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بینما نسمع المزید والمزید عن الوالیات والمدن التي تخطط إلعادة فتحھا خالل ھذا الوباء ، كیف یمكن لمرضى المایلوما التخطیط 

 إن لم یكن بالضرورة البقاء في المنزل؟ -للبقاء في أمان 
 

أوالً ، یجب أن یخطط مرضى المایلوما تماًما للبقاء في المنزل حتى یصبح الخروج بأمان في مكانھم متحقق . ثانیًا ، لقیاس الوقت 
عن كثب ،  COVID-19الذي قد یكون فیھ من اآلمن مغادرة المنزل ، یجب على مرضى المایلوما مراقبة المعلومات المحلیة حول 

 تباعد االجتماعي.مثل أرقام العدوى وخطط ال
 
 

ظھر ھذا األسبوع توجیھ جدید لمساعدتنا على االنتقال تدریجیًا إلى الوضع الطبیعي الجدید. من األسھل الحصول على األخبار 
والتوصیات من حیث توقفنا األسبوع الماضي ، وتحدیث المعلومات والتوصیات من أجل: االختبار ، والتتبع ، والعالج (ثالث نقاط)، 

 ونات الرئیسیة الستراتیجیات إعادة الفتح اآلمنة.والمك
 

 االختبار -1
قبل اختالطھم من جدید  في  COVID-19و / أو  الختبار  COVID-19سیحتاج مرضى المایلوما إلى اختبار األجسام المضادة لـ 

، سیكون  COVID-19المعرضین لـ مجتمعھم المحلي وزیارة أطبائھم و العاملین في عیادة المایلوما. بالنسبة لمرضى المایلوما 
اختبار األجسام المضادة حاسًما لتقییم المناعة المستمرة. بالنسبة ألولئك الذین لم یتعرضوا ، سیكون مطلوبًا اختبار فحص 

COVID-19 .كخط أساس 
 

 بیانات جدیدة حول االنتشار في المجتمع
لفترة أطول مما كنا نعتقد في البدایة ، یمتد إلى أوائل فبرایر  ینتشر في المجتمع COVID-19تشیر العدید من التقاریر إلى أن 

وینایر ، إن لم یكن من قبل. وھذا یعني أن العدید من األشخاص ، بما في ذلك مرضى المایلوما ، ربما أصیبوا ولم یتم تشخیصھم 
 أبًدا. 

بالعدوى دون وقوع حوادث ، على عكس العدید من من المثیر لالھتمام والمطمئن تماًما أن مرضى المایلوما على األرجح أصیبوا 
المجموعات األخرى المعرضة للخطر التي ظھرت فیھا مشاكل خطیرة. تؤكد البیانات الجدیدة مرة أخرى أن مجموعات الخطر 

 الرئیسیة ھي تلك التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) والسمنة وداء السكري.
 

تشیر البیانات المتزایدة إلى أن عالجات المایلوما یمكن أن تكون مفیدة ، بدالً من زیادة عوامل الخطر كما ھو موضح أدناه ، 
لإلصابة و / أو المضاعفات. حتى الدیكسامیثازون قد یكون مفیًدا لكبح عملیة التھاب الرئة ، على الرغم من أن االحتیاطات الالزمة 

 مطلوبة ألن الحمى قد یتم تثبیتھا أیًضا.
 

٪ من المرضى الذین ال تظھر علیھم 50لدى األفراد الذین لیس لدیھم أعراض إلى أن حوالي  COVID-19تشیر نتائج اختبار 
 أعراض إیجابیة  یستطیعون بسھولة نشر العدوى.

 یزالون في ٪ ال 95٪ من مجموع السكان حتى اآلن ، وفقًا للتقدیرات الحالیة ، مما یعني أن  5لقد  تعرض لإلصابة ما یقرب من 
 خطر.

 
 آثار تسطیح المنحنى

الجدد ، وخاصة أولئك الذین یحتاجون إلى المستشفى و / أو رعایة وحدة العنایة المركزة ،  COVID-19یعد تقلیل عدد مرضى 
أن ینخفض و  خطوة أساسیة نحو خلق بیئة عامة آمنة إلعادة فتح البالد. النقطة األساسیة ھي أن عدد الحاالت الجدیدة في الیوم یجب

(كحد أقصى) وأقرب ما یمكن من الصفر. وھذا یسمح بتنفیذ اختبار واسع لتقییم االنتشار  100یتدنى ، ویفضل أن یكون أقل من 
 .COVID-19المستمر بین السكان  لـ 

 
االت وحدة العنایة في كالیفورنیا ، على سبیل المثال ، مع تسطیح المنحنى ، وانخفاض كل من الحاالت التي تحتاج إلى مشفى وح

شخص یومیًا. باستخدام ھذا النھج ، یجب  80،000إلى  60،000المركزة ، أعلنت الوالیة ھذا األسبوع عن خطط الختبار ما بین 
 أن یكون عدد الحاالت الجدیدة في الیوم یمكن التحكم فیھ ویسمح بتتبع المتصلین بالحالة في الوقت المناسب.



 
 تبار مختصر القول بالنسبة لإلخ

 مطلوب قدرة اختبار عالیة لتحقیق السالمة.• 
 آمل أن تنعكس اختبارات األجسام المضادة على المناعة المستمرة.• 
التوجیھ المناسب للحجر الصحي / العزل (داخل األسرة ، على سبیل المثال) أو التحذیرات المناسبة  COVID-19سیتیح اختبار • 

 بشأن رعایة المایلوما المستمرة.
سیتیح االختبار وتتبع المحیط للمصابین بتحدید أي مجموعات جدیدة في المجتمع ، بما في ذلك األفراد عدیمي األعراض و قادرین • 

 على نشر المرض . سیكون ھذا ھو األساس لإلرشاد في الحیاة الیومیة.
 
 .تحدیثات التتبع 2

. ما الذي كشف عنھ ھذا COVID-19ین اتصلوا مع المصابین بـ إلعادة فتح مجتمعاتنا ، من الضروري تتبع ھؤالء األفراد الذ
 البحث حتى اآلن؟

 
 COVID-19دراسات تسلسل 

. أجرى COVID-19تابعت دراسة صغیرة من الصین أحد عشر مریضا في مدینة ھانغتشو شرقي ووھان ، مركز جائحة 
 للفیروس التاجي. من بین المالحظات المھمة العدیدة للدراسة:البروفیسور لي النجوان ، الباحث في جامعة تشجیانغ ، تسلسًال عمیقًا 

(الذي یستخدمھ الفیروس لدخول الخالیا وھو األساس إلنشاء لقاح)  COVID-19ست طفرات مختلفة في بروتین المسمار ل 
 واالختالفات الكبیرة في اإلمراضیة.

مرة في المرضى  270مع حمولة فیروس تصل إلى كانت بعض سالالت الفیروس أكثر خطورة وانتشرت على نطاق واسع ،  
 المصابین و المرتبطة بمضاعفات ونتائج أشد. 

 تبدأ النتائج الواقعیة في تفسیر االختالفات الصارخة في النتائج بین نیویورك (شدیدة جًدا) وكالیفورنیا (أقل من ذلك بكثیر) المرتبطة
 بسالالت الفیروس المختلفة.

من سیاتل مرة أخرى سالالت الفیروس المتعددة على المستوى الجزیئي وتكشف أن الوفیات المبكرة في  تظھر دراسة تسلسل أكبر
 فبرایر وربما قبل ذلك ، كانت من مسافر من ووھان ، الصین. 6الوالیات المتحدة ، التي یعود تاریخھا إلى 

ت لیس فقط في والیة واشنطن ، ولكن أیًضا في سان أظھر التسلسل أن انتشار المجتمع المبكر كان مستمًرا ویساھم في الحاال 
فرانسیسكو وعبر البالد. یوضح تتبع الكتلة بھذه الطریقة المتمیزة أن االختبارات المبكرة باإلضافة إلى التتبع ستمنع ھذا النوع من 

 انتشار المجتمع الواسع.
، كالیفورنیا ، ھذا االنتشار المبكر والكبیر في المجتمع ،  تؤكد دراسات األجسام المضادة في كورفالیس ، أوریغون ، وسانتا كالرا

 والتحقق من صحة نتائج التسلسل بشكل منفصل.
 

 كالیفورنیا كمثال
أداة تتبع (أو  10000یوضح التخطیط الحالي في كالیفورنیا ما ھو مطلوب لتنفیذ التتبع الفعال. أُعلن ھذا األسبوع أنھ سیتم استخدام 

 اإلیجابیة الجدیدة. COVID-19ھات االتصال لجمیع حاالت "موصالت") لتتبع ج
 

 COVID-19استخدام الكالب للتعرف على 
یتم تجربة نھج مثیر لالھتمام و غیر تقني  للكشف عن الفیروسات في المملكة المتحدة ، حیث یستخدمون الكالب (األسبان ومستردو 

یخفف مخاوف الخصوصیة بشأن األسالیب اإللكترونیة المقترحة . ھذا أمر مدھش ویمكن أن COVID-19البرادور) الستخراج 
 للتتبع. حدد مارك زوكربیرج ھذا األسبوع نھًجا أكثر تقنیًا.

 .Facebookأنشأ الباحثون في جامعة كارنیجي میلون مسًحا ألعراض التمكین ، تم نشره على  
 لتحلیلھا. یتم تسلیم الردود المبلغ عنھا ذاتیا مباشرة إلى ھؤالء الباحثین 
 
 

 خالصة القول :
 تتبع االتصال بسرعة وكفاءة أمر ضروري. ال تزال تفاصیل كثیرة قید العمل.• 
 بدون نتائج التتبع ، ال یمكن لمریض الورم النخاعي (المیلونا)  أن یندمج في المجتمع بأمان.• 
 حتى یتم توفیر خدمات مستوى الرعایة العادیة بأمان. سیؤدي التتبع إلى إنقاذ األرواح وإبعاد الضغط عن العیادات والمستشفیات• 



على توجیھ الموارد إلى المناطق التي تحتوي على مجموعات أكثر خطورة من  COVID-19سیساعد الوعي بسالالت جدیدة من • 
 العدوى ، والتي یجب احتواؤھا في أسرع وقت ممكن.

 
االحتواء ھو الطریقة الوحیدة لمنع حدوث زیادة جدیدة في المرض. نحن نتعلم بالفعل من طفرات صغیرة جدیدة في ھاربین والصین 

وسنغافورة. ھذه نتائج تحذیریة یمكن أن توجھ استراتیجیات إعادة الفتح في الوالیات المتحدة وأماكن أخرى. أي حالة یتجمع فیھا عدد 
القلق. وتشمل ھذه دور رعایة المسنین وسفن الرحالت البحریة وأماكن یعیش فیھا الناس في أماكن قریبة. كبیر من الناس تثیر 

 ستكون ھذه أھدافًا للتدقیق واالختبار عن قرب.
 
 .اآلثار المترتبة على العالج مع إعادة فتح المجتمعات3

ستوى الرعایة لعالجات المایلوما ، فإن االحتیاطات في حین أن الھدف ھو العودة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن إلى توصیات م
 التي یتخذھا مرضى المایلوما ستستمر في المستقبل المنظور.

 أخبار ھذا األسبوع حول العالجات
 . أحدث اإلضافات ھي:COVID -19ما زلنا نتعرف على عالجات المایلوما التي یتم من الممكن استخدامھا  لعالج 

● Aplidin  مضاد ،eEF1A2  الذي بثبط بجرعاتھ المنخفضة تكرار الفیروس 
 COVID-19إلغالق عاصفة السیتوكین المرتبطة بعدوى  Actemraالسیكلوسبورین ، وھو دواء یمكن أن یعمل مثل  ●

المشھور الدكتور كارل جون  (جامعة جون بنسلفانیا) ھذا األسبوع عن  CAR T-الخطیرة. أعلن باحث الخالیا التائیة   
 بار الدواء ، وھو حبوب رخیصة جًدا إلنتاجھا وموافق علیھا تجاریًا كعالج مناعي.خطة الخت

 
.  COVID-19من الجدیر بالمالحظة أیًضا رؤیة جمیع التحسینات في محاولة تقدیم رعایة ونتائج محسنة للمرضى المصابین بـ 

النبض) في الكشف عن القطرات المبكرة في  یمكن أن یساعد استخدام طریقة بسیطة لفحص األكسجین في الدم (مقیاس تأكسج
 األكسجین قبل ادراك المریض ، مما یتیح التدخل المبكر قبل حدوث أزمة.

 
 ھیدروكسي كلوروكوین

، على الرغم من التوقعات العالیة من قبل البعض.  COVID-19تظھر دراسة مھمة أن ھیدروكسي كلوروكینقد ال یكون الحل ضد 
مریًضا (لألسف ، لم یتم اختیارھم بشكل عشوائي) زیادة كبیرة في عدد الوفیات لدى المرضى  368على  VAأظھرت نتائج دراسة 

٪ ممن تلقوا ھیدروكسي كلوروكوین فضالً عن  الرعایة  28وھذا لیس ما نرید رؤیتھ. توفي حوالي  -الذین یتلقون عقار المالریا 
وحدھا. وھذا یؤكد الحاجة إلى التجارب الجاریة لتقییم قیمة (أو جدوى ) جمیع  ٪ ممن تلقوا الرعایة الروتینیة 11المعتادة ، مقابل 

 العالجات الواعدة.
 

 تحدیث اللقاح
تم تطویر لقاح جدید من قبل الباحثین في جامعة أكسفورد. یَعد ھذا النھج الجدید بإنتاج لقاح خالل ستة أشھر. على الرغم من وجود 

  أن الجھود العدیدة حول العالم لتطویر لقاح بسرعة البرق مشجعة.بعض الشكوك حول الخط الزمني ، إال
 

 خالصة القول :
 الممارسات اآلمنة للمرضى مطلوبة بشكل مطلق للسماح بأي عودة إلى الوضع الطبیعي الجدید.• 
التي تعطي األمل في أننا  COVID-19ھناك العدید من النتائج المشجعة مع العالجات لمرضى • 

 ین على إدارة المرضى بشكل أفضل بینما ننتظر أن یكون اللقاح متاًحا.سنكون قادر
 
 

 استخدام االتصاالت االجتماعیة لتبقى قویًا:
 ابحث دائًما عن الجانب اإلیجابي  

معًا ، ولكن  نظًرا ألننا ما زلنا معزولین فیزیائیاُ، من المھم دائما  التمسك بالروابط االجتماعیة والحفاظ علیھا. سنتجاوز ھذا األمر
 ھناك العدید من التحدیات المقبلة. نحتاج جمیعًا إلى "فریق الحجر" الخاص بنا لیكون بمثابة منصة لنا  ونظام دعم.

 



وتعافوا یعني أن العدید من األفراد لدیھم  COVID-19كل سحابة لھا جانب ایجابي. حقیقة أن العدید من األشخاص قد أصیبوا بـ 
بالزماھم والتي یمكن استخدامھا إلنقاذ اآلخرین. من المرجح أن تؤدي التجارب السریریة الجاریة التي تزید عن أجسام مضادة في 

 إلى العدید من العالجات المفیدة جًدا. COVID-19تجربة لعالجات  500
 

ن في الخطوط األمامیة یعرضون نحن سعداء ألن أخصائیي الرعایة الصحیة لدینا یأتون للعمل كل یوم ، وأن العدید من الذین یخدمو
أنفسھم للخطر یومیًا. سوف نواجھ الحقیقة المؤسفة التي تقول أن ھذا لن یحدث في جمیع أنحاء العالم ، حیث سیكافح الكثیرون من 

 أجل البقاء في ھذه األزمة الھائلة.
 

ح حرفیاً ، ألن الصناعات والسفر مغلقان. ولكن مع احتفالنا بالذكرى الخمسین لیوم األرض ھذا األسبوع ، أصبح الكوكب یستری
قنادیل البحر تسبح في قنوات البندقیة والحیوانات تتجول بحریة في حدائقنا الوطنیة وحول العالم. وكما الحظنا ، فإن الربیع یزدھر 

 تماًما ، حتى في سنترال بارك بمدینة نیویورك.
 

 سنتجاوز ھذا معا!
 
 


