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 2020نیسان  30
 

ھذا األسبوع ، تجدد القلق في مجتمع المایلوما بعد ظھور تقریر في واشنطن بوست حول ارتفاع مخاطر مرضى السرطان الذین 
للغایة في الصین ، والتي تدیر وتعالج الورم النقوي یصابون بالفیروس التاجي. أود أن أؤكد أن ھذا كان مبنیًا على تجربة محدودة 

 (المایلوما)  بشكل مختلف تماًما عما نقوم بھ في الوالیات المتحدة.
 

فقط لدیھم نوع من سرطان الدم ، بما في ذلك سرطان الدم ، واألورام  9مرضى ، من بینھم  105تضمنت الدراسة ما مجموعھ 
 9من أصل  3، لیس فقط الورم النقوي. لیس لدینا الكثیر من التفاصیل من ھذا التقریر ، ولكن  لذلك -اللیمفاویة ، والورم النقوي 

مرضى سرطان الدم لدیھم نتائج أسوأ ، وھذا یعني ربما واحد أو اثنین من مرضى المایلوما على األكثر. ولكن مع عدم تقدیم 
 معلومات المریض ، من الصعب تحدید ذلك .

 
تبار أنھ لیس لدینا حتى اآلن معلومات كافیة الستخالص أي استنتاجات حول نتائج المایلوما. ومع ذلك ، ترسم و لنضع في عین اإلع

معلومات كبیرة من الوالیات المتحدة وحول العالم صورة مختلفة عن التقریر الصیني. مع استثناءات نادرة ، فإن مرضى الورم 
 دد قلیل جًدا منھم) قاموا بعمل جید جًدا:(الذین كان ھناك ع COVID-19النقوي المصاب بـ 

 
-COVIDوأصاب بعدوى  Revlimidقام د. رأفت أبونور (جامعة إندیانا) بالتغرید ھذا األسبوع بأن مریًضا متقلٌص في إعالة  • 

 ، و ھو في حالة جیدة اآلن. 19
لمتابعة كان لدیھم نتائج فحص إیجابیة وھم على مریض في ا 1000من أصل  2في برنامج المایلوما في كلیفالند كلینك ، تبین أن • 

 ما یرام.
-COVID) عن عدم وجود اي حاالت مصابة بـ UCSFأبلغ مركز المایلوما بجامعة كالیفورنیا المزدحمة في سان فرانسیسكو (• 

19. 
، ومرة  COVID-19ختبار في منطقة آسیا والمحیط الھادئ ، كان عدد قلیل من مرضى المایلوما لدیھم نتائج فحص إیجابیة ال• 

 أخرى ، جمیعھم تقریبًا في حالة جیدة.
 

في الوالیات المتحدة ، ال تزال عوامل الخطر الرئیسیة للعدوى والعواقب الخطیرة غیر مرتبطة بالسرطان. مجموعات الخطر 
زمنة ، وكلھا مرتبطة بالتعبیر عن الرئیسیة ھي تلك التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وأمراض الرئة أو الكلى الم

على الخالیا. تؤدي العملیة إلى استجابة معقدة ضد الفیروسات.  COVID-19، وھو ما یرتبط بھ فیروس  ACE2مستقبالت 
تتسبب ھذه االستجابة في تلف الرئة الحاد وتلف األعضاء األخرى ، ومضاعفات القلب واألوعیة الدمویة مثل السكتات الدماغیة التي 

 تحدث للشباب.
 

الخبر السار لمرضى الورم النقوي ھو أن عالجات الورم النخاعي تكون في الغالب مضادة لاللتھابات ویمكن أن تكون مفیدة في قمع 
 عملیة التفاعل المفرط الخطیرة ھذه.

 
 التوجیھ العالمي یتجھ إلى الوضع غیر الطبیعي الجدید

في الواقع ، غیر طبیعي  -دید ، یتضح بشكل متزاید أنھ سیكون غیر طبیعي للغایة عند البحث عن تفاصیل عن الوضع الطبیعي الج
جدید. في الوقت الحالي ، تبقى توصیات مرضى المایلوما كما ھي: یرجى البقاء آمنًا في المنزل أو مع نشاط عام دقیق محدود حسب 

 الحاجة ، مع ارتداء قناع. 
 ، ما الحقائق التي ستوجھ عملیة صنع القرار في المستقبل؟ COVID-19 مع الكم الھائل من المعلومات الیومیة حول

 
 
 
 

 دروس من إیطالیا 



 
كشخص كان لدیھ إجازة في أبریل مخطط لھا في إیطالیا ھذا العام ، لدي أكثر من اھتمام غیر رسمي لماذا سارت األمور بشكل 

شمال إیطالیا. وكما یشیر عنوان مقال نشر مؤخراً في صحیفة منطقة لومباردي في  COVID-19سيء للغایة عندما أصابت عدوى 
 لوس أنجلوس تایمز ، فإن كارثة الفیروس في إیطالیا ھي "درس للعالم". اتضح أنھا كانت عاصفة مثالیة.

 
ارج میالنو ، عندما تفكر في إیطالیا ، فإنك تتصور سفوح التالل الجمیلة وقرى التالل القدیمة. ومع ذلك ، فإن منطقة لومباردي خ

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي إلیطالیا وھي ذات كثافة سكانیة  20حیث ضرب الوباء الناشئ ، ھي القلب الصناعي إلیطالیا. تمثل 
 ٪ من دور التمریض في إیطالیا. 20عاًما وأكثر من  65عالیة. لدیھا نسبة عالیة من األفراد الذین تزید أعمارھم عن 

لیون للمصنوعات الجلدیة والمنسوجات العمال الصینیین الذین ھم على اتصال دائم بالصین. في ینایر یوظف المصممون المح 
، یعتقد أن الفیروس وصل إلى المنطقة من الصین. (ومع ذلك ، یعتقد فریق من العلماء  2019، وعلى األرجح في دیسمبر  2020

ینایر ، ولكن بحلول  31ألمانیا.) تم إیقاف الرحالت الجویة من الصین في  في میالنو أنھ كان بإمكانھا القدوم إلى إیطالیا عن طریق
 ذلك الوقت كان األوان قد فات. في أوائل فبرایر ، تم توثیق انتشار الفیروس في المجتمع و امتألت المستشفیات بسرعة.

 
سریًرا  33.9شخص (مقابل  100،000كل أسرة العنایة المركزة ل 8.6بسبب التخفیضات في المیزانیة ، كانت الموارد محدودة: 

بشكل متزاید األطباء المحلیین   COVID-19شخص في ألمانیا ، على سبیل المثال). انخفضت رعایة مرضى  100،000لكل 
مارس ، مع إغالق كامل  7غیر مجھزین للتعامل مع الوضع. وظلت األمور تزداد سوًءا ألن أوامر البقاء في المنزل لم تنفذ حتى 

مارس ، ألن مثل ھذه الطلبات تم حظرھا من قبل مسؤولي صناعة التصنیع األقویاء. ثم بدأ الشعور باألثر على دور رعایة  26في 
 المسنین ، مما أدى إلى تفاقم المشاكل.

 
 على عجل :

 التنبھ من عالمات اإلنذار المبكر قبل أن یصبح من المستحیل تتبع  وحجر  جمیع اإلصابات الجدیدة.• 
 عد االختبار في الوقت الفعلي أمًرا حیویًا قبل أن یخرج الموقف عن السیطرة ، مما یؤدي إلى زیادة االحتیاجات للرعایة العاجلة.ی• 
 یجب إیالء اھتمام خاص ألكثر الفئات ضعفاً ، وخاصةً األماكن التي یعیشو یعمل فیھا األشخاص و یتجمعون في أماكن قریبة .•
 

 لندا والسوید وأیسلندا وكوریادروس إیجابیة من نیوزی
 

، وكلھا تنجح في تحقیق التوازن بین األولویات  COVID-19اتبعت نیوزیلندا والسوید وأیسلندا مناھج مختلفة للسیطرة على 
 المختلفة أثناء بحثھا عن أفضل طریقة للمضي قدًما لبلدانھم.

 
الدكتور مایكل بیكر حملة للقضاء على الفیروس عن طریق إغالق قاد عالم األوبئة  :COVID-19نیوزیلندا ، والقضاء على  •

مارس ، وإجراء اختبارات صارمة ، وتتبع االتصال ، والمراقبة. في بلد یبلغ عدد  23الحدود مع إغالق السفر ، والذي بدأ في 
ز رائع ، إال أن سكان نیوزیلندا حالة وفاة فقط یدعم صحة االستراتیجیة. في حین أن ھذا إنجا 17مالیین نسمة ، وجود  5سكانھ 

 . COVID-19تعرضوا بشكل محدود لـ 
. إنھم بأمان اآلن لكنھم بحاجة إلى لقاح لحمایة شعبھم COVID-19عندما یُعاد فتح البلد ، سیواجھ جمیع السكان خطر اإلصابة بـ 

 في المستقبل.
 

تسمح الدولة بكمیة كبیرة من األنشطة االجتماعیة العادیة في أماكن تستخدم السوید النھج المعاكس تماًما. السوید ، مناعة القطیع:  •
. تشیر COVID-19مثل المطاعم والمتنزھات ، مع حمایة الفئات األكثر ضعفًا. ھذا یعني أن الكثیر من الناس قد تعرضوا لـ 

رون وربما یكونون في مأمن. یتمثل ٪ من األشخاص في ستوكھولم قد تعرضوا لفیروس كو 25التقدیرات حالیًا إلى أن ما یصل إلى 
النھج الذي اتخذه مسؤولو الصحة العامة في البالد في االعتماد على الحس السویدي السویدي للحد من االتصاالت مع الغرباء ، مع 

ما یسمى بناء مجتمع مرن قادر على تحمل المخاطر خارج جھات االتصال حیث یتم تخفیف القیود عالمیًا. یتم الوصول إلى مستوى 
٪ من األفراد ، وبشكل مثالي أعلى قلیالً. من الشجاعة حقًا (أو الحماقة ، كما یقول النقاد)  50بمناعة القطیع عندما یتعرض أكثر من 

 التحرك فوًرا في ھذا االتجاه دون انتظار اللقاح.
 
تم  -وبسوتیر ، نصیحة العلماء باختبارات صارمة اتبعت رئیسة وزراء البالد ، كاترین جاك االختبار والتتبع والتسلسل: -أیسلندا  •

(منزل  deCode Genetics٪ من السكان. قاد البروفیسور كاري ستیفانسون ، الرئیس التنفیذي لشركة 12إجراؤھا على 
بنجاح ، وتم تتبع  COVID-19) ، الجھود المبذولة لتسلسل فیروس IMF Black Swanالمدعوم من  iStopMMمشروع 



٪ من الحاالت ، تعلمت الحكومة كیف وأین 93وعات الجدیدة ، متبوعة بالحجر الصحي ألي جھات اتصال . في جمیع المجم
. وقد سمح ھذا ألیسلندا بوضع خطط إلعادة فتح االستراتیجیات ، وھو أمر حاسم لبلد COVID-19تعرض مریض مصاب بـ 

 .COVID-19لھذه الجھود الجدیرة بالثناء لمكافحة  یعتمد بشدة على السیاحة. ویتمنى الجمیع للبالد تقدیًرا جیًدا
 
یقدم تقریر جدید من كوریا إرشادات ممتازة حول التعامل الفعال مع حاالت التفشي في البیئات عالیة البیئات عالیة الكثافة:  -كوریا  •

عة من الحاالت الجدیدة في مجمع الكثافة ، بما في ذلك دور التمریض والمجمعات الشاھقة والمصانع والسفن. عندما ظھرت مجمو
للمبنى  11٪ من الحاالت جاءت من جانب من الطابق 43شاھق االرتفاع في كوریا ، أغلقتھا السلطات على الفور. اتضح أن 

طابقًا ، والذي كان أكثر المناطق ازدحاًما وازدحاًما. من خالل تعقب األشخاص  19التجاري / السكني المختلط المكون من 
 یین على الفور ، تم احتواء التفشي.اإلیجاب

 
 

 استراتیجیات المضي قدما
 

التجریبي بقلیل  remdesivirفي النتائج المبكرة التي تم اإلبالغ عنھا ھذا األسبوع ، حّسن عقار  :remdesivirنجاح تجربة  •
مزید من النتائج بفارغ الصبر. أعرب الدكتور البقاء على قید الحیاة وقلل وقت احتیاجات العنایة المركزة لمدة أربعة أیام. ینتظر ال

أنتوني فوسي عن تفاؤلھ بأن النتائج یمكن أن تشیر إلى فائدة للمرضى ، خاصة إذا تم استخدامھا في وقت مبكر بما فیھ الكفایة. ومع 
 ذلك ، فإنھ من غیر المؤكد إذا تم تقلیل فتك الفیروس المبكر عن طریق العالج.

 
على تصنیع وتوزیع لقاح تم تطویره من قبل جامعة أكسفورد  AstraZenecaاإلعالن ھذا األسبوع عن موافقة  أخبار اللقاحات: •

 ، والذي یمكن أن یكون جاھًزا بحلول نھایة العام ، ھو خبر جید جًدا بالنسبة للنیوزیلندیین وبقیة العالم !
 
ي. الكثیر من الناس على استعداد للعودة إلى أي شيء غیر المزاج السائد اآلن ھو إجھاد الحجر الصحإجھاد الحجر الصحي:  •

طبیعي سیكون. حان الوقت مرة أخرى للتشجیع على المرونة التي أظھرتھا الطبیعة األم في التعافي من مشاكل التلوث بالنشاط 
ونة الطبیعیة العدید من قادة المتجدد. كما رأینا من جدار الصمود التابع لصندوق النقد الدولي ، ألھمت الرسوم التوضیحیة للمر

 مجموعات دعم المایلوما. 
 أنتظر بفارغ الصبر نشر كتاب جدید عن القدرات الرائعة للطیور على التعاون وحل المشكالت.

 
 إلھام المستقبل

في ھذه األوقات الصعبة والعاطفیة ، من الملھم أن یكون لدیك مصدر للجمال . یوضح كتاب بعنوان 
الثعلب والحصان" ، بقلم تشارلي ماكسي ، قوة الحب والصداقة واللطف بینما نتطلع  "الصبي ، الخلد ،

إلى المستقبل. یشارك كل حیوان نصیحة مختلفة. یغامر الحصان بأن یجب على الصبي أن "تذكر دائًما 
 أنك مھم ، فأنت مھم ومحبوب ، وتقدم لھذا العالم أشیاء ال یستطیع أي شخص آخر القیام بھا."

 . من یستطیع أن یقول المزید؟آمین
 


