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تخرج عن نطاق السیطرة في جمیع أنحاء  COVID-19بینما نشاھد حاالت 
الوالیات المتحدة ، ھناك تحقق واقعي طارئ: كیف نوقف ھذا؟ كیف نسطح ھذا 
 المنحنى التصاعدي الخطیر؟ بدأ اآلن  بعض القادة السیاسیین في المناطق األكثر
تأثراً باإلتجاه بشكل متردد نحو العلم للحصول على إجابات. لحسن الحظ ، یمكن 

للعلم أن یساعد في إنتاج ممارسات قائمة على األدلة ویمكنھ توجیھ البالد نحو 
االستراتیجیات التي ستقلل من ھذا الوباء ، وتسمح بإعادة فتح معقولة ، وتساعدنا 

 م النقوي.على تحقیق أفضل النتائج لمرضى الور
 

 العلم و مرضى الورم النقوي
 :COVID-19مخاطر • 

على  COVID-19لقد كان ھناك صراع لفھم المخاطر الدقیقة التي یشكلھا 
 Myeloma Collaborativeمرضى المایلوما. توفر ورقة حدیثة من شبكة 

Group  مریضاً من الورم  167اإلسبانیة معلومات مفیدة للغایة. قارنت دراسة
مقارنة النتائج مع مجموعة سكانیة  COVID-19ي في المستشفى لعدوى النقو

متطابقة (مصنفة حسب العمر والجنس واألشخاص غیر المصابین بالسرطان). 
ھذا سمح بتأثیر وجود المایلوما أو عدم تقییمھ بوضوح. كان معدل الوفیات 

فیات ٪. كان معدل الو23اإلجمالي للمرضى الذین ال یعانون من المایلوما 
٪. كان ھناك زیادة تقریبیة 34اإلجمالي للمرضى الذین یعانون من المایلوما 

٪ في خطر المرضى الذین یعانون من المایلوما. بالنسبة لمرضى  10بنسبة 
الورم النقوي ، كانت العوامل المرتبطة بزیادة المخاطر المتزایدة ھي: الرجال 

ورم النقوي النشط أو التدریجي سنة ؛ ال 65(مقابل النساء) ؛ العمر أكبر من 
حالیًا (تم تشخیصھ أو انتكاسھ حدیثًا) ؛ ومشاكل الكلى المزمنة. ھذه معلومات 

 مفیدة للغایة في تقییم المخاطر للمرضى األفراد.
 
 
 

 البحوث الجاریة ، بما في ذلك مبادرة أبحاث البجعة السوداء:• 



o  على الرغم من تأثیرCOVID-19 ي المختبر والعیادة. في ،تستمر األبحاث ف
حین كانت ھناك عملیات إغالق كبیرة لعدة أسابیع ، فإن معظم األبحاث یتم 
تشغیلھا ویمكن أن تستمر مع احتیاطات السالمة المناسبة في المكان. یوضح 

تقریر جدید قیمة مراقبة المایلوما باستخدام اختبار الدم. ھذه خطوة رئیسیة إلى 
بار النخاع العظمي لتقییم الحد األدنى من المرض المتبقي األمام لتجنب تكرار اخت

)MRD یشیر وجود أو غیاب خالیا بالزما المایلوما في الدم وأعداد ھذه .(
(وإمكانیة الشفاء) مقابل احتمال  MRDالخالیا إلى احتمال استمرار سلبیة 

 االنتكاس المبكر.
 
o ول العالم وتنتظر نتائج یتم إعادة فتح المعامل وبرامج التجارب السریریة ح

العدید من الدراسات المھمة. بالنسبة لمشروع أبحاث البجعة السوداء التابع 
لصندوق النقد الدولي ، نحن مھتمون بشكل خاص برؤیة بیانات جدیدة حول 

MRD  والنتائج الجاریة مع كل من تجاربCESAR  وASCENT 
CUREعیة األمریكیة . سیكون من الممكن تقدیم ملخص في اجتماع الجم

 ASCENT) ھذا العام لتلخیص النتائج األولیة في تجربة ASHألمراض الدم (
، وھي التجربة األمریكیة التي تتضمن دارزالیكس ، وكیبرولیس ، وریفلیمید ، 

). النتائج مشجعة HR-SMMودیكسامیثازون في عالج خطر الورم النقوي (
 ابة العمیقة.للغایة ، مع تحقیق مستویات عالیة من االستج

o  تم تقدیم تفاصیل نظام التسجیل الجدید المستخدم لتشخیصHR-SMM  الذي)
والجمعیة األمریكیة لألورام السریریة)  ASHتم عرضھ سابقًا في اجتماعات 

 2/20/20للنشر ، ونأمل أن یتم قبولھا لإلصدار المبكر. ویستند ھذا إلى نظام 
 20تین أحادي النسیلة في المصل. لمستوى البرو GMs / dL 2الذي قیم قطع 

٪ للنسبة المئویة لخالیا البالزما في النخاع 20بالنسبة إلى النسبة المستقلة ؛ و 
العظمي تُستخدم لتحدید المرضى المصابین بأمراض عالیة الخطورة. سیساعدنا 

بدقة كأساس للتدخل المبكر والعالجي  HR-SMMھذا النظام في توثیق 
 المحتمل.

 تستمر األبحاث النشطة في مساعدة مرضى المایلوما.الخالصة: 
 COVID-19العلم ومنع انتشار 

 



 : من ھم أكبر الناشرین؟1السؤال رقم • 
العلم المتعلق  New York Timesتلخص مقالة نشرتھا مؤخًرا صحیفة 

بالناشرین الفائقین. الخطوة األولى في فھم الموزعات الفائقة ھي معرفة أنھ عندما 
، كما  2019ألول مرة إلى إیطالیا من الصین في دیسمبر  COVID-19وصل 

ھو موضح من عینات میاه الصرف الصحي في میالنو وتورینو ، لم یكن ھناك 
 حتى بعد ذلك بشھرین تقریبًا . COVID-19ارتفاع كبیر في عدوى 

كان ھناك مجتمع مستمر بدون أعراض منتشر قبل حدث المفاجئة الفائقة المفاجئ 
-COVID. ألسباب ال تزال غیر مفھومة ، یتضاعف 2020ي أواخر فبرایر ف

إلى مستویات أعلى بكثیر في بعض األفراد. في نھایة المطاف ، حدثت  19
 العدوى في مثل ھذا "المضیف" الفائق االنتشار.

 
یمكن أن تكون ھذه المضیفات بدون أعراض حوالي نصف الوقت ، ویمكن للفرد 

شخًصا أو أكثر. تؤدي ھذه العملیة أیًضا إلى  20فیروس إلى المصاب أن ینشر ال
فرصة لظھور سالالت أو طفرات جدیدة. التي ظھرت في إیطالیا ھي طفرة 

D614G  وھي ساللة ،COVID-19  المعدیة أكثر بكثیر من فیروس ووھان
 األصلي.

 
 خطوات العمل: •
o بشكل أفضل. یلزم إجراء المزید من األبحاث لفھم الموزعین الفائقین 
o  مراقبة المجتمع ضروریة للكشف عن انتشار المجتمع المستمر وتقییم

المستوى. في إیطالیا ، كشف اختبار میاه الصرف الصحي عن الوضع في 
الماضي. من المقترح اآلن أن االختبار المجمع المتوقع لعینات مسحة متعددة 

یة لالختبارات اإلیجابیة یمكن استخدامھ لفحص المجتمع. إذا كانت النسبة المئو
 في ارتفاع ، یتم اكتشاف مشكلة قبل حدوث زیادة كاملة.

 
 
o  التدخل لالختبار والتتبع على مستوى عندما تكون ھناك فرصة للعزل واحتواء

 المزید من االنتشار والحد من فرصة حدث مفرط.



o  إذا كان ذلك ممكنًا ، تعاون مع اتحادات لدراسة طفرات وسالالتCOVID-
لمعرفة ما إذا ظھرت أي ساللة جدیدة في المجتمع المحلي. إذا كان ھناك  19

 ارتفاع كبیر في عدد الحاالت ، فقد یشیر ذلك إلى وجود ساللة جدیدة.
 

 : متى یحدث االنتشار؟2السؤال رقم • 
من المھم تحدید الموزعات الفائقة ، أولئك الذین یطورون حمولة فیروسیة عالیة 

المزید من الفیروسات في الھواء ، في أقرب وقت ممكن. ھناك فترة وینشرون 
تبدأ بعد یومین من اإلصابة ، ولكن قبل ظھور األعراض ، حتى وقت  -زمنیة 

عند حدوث  -متغیر بعد ظھور األعراض (من أسبوعین إلى ثالثة أسابیع) 
للغایة انتشار عالي المستوى. وھذا یعني أن االختبار المبكر والتتبع مھمان 

لتوثیق الفرد الذي لدیھ القدرة على االنتشار إلى عدة أشخاص آخرین. اختبار 
التحول السریع ھو المفتاح. ولكن ، وفقًا ألحد التقاریر ، یمثل االختبار لمدة یوم 

واحد تحدیًا متزایًدا حیث تواجھ أكبر شركات الفحص الطبي في البالد طلبًا 
 كبیًرا.

 
 خطوات العمل: •
o ھ إلى أن االنتشار بدون أعراض یمكن أن یؤدي إلى حدث مفرط للغایة انتب

 ویمكن أن یكون مصدًرا للعدوى لكل فرد یدخل المجتمع.
o  وضع بروتوكول اختبار وتتبع وعزل یمكن أن یسمح بالتدخل المبكر. قد یكون

 COVID-19من المطمئن معرفة أنھ حتى في أیسلندا ظھرت حالتان من 
. الیقظة المستمرة أمر ضروري. في الوالیات المتحدة ، لألسف األسبوع الماضي

، أمامنا طریق طویل وطویل نقطعھ للوصول إلى مرحلة المراقبة والیقظة ذات 
 المستوى المنخفض.

o  أقنعة التكلیف ، واإلبعاد الجسدي ، وتدابیر الصحة العامة الصارمة للحد من
 أحداث التعرض واالنتشار من شخص آلخر.

 
 : أین یحدث االنتشار؟3لسؤال رقم ا• 

. إذا كان الموزع الخارق في COVID-19ھذا ھو العنصر الحاسم النتشار 
مجموعة كبیرة ، خاصة في الداخل ، یمكن أن یحدث اإلنتشار بسرعة ال تصدق. 



ھذه المواقف موثقة جیًدا اآلن وتشمل الحانات والمطاعم والكنائس وأماكن العمل 
ومراكز الرعایة النھاریة وحفالت الزفاف والجنازات والحفالت ودور التمریض 

الموسیقیة وحفالت الكاریوكي ، على سبیل المثال ال الحصر. حتى خارج 
األماكن األكبر ، یجب حمایة االجتماعات واالتصاالت األخرى عن كثب. إذا 

كان الموزع الخارق في مجموعة صغیرة ، فسیكون االنتشار محدوًدا وستكون 
ھناك فرصة لالختبار والتتبع بفعالیة. تم تقییم استراتیجیة تنفیذ "مجموعات 

في المجموعة) في مراكز الرعایة النھاریة  10الفقاعات" الصغیرة (أقل من 
 وعملت بشكل جید لتجنب التعرض واسع النطاق.

 
 خطوات العمل:  •
o ى تجمعات القضاء على التجمعات الجماعیة! قال البعض إن مجرد القضاء عل

. أوافق على أنھ من COVID-19المجموعات الكبیرة سیسیطر على انتشار 
شأنھ أن یخفف من تأثیر الموزعة الفائقة ویسمح بحدوث تدخالت. الحد من 

 التجمعات الجماعیة األصغر أو تكوینھا بعنایة.
 

 COVID-19العلم حول مرض 
حدوث العدید  - COVID-19یلخص تقریر حدیث اآلثار غیر العادیة لعدوى 

من الجلطات الدمویة الصغیرة في الرئتین والدماغ واألعضاء واألنسجة األخرى. 
ال یحدث تلف في األعضاء واألنسجة بسبب الغزو المباشر للفیروس ، ولكن 

بسبب تحفیز تكون جلطة الدم التي تتضمن الصفائح الدمویة. حتى الخالیا التي 
یا العمالقة ، التي توجد عادة في نخاع العظام تنتج الصفائح الدمویة ، تسمى الخال

، لوحظت في الرئتین التالفتین. تخثر جلطات الدم تدفق الدم وتحرم خالیا 
األوكسجین. ھناك قلق من أن ھذا النوع من الضرر یمكن أن یؤدي إلى إصابة 
دائمة ، خاصة في حالة أنسجة القلب والكلى والدماغ ، باإلضافة إلى الرئتین ، 

 .COVID-19ا الھدف األساسي لـ وھم
 خطوات العمل: •
o .مطلوب مزید من البحث 



o  ، الحاجة لممیعات الدم ، كالعوامل المضادة للصفائح الدمویة مثل األسبرین
وإلى مزید من التقییم و الذي یمكن أن یحّسن النتائج. ومع ذلك ، یجب استخدام 

 یعانون من المایلوما.جمیع أنواع ممیعات الدم بحذر في المرضى الذین 
 

 فوائد العلم
أن یفید عملیة صنع القرار الیومیة بینما  COVID-19یمكن لفھمنا المتزاید لعلم 

نتجھ إلى األشھر الصعبة القادمة. بالفعل ، یتعرض عمال الرعایة الصحیة 
األبطال وفرق المستجیبین األولى لضغوط شدیدة في تكساس وأریزونا 

 .وكالیفورنیا وفلوریدا
ممكن تماًما من خالل  COVID-19ولكن بعد ھذه الطفرة ، فإن التحكم في 

التخطیط الجید واستخدام التكنولوجیا حتى یتوفر عالج حاسم مضاد للفیروسات 
أو لقاح. في الوقت الحالي ، من الضروري أن تظل آمنًا في المنزل وتحد من 

عطلة نھایة فرص التعرض للفیروس. یرجى وضع ذلك في االعتبار خالل 
األسبوع الرابع من یولیو. سیكون ھذا عاًما جیًدا لتجنب الحشود واالستمتاع 

 باأللعاب الناریة على التلفزیون.
یمكن أن تحتوي الغیوم الداكنة دائًما على خیوط فضیة  ، لذلك أتركك مع صور 
جمیلة للسحب من قبل الفنان المقیم في الدنمارك مورتن السكوجین للسماح لك 

االبتعاد وبناء قدرتك على الصمود ، والتي قد تكون مستنفدة وتحتاج إلى تعزیز. ب
 یرجى البقاء بأمان وصحة!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


