
સં�ધવા ક�  ઑટોઈ��ુન બીમાર�ના દદ�ઓ માટ� COVID-19 ની મહામાર� દર�મયાન અગ�ની મા�હતી  
 

1. સં�ધવા માટ�  કઈ દવાઓ વપરાય છે? બાયોલૉ��ક દવાઓ એટલ ે�ું? 
 
સ�ંધવાની સારવારમ� વપરાતી સ�ાસલેઝેીન, હાયડ� ો�ીકલોરો��વન,કલોરોવીન શર�રની રોગ��તકાર શ��તમ� ફ� રફાર કર� છે એમને 
ઇ��ુનોમોડ�ુલટેર (Immunomodulator) કહ�વાય છે.  જયાર� �મથોટ��કઝેટ,  લફે�ૂનોમાઇડ, સાયકલો�પો�રન, સાયકલોફો�માઇડ �વેી 
દવાઓ રોગ��તકારક  શ��ત ઓછ� કર� છે એમન ેઇ��નુો��સે� (Immunosuppressant) કહ�વાય છે. બાયૉલૉ��ક દવાઓ �મેક�  
ઇન�લી�ીમેબ, ઇટાનરસ�ેટ, અડાલી�ુમેબ, ર�ટ�ીમેબ  ઈ��કેશન �પ ેલવેામ� આવતી આ��ુનક  ઇ��નુો��સે� દવાઓ છે.  
 

2. ઇ��ુનો��સે� (Immunosuppressant) દવાઓ લતેા દદ� ને COVID-19 થી વધાર� �ખમ હોય છે? 
 
ઇ��ુનો��ેસ� (Immunosuppressant) લતેા દદ�ઓ ન ેCOVID-19  વધાર� થાય છે એવો કોઈ �રુાવો નથી. િવ�ના �મટેોલો�ના 
સ�ંાનો આ િવષય પર સશંોધન કર� ર�ા છે. �મે �મે મા�હતી આવતી જશે તેમ  આ વેબસાઈટ અપડ�ટ કરવામ� આવશે. 
 

3. સં�ધવા ક�  ઓટોઇ��નુ બીમાર�ના દદ�ઓ COVID-19 નો ચપે ના લાગે એ માટ� �ું કાળ� રાખી શક�? 
 
કોવીડ-19 થી બચવા, સામા� જનતા ની �મે, સ�ંધવા અન ેઑટોઈ��નુ �બમાર�ના દદ�ઓએ પણ સરકાર �ારા કર�લા �નદ�શો�ંુ ��ુત પાલન 
કર�ું �ઈએ: 

● બ ે�ય��ત વ� ેઓછામ� ઓછંુ 3 ફૂટ �ું અતંર રાખ�ંુ. 
● સા�થુી 20 સકે�ડ �ધુી હાથ ધોવા અથવા સનેીટાઈઝર વાપર�ું. 
● ચેહરાન ેહાથ ન લગાવવો.  
● મા�નો ઉપયોગ કરવો વગરે�. 

 
4. કોરોના ના રોગચાળા દર�મયાન ઇ��નુો��ેસ� (Immunosuppressant) દવાઓ નો ડોઝ ઓછો કરવાની જ�ર હોય છે? 

 
દવા ઓછ� કરવી ક�  નહ�  એનો �નણ�ય તમાર� બીમાર�ની તી�તા પર આધાર રાખ ેછે. તમારા �મટેોલો��� દવાના ડોઝનો �નણ�ય લ ેએ વ� ુ
�હતાવહ છે. મોટા ભાગના  દદ�ના ડોઝમ� ફ� રફાર કરવાની જ�ર નથી પડતી નથી. 
 

5. સં�ધવા અથવા ઓટોઇ��ુન બીમાર�ના દદ�ઓએ �ાર� COVID-19 નો ટ�� કરવો �ઈએ? 
 
સામા� માણસની �મે �ાર� ખ�સી, તાવ, મ�સપેશી નો દુખાવો, �ાસ લવેામ� તકલીફ �વેા �ચ� જણાય અથવા COVID-19 ના દદ� સાથ ે
સપંક�  થયો હોય �ાર� સરકારની ગાઈડલાઈન �જુબ COVID-19નો ટ�� કર� શકાય. સરકાર� �ૂચન �માણ ેઆપણા દ�શમ� � ેલોકોને 
COVID-19 ના દદ� સાથ ેસપંક�  નથી ત ેલોકોનો ટ�� નથી કરવામ� આવતો. (***આ ગાઈડલાઈન વખતોવખત બદલાતી રહ�  છે) 
 
અ�ાર� આ �માણે �ય��ત નો COVID-19 નો ટ�� કરવામ� આવ ે છે(1) :  

● � ે�ય��તન ેિવદ�શથી પરત આવવાના 14 �દવસમ� તાવ, ખ�સી, �ાસ લવેામ� તકલીફ �વેા લ�ણ દ�ખાય છે. 
● � ે�ય��તન ેઉપર �ુજબના  લ�ણ છે અન ેCOVID-19 ના દદ�ના સપંક�  મ� આ�યા છે 
● � ે�ય��ત �વા� કમ�ચાર� છે અન ેઉપર �ુજબના લ�ણ આ�યા છે  
● � ે�ય��તન ેતાવ અન ેખ�સી અથવા �ાસની તકલીફના કારણે હો�પીટલમ� દાખલ કર�લ છે.  
● � ે�ય��ત COVID-19 ના દદ�ની સાથ ેએક જ ઘર મ� રહ�  છે અન ેતમેન ેચકાસનાર �વા� કમ�ચાર� ન ેસપંક� ના 5થી 14મ� �દવસ 

દર�મયાન એક વાર ટ�� થવો �ઈએ 
 

6. � આ સમય ગાળા દર�મયાન સં�ધવા ક�  ઑટોઇ��ુન બીમાર�ની તી�તા વધે તો નવી ઇ��નુો��સે� 
(Immunosuppressant) દવાઓ ચા� ુકર� શકાય ? અથવા પહ�લાથી ચાલતી દવાઓનો ડોઝ વધાર� શકાય?  

 
�મેટોલો��કલ રોગ અથવા ઇ��નુો��સે� (Immunosuppressant) દવાઓની COVID -19 પર �ું અસર થાય છે એની કોઈ ચો�સ 
મા�હતી નથી(2).  સ�ંધવા ક�  ઑટોઇ��ુન બીમાર�ની તી�તા વધે તો એની સારવાર હાલના સમયમ� પડકાર�પ છે.  બીમાર�ની તી�તા વધ ેતો 



વહ�લી તક�  તમારા �મેટોલો���/�ચ�ક�ક નો સપંક�  કરવો �ઈએ. � બીમાર� વધાર� પડતી એકટ�વ ન થઇ હોય તો ચા� ુદવાના ડોઝમ� 
સામા� ફ�રફાર કર� બીમાર�ન ેફર�થી �નયંિ�ત કર� શકાય છે. ઇ��નુો��સે� (Immunosuppressant) દવાઓ મ� વધારો કરવો અથવા 
નવી દવાઓ ઉમેરવી તેના ઉપર સાવચતેી �ૂવ�ક િવચાર કર� તમારા �મટેોલો��� જ�ર �માણ ેદવાઓ મ� ફ� રફાર કર� શક�  છે (3). 
 

7. �ંુ ઇ��નુો��ેસ� (Immunosuppressant) દવાઓ લતેા દદ�ઓન ેCOVID-19 ના લ�ણો બહાર  નથી આવતા? 
 
� ેદદ�ઓ ઇ��ુનો��ેસ� (Immunosuppressant) દવાઓ ��ુ�વ ે��રોઈડ (મોટો ડોઝ)  લેતા હોય છે તેમન ેચપેની શ�આતના લ�ણો 
�વેા ક�  તાવ, થાક, સ�ધાનો દુખાવો વગેર� ઘણીવાર દ�ખાતા નથી.  
કોઈ પણ ચપેી રોગ (�મેક�  ડ� ���ુ, ચીકન�ુ�ા વગરે�) મ� આ�ું થઇ શક�  છે. આ �સવાય ઇ��નુો��સે� (Immunosuppressant) 
COVID-19 ના લ�ણો છુપાવી રાખે એવા કોઈ �ુરાવા નથી. 
 

8. સં�ધવા ક�  ઑટોઇ��નુ બીમાર� ના દદ�ન ેCOVID-19 �ું ઇ�ેકશન લાગે તો તેમન ે એઆરડ�એસ (ARDS) �વેા ગંભીર 
કો��લીક�શ�સ થવાની શ�તાઓ  વધાર� હોય શક�   છે?  

 
સ�ંધવા ક�  ઑટોઇ��ુન બીમાર�ના દદ� � ેઇ��ુનો��ેસ� લેતા હોય તમેન ેCOVID-19 �ું ઇ�ેકશન લાગ ે�ાર� �ા કોિ��લક�શન થાય છે તનેા 
કોઈ  ખાસ  �રુાવા નથી(2) . સામા� માણસની �ુલના મ� ઇ�રટ�શીયલ લંગ ડ�સીઝ (ILD--ફ�ફસાની બીમાર�) અન ેબી� �મટેોલો��કલ 
બીમાર�ઓ ધરાવતા દદ�ઓન ેCOVID-19 ના કોિ��લક�શન થવાની શ�તાઓ વધાર� હોય  છે અન ેતેમન ેદવાખાનામ� દાખલ થવાની અથવા 
ICU મ� ર�હવાની  જ�રત વધાર� પડ� શક�  છે. આ કારણથી આવા દદ�ઓ એ તરત જ તેમની સારવાર કરતા �મટેોલો���નો સપંક�  કરવો 
�ઈએ. 
 
સીડ�સી(CDC- America) ની �યા�ા �માણે નીચનેી �ય��તઓન ે વધાર� �ખમ હોય  છે:- 

● 65 વષ� ક�  તેથી વધાર� ઉંમર ધરાવતી �ય��ત.  
● � ેલોકો ન�સગ હોમમ� અથવા લ�બા સમયથી ઘરડાઘરમ� રહ�  છે.   
● કોઈ પણ ઉંમરની �ય��તઓ �મેન ેબી� કોઈ બીમાર� હોય અન ેતે સાર� ર�ત ે�નય�ંણમ� ના  હોય �મે ક�  :-  

○ લ�બા સમયથી ફ�ફસાની બીમાર� અથવા અ�મા �વેી બીમાર� ધરાવતી �ય��તઓ.  
○ �દયની ગંભીર બીમાર� ધરાવતી �ય��તઓ.  
○ રોગ ��તકારક શ��ત ઓછ� હોય એવા લોકો (ઘણા કારણોસર �ય��ત ની રોગ��તકારક શ��ત ઓછ� હોય છે �મેક� - 

ક� �સરની સારવાર લતેા દદ�ઓ, ��ૂપાન કરનાર લોકો, HIV/AIDSના દદ�ઓ, લ�બા સમયથી ચાલતી ��રોઈડ ક�  
ઇ���નુો��સે� દવાઓ લતેા દદ�ઓ 

○ અ�તશય �ળૂતા ધરાવતા લોકો (B.M.I.-40 ક�  તથેી વધાર�) 
○ ડાયા�બટ�સના દદ�ઓ 
○ લ�બા સમયથી �કડની ની બીમાર� ધરાવત� લોકો �મે�ું  ડાયા�લ�સસ ચા� ુહોય  છે. 
○ લીવરની બીમાર�વાળા દદ�ઓ 

 
ઑટોઇ��નુ બીમાર� �ારા થયેલા અંગોન ેથય�ેું �કુસાન, ઉપર  જણાવલે નબળાઈઓ અન ેઇ��નુોસ��ેસવ ઉપચાર �ણ ેના કારણ ે
�મેટોલો�કલ બીમાર�ઓ ના દદ�ઓન ેCOVID-19 ની બીમાર� ગભંીર બનવાની શકયતા વધાર� હોય છે(4). 
 
 

9. એક વાર ચપે લા�યા  પછ�, �ું સં�ધવા ક�  ઓટોઇ��નુ બીમાર� ધરાવતા દદ�ઓના પ�રવારના સ�યોન ે ચપે લાગવાની 
સંભાવના વધાર� હોય છે? 

 
કોરોના વાયરસની બીમાર� એક ચપેી રોગ  છે. ��ેક ચપે��ત �ય��ત સર�રાશ 2-3 �ય��તઓમ� ચેપ ફ�લાવ ેછે(5). � ક� , હ� �ધુી કોઈ 
�ુરાવા નથી ક�  ઇ��ુનોસ��ેસવ દવાઓ  લતેા દદ�ઓ અ� લોકોન ેવધાર� �માણમ� ચપે લગાડ�  છે. �  તમન ેCOVID-19 �ું �નદાન થાય તો 
તમારા સંબધંીઓ / કુટંુબના સ�યોન ેઆ ચપે લાગતો અટકાવવા માટ� તમાર� �તન ેસ�ૂંણ�પણ ેઅલગ પાડવાની(isolation) ભલામણ 
કરવામ� આવ ેછે.  
 
 



10. એક વખત કોરોના વાઇરસનો  ચપે લા�યા પછ� સધંીવાની કઈ  દવાઓ (DMARDS )ચા� ુરાખવી �ઈએ ? કઈ દવાઓ બંધ 
કરવી �ઈએ? 

 
સ�ાસેલેઝીન, હાયડ� ો�ીકલોરો��વન દવાઓ  ચા� ુરાખી શકાય છે.  બી� બધી દવાઓ થોડા સમય માટ� બધં કરવાની જ�ર પડ� શક�  
છે(6).  � દદ� લ�બા સમયથી ��રોઈડ દવા લતેા હોય તો એન ેતા�ા�લક બધં કર� દ�વી �હતાવહ નથી. તને ેઓછા યો�ય ડોઝમ� સારવાર 
કરનાર �ફ�ઝશયનની દ�ખર�ખ હ�ઠળ ચા� ુરાખી શકાય છે..  
આ �કારના દદ�ઓની દવાનો ડોઝ રોગની તી�તા (disease activity ) પર  આધાર રાખતો હોવાથી �મટેોલો��� ડૉ�રનો સપંક�  કર�ને 
સલાહ લેવી યો�ય છે. 
 

11. �ંુ � ેદદ�ઓ બાયોલો�ક (biologic) અથવા Small Molecule (બે�ર�સ�ટ�નબ ક�  ટોફા�સ�ટ�નબ) �કારની દવાઓ લતેા 
હોય એમના માટ� Covid 19 �ું �ખમ વ� ુછે? 

આ તબ�ે એ ક�હ�ું શ� નથી ક�  � ેદદ�ઓ બાયોલો�ક અથવા small molecules (બ�ેર�સ�ટ�નબ ક�  ટોફા�સ�ટ�નબ )�કારની દવાઓ લ ે
છે તેમના માટ� COVID 19 ના કો��લીક�શ�સ�ું �ખમ વ� ુછે. પરં� ુ અ� દવાઓની સરખામણીમ� આ દવાઓ વ� ુ તી�તાથી રોગ ��તકારક 
શ��ત ઓછ� કરતી હોવાથી િવશેષ કાળ� અન ેદ�ખર�ખની જ�ર પડ� છે.  એટલ ેઆવા દદ�ઓએ એમની સારવાર કરતા �મટેોલો���ના 
સપંક� મ� રહ� �ંુ �ઈએ. 
 

12. સં�ધવા ક�  ઓટોઇ��નુ બીમાર�ના  દદ�ઓ ક�  �ઓે (biologic drugs) બાયોલો�ક દવાઓ �કારની સારવાર લતેા હોય 
તેમને આ મહામાર�ના સમયમ� આ સારવાર ચા� ુરાખવી �ઈએ ક�  પછ� ત�બયત સાર� હોય તો થોડા સમય માટ� બંધ કર� 
દ�વી �ઈએ? 

 
એ �ુબ જ અગ��ું છે ક�  સ�ંધવા / ઓટોઇ��ુન બીમાર�ઓ કા�મુ� રહ�  કારણ ક�  � ેદદ�ઓની બીમાર� કા�મુ� નથી તેમન ેવ� ુ�કુશાન થવાની 
શ�તાઓ છે.  આથી  બાયોલો��ક દવાઓનો � ેડોઝ ન�� કય� હોય ત ે�નય�મત  લેવી �હતાવહ છે. � ક�  એવા દદ� ક�  �મેનો રોગ કા�મુ� 
છે તેવા દદ�ઓમ� સારવાર કરનાર ડૉ�ર ડોઝ �ુલતવી રાખવાનો �નણ�ય �ય��તગત �ક�સામ� લઇ શક�  છે.   
 

13. એવા દદ�ઓ ક�  �મેન ે2 મ�હના અગાઉ  ર�ટ��મેબ (Rituximab) દવા લીધેલ હોય તેમના માટ� �ું અ�ાર� �ખમ વધાર� 
છે? તેઓ ને ચપે લાગવાની શ�તા ક�  ચપેના �ખમો સામા�થી વ�ુ હોય છે? 

 
�રટકસીમેબ(Rituximab)ની અસર શ� થવામ� અન ેમહ�મ અસર આવતા 1 થી 2 મ�હના �ટેલો સમય લાગતો હોય છે. આ દવાની અસર 
6-9 મ�હના �ધુી રહ�તી હોય છે. આ સમય દર�મયાન દદ�ન ેCOVID-19 જ નહ� પર�ું તમામ �કારન� ચપે લાગવા�ું �ખમ વધાર� હોય છે. 
COVID-19 નો ચપે ના લાગ ેએ માટ� ર�ટ��મેબ (Rituximab) ચાલતી હોય એવા દદ�ઓએ વધાર� કાળ� લવેી  �ઈએ (7). 

14.  �ું ILD - ઇ�ર����શયલ લંગ ડ�સીઝ (ફ�ફસા ની સમ�યા) વાળા દદ�ઓ એ પહ�લથેી ઓ�ીજન ના બાટલા વાપરવાની 
જ�ર છે? 

ILD - ઇ�ર���શયલ લંગ ડ�સીઝ ના દદ� ઓનો સમાવશે “વ�ુ �ખમી“ �ેણી મ� કરવામ� આવ ેછે. આ દદ�ઓન ેCOVID 19 ના કારણ ે
ફ�ફસા મ� થતી તકલીફો(ARDS) થવાની શ�તા વ� ુહોય છે(8).  તમે છત� આ દદ�ઓએ પહ�લથેી ઓ�ીજનના બાટલા વાપરવાની જ�ર 
નથી. �ાસ ન ેલગતી તકલીફ શ� થવાની  સાથ ેજ તમારા ડૉ�રનો સપંક�  કરવો જ�ર� છે. 

15. COVID19 ની ર�કવર� થવાના ક�ટલા �દવસ પછ� ઇ��નુોસ�સે� (Immunosuppressant) દવાઓ ચા� ુકર� શકાય? 

એક વાર સ�ંધવા / ઓટોઇ��ુન બીમાર�ઓના દદ�ઓન ેCOVID 19 થયા પછ� ક�ટલા સમય પછ�  ર�કવર� આવશ ેએના િવશ ેકોઈ 
આધાર�ૂત મા�હતી નથી. દવા ક�ટલા સમય પછ� ચા� ુકરવી એ બાબતનો �નણ�ય િવિવધ પાસાઓ  પર િવચાર કર� તમારા  વા ના 
ડૉ�ર(RHEUMATOLOGIST)  ન�� કરશે. 

16. � ેદદ�ઑ પહ�લથેી હાયડ� ો�ીકલોરો��વન  (HCQ)  લઈ રહયા છે, એ દદ�ઑ ન ેCOVID 19 થવાની શ�તા ઓછ� છે? � 
પહ�લેથી HCQ  લઈ ર�ા હોય એમને � COVID 19 થઈ �ય તો દવા ના ડોઝમ� કઈ  ફ�રફાર કરવાની જ�ર છે? 



હ� �ુધીની મા�હતી �માણ ે હાયડ� ો�ીકલોરો��વન (HCQ) COVID 19  સામ ેર�ણ આપ ેછે એ�ું 100 % �રુવાર નથી થ�ું. વાના � ે
દદ�ઑ HCQ પહ�લથેી લઈ ર�ા છે, એમન ે� COVID -19 થાય તો દવાની મા�ા વધારવી ક�  નહ� ત ેબાબત ેકોઈ સવ��મુત નથી . �� �ધુી 
નવી મા�હતી ના મળે �� �ધુી હાયડ� ો�ીકલોરો��વન (HCQ)  જૂના ડોઝ  �માણ ેચા� ુરાખવી �હતાવહ છે.. અ�ુક �ય��તઑ માટ� HCQ 
�કુસાનકારક હોઈ શક�  છે અન ે�વ �ું પણ �ખમ થઈ શક�  છે. ડોકટરની સલાહ િવના HCQ ચા�ુ કરવી �હતાવહ નથી. 

17. � ેદદ� પહ� લેથી TOCILIZUMAB (બાયોલો��ક દવા) લઈ ર�ા છે એમન ેCOVID 19 થવાની શ�તા ઓછ� છે? એક વાર 
� COVID 19 નો ચપે � લાગી �ય તો TOCILIZUMAB શ� રાખવી ક�  બંધ કરવી ?   

હ� �ુધીની મા�હતી �માણ ે TOCILIZUMAB  કોરોના વાયરસની બીમાર� સામ ેઉપયોગી છે ક�  તેનાથી બચાવ ે છે એ�ું �રુવાર  થઈ શ�ુ ં
નથી.  આ દવા IL 6 નામના �ોટ�ન સામે કામ કર� છે.  IL 6 �ોટ�ન કોરોના વાયરસની બીમાર�મ� થત�  “cytokine storm” સાથ ેસકંળાય�ેુ ં
છે.  ચીન મ� COVID 19ના ૨૧  દદ� ઑ  પર  થયેલા  પર��ણ (retrospective study) �જુબ  આ દવાથી થોડો �ધુારો �ણવા મળેલ છે. 
પરં�ુ આ વ�ૈા�નક પર��ણ ની અ�ુક મય�દાઑ હતી �નેા આધાર� આ દવા ની ઉપયો�ગતા િવશ ેન�ર મા�હતી �ા�ત થઈ શક� નથી(9). 
હાલ મ� આ દવા િવષ ેનવા પર��ણ ચાલી ર�ા છે. તેમ છત� અમા�ં �ૂચન છે ક�  

૧.  � ેદદ�ઓન ેકોરોના વાઇરસનો  ચપે લા�યો  નથી એ  લોકો Tocilizumab જૂના ડોઝ �માણ ેચા� ુરાખે. 

૨. � દદ� COVID 19 ન ેચપે લા�યો હોય પણ તેના લ�ણો હ� દદ� મ� ના આ�યા હોય (incubation period), તેમન ે આ સમયગાળા 
દર�યાન tocilizumab નો ડોઝ  ન  આપવો �ઈએ. 

૩. � દદ� ન ેCOVID 19ના કારણ ે“ARDS“ ક�  “HYPERINFLAMMATORY SYNDROME“ થ�ું હોય એમણે , દદ� ના સગા સંબંધી, 
સારવાર કરનાર ડૉ�ર અન ે�મેટોલો�� સાથ ેિવગતવાર િવમશ� કય� પછ� tocilizumab લઈ શકાય.  
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