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  :دریافت کنندگان پیوند سلول هاي بنیادي خونسازتوصیه هاي الزم براي 

  انـد توصـیه    را هـم نداشـته   مبتال را ندارند و سابقه تماس با فرد COVID-19بالینی عالیم دریافت کنندگان پیوند، درصورتی که

  می شود:

 روز قبل از منزل خارج نشود. 14بیمار حداقل از  -

 نجام شود.ا  PCRروش  به  COVID-19و نیز تست CBC Diff, CRP پیش از بستري آزمایشات -

 منفـی  از تکرار شـده و   PCRروش  به  COVID-19پیش از شروع رژیم آماده سازي پیوند نیز تست ساعت 48  حداقل -

 بودن آن اطمینان حاصل شود.

انـد الزم   را داشـته ال فـرد مبـت   بارا دارند یا سابقه تماس  COVID-19 بالینی عالیمصورتی که در  دریافت کنندگان پیوند، -

 است:

o  سی تی اسکن فقسه سینه و تستCOVID-19   به روشPCR  .انجام شود 

o از قبیل  پیشرفت دارد ن کرونا مثبت، در صورتی که بیماري زمینه اي آنها خطرا بیمارAcute  leukemia  و 

High-grade lymphomas  و دو تست  بهبود یافتهال بالینی کام عالیمتا زمانی کهPCR    منفی بـه فاصـله

 به تعویق افتد.آنها پیوند مغز استخوان  الزم استیک هفته داشته باشند، 

o ن کرونا مثبت، در صورتی که بیماري زمینه اي آنها ابیمارLow Risk  ،پیونـد مغـز اسـتخوان     الزم استاست

 تعویق افتد. آنها حداقل سه ماه به

o ستتانی که در معرض تماس با افراد مبتال بوده اند اما در بیمار PCR  سی تی اسکن فقسه سـینه آنها منفی و 

از  پس از آخرین تماس به تعویق افتد و یک روز قبلروز  14باید  Conditioningنرمال است؛ شروع رژیم 

 .ارسال شده و منفی باشد PCR ت شروع رژیم درمانی تس

 :افتد به تعویق COVID-19اتولوگ مغزاستخوان غیراورژانس شامل موارد زیر تا پایان پاندمیتوصیه می شود پیوندهاي  -

o بیماران مولتیپل میلوم در CR    

o و بیماران لنفوپرولیفراتی Low-grade 

o در  پیوند اتولوگtumors  Solid ه عنوان درمانب Consolidative   

o غیر بدخیم بیماران 

  

  به تعویق افتد:  COVID-19 آلوژنیک مغزاستخوان شامل موارد زیر تا پایان پاندمیتوصیه می شود پیوندهاي 

  مغزاستخوان از اهداکنندگان بانک هاي غیرخویشاوند خارجی پیوندهاي آلوژنیک -

 با بیماري زمینه اي غیـر  جی و داخلی بیمارانمغزاستخوان از اهداکنندگان بانک هاي غیرخویشاوند خار پیوندهاي آلوژنیک -



 ن مبتال به بیماري تاالسمی ماژوربدخیم ازجمله بیمارا

  

  :خونساز بنیادي هاي سلول پیوند کنندگان ااهدتوصیه هاي الزم براي 

با فرد مبتال هـم نداشـته انـد     را ندارند و سابقه تماس COVID-19بالینی عالیم بنیادي که  در اهداکنندگان پیوند سلولهاي -

 توصیه می شود:

o  اهداء، توصیه هاي بهداشتی ازجمله فاصله گذاري اجتماعی را رعایت نمایند روز قبل از 82از. 

o  یک روز قبل از شروع رژیمConditioning ت تس PCR ـ از د و واز دهنده چک ش ودن آن اطمینـان  منفی ب

 حاصل شود.

الزم داشـته انـد   با فـرد مبـتال    دارند و سابقه تماسرا  COVID-19بالینی عالیم بنیادي که  در اهداکنندگان پیوند سلولهاي -

 :است

o  سی تی اسکن فقسه سینه و تستCOVID-19   به روشPCR  .انجام شود 

o ستاهداکنندگانی که در معرض تماس با افراد مبتال بوده اند اما ت PCR  سی تی اسکن فقسه سینهآنها منفی و 

آنهـا گذشـته اسـت و یـک روز قبـل از شـروع رژیـم        از آخـرین تمـاس   روز  14نرمال است؛ در صـورتیکه  

Conditioning ، ت تس PCR  ؛ امکان اهداي سلول بنیادي را دارند.منفی باشدآنها  

o  ا امکـان اهـداي سـلولهاي بنیـادي ر    ي عالیـم  پس از بهبـود اهداکنندگان کرونا مثبت، حداقل به مدت سه ماه

 .ندارند

o  و عدم دسترسی به دهنده مناسب دیگر با شرایط زیر می توان از در صورت اورژانس بودن پیوند مغز استخوان

   دهنده فوق جهت اهداء استفاده نمود:

 سابقه بیماري شدید تنفسی نداشته باشد و   

  روز بدون عالمت باشد و 82حداقل 

 ت تس PCR.منفی شده باشد 

  

  :خونسازهمراهان دریافت کنندگان پیوند سلول هاي بنیادي توصیه هاي الزم براي 

  مراه داشته باشند مگر به تشخیص پزشک معالج.ه بیماران در زمان بستري در بخش پیوند نباید -

o  ،ت تسدر صورت نیاز به وجود همراه، باید قبل از ورود به بخش پیوند PCRمنفی داشته باشد.  

o  همراهان با عالیم بالینی مشکوك بهCOVID-19  و میبایست بـر اسـاس    شوند بخش پیوندنمی توانند وارد

 با آنها برخورد شود.COVID-19 دستوالعمل کشوري براي تشخیص و درمان بیماري 



o  آنها قبـل  از آخرین تماس روز  14سابقه تماس با افراد مبتال داشته باشند؛ باید حداقل  ،در صورتیکه همراهان

 آنها منفی باشد.PCR ت تساز ورود به بخش پیوند گذشته باشد و 

ش الیـزا انجـام تسـت صـورت     سترس بودن تست سرولوژي به روجهت همه دهندگان و گیرندگان پیوند در صورت در دتبصره: 

 .پذیرد 

  

  :بخش پیوند سلول هاي بنیادي خونسازتوصیه هاي الزم براي کارکنان 

 صورت گیرد.آماده سازي بخش پیوند جهت بستري بیماران پیوندي باید توسط مواد ضدعفونی کننده با پایه الکلی  -

را داشته باشند یا در معرض تماس با افراد مبـتال باشـند بایـد در     COVID-19در صورتیکه کارکنان بخش، عالیم بیماري  -

بـا آنهـا   COVID-19 و بر اساس دستوالعمل کشوري براي تشـخیص و درمـان بیمـاري     اسرع وقت بخش را ترك نمایند

 برخورد شود.

 را حداقل هر دوهفته یکبار انجام دهند. PCRروش  به  COVID-19تستکارکنان بخش پیوند باید  -

 را نیز انجام دهند.COVID-19  ت سرولوژییکتستوصیه می شود کارکنان بخش پیوند  -

 

  :پیوند سلول هاي بنیادي خونساز اقدامات بعد از

دستها، ایزوالسـیون خـانگی، حفـظ    بهداشتی پیشگیرانه را بر اساس دستوالعمل کشوري شامل بهداشت بیماران باید اقدامات  -

  فاصله اجتماعی و ... را بطور کامل آموزش ببیند و بر رعایت آنها تاکید گردد.

به جهت پیشگیري از میزان ابتالي بیماران از طریق کاهش مراجعات غیر ضروري، توصـیه مـی شـود آمـوزش هـاي الزم و       -

اعم از تلفنی یا شبکه هاي اجتماعی بـا مراکـز پیونـد در    اطالعات کافی در خصوص نحوه برقراري ارتباطات غیر حضوري 

 زمان ترخیص صورت پذیرد تا از مراجعات غیر ضروري بیماران کاسته شود.

  

  :سلولهاي بنیادي خونسازا در بیماران پیوند شده ب COVID-19تشخیص و درمان 

بایـد   COVID-19مبـتال بـه    تـماس بـا فــرد  ـفونـت تـنفسی فـوقـانـی و تـحتانـی یـا سابقها عالیم عبـراي بـیماران ب -

 سی تی اسکن فقسه سینه انجام شود.و همچنین  PCRروش  به ستت

توصیه نمی شود مگر  COVID-19براي مثبت PCR ت تسـ بـا فـرد در روتـین صـورت آلوئالر بـهبـرونـکو ژتست الوا -

 در مواردي که شک به عفونت همراه وجود داشته باشد.

 اتبالي بیماران به ویروس کرونا، درمان میبایست بر اساس پروتکل کشوري صورت پذیرد.در صورت  -

، در صورت سلولهاي بنیادي خونسازدر بیماران پیوند شده با  GVHDالزم است درمان ایمونوساپرسیو جهت پروفیالکسی  -

 ابتال به کرونا ادامه یابد.
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