي  بمنظور المريض الفرديأخذ الفريق  
حة    19-يتم إيالء االهتمام لتكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بتوفير عالجات كوفيد على نطاق واسع. وعلى النقيض من العالجات األخرى المرش 

مكل فة وغير مرخ صة في كثير من األحيان ويصعب الحصول عليها وتتطل ب بنية تحتي ة طبي ة متقد مة، بأنها  بشكل عام    تسملتي تاو   19-لـكوفيد
العالمي   الصعيد  على  بسهولة  ومتاحة  التطبيق  وسهلة  التكلفة  منخفضة  الجهازي ة  الكورتيكوستيرويدات  الديكساميثازون (18)فإن  ويعد    .

٪ من البلدان. وقد أدرجت 95من ِقَبل    انمدرج  ماهو بين أكثر األدوية المدرجة في قوائم األدوية األساسي ة الوطني ة شيوعا ؛  والبريدنيزولون من  
ل مر ة كدواء أساسي في عام  ة العالمي ة الديكساميثازون ألو   .(19)، بينما ُأدِرَج البريدنيزولون بعد سنتين 1977منظ مة الصح 

 التي تنطوي على إمكاني ة 19-لكورتيكوستيرويدات الجهازي ة هي من بين عدد قليل نسبي ا  من التدخ الت في سياق كوفيدوبناء  على ذلك، فإن ا 
ة. وقد أث رت هذه االعتبارات على قو ة هذه التوصية.    الحد  من أوجه عدم المساواة وتحسين اإلنصاف في مجال الصح 

 
 المقبولّية

العالج بالكورتيكوستيرويد الجهازي، وملف السالمة الحميد بشكل عام للكورتيكوستيرويدات    دورةكانت سهولة التطبيق، والمدة القصيرة نسبي ا  ل
 إلى أن مقبولي ة هذا التدخ ل كانت مرتفعة. يخلص الفريق جعل أيام، دافعا   10-7الجهازي ة التي تطب ق لمدة تصل إلى 

 

  :2التوصية 

ب ّينات  غير وخيمة )توصية مشروطة، بناًء على    19-نقترح عدم استخدام الكورتيكوستيرويدات في عالج المرضى المصابين بعدوى كوفيد
 ة(عيفّية ضثبوت

 وقد تحق قت هذه التوصية بتوافق اآلراء. 

 قابلّية التطبيق 

. وأشار الفريق وضعهم العالجي بالمستشفياتتنطبق هذه التوصية على المرضى الذين تكون حالتهم المرضي ة غير وخيمة بغض النظر عن  
ة أو دعم للجهاز التنفسي، ولكن في بعض استشفائي ة  غير وخيمة لن يحتاجوا عادة  إلى رعاية    19-إلى أن المرضى المصابين بعدوى كوفيد حاد 

عالجهم   االختصاصات ينبغي  ال  الحالة  هذه  وفي  فقط،  العزل  ألغراض  المستشفى  إلى  المرضى  هؤالء  إدخال  يتم  قد  القضائي ة، 
غير    19-ف الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة للمرضى المصابين بعدوى كوفيد قو بالكورتيكوستيرويدات الجهازي ة. وخلص الفريق إلى أنه ال ينبغي  

النسداد  بالكورتيكوستيرويدات الجهازي ة ألسباب أخرى )على سبيل المثال، ال يحتاج المرضى المصابون بأمراض اوخيمة الذين يعاَلجون بالفعل  
دورة العالجي ة بالكورتيكوستيرويدات الفموي ة الجهازي ة؛ أو غيرها من أمراض المناعة الذاتي ة المزمنة(. وإذا ساءت ال الرئوي المزمن إلى قطع  

ل التنفس أو عالمات ضائقة    غير وخيمة )أي  19-ضى المصابين بـعدوى كوفيدلمر الحالة السريري ة ل تنفسي ة أو نقص تأكسج الدم(  زيادة معد 
 (. 1فينبغي أن يتلق وا الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة )انظر التوصية 

 المنافع واألضرار بين موازنةال

م الفريق توصيته على أساس   يوم ا بين المرضى    28الوفيات خالل    معدل  ٪ في 3.9تشير إلى زيادة محتملة بنسبة  ة  عيفي ة ضَبي نات ثبوتقد 
دة بسبب االفتقار الخطير إلى    بي نات. وقد تم خفض درجة التيق ن من الوخيمة  غير  19-كوفيدعدوى  ب  أصيبوا  لذينا لهذه الفئة الفرعي ة المحد 

. وفي معرض تقديم توصية  تيممعد ل الوفي ات( وخطر التحي ز الناتج عن عدم التع يحدوث انخفاض فال تسمح باستبعاد  بي ناتالدق ة )أي أن ال
ل الفريق إلى أن  معظم األ أن  حالتهم المرضي ة   يدركون تماما  فراد الذين مشروطة ضد االستخدام العشوائي للكورتيكوستيرويدات الجهازي ة، توص 
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ل  أخذتلق ي الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة، لكن  الكثيرين قد يرغبون في    سيحجمون عنغير وخيمة   من خالل المشاركة    بعين االعتبار  هذا التدخ 
 .  (6)في ات خاذ القرار مع الطبيب المعالج لهم 

ة العالمية  بالعالج بالكورتيكوستيرويد قبل الوالدة للحوامل المعر ضات لخطر الوالدة قبل األوان بدءا  من  مالحظة إلى    24: توصي منظ مة الصح 
د. ومع  توف ر رعاية كافية عند الوالدة وللمواليد الجدمع  و   ،على إصابة األم هات بالعدوى   ةسريري    َبيِ نةأسبوعا  من الحمل في حالة عدم وجود    34

خفيفة أو معتدلة، قد تفوق الفوائد السريري ة للكورتيكوستيرويد قبل الوالدة   19-ذلك، في الحاالت التي تكون فيها المرأة مصابة بعدوى كوفيد
وان مع المرأة  مخاطر الضرر المحتمل لألم. وفي هذه الحالة، ينبغي مناقشة الموازنة بين الفوائد واألضرار التي تلحق بالمرأة والمولود قبل األ

السريري ة للمرأة ورغباتها   الحالة  التقييم قد يختلف باختالف  ات خاذ قرار مستنير، حيث إن  هذا  الرعاية الصحي ة  و   هيلضمان  أسرتها وموارد 
 المتاحة.

 

 اآلثار المترتّبة على الموارد والجدوى واإلنصاف وحقوق اإلنسان 
من  أن     أخذ الفريق بعين االعتبار أيضا  وخيمة وحرجة،    19-ضمانا  إلتاحة الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة للمرضى المصابين بعدوى كوفيد
 أي  فائدة.ب ميعود عليه ه الحالية، أن بي ناتالمعقول تجن ب تطبيق هذا التدخ ل على المرضى الذين ال يبدو، بالنظر إلى ال

 
 اعتبارات التنفيذ /الجوانب العملّية

الوريد. وتجدر مالحظة أن ه، في حين أن التوافر البيولوجي للديكساميثازون   الفم أو  يمكن إعطاء الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة سواء عن طريق
( ا   غير قادرين على    ة حرجةبدرجتحقيق تركيزات مماثلة في البالزما بعد التناول عن طريق الفم والوريد(، قد يكون المرضى    بمعنىعاٍل جد 

طريق  استيعاب أي  مواد غذائي ة أو أدوية بسبب خلل وظيفي في األمعاء. ولذلك قد يفك ر األطباء في إعطاء الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة عن  
من   ملغ    6الفم إذا اشُتِبه في خلل وظيفي في األمعاء. وفي حين أن  المزيد من المرضى تلق وا الكورتيكوستيرويدات في شكل  الوريد بدال  من  

ة تصل إلى  ال ة اإلجمالي ة للنظم العالجي ة التي تم  تقييمها في التجارب السبع تراوحت بين    10ديكساميثازون يومي ا  لمد   14أي ام و  5أيام، فإن  المد 
ة المنصوص عليها في   ة العالج يمكن أن تكون أقل  من المد  يوما ، وجرى وقف العالج بشكل عام عند الخروج من المستشفى )أي أن  مد 

 البروتوكوالت(.  

اميثازون )من حيث ملغ من الديكس  6الجرعة البالغة  وتعادل  االلتزام.    إلى زيادةلديكساميثازون لمر ة واحدة يومي ا   ة ل الدوائي    تركيبةال  ؤديوقد ت
ملغ  32ملغ من البريدنيزون، أو  40ساعات(، أو  8ملغ كل   50ملغ من الهيدروكورتيزون )على سبيل المثال  150تأثير الغلوكوكورتيكويد( 

كوز لدى  ساعة(. وسيكون من الحكمة رصد مستويات الغلو   12ملغ كل    16ساعات أو    6ملغ كل     8من الميثيلبريدنيزولون )على سبيل المثال  
 أن المريض مصاب بالسك ري.   ا  معروفة، بغض  النظر عم ا إذا كان وخيمة وحرج 19-المرضى المصابين بعدوى كوفيد

أبلغ الباحثون في تجربة "التعافي" عن تحليل للمجموعات الفرعي ة يشير إلى أن  بدء  فقد    يت العالج منذ بدء ظهور األعراض. وناقش الفريق توق
. ولم يؤي د التحليل  من بدايتها أيام 7ظهور األعراض بسبعة أي ام أو أكثر قد يكون أكثر فائدة  من المعالجات المستهل ة في غضون العالج بعد 

في   الفرعي ة  للمجموعات  تأجيل   نطاقالَبعدي  أن  الفريق  أعضاء  بعض  يعتقد  حين  وفي  الفرضية.  هذه  االستباقي  الوصفي  التحليل 
الج أن ه  الكورتيكوستيرويدات  الكثيرون  قد يكون معقوال ، الحظ  المناعي  الجهاز  بواسطة  الفيروسي  النسخ  احتواء  بعد  إلى ما  غالبا  ما هازي ة 

رة  في كثير من األحيان )أي  تظهر  عالمات الوخامة    وأن يستحيل، في الممارسة العملي ة، التأك د من بدء األعراض   خطي ة    أفادوا بوجودمتأخ 
، كان من األفضل الميل إلى جانب إعطاء الكورتيكوستيرويدات َبيِ ناتالتوقيت(. وخلص الفريق إلى أن ه، بالنظر إلى المشتركة بين الوخامة و 

والميل    ،أيام من بدء ظهور األعراض(  7وخيمة  أو حرجة )حتى لو كان ذلك في غضون    19-عند عالج المرضى المصابين بعدوى كوفيد
 أيام من بدء ظهور األعراض(.   7)حتى لو كان ذلك بعد غير وخيمة  بدرجةإلى جانب عدم إعطاء الكورتيكوستيرويدات عند عالج المرضى 
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العدوى   لـفرط  بالنسبة  المثال،  سبيل  وعلى  الكورتيكوستيرويدات.  مع  تتفاقم  قد  التي  األخرى  المتوط نة  العدوى  حاالت  في  النظر  وينبغي 
التشخيص أو العالج التجريبي داخل المناطق المتوط نة   االعتبار  فيأن يؤخذ  المرتبطة بالعالج بالكورتيكوستيرويد، يمكن    طواني ات البرازي ةباألس

 في حالة استخدام الستيرويدات.
 

ن   مستقبل لالمتاحة لالبحث وفرص  القائمةأوجه عدم التيقُّ
،  19-الوظيفي ة لدى الناجين من كوفيد حصائلالوفي ات والمعدل ال ُيعرف أثر الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة في المدى الطويل على  •

 التي نظر فيها الفريق.  َبيِ ناتوسيكون ذلك موضوع تحليالت مستقبلي ة لل
دون   غير وخيمة )أي التهاب رئوي   19-بعدوى كوفيدال تزال اآلثار السريري ة للكورتيكوستيرويدات الجهازي ة لدى المرضى المصابين  •

 نقص تأكسج الدم( غير واضحة ويمكن إخضاعها لمزيد من الدراسة.  
ة، سيصبح من المهم  بشكل متزايد التأك د من كيفي ة  عَ ، وال سيما المُ 19-مع ظهور عالجات إضافي ة لـكوفيد • دِ الت المناعي ة المستجد 

الوخيمة والحرجة )بما في   19- تفاعلها مع الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة. وينبغي مقارنة جميع العالجات التجريبي ة لـحاالت كوفيد
االقتران مع الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة مقابل الكورتيكوستيرويدات  الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة، أو تقييمها ببذلك الريمديسيفير( 

 الجهازي ة وحدها.  
 تشمل أوجه عدم التيق ن األخرى ما يلي: •

o  يوما .  28تأثير الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة على المناعة وخطر اإلصابة بعدوى الحقة، مما قد يؤث ر على خطر الوفاة بعد 
o حديد الجرعات والتوقيت األمثل لبدء العالج الدوائي. إعداد الستيرويد، وت 
o  تمثيال  ناقصا  في التجارب التي نظر فيها الفريق )مثل األطفال  ةممث ل تكان تيال مجموعاتقابلي ة تعميم نتائج الدراسة على ال

(.  الذين يعانون من نقص والمرضى    المناعة والمرضى المصابين بالسل 
o  ط(.قابلي ة التعميم في  البيئات المحدودة الموارد )أي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوس 
o .التأثير على االستنساخ الفيروسي 

 

 النشر 
ة العالمي ة، وفي   كجزء من سلسلة التوصيات   المجل ة الطبي ة البريطاني ةسوف ُتنَشر هذه المبادئ التوجيهي ة على الموقع اإللكتروني لمنظ مة الصح 

منصة   ذلك  في  بما  أخرى،  ات  منص  في  العالمي  الصعيد  على  وتكييفها  استخدامها  إلعادة  وستتاح  والنشر  ل  MAGICالسريعة،  لتأليف 
)MAGICapp(  .  من خالل تطبيق  كما سُتنَشر هذه المبادئ التوجيهي ةWHOACADEMY app  بالموقع   لرعاية السريري ةقناة ا  على

OpenWHO.orgفي تحديثات  ، وسُتد أدواتتكييف  َرج  السريري  ال  منظمة بشأنال  مجموعة  للرعاية  التنفة  الوخيمةعدوى  ة  الحاد    لتالئم   سي ة 
 guidance-2019/technical-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel 19-كوفيد
ة بالرعاية السريري ة لكوفيدزَ ، وحُ   . 19-م المنظ مة الخاص 

 

 تحديثات هذه المقالة 
الكورتيكوستيرويدات.   ن إصدار هذه اإلرشادات بالتنسيق مع  نشر التحليل الوصفي االستباقي وثالث تجارب سريري ة كبرى أخرى ع  زامنسيت

ة العالمي ة المعني ة بالمداو   تقديري   الجديدة وإصدار حكم  لَبيِ تاتبتقييم ا  19-اة العالجي ة وكوفيدومع نشر أدل ة جديدة، ستقوم أمانة منظ مة الصح 
ثة على الموقع اإللكتروني للمنظ مة وسُتنشر على النحو الوارد أعاله.  ترد. وسوف  فيه  التوصية  تغييربشأن المدى الذي ُيتوق ع    التوصيات المحدَّ

  

http://magicapp/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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 موجز  :1التذييل 
 الموارد منظور المبادئ التوجيهّية واالعتبارات الرئيسّية في األوضاع المحدودة 

ء االهتمام  نأخذ في هذا المبدأ التوجيهي بمنظور المريض الفردي، ولكن نا نولي أيضا  قيمة عالية لتخصيص الموارد. وفي مثل هذا المنظور، يتم إيال
تدخ ل منخفض التكلفة   حقيقة أن الكورتيكوستيرويدات الجهازي ةل  كانعلى نطاق واسع. و   19-لتكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بتوفير عالجات كوفيد
 على قو ة هذه التوصية.  أثرها وسهل التطبيق ومتاح بسهولة على الصعيد العالمي 

 وصف المجموعات والتدّخالت  
 .  19-تنطبق هذه التوصية على جميع المرضى المصابين بكوفيد

 وصف التدّخالت 
 إضافة  إلى الرعاية المعتادة مقابل الرعاية المعتادة وحدها.الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة )عن طريق الوريد أو الفم( 

 وصف الحصائل 
ل الوفي ات. -1  معد 
 الحاجة إلى التهوية الميكانيكي ة الباضعة.  -2
 أحداث سلبي ة خطيرة تؤد ي إلى وقف التداوي. -3
ة ال -4  في المستشفى. عالجمد 
 زوال األعراض. المنقضي حتى الوقت  -5
 العناية المرك زة. مدة اإلقامة في وحدة   -6
ة التهوية الميكانيكي ة.  -7  مد 

 1التوصية 
وخيمة وحرجة )توصية   19-عدوى كوفيدب لمصابينلمرضى الالكورتيكوستيرويدات ب عدم العالج عوضا  عنالكورتيكوستيرويدات الجهازي ة نوصي ب

 قوي ة(.
 2التوصية 

 غير وخيمة )توصية مشروطة(.   19-عالج المرضى  المصابين بعدوى كوفيدنقترح عدم استخدام الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة في  
م الفريق  ب يِّناتال -بكوفيد  المصابين  ٪ لدى المرضى 6.7٪ و8.7حدوث انخفاض في الوفي ات بنسبة  ب المعتدلة    َبيِ نات الثبوتي ةتوصيته على أساس ال: قد 

 حرجة أو وخيمة.   بدرجة 19
ر القضايا العملية الرئيسّية الستخدام الكورتيكوستيرويدات الجهازّية   ما يلي: سوف تصو 

a)  .مسار األدوية: يمكن إعطاء الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة عن طريق الفم أو الوريد 
b) بريدنيزون.نوع األدوية: يمكن استخدام الديكساميثازون أو الكورتيكوستيرويدات األخرى، مثل الهيدروكورتيزون أو ال 
c)  ملغ من الهيدروكورتيزون )على   160لديكساميثازون مر ة واحدة يومي ا  تعادل من املغ  6باستخدام عالجي ة لمر ة واحدة يومي ا  روتين األدوية: نظم

 8بريدنيزولون )على سبيل المثال  ملغ من الميثيل 32ملغ من البريدنيزون،  40ساعة(،  12ملغ كل   100ساعات أو  8ملغ كل   50سبيل المثال 
 ساعة(.   12ملغ كل   16ساعات أو  6ملغ كل  

d)  أي ام.  10إلى  7المدة: حت ى 
e) المريض مصاب بالسك ري.  معروفا  أن الرصد: رصد مستويات الغلوكوز، بغض  النظر عما إذا كان 
f) ات السموم: مل  .مالمح إيجابي ةب يتسم يدات الجهازي ةمأموني ة الكورتيكوستيرو ف اآلثار السلبي ة والتفاعالت ومضاد 
g)  .التكاليف واإلتاحة: العالج يالكورتيكوستيرويدات الجهازي ة تدخ ل منخفض التكلفة يسهل تطبيقه ومتاح بسهولة على الصعيد العالمي 

 القيم واألفضلّيات 
تجاه القيم واألفضليا ت ولكن ه، بالنظر إلى عبء الجائحة على نظم الرعاية الصحي ة على الصعيد العالمي،   ض الفردييأخذ الفريق بمنظور المر 

الوفي ات ذات أهمي ة حاسمة للمرضى، مع   بالنسبة لمعدلأولى أيضا  قيمة عالية لتخصيص الموارد واإلنصاف. واعتُبِرت فائدة الكورتيكوستيرويدات 
 . وخيمة 19-كوفيدب  كانت إصابتهمإذا  عالج الخضوع للع حدوثه في تفضيلهم توقَّ تفاوت ضئيل أو ال يُ 
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 موجز النتائج  1-2الجدول ألف   :2التذييل 
 

 الرعاية القياسّيةالسترويدات مقابل 

 الوفيات( بشأن حصيلةالوخيمة وغير الوخيمة و عات الفرعي ة لالعتالالت الحرجة )بما في ذلك المجمو  19-المرضى المصابون بكوفيد

)نوعي ة  ب يِّتاتالتيّقن من ال تقديرات التأثير المطلق  نتائج الدراسة والقياسات  حصيلةلل اإلطار الزمني
 ( َبيِ ناتال

 بنّص بسيط  وجزالم
 الكورتيكوستيرويدات  الرعاية المعتادة 

لمرضى لالوفّيات معدل 
 حرجة  درجةب

 يوما   28

 0.79 الخطر النسبي
(95 %CI 0.70–0.90  ) 

  7مرضى في  1703بيانات من 
 دراسات 
 يوما   28 :المتابعة

بسبب خطر تحي ز  معتدل  1000لكل  328 1000لكل  415
 ( تيمتعالجسيم )عدم  

الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة ربما 
  خاللتقل ل من خطر الوفاة 

المصابين   يوما  في المرضى 28
 حرجة  درجةب 19-بكوفيد

 1000 أقّل لكل 87 :الفرق 
(95% CI 124  41 -أقّل )أقّل 

لمرضى لمعّدل الوفّيات 
 وخيمة درجةب

 يوما   28  

   0.80الخطر النسبي 
(95 %CI 0.70-0.92 ) 
ضا  في دراسة  مري 3883بيانات من  

 واحدة  
 يوما   28 :المتابعة

بسبب خطر تحي ز  معتدل  1000لكل  267 1000لكل  334
 ( تيمجسيم )عدم التع

الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة رب ما 
تقل ل من خطر الوفاة خالل  

المصابين  يوما  في المرضى  28
 وخيمة 19-بعدوى كوفيد

  1000أقّل لكل  67 :الفرق 
(95% CI 100  27 -أقّل  )أقّل 

لمرضى لالوفّيات معدل 
 غير وخيمة جةر دب

 يوما   28

 1.22الخطر النسبي 
(95 %CI 0.93–1.61 ) 

مريضا  في دراسة   1535بيانات من 
 واحدة 

 يوما   28 :المتابعة

بسبب خطر تحي ز  ضعيف 1000لكل  215 1000لكل  176
( واالفتقار تيمجسيم )عدم التع

 إلى الدق ة 

الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة رب ما 
تقل ل من خطر الوفاة خالل  

يوما  في المرضى المصابين   28
 غير وخيمة  19-بعدوى كوفيد

 1000أكثر لكل  39 :الفرق 
(95%CI  12  107 –أقل )أكثر 
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التهوية الحاجة إلى 
 الميكانيكّية الباضعة

 يوما   28

 CI%  95) 0.74الخطر النسبي 
0.59–0.93 ) 

مريضا  في دراستين،  5481بيانات من 
 يوما   28 :المتابعة

بسبب خطر تحي ز  معتدل  1000لكل  86 1000لكل  116
  نتيجةجسيم )خطر تحي ز 

 ( تيمعدم التع

الكورتيكوستيرويدات الجهازي ة رب ما 
 خطر الوفي اتتقلل من 

 1000أكثر لكل  30 :الفرق 
(95% CI  48  ّ8 –أقل )أقّل 

  مريضا  في دراسة 6425بيانات من  ىمّدة العالج بالمستشف
   واحدة

 غ ُيبلَ متابعة: لم ال
 عنها

يومَا  13
 )متوسط( 

بسبب خطر تحي ز  ضعيف يوما  )متوسط(  12
( واالفتقار تيمجسيم )عدم التع

إلى الدق ة )يشمل فاصل الثقة  
 (دةئفاتحقيق أي عدم 

قد تؤدي الستيرويدات إلى تخفيض 
ة العالج  ال ُيستهان به في مد 
 بالمستشفيات 

 أقل  1 :الفرق 

الوقت المنقضي  
 حتى زوال األعراض 

    لم ُيبَلغ عنه 

ة اإلقامة في وحدة   مد 
 العناية المرك زة 

    لم ُيبَلغ عنها

ة التهوية  مد 
 الميكانيكي ة 

    لم ُيبَلغ عنها

 

 غير مباشرة من مجموعات مصابة بمتالزمة الضائقة  التنّفسّية الحاّدة وااللتهاب الرئوي المكتسب على النطاق المجتمعي واإلنتان(بينات خطيرة )ال ةسلبيالحداث األ
   1.06الخطر النسبي  نزيف َمِعدي َمَعوي 

(95 %CI 0.85–1.33  ) 
 دراسة(  30مرضى،  5403)

 1000لكل  48 1000لكل  51

 1000أكثر لكل  3 :الفرق 
(95% CI 7 16 –قّل أ  )أكثر 

 

بسبب مراوغة خطيرة  ضعيف
 وافتقار خطير إلى الدق ة 

الكوستيرويدات قد ال تزيد من خطر 
 النزيف المِعدي المَعوي 

   1.01الخطر النسبي  حاالت عدوى فائقة 
(95 %CI 0.90-1.13  ) 
 دراسة(  32، ا  ضيمر  6027)

 1000لكل  186 1000لكل  188

 1000أكثر لكل  2 :الفرق 
(95%CI  19  24 –أقّل  )أكثر 

 

بسبب مراوغة خطيرة  ضعيف
 وافتقار خطير إلى الدق ة 

الكورتيكوستيرويدات قد ال تزيد من  
 خطر حاالت العدوى الفائقة

ر الدم فرط     1.16الخطر النسبي  سك 
(95 %CI 1.08-1.25  ) 
 دراسة(  24، ا  ضيمر  8938)

 1000لكل  286 1000لكل  332

 1000أكثر لكل  46 :الفرق 
(95 % CI23  72 –أكثر )أكثر 

 

 بسبب مراوغة خطيرة معتدل
 

الكورتيكوستيرويدات قد تزيد من 
ر الدم   خطر فرط سك 



 

20 
 

   1.64الخطر النسبي  فرط صوديوم الدم 
(95 %CI 1.32–2.03  ) 
 دراسات( 6، ا  ضيمر  5015)

 1000لكل  40 1000لكل  66

 1000أكثر لكل  26 :الفرق 
(95 % CI 13  41 –أكثر )أكثر 

 

الكورتيكوستيرويدات قد تزيد من  بسبب مراوغة خطيرةمعتدل 
 خطر فرط صوديوم الدم 

   1.09الخطر النسبي  ضعف عصبي عضلي 
(95 %CI 0.86–1.39  ) 
 دراسات( 8، ا  ضيمر  6358)

 1000لكل  69 1000لكل  75

 1000أكثر لكل  6 :الفرق 
(95 %CI  10  27 –أقّل )أكثر 

 

بسبب مراوغة خطيرة  ضعيف
   وافتقار خطير إلى الدق ة

الكوستيرويدات قد ال تزيد من خطر 
 الضعف العصبي العضلي 

   0.81الخطر النسبي  نفسي ة عصبي ةتأثيرات 
(95 %CI 0.41–1.63 ) 
 دراسات( 7، ا  ضيمر  1813)

 1000لكل  35 1000لكل  28

 1000أكثر لكل  7 :الفرق 
(95%CI  21  22 –أقّل  )أكثر 

 

بسبب مراوغة خطيرة  ضعيف
 وافتقار خطير إلى الدق ة 

الكورتيكوستيرويدات قد ال تزيد من  
 العصبي ة النفسي ةخطر التأثيرات 

   2.07الخطر النسبي  سكتة
(95 %CI 0.45- 9.61  ) 
 دراسات(  3مرضى،  1105)

 1000لكل  4 1000لكل  8

 1000أكثر لكل  4 :الفرق 
(95 % CI2  34 –أقّل  )أكثر 

 

بسبب مراوغة  للغاية  ضعيف
خطيرة وافتقار بالغ الخطورة 

 إلى الدق ة 

الكورتيكوستيرويدات  ما إذا كانت 
تؤث ر على خطر اإلصابة بسكتة  

د  من عدمه أمر غير مؤك 

 عضل القلب  احتشاء 
 

   0.91الخطر النسبي 
(95% CI  0.45–1.82 ) 
 دراسات( 3، ا  ضيمر  1080)

 1000لكل  30 1000لكل  27

 1000أقّل لكل  3 :الفرق 
(95 %CI 17  25 –أقّل  )أكثر 

 

مراوغة  بسبب للغاية  ضعيف
خطيرة وافتقار بالغ الخطورة 

 إلى الدق ة 

ما إذا كانت الكورتيكوستيرويدات  
تؤث ر على خطر اإلصابة باحتشاء 

عضل القلب من عدمه أمر غير 
د   مؤك 
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 19 -خصائص التجارب المشمولة في المراجعة المنهجّية آلثار الكورتيكوستيرويدات الجهازّية في سياق كوفيد 2-2الجدول ألف  :2التذييل 
 

 

 DEXA-COVID19 
(NCT04325061) CoDEX 

(NCT04327401) RECOVERY 
(NCT0438193

6) 
CAPE-COVID 

(NCT02517489) COVID STEROID 
(NCT04348305) REMAP-CAP 

(NCT02735707) Steroids-SARI 
(NCT04244591) GLUCOCOVID MetCOVID 

(NCT04343729) 

 

حجم العّينة 
 (Nالمخّطط )

 420 180 80 ال ينطبق  1000 290 ال ينطبق  350 200

تنبيب، تهوية  معايير األهلّية
ميكانيكي ة، 

متالزمة ضائقة 
طة -تنف سي ة متوس 

وخيمة وفق 
برلين، معايير 

  19-حالة كوفيد
دة   مؤك 

تنبيب، تهوية 
ميكانيكي ة، 

متالزمة ضائقة 
طة -تنف سي ة متوس 

وخيمة وفق 
معايير برلين، 
بداية متالزمة 

ضائقة تنف سي ة > 
ساعة قبل   48

التعشية، حالة  
 19-كوفيد

دة   محتملة أو مؤك 

تنبيب، حالة 
 19-كوفيد

مشتبه بها أو  
دة  )لهذا  مؤك 

التحليل  
 الوصفي( 

المستوى األدنى  
للوخامة :  

اإلدخال إلى  
وحدة العناية 

زة أو وحدة  المرك 
الرعاية  

طة،  المتوس 
على األكسجين  

  6أدنى حد ب)
لتر/دقيقة(، 

  19-حالة كوفيد
محتملة أو 

دة   مؤك 

األدنى   مستوى ال
للوخامة: على  

حد باألكسجين )
لتر   10أدنى 

دقيقة(، حالة  /
دة  19-كوفيد  مؤك 

اإلدخال إلى  
وحدة العناية 

المرك زة مع تلق ي  
أكسجين أنفي 
عالي التدف ق،  

2FiO   على
  0.4األقل  

ل  لترا /  30بمعد 
دقيقة أو أعلى؛  

دعم تنف سي 
غير باضع أو  

باضع؛ أو تلق ي  
رافعات للتوت ر 
الوعائي، حالة  

 19-كوفيد
محتملة أو 

دة   مؤك 

اإلدخال إلى  
وحدة العناية 

المرك زة مع  
<  2FiO /2PaO

200 mmHg  
تهوية  ى عل

بالضغط 
اإليجابي 

)باضعة أو غير  
باضعة(، أو  

ُقَنيَّة أنفي ة عالية  
التدف ق أعلى من  

لتر/ دقيقة،   45
  19-حالة كوفيد

دة   مؤك 

ة األعراض  أي ام   7مد   ،  َبيِ ناتعلى األقل 
إشعاعي ة على أمراض 

األشع ة   صور رئوي ة في
السيني ة أو األشع ة  

حالة  ، الصدري ة المقطعي ة
طة إلى   مرضي ة متوس 

وخيمة مع تبادل غير 
 PaFi :للغازات طبيعي

) < 300, 2FiO /2PaO(

 /2SaOor SAFI (

) < 4002FiO  أو على ،
األقل  اثنان من معايير 

ة التنف س   مقياس شد 
Brescia-COVID ؛

معالم مختبري ة تشير إلى  
حالة فرط التهاب: 

  المصلي  البروتين
 C - C المتفاعل

(CRP) > 15 mg/dL   ،
D-dimer < 800  

mg/dL  ،ferritin > 

1000 mg/dL  أوIL-
6 levels < 20  

pg/mL 

مرضى تم  إدخالهم  
اشتباه  المستشفى مع 

سريري و/أو إشعاعي 
- في اإلصابة بكوفيد

)تاريخ من الحم ى   19
وأيُّ من األعراض  

التنف سي ة، مثل السعال 
أو عسر التنف س و/أو 

عتامة زجاجي ة مصنفرة  
 أو تجميع رئوي على

األشع ة   صور
المقطعي ة(، تتراوح 

سنة  18أعمارهم بين 
أو أكثر في وقت  

2SpO  ≥إدراجهم، مع 

٪ في هواء الغرفة  94
استخدام أكسجين  يأو 

تكميلي أو تحت 
التهوية الميكانيكي ة  

 الباضعة 
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   تدّخل 
، دكوستيرويكورتيب

كجرعة   وتصنيف
 منخفضة أو عالية 

عالية:  
ديكساميثازون 

ملغ بالوريد  20
أي ام،  5يومي ا  ×  ملغ  10ثم 

 5الوريد يومي ا  × ب
 أي ام

عالية:  
ديكساميثازون 

الوريد بملغ  20
أي ام،  5يومي ا  ×  ملغ  10ثم 

 5بالوريد يومي ا  × 
 أي ام

ة: منخفض
ديكساميثازون 

ملغ بالفم/   6
 بالوريد يومي ا  

   :ةضفمنخ
هيدروكورتيزون 

  إنفاذ مستمر  
أو   8×  بالوريد

 200يوما  ) 14
 4ملغ يومي ا  × 

أيام،   7أو 
ملغ يومي ا    100

  4× يومين أو 
ملغ   50أي ام، 

يومي ا  × يومين 
 أي ام(  3أو 

ة: منخفض
هيدروكورتيزون 

ملغ بالوريد  200
)مستمر  أو حقن أي ام  7يومي ا  × 

  اتبدني بجرع
q6h ) 

   :ةمنخفض
هيدروكورتيزون 

ملغ بالوريد  50
q6h   7 × يومي ا  
 أي ام

عالية:  
ميثيلبريدنيزولون 

ملغ بالوريد    40
q6h  × 5   أي ام 

 عالية: 
ملغ   40ميثيلبريدنيزولون 

أي ام ثم   q12 × 3بالوريد  
 أي ام  q12h × 3ملغ  20

عالية: ميثيلبريدنيزولون 
بالوريد   كغم/ملغ 0.5

q12h    X 5  أي ام 

 طو بمض تدّخل 
 بالشواهد 

مستوى  مستوى الرعاية  مستوى الرعاية 
 الرعاية 

 q12h xمحلول ملحي  مستوى الرعاية  مستوى الرعاية  مستوى الرعاية  ُغفل تأثير ال تأثير الُغفل 

 أي ام  5
الحصيلة 

 األولّية
ل   وفي اتالمعد 
 يوما   60 خالل

أيام خالية من  
 أجهزة التنف س 

 الوفي اتل معد  
  28 خالل
 يوما  

فشل العالج  
يوم ا  21 خالل

)الوفاة أو  
االعتماد 

المستمر  على  
تهوية ال

الميكانيكي ة أو 
العالج 

أكسجين عالي  ب
 التدف ق( 

دون دعم للحياة أي ام على قيد الحياة  
 28اليوم  عند

 من تركيبة
الوفي ات  معد ل

بالمستشفيات  
واأليا م الخالية  

من دعم  
األجهزة في 

وحدات العناية  
المرك زة حت ى  

 21اليوم 

انخفاض درجة  
إصابة الرئة بما 

أيام   7 عند
   يوما   14و

بة شملت  نقطة نهاية مرك 
ل الوفي ات في   معد 

جميع  ب ياتالمستشف
األسباب، أو التصعيد 

حدة  وصوال  إلى دخول و 
ر العناية المرك   زة، أو تطو 

لقصور التنف سي  في ا
 تطل ب تهوية غير باضعة

 

 خالل الوفي اتل معد  
 يوما   28

حصيلة 
 الوفّيات 

 يوما   28 يات في المستشف يوما   30 يوما   28 يوما   28 يوما   21 يوما   28 يوما   28 يوما   28
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تعريف األحداث  
السلبّية 
 الخطيرة 

حاالت عدوى  
ثانوي ة: التهاب  

وإنتان وما رئوي 
سداد  نشابه ذلك؛ ا

 رئوي 

الوفي ات؛ معد ل 
حاالت العدوى؛  

استخدام  
 األنسولين

دة   األسباب؛  وفي ات محد 
تهوية؛ غسيل 

لكلى؛ عدم  ل
انتظام 

ضربات القلب 
)في مجموعة  

فرعي ة(؛ 
أحداث سلبي ة  
خطيرة أخرى  

ُيعتَقد أنها 
ذات صلة  

بالعالج في 
 الدراسة 

جميع األحداث 
السلبي ة الخطيرة 
باستثناء بعض  

األحداث 
ة في  سرودالم

البروتوكول 
وعدا األحداث  

السلبي ة المتوق عة  
التي تتعل ق 

باعتالل 
المريض أو  

المراضة  
 المشتركة

نوبات جديدة من  
الصدمة اإلنتاني ة 

-)معايير اإلنتان
(؛ عدوى فطري ة  3
ة؛ نزيف  ير غمُ 

َمِعدي معوي 
 ُيستهان به ال

 سريري ا ؛ َتَأق ٍ 

  ICHلكل 
GCP (  أحداث

لم يتم استيعابها  
بالفعل كنقاط  

نهاية تجريبي ة، 
 معدل مثل

الوفي ات( 
يكون  ماوحيث

  وقعالحدث قد 
بشكل معقول 

بسبب المشاركة  
 في الدراسة 

حاالت عدوى  
بكتيري ة ثانوي ة؛ 

رضح ضغطي؛  
فرط سكر الدم  

الحاد؛ نزيف 
َمِعدي َمَعوي 

يتطل ب نقل  
الدم؛ الضعف  
المكتسب )لم 

يتم تصنيف هذه 
األحداث إلى  
أحداث سلبي ة  

خطيرة وأحداث 
 خطيرة( سلبي ة غير  

ر الدم  إنتان أو مزرعة دموي ة   فرط سك 
إيجابي ة تم جمعها في 

أنسولين  ؛ 7اليوم 
 بسبب فرط سكر الدم

المملكة  البرازيل سبانيا أ المكان
 المت حدة

أستراليا،  الدانمرك فرنسا
نيوزيلندا، 

المملكة 
المت حدة، كندا، 

الواليات 
المت حدة، 

االتحاد 
 األوروبي

 البرازيل سبانيا أ الصين 
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