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في األسبوع الماضي ، استضاف صندوق النقد الدولي مائدة مستدیرة عالمیة لخبراء المایلوما لتطویر 
. شارك باحثو المایلوما من COVID-19) لوباء IMWGتوصیات مجموعة العمل الدولیة للمایلوما (

 منطقة آسیا والمحیط الھادئ وأوروبا والوالیات المتحدة. (المدخالت من أمریكا الالتینیة وشیكة).
أغسطس ،  27-25القادمة ،  IMWG 2020في قمة  IMWGفي حین أن جمیع المشاركین في 
لعالج مرضى المایلوما أثناء الجائحة الحالیة ، باإلضافة إلى  IMWGسیشاركون في تحدید إرشادات 

وباء مستقبلي ، استعرضت مجموعة العمل األولیة ھذه المعلومات المتاحة حالیًا وناقشت اإلرشادات  أي
 المؤقتة .

 
 ركزت مناقشتنا على ھذه المجاالت الرئیسیة األربعة:

 
 لدى مرضى المایلوما حول العالم. 19-. االختالفات الملحوظة في نمط عدوى كوفید 1
 

والجدول الزمني النتشاره في جمیع أنحاء منطقة آسیا والمحیط  COVID-19تم تحدید أصل جائحة 
الھادئ ، ثم إلى أوروبا والوالیات المتحدة ومناطق عالمیة أخرى. ثم لخصت كل مجموعة تجاربھا مع 

. تم بالفعل نشر النتائج حول ھذا الموضوع من قبل فرق بحثیة COVID-19مرضى المایلوما خالل 
 Mount Sinai ، Memorial Sloanإسبانیا والوالیات المتحدة (مقرھا المملكة المتحدة و

Kettering.جدول یلخص النتائج .( 
لدى مرضى المایلوما في آسیا. ھذا رائع ورائع حقًا.  COVID-19ھناك غیاب صارخ لحاالت عدوى 

ي جمیع أنحاء بعد أسئلة المتابعة المتكررة من المشاركین في المائدة المستدیرة ، لیس ھناك شك في أنھ ف
. COVID-19في مرضى المایلوما وال وفیات مرتبطة بـ  COVID-19آسیا لم تكن ھناك إصابات بـ 

استثناءات طفیفة ھي الصین وأسترالیا ، حیث لوحظت حاالت نادرة وربما حدثت حالة وفاة واحدة أو 
 حالتین.

مایلوما في آسیا؟ أشارت لدى مرضى ال COVID-19ما الذي یفسر عدم وجود حاالت اإلصابة بعدوى 
 مناقشة المائدة المستدیرة إلى عدة عوامل:

 التحذیرات التقلیدیة في آسیا بشأن األمراض المعدیة واالستخدام المتكرر لألقنعة في األماكن العامة.• 
تنفیذ سریع للغایة لتدابیر الصحة العامة الممتازة بناًء على التجارب السابقة مع السارس وغیره من • 
 ألمراض. في تایوان ، على سبیل المثال ، تم على الفور اتخاذ تدابیر صحیة عامة ممتازة.ا

االنخراط المتكرر لمراكز اإلحالة المتخصصة في رعایة مرضى المایلوما. لدى صندوق النقد الدولي • 
ه ). ضمن ھذAMNشبكة التجارب السریریة في جمیع أنحاء آسیا تسمى شبكة المایلوما اآلسیویة (

المجموعة ، یقوم المحققون المتمرسون بتنفیذ إرشادات المایلوما الخاصة بآسیا التي نشرتھا المجموعة. 
 ھذا ساعد بال شك.

"ساللة ووھان" في آسیا. تشیر الدالئل اآلن إلى ظھور ساللة جدیدة  COVID-19التعرض المبكر لـ • 
ثر عدوى ولھا أنماط مختلفة من األمراض. في أوروبا ، خاصة في منطقة لومباردي بإیطالیا ، وھي أك



أصبحت ھذه الساللة األكثر عدوى فیما بعد ھي الساللة المھیمنة في نیویورك ، وبقیة الوالیات المتحدة 
(تنتشر من الشرق إلى الغرب ، ثم الجنوب) ، وكذلك على مستوى العالم حیث لم یتم حظر السفر. 

، تم حظر السفر إلى آسیا. وھكذا ، تجنب المرضى  بحلول الوقت الذي ظھرت فیھ ھذه الساللة
. على العكس من ذلك ، في COVID-19اآلسیویون إلى حد كبیر التعرض لساللة أكثر خطورة من 

، ولسوء الحظ ، حدث عدد كبیر  COVID-19الوالیات المتحدة وأوروبا ، ظھر المزید من إصابات 
 من الوفیات.

السریعة في آسیا ، ظل مستوى انتشار المجتمع منخفًضا. لم تكن ھناك مع تنفیذ تدابیر الصحة العامة • 
ارتفاعات كبیرة تتجاوز الزیادة الھائلة األصلیة في ووھان ، حیث ربما أصیب مریض المایلوما في 
بعض األحیان ، ولم تكن موارد المستشفى غارقة ، كما حدث في إیطالیا وإسبانیا والمملكة المتحدة ، 

 جمیع أنحاء الوالیات المتحدة وحول العالم. وبالتتابع في
 

تؤكد النتائج الواضحة لعدوى فیروس كورونا المستجد في أوروبا والوالیات المتحدة (خاصة في المملكة 
المتحدة ونیویورك) الخطر على مرضى المایلوما ، خاصةً في حالة وجود مرض نشط و / أو في حالة 

٪ للمرضى الذین یعانون من  30-20معدل الوفیات بنسبة وجود أي أغراض ذات خطورة أعلى. إن 
 إن أمكن. COVID-19مضاعفات خطیرة في الرئة ھو تحذیر ھائل لتجنب التعرض لعدوى 

 إن منع التعرض وااللتھابات في مرضى المایلوما ھو األولویة األولى اآلن!
 
 . تدابیر السالمة لمرضى المایلوما.2

مستدیرة بشدة الحاجة إلى االلتزام بتدابیر السالمة ، بما في ذلك ارتداء أید المشاركون في المائدة ال
األقنعة ، والتباعد الجسدي ، وتجنب االزدحام والمساحات الداخلیة الضیقة ، وتوظیف الحذر في 

 النظافة. كما أكدت مراًرا وتكراًرا في المدونات السابقة ، تعد المساحات الخارجیة أكثر أمانًا من األماكن
 الداخلیة.

نفسھ بدالً من األجسام المضادة) في الوالیات  COVID-19أثار االفتقار إلى قدرة االختبار السریع (لـ 
المتحدة قلق المشاركین في المائدة المستدیرة. ھذا یحد بشدة من القدرة على االختبار والتتبع والحجر 

المستمر والعدید من الوفیات. لقد أُعلن  الصحي بفعالیة. ھذا النقص الخطیر یؤدي إلى انتشار المجتمع
للتو أن شركتین ستحاوالن تكثیف الجھود لتوفیر قدرة اختبار سریعة ، ولكن لیس على نطاق أو إطار 

 زمني من شأنھ أن یساعد في تھدئة الزیادات الحالیة.
حور حول وھذا یعني أیًضا أن عملیات اإلغالق اإلستراتیجیة أو ما یسمى باإلغالق الذكي المتم

مجموعات جدیدة أمر مستحیل حقًا. وبالتالي ، فإن االحتمال الذي ال یحظى بشعبیة كبیرة بإغالق أوسع 
 سیكون حتمیًا تقریبًا.

سیكون من الرائع لو تمكنا من اخذ زمام المبادرة في نیوزیلندا. بعد اإلغالق األولي ، تم تخفیض 
ع حاالت جدیدة ھذا األسبوع جنوب أوكالند (المصدر یوًما. ظھرت أرب 102اإلصابات إلى الصفر لمدة 

األصلي غیر معروف حتى اآلن). من خالل اإلغالق االستراتیجي المحلي واالختبار السریع والتتبع 
والحجر الصحي ، یجب أن یكون من الممكن تحطیم ھذه المجموعة الصغیرة الجدیدة على الفور تقریبًا. 

 ل بھا األشیاء.ھذه ھي الطریقة التي یجب أن تعم
 
 . عالج المایلوما أثناء الجائحة.3



التوصیة األساسیة من المشاركین في المائدة المستدیرة ھي أنھ ینبغي بذل كل جھد للوصول إلى أفضل 
العالجات  لمعالجة  الورم النقوي والحفاظ على الھدوء. یجب أن یكون ھذا ھو الھدف. إذا كانت ھناك 

، فیمكن استخدام مجموعة متنوعة من خیارات  COVID-19عدوى زیادة مجتمعیة في حاالت 
 الطوارئ ، بما في ذلك:

مواعید التطبیب عن بعد لتقلیل الحاجة إلى زیارات العیادات والمستشفیات. قد یكون ھذا خیاًرا مفیًدا • 
 مستمًرا لعدد من المرضى.

 التقلیل مؤقتًا من الحقن الوریدي للبیسفوسفونات.• 
 إذا كانت موارد المستشفى مصدر قلق. -CAR Tأو  ASCTجات تأخیر عال• 
 استخدم الخیارات الفمویة ، ولكن لیس إذا كانت فعالیة العالج معرضة للخطر.• 
تقلیل الجرعات أو تعدیل األنظمة لتجنب العدوى ، إذا لزم األمر. لكن الھدف ھو العودة إلى استخدام • 

 كن.العالجات الموصى بھا في أقرب وقت مم
 
 .COVID-19. خیارات جدیدة لعالج و / أو إدارة 4

 تضمنت الخیارات قید المناقشة من قبل المشاركین في المائدة ما یلي:
، وأفضل طریقة  COVID-19استخدام مخففات الدم. لقد بدأنا للتو في فھم مشكلة التخثر الدقیق في • 

 الستخدام ممیعات الدم.
 بالزما النقاھة. ردود فعل متباینة حول فعالیة• 
 حالة اللقاحات للمصابین بضعف المناعة و / أو السكان المسنین.• 
االفتقار إلى أي فوائد دراماتیكیة أو غیر متوقعة للعالجات الموصوفة مثل الدیكسامیثازون أو • 

 اإلنترفیرون أو الكوكتیالت األخرى المضادة للفیروسات.
م بھ فیما یتعلق بتجارب العالجات واللقاحات المضادة للفیروسات ھناك الكثیر من العمل الذي یتعین القیا

من أجل تحقیق كل ھذه الجھود المدھشة. أثار اإلطالق المبكر للقاح من روسیا الكثیر من المخاوف. 
كیف نعرف حقًا أن اللقاحات التي یتم طرحھا في السوق ھي حقًا آمنة وفعالة بشكل كاٍف ، خاصةً للفئات 

 مسنین وذوي المناعة الضعیفة؟الضعیفة وال
نحن نعرف اآلن أكثر بكثیر مما كنا نعرفھ في بدایة الوباء ، حیث تحمي التدابیر مرضى المایلوما من 

. وفي األشھر الثالثة الماضیة ، ظھرت عشرات الدراسات الجدیدة التي تحتاج COVID-19عدوى 
أكبر من الباحثین من جمیع أنحاء العالم لمقارنة إلى تقییم. تتمثل خطوتنا التالیة في الجمع بین مجموعة 

تقریًرا نھائیًا بعد  IMWGالتجارب ووضع إرشادات للعمل في مواجھة أزمة صحیة عالمیة. ستصدر 
 الكاملة في وقت الحق من ھذا الشھر. سوف ابقیك على اطالع! IMWGانعقاد قمة 

 
 


