
 COVID-19إعادة التركیز على رعایة المایلوما في عالم 
 2020أیار  7
 

تدخل مرحلة جدیدة من إعادة الفتح في بعض األماكن ، فمن المھم تقییم كیف   COVID -19نظًرا ألن أزمة  
ستبدو الحالة غیر الطبیعیة الجدیدة. ضمن ھذا الوضع الجدید ، من الضروري تحقیق أفضل رعایة ممكنة  

 . COVID-19ثم نراجع تأثیر   2020للورم النقوي. لذا ، دعنا نبدأ برعایة المایلوما لعام 
 

 2020رعایة مرض المایلوما (الورم النقوي) لعام 
 

نشر عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والرئیس المشارك لمجموعة  • التحدیث السریري السنوي:
بشأن التشخیص وطبقات    2020، تحدیثھ لعام  MDمار ،  ) فنسنت راجكوIMWGعمل المایلوما الدولیة ( 

المخاطر واإلدارة. كما ھو الحال دائًما ، یقدم الدكتور راجكومار وجھة نظره الشخصیة أثناء الرجوع إلى  
 أحدث البیانات المنشورة. وبشكل عام ، نظرة عامة ممتازة! تتضمن المعلومات المفیدة:

 
o  أمر مھم نظًرا لوجود العدید من التفاصیل التي تتغیر من عام آلخر. معاییر التشخیص الكاملة ، وھو 
o  ومفاھیم   1تم تحدیث طبقات المخاطر ، والتي تتضمن اآلن عوامل مھمة مثل تشوھات الكروموسوم

عالیة    FiSHالمرض المضرب المزدوج والضرر الثالثي ، حیث یكون لدى المرضى العدید من اختبارات 
 ت الجزیئیة. الخطورة أو التشوھا

o  .أدویة وجرعات / جداول لجمیع العالجات شائعة االستخدام 
o  .خوارزمیات العالج الموجزة للعالج في الخطوط األمامیة وكذلك االنتكاس 
o   تعلیقات حول الوكالء الجدد ، مثلIxazomib   وSelinexor    وIsatuximab . 
o ناعي المضادة لـ  ومع ذلك ، ال یوجد سوى ذكر موجز لخیارات العالج المBCMA   للعالج بالخالیا

) ومشاركة الخالیا التائیة ثنائیة  belantamab، ومقارنات األدویة المضادة لألجسام ( CARالتائیة  
 الخصوصیة. 

 
 • الموافقات الجدیدة: 

o   تمت الموافقة علىDaratumumab (Darzalex  للتو من قبل (FDA   للحقن تحت الجلد
)Darzalex Fasproل الطریقة السابقة عن طریق الحقن الوریدي فقط. ھذه خطوة مھمة إلى  ) مقاب

األمام ، لكل من  الراحة و التساھل ، وستجعل كل من جداول الحث والصیانة أكثر قابلیة لإلدارة ، خاصة  
 . COVID-19في ھذا الوقت من عدوى  

 
 
 

o    تمت أیًضا الموافقة علىIsatuximab (Sarclisaحادي النسیلة بدیل لـ  ) ، وھو جسم مضاد أ
CD38   حدیثًا من قِبل إدارة األغذیة واألدویة ،FDA    لالستخدام باالشتراك معpomalidomide    و

dexamethasone ) في المرضى الذین یعانون من التعرض المسبق للینالیدومیدRevlimid  ومثبط (



 ixazomib) أو bortezomib (Velcade) ، carfilzomib (Kyprolisبروتیاز ، مثل 
(Ninlaro .من الرائع أن یكون لدیك خیار آخر متاح في ھذا اإلعداد .( 

 
o   الموافقات المتوقعة إلدارة األغذیة واألدویةFDA   تشمل تلك الخاصة باالقتران المضاد لـBCMA -  

 . CAR-t) و عالجات   belantamabاألدویة (
 

 : COVID-19• اقتراحات خاصة بـ  
ن ألن العدید من خبراء المایلوما قدموا إرشادات من الخبرة على الخطوط األمامیة لعالج  نحن محظوظو

المرضى خالل ھذه األزمة الصحیة. ومن بینھم الدكتورة سوزان لینتزش من مستشفى المشیخیة بنیویورك /  
ر الدكتورة  المركز الطبي بجامعة كولومبیا في مدینة نیویورك. فحسب خیارات الرعایة السریریة ، تقد 

Lentzsch  من المرضى في عیادتھا أصیبوا بـ    20أن ٪COVID-19  ھذا یعكس المخاطر العالیة .
في مدینة نیویورك. كان العدید منھم بال أعراض ، وعلى الرغم من وجود عدد    COVID-19للتعاقد على  

ء. تتضمن اإلرشادات التي  قلیل من المستشفیات المطلوبة ، لم یمت أي منھم وجمیعھم في طریقھم إلى الشفا
 تتبعھا حالیًا ما یلي: 

o  طلب إجراء اختبارین سلبیین لـCOVID-19   قبل أن یتمكن المرضى من الحضور إلى العیادة
الخارجیة. من الواضح ، قد تظھر استراتیجیات بدیلة مع انخفاض المخاطر و / أو إذا أصبحت اختبارات  

 ل المثال. األجسام المضادة أكثر موثوقیة على سبی
o  :العدید من تعدیالت العالج للنظر فیھا 

، مثبط البروتوزوم الفموي ، مقابل   Ninlaroاستخدام الخیارات الفمویة قدر اإلمكان ، مثل   ●
Velcade  أوKyprolis . 

 ). Arediaأو  IV (Zometaإجراء أو تأخیر عالج البیسفوسفونات  ●
 المرضى الذین یتناولون دارزالیكس. مراجعة مخاطر العدوى المحتملة بعنایة في  ●
 (زرع الخالیا الجذعیة الذاتیة).  ASCTتأخیر العالجات الغازیة مثل  ●
یوصى باستبدال الزیارات الشخصیة بالتطبیب عن بعد للحد من الحاجة إلى زیارات العیادة.   ●

 سیستمر ھذا في المضي قدًما كنھج بدیل للرعایة الروتینیة. 
 
 
 
 
 
 
 

 2021و  2020رعایة في الحصول على أفضل 
 في األسبوع الماضي ، تم نشر العدید من وجھات النظر المھمة حول الوضع غیر الطبیعي الجدید: 

بعنوان    2017یأتي منظور واسع النطاق من مؤلف كتاب عام  • لوري جاریت حول ما ھو مطلوب اآلن: 
، "الطاعون   1994ثر مبیعًا لعام "تحذیرات: العثور على كاساندراس لوقف الكوارث" وصاحب الكتاب األك 



 القادم: األمراض الناشئة حدیثًا في عالم خارج التوازن". 
 تشعر بقوة أن أمریكا بحاجة إلى معرفة:  

 ؟ COVID-19كم عدد األشخاص في مجتمعك الذین تعرضوا لـ  ●
 من أین أتت اي إصابات الجدیدة؟ ●
 ما ھي عوامل الخطر الحقیقیة لتطویر عدوى جدیدة؟  ●

باستخدام ھذه المعلومات ، یمكن للجمیع قیاس مخاطر المغامرة مع إعادة فتح مجتمعنا وإذا ، على سبیل  
 المثال ، قرر مریض المایلوما العودة إلى عیادة المایلوما أو متجر البقالة. 

 
 خالص القول : 

الستمرار في البقاء  في حالة عدم وجود ھذه المعلومات ، وھو الوضع الحالي ، یجب على مرضى المایلوما ا 
 في المنزل من أجل األمان أو الخروج فقط مع التحذیرات الواجبة وتحقیق المسافة البعیدة(اإلجتماعیة). 

یصف بیل جیتس ، بمقال في مجلة اإلیكونومیست  • بیل جیتس حول االنجازات الخارقة الناشئة عن الوباء:  
 ي: ، ثالثة إنجازات طبیة كبیرة سیسرعھا الفیروس التاج 

o   اللقاحات: استخدام نھجmessenger-RNA   لتسریع تطویر اللقاح. ھذا ھو النھج الذي اتخذه فریق
 بحث جامعة أكسفورد. 

o  التشخیص المنزلي الختبارCOVID-19   (أو مسببات األمراض األخرى) التشخیصیة: توفیر نتائج
 سریعة وسھلة على مستوى العالم. 

o  للفیروسات: ربما في شكل "كوكتیل" متعدد األدویة كما  المستخدم لمكافحة فیروس  عالج جید مضاد
 نقص المناعة المكتسب / اإلیدز. 

 وستكون ھذه االبتكارات الھامة نقطة تحول ولكنھا ستستغرق بعض الوقت. 
 

 معلومات جدیدة یمكن أن تساعد اآلن؟ 
بلدة ألمانیة بعد استضافتھا لمھرجان  اختبار(فحص)  المجتمعات: أشارت االختبارات األخیرة في   ●

. شّكل ھذا العدد من الحاالت  COVID-19٪ من سكان البلدة قد تعرضوا لـ    14محلي إلى أن 
تحدیًا للبلدة في توفیر الرعایة الطبیة لكنھ أدى إلى وجود مزید من الحصانة في حالة ظھور حاالت  

: تحمل المخاطر التي یمكن أن تؤثر على  جدیدة. إنھ یمثل معضلة تواجھھا العدید من المجتمعات 
األكثر ضعفاً أم ال؟ ھناك حاجة إلى الكثیر من االختبارات وتتبع االتصال على نطاق أوسع إلنتاج  

 ھذا النوع من المعلومات. 
 
 

دور اختبارات األجسام المضادة: یمكن أن تشیر اختبارات األجسام المضادة إلى التعرض لـ   ●
COVID-19 ال تشیر بالضرورة إلى الحصانة. وبالتالي ، یمكن أن تساعد   ، ولكن لألسف ،

في المجتمع ولكن ال یمكن استخدامھا حتى اآلن على   COVID-19االختبارات في تتبع انتشار  
أساس فردي للسماح بالدخول اآلمن إلى البیئة االجتماعیة أو بیئة العمل. ال یزال اإلبعاد الجسدي  

كن العامة. اختبارات أفضل لألجسام المضادة في الطریق. من الجدیر  واألقنعة مطلوبین في األما
 بالذكر ھذا األسبوع: 



  o   وافقت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة للتو على طریقة جدیدة الختبار األجسام المضادة
Roche. 

 o  وسات  بحث جدید مثیر لالھتمام مع حیوان الالما یشیر إلى أنھ یمكن أن یصبحوا أبطال الفیر
 التاجیة. 

أفضل من   COVID-19یمكن ألجسام الالما الصغیرة الكشف عن بروتین ارتفاع رئیسي لـ   
األجسام المضادة البشریة بكثیر . یمكن دمج ھذه األجسام المضادة الحیوانیة مع المكافئات البشریة  

من األبحاث ستتبین  وربما یمكن استخدامھا في كل من االختبار والعالج. ال یعرف المرء أبًدا أیًا 
 أنھا نقطة تحول !. 

طریقة فریدة لدراسة عدد المرضى الذین ال یزالون   :covid-19تحلیل میاه الصرف الصحي لـ  ●
مصابین في المجتمع ھو اختبار میاه الصرف الصحي أو میاه الصرف القادمة من المجتمع. في  

ن التحوالت المبكرة في السلبیة مقابل  جمیع أنحاء العالم ، یتم استخدام ھذه الطریقة اآلن للكشف ع 
في میاه الصرف الصحي. من الواضح أن النتیجة السلبیة   COVID-19اإلیجابیة و / أو كمیة  

 ستدعم بقوة رفع اإلغالق في منطقة معینة. 
إیجابیة ھي  -COVID-19استخدام الكالب لالستنشاق (الشم) : طریقة أخرى غیر جراحیة لتقییم   ●

غیر المصحوبة بأعراض. نأمل أن   COVID-19ب على اكتشاف حامالت مشروع تدریب الكال
 ینتھي تدریبھم قریبا. 

تشیر ورقة مثیرة لإلھتمام نشرھا فریق البحث في مختبر  الجدیدة:  Covid-19دراسة طفرات   ●
Los Alamos   الوطني إلى أن الساللة المھیمنة اآلن منCOVID-19   مختلفة عن الساللة)

 ثر معدیة / معدیة من الساللة األولى التي وجدت في ووھان ، الصین.  األصلیة) و تبدو أك
، الذي یرتبط بسطح الخالیا للدخول ، إلى شكل یؤدي إلى   COVID-19یتحول بروتین سبایك  

 كمیة أكبر بكثیر من الفیروس (حمولة فیروسیة أعلى) في المرضى ، وزیادة العدوى. 
مھیمنة في أوروبا بدًءا من ألمانیا ، ثم في إیطالیا والنمسا. ثم تم نقلھ  أصبحت ھذه الساللة الجدیدة 

إلى نیویورك وربما إلى الصین. أصبحت ھذه الساللة مھیمنة في جمیع البلدان ویبدو أنھا مسؤولة  
 عن العواقب األكثر خطورة التي تظھر في أماكن مثل إیطالیا ونیویورك. 

ي (الذي تم إصداره بأسرع ما یمكن للتأكد من تضمین ھذه  سیعمل مشروع التسلسل الجزیئي الجار 
الساللة الجدیدة في جھود اللقاحات العالمیة ) على تتبع الطفرات وتوفیر تنبیھات في الوقت المناسب  

 عند ظھور التغییرات. 
 

 الحاجة إلى تعاون عالمي
  COVID-19روتین یوضح تحدید الباحثین في مختبر لوس أالموس الوطني للطفرات الجدیدة في ب

المرتفع  ما یمكن تحقیقھ باستخدام منصات مفتوحة وتعظیم المدخالت من مجموعات ذات مجاالت  
 مختلفة من الخبرة.  

عملت كل مجموعة في ھذه الدراسة بالتوازي ، بدالً من انتظار إتاحة جمیع النتائج األخرى ، ولم  
ا ، فھذا ھو بالضبط الطریقة التي تعمل بھا  یكن ھناك أي تكرار للجھود. إذا كان ھذا یبدو مألوفً 

مبادرة أبحاث البجعة السوداء لصندوق النقد الدولي في البحث عن الوقایة من عالج المایلوما  
والفحص   COVID-19المتعددة وعالجھ. وھو أیًضا ما نحتاجھ اآلن لتحقیق أفضل اختبار ل  

مضادات الفیروسات الجدیدة. لحسن  وكذلك تتبع االتصال ، لتطویر أفضل لقاح وتطویر أفضل 



الحظ ، فإن مثل ھذا التعاون بین القطاعین العام والخاص یحدث بالفعل بطرق غیر رسمیة. لكن  
 الجھود الحقیقیة والمنسقة ، والعدید من مشروعات مانھاتن الصغیرة ، ستكون تطوًرا مرحبًا بھ. 

 
 البقاء مرنًا على الرغم من الشكوك  

ل تفاصیل ھذا الوضع الغیر طبیعي الجدید ، من المشجع أن الوعد بالعدید من  بینما نعمل من خال
االبتكارات الجدیدة سیساعدنا في اجتیاز ھذه الفترة المتطورة معًا. لیس من المستغرب أن أنماط  

تناول الطعام لدینا تتغیر. الحظت محالت البقالة زیادة كبیرة في مبیعات عصیر البرتقال ، والتي  
ننا جمیعا قد تساعدنا  في محاربة الفیروس. عنصر آخر مباع ھو البیتزا المجمدة ، والتي تعد  أعتقد أ

بمثابة حالة من الذعر لحاالت الطوارئ أو ربما الراحة. یبحث كتاب جدید ممتع بعنوان "المكونات:  
طعمة  الكیمیاء الغریبة لما نضعھ فینا وعلینا" لجورج زیدان ، عن المكونات الموجودة في األ

 المصنعة ، والتي قد ترغب في قراءتھا (أو ال ترغب ) قبل استھالك الكثیر من األمور . 
كتاب أوصي بھ للتغلب على إرھاق الحجر الصحي ھو "التحدث مع الدببة" بقلم جي إیھ برادشو.  
  ھذا الكتاب الحمیم ، الذي یسلط الضوء على المحادثات مع عالم الطبیعة تشارلي راسل ، ھو "كنز

 إلھام ألولئك الذین یسمعون نداءات الطبیعة الھمسة ویتوقون لمزید من التواصل." 
 

لذا ، بینما ننھي أسبوًعا آخر من وضعنا الجدید غیر الطبیعي  ، فلنركز على ما یمكن أن یمنحنا  
 القوة النشاط لھذا التكیف مع مستقبل جدید لنا جمیعًا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


