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  افتراضیة بطریقة) IMWG( الدولیة المایلوما  عمل لمجموعة عشرة الحادیة السنویة القمة الدولي النقد صندوق استضاف
  التي قام بھا  المایلوما  أبحاث أحدث على ركزت القمة    اإلنترنت عبر انعقادھا  من الرغم  علىو. أغسطس 26-25 في

 . العالم  حولمن  خبراء

  التفاعلیة الشاشات من جدار باستخدام وذلك  IMWG من عضًوا 60  لـالمشاركة الفعالة  مبتكرةال منصةال أتاحت 
  تلك من التعلیقات ومشاھدة رباعیةو وثالثیة ثنائیة محادثات إجراءب والذي سمح. اللجنة وأعضاء المتحدثین مع للتواصل

 الشاشات الموجودة على الحائط. 

  نفس في  نجلس جمیعًا  كنا  أننا  شعرت): "مینیسوتا  ، روتشستر ، Mayo Clinic( كومار شاجي الدكتور أشاركما و
 إضافیین .  ومراقب مشارك 100 من أكثر من الدردشة مربع عبر إضافیة تعلیقات وصلت ".الغرفة

 ، القصص ومشاركة ، التحدث بشكل مباشر مع بعضھم   على والقدرة ،للقاء الشخصي  افتقدو الجمیع أن من الرغم على
 . للقمة التقلیدیة بالبنیة االحتفاظ تمإال انھ 

  في deCODE الوراثة  لعلم التنفیذي والرئیس  المؤسس (، ستیفانسون كاري البروفیسور  قبل منتم إلقائھا  العام افي ھذ
 أعضاء العمل  مجموعة لجنة قدمت من قبل  تقاریر وأربعة ؛ عامة محاضرة مواضیع أربعة ؛ )أیسلندا ، ریكیافیك
IMWG . 

 : النقاط أھم یلي فیما . یومین استمر الذي الحدث من السریعة الوجبات من العدید ھناك كان

 الرئیسي الخطاب 

  في العمل من عاًما  20 من أكثر على بناءً  السكانیة الوراثة علم  عن رائعة محاضرة ستیفانسون البروفیسور قدم
deCODE .أن ضرورة على وشدد. للمرض إستقبال  على الفردیة الجینیة الطفرات وتأثیر أصل فھم  على الجمھور ساعد  

 . الجسم في تأثیر لیكون لھا  المعینة الطفرات ذات  للخالیا  النسیلي للتوسع یكون

  المستمر العمل  كبیر بترقب اآلن ننتظر. IgM-type MGUS علىاألبحاث   من القلیل سوى ھناك یكن لمحتى اآلن 
  الدولي النقد لصندوق التابع Black Swan لمبادرة التابع iStopMM مشروععلى  كریستنسون سیغوردور للبروفیسور

 . البالزما  خالیا  واضطرابات عام بشكل MGUS الضطرابات  الجیني األساس عن الكشف  في للمساعدة

 عامة  محاضرات 

 األمامي  الخط عالج •

  ھو) ھولندا ، للسرطانErasmus MC   مركز( سونیفیلد بیتر البروفیسور برئاسة ، الجلسة ھذه في  األساسي السؤال كان
  اللجنة ھذه قدمتھا  التي اإلجابة كانت. المواجھة خط في  - رباعي - أدویة أربعة من مزیج استخدام نحو نتجھ كنا  إذا ما 

 .حاسمة بنعم

  ، توائم ثالثة على) مینیسوتا  ، روتشستر ، Mayo Clinic( راجكومار فینسینت  الدكتور قدمھا  التي التقدیمیة العروض بعد
 ،  توائم أربعة على) بوسطن  ، للسرطان فاربر دانا  معھد( ریتشاردسون بول والدكتور



 الجمع أن حاسم بشكل إلظھار الدراسات من مزید إلى حاجة  ھناك أن الواضح من كانعلى سبیل المثال  
  أفضل بقاء عنھ ینتج) Daratumumab (Dara) + Velcade (V) + Revlimid (R) + dexamethasone (d(بین

  المتبقیة األمراض  من األدنى الحد تقییم ، التالي بالموضوع مباشرة المناقشة ھذه ارتبطت. وحده VRd ثالثي مقابل
)MRD .( 

 )MRD( المتبقیة األمراض من األدنى الحد تقییم

 والتي شملت تغطیة :) إسبانیا  ، نافارا جامعة( میغیل سان خیسوس البروفیسور برئاسة ، الجلسة ھذه كانت

 ). ماساتشوستس ، بوسطن ، للسرطان فاربر دانا  معھد ، مونشي نیخیل دكتور( نھایة كنقطة MRD اختبار دور •

 ). إسبانیا  ، نافارا  جامعة ، بایفا  برونو دكتور( حالیًا  متاحة MRD اختبارات •

 ). إسبانیا  ، نافارا جامعة ، ماتیوس فیكتوریا  ماریا . د( المحتمل للعالج بدیالً  مؤشراً   MRD یكون أن یمكن ھل •

MRD بفارغ  ننتظر  كلنا . جًدا طویلة لفترة  الحیاة قید على البقاء إمكانیة إلى مبكر وقت في تشیر أساسیة نھایة نقطة ھي  
 وھي ، i2TEAMM قبل من البیانات تقدیم یتم! والدواء الغذاء إدارة قبل من بدیلة نھایة كنقطة MRD موافقة الصبر

  على متفوقة بدیلة نھایة كنقطة MRD اختبار صحة من التحقق  على یعملون المایلوما  في الدولیین الباحثین من مجموعة
 ھو. للمایلوما  السریریة التجارب في) صارمة كاملة استجابة( sCR حتى أو) كاملة مغفرة( CR مثل ، التقلیدیة النھایة نقاط

 .المقبلة األشھر في الموافقة  بشأن حقیقي تفاؤل

 
 المناعیة  العالجات  •

  Mayo Clinic( لین یي والدكتور) فرانسیسكو سان ، كالیفورنیا  جامعة( مارتن توماس الدكتور ترأسھا  التي ، الجلسة ھذه
  CAR دور سیكون ماذا: القمة  في االھتمام من قدر بأكبر  حظي الذي الموضوع قاما ببحث  ،) مینیسوتا  ، روتشستر ،

 الخصوصیة؟ ثنائیة المضادة  األجسام عن وماذا التائیة؟ الخالیا 

 .  CAR T*  الفقیر الرجل *بأنھم ھؤالء) كاروالینا  نورث ، شارلوت ، ھیلث أتریوم( عثماني سعد الدكتور وصف حیث

 الثاني الیوم وفي( والدواء الغذاء إدارة قبل من للتو علیھ الموافقة تمت قد) بیالماف( مافودوتین بالنتاماب أن حقیقة كانت
 ) األوروبیة األدویة وكالة قبل منكان محطط اھتمام  ، القمة من

  متاح إنھ. االنتكاس بیئة في قوي مناعي كعالج BCMA لـ المضاد الجدید  العامل ھذا الستخدام كبیر حماس ھناككان 
 .أسابیع ثالثة كل مرة ، سھل ستخدامإ جدول ولھ") الرف علىمن (" بسھولة

  یتحرك وسوف خاصة مكانة لھ سیكون الجدیدة المناعیة العالجات من عالج كل أن ھو السائد الشعور كان ، عام بشكل
  الخالیا  عالجات باستخدام تحقیقھا  یتم التي جًدا والعمیقة المسبوقة غیر االستجابات من لالستفادة العالج نموذج في مبكًرا
 . بیالماف المضاد الجسم عن فضال.  CAR T التائیة

  والذین الخطورة شدید مرض من یعانون الذین للمرضى جذابًا   خیاًرا تكون أن یمكن CAR T-cell عالجات أن لوحظ
  الخصوص وجھ على CAR التائیة الخالیا  عالجات أن مفادھا فكرة أیًضا  ھناك. MRD سلبیة استجابة لھم یكون أن یمكن

  كل من مھًما  جزًءا المریض تفضیل سیظل). الذاتیة الجذعیة الخالیا  زرع( التقلیدي ASCT استبدال إلى األمر بھا  ینتھي قد
 . اإلدارة مناقشات من األنواع ھذه

 بنك إلى باإلضافة ، BCMA ضد بعالجات عولجوا الذین  للمرضى سجل إنشاء مناقشة تمت ، البحثي الجانب على
 . االفتراضي األنسجة



 

 االنتكاس  عالجات  •

) أریزونا  ، فینیكس ، المترجمة الجینومیات أبحاث معھد( میخائیل جوزیف الدكتور برئاسة ، الجلسة ھذه في ما  أبرز كان
 لقد). فرنسا  ، نانت جامعة مستشفى( مورو فیلیب الدكتور قدمھا  التي ،" RRMM لـ الجدیدة IMWG إرشادات" مراجعة ،

  ھو ما  حول مھمة مناقشات ظھرت. والنشر للتقدیم جاھزةأصبحت   النھائیة المخطوطة لكن ، صعبًا  مشروًعا  ھذا كان
 . العالم من كثیرة أجزاء في حقًا  ممكن ھو  وما  بھ موصى

  تتوفر وال تعویضھا  یتم ال ، daratumumab + pomalidomide + dexamethasone مثل ، التركیبات من العدید 
 . بالفعل

  تزال ال. للمرضى  عادل وغیر لألطباء  حقًا  محبط  أمر یعتبر ھذاو. فعالیة  األقل األنظمة استبدال یجب ، لذلك نتیجة 
 . المنال بعیدة الواسعة الحلول

 

 العمل  مجموعة  لجان

 : یلي  ما  IMWG قمة عمل مجموعة تقاریر من البارزة النقاط تضمنت

  Mayo Clinic( موراي دیفید الدكتور قدمھ ، الكتلي الطیف مقیاس الستخدام التوجیھیة للمبادئ المرتقب للنشر ملخص •
 ومراقبة التشخیصي  االختبار من كل في ثورة ھذه للغایة  الحساسة الدم اختبار تقنیة ستحدث). مینیسوتا  ، روتشستر ،

 .القادمة السنوات في االستجابة

  ھذه. وماتیوس كومار. د قدمھ ،) 20/ 2/20 نظام( الخطورة عالي المحترق النقوي  الورم لتحدید الجدیدة المعاییر •
 .نشرھا  یتم أن وشك على أیضا   المعاییر

  بتأیید حظیت والتي ،) ولین مارتن الدكتورة بقیادة(  المناعي العالج لجنة  قبل من لھا   المخطط والدراسات المشاریع •
 .كبیر

 ، الیونان ، أثینا  جامعة ، تربوس إیفانجیلوس الدكتور بقیادة( العظام لجنة قبل من القادمة والخطط العدیدة اإلنجازات •
 ).نیویورك ، بارك روزویل ، ھیلینجاس جینس والدكتور

 

 IMWG 2020 جوائز

  عن اإلعالن تم ، ذلك ومع ! العام ھذا ممكنة تكن لم للجائزة الشخصیة التقدیمیة العروض ألن حقیقیة أمل خیبة كانت لقد
  2020 لعام الحیاة مدى إلنجازات كایل  2020 روبرتأ .   لجائزة كمتلقي) فرنسا  ، لیل جامعة( فاكون تیري البروفیسور

  وبدالً . المتمیز  لإلنجاز دوري جائزة.  جي براین جائزة على) سنغافورة جامعة - تشنج جو وي البروفیسور(  وحصل ،
 . جزیلینال  والتقدیر الشكر المستلمین كال قدم ، الرسمي الحفل من

 

 

 

 



 2020 لعام IMWG لقمة الختامیة  الجلسة

 قدمھا   التي المتحدة للوالیات  األمامي الخط خیارات من العالج لخوارزمیات مناقشة الختامیة الجلسة تضمنت ، كالعادة
 .  المنعكس اإلعداد في  خیارات مورو الدكتور قدم  بینما  ، راجكومار فینسینت الدكتور

 .مشھورین خبراء من  تأتي ألنھا  ، كبیر بتقدیر لألطباء العملیة التوصیات ھذه تحظى

"  الحائط على" IMWG وأعضاء اللجنة أعضاء بین للغایة ومثمرة حیویة ومناقشة ، مفتوحة أسئلة بجلسة  ذلك تابعنا 
 .الدردشة مربع عبر شاركوا الذین وأولئك

 كایل بوب الدكتور كان المقبل العام لقمة اقتراحات ذلك  في بما  ، تھمھم التي األسئلة بطرح للكثیرین الشكل ھذا سمح 
  عاًما  العشرین مدار على المایلوما  عالجات في إحرازه تم  الذي المذھل التقدم ووصف ، وجیزة لفترة االنضمام  على قادًرا

 !للجمیع رائعًا  عالًجا  كان لقد قائال. الماضیة

 IMWG لقمة المشاركون والرؤساء  دوري سوزي التنفیذي والرئیس والمؤسس الدولي النقد صندوق رئیس ، الختام في
  جمیع ومساھمات النشطة للمشاركة تقدیرنا  عن وأنا   ومورو میغیل وسان راجكومار أعرب لقد  قائلین تحدثوا. 2020

 . المشاركین

  السریري  التعلیم ، األول الرئیس نائب( بایك لیزا: الكوالیس وراء ومن الدولي النقد صندوق لفریق وشكًرا تھانینا 
  أبیجیل ،) أول أبحاث مشروع منسقة( لیمایو أمیرة ،) والفعالیات االجتماعات مدیرة( ریردون  أنابیل ،) البحث ومبادرات
  منتج( سانتوس ومیكو ) االجتماعات ، إداري مساعد( أوكونور میغان ،) الضیوف وعالقات) االجتماع  تسجیل( جوزمان

 ).الویب

  التعاون مواصلة من العالم أنحاء جمیع  في الباحثون تمكن. حقًا  یُنسى ال لیومین الفرید االفتراضي لقاءال ھذا إنشاء لقد كان 
 . للمرضى رائعة نتائج عن تسفر والتي  IMWG اجتماعات جمیع سمات من سمة تعتبر التي والتفاعالت


