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یمكن أن یوجھ  الذي أفضل بكثیر ، من دواعي السرور أن نرى استمرار ھذا البحث المھم و جدیداً بینما نتطلع إلى ما نأمل أن یكون عاًما 
الطریق إلى اتخاذ قرارات تستند إلى أسس علمیة. تقدم مجموعة كاملة من المنشورات الحدیثة أفضل الممارسات لرعایة المایلوما. لسوء  

 جزًءا من استراتیجیاتنا اإلداریة في المستقبل المنظور.  COVID-19الحظ ، تظل طریقة التعامل مع عدوى 

 

 PET / CTاالستخدام القیاسي لفحص  
ھو األسلوب المقبول حالیًا لتأكید عدم وجود    CT/ التصویر المقطعي المحوسب  PET یعد التصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني

) MRD) و / أو الحد األدنى من المرض المتبقي (CRمرض المایلوما خارج نخاع العظام في المرضى الذین یحققون استجابة كاملة ( 
 لتكون سلبیة مقابل إیجابیة PET / CTأو أفضل. كانت المشكلة أنھ لم تكن ھناك معاییر تشیر إلى أن قطع  5إلى  10 سلبیًا عند المستوى

 

استخدمت دراسة جدیدة نُشرت في مجلة علم األورام السریریة ، مع الدكتورة إیلینا زاماني (جامعة بولونیا ، إیطالیا) كمؤلفة رئیسیة ، 
السلبیة في التجارب   MRDو  CRلتأكید   -دوفیل" لتصنیف نتائج الفحص على أنھا إیجابیة أو سلبیة  معاییر خاصة تسمى "معاییر 

). كانت النتائج ناجحة للغایة وتؤكد أنھ یمكن EMN 02 / HO95و  IFM / DFCI 2009السریریة مع المرضى المؤھلین للزراعة (
)  PFSالعظام لتقییم االستجابة والتنبؤ بتحسین البقاء على قید الحیاة بدون تقدم () ونخاع FLاستخدام االمتصاص في اآلفات البؤریة (

، مع   Deauvilleالحالیة باستخدام معاییر  IMWG) بطریقة موحدة جدیدة. نتیجة لذلك ، تم تحسین معاییر استجابة OSوالبقاء الكلي (
 . JCOتوفر التفاصیل الكاملة في مخطوطة 

وما إذا كان سیكون لدیھم النتیجة الممتازة   MRDحقًا القدرة على تقییم ما إذا كان المرضى سلبیین حقًا في ھذه أخبار رائعة وتعزز 
 المتوقعة. 

 

 أھمیة تعمیم خالیا المایلوما في الدم 
اك خالیا المایلوما في  ھناك اھتمام متزاید باستخدام اختبارات الدم الكتشاف خالیا المایلوما المنتشرة عند تقییم حالة المریض. إذا كانت ھن 

الدم ، فمن المؤكد أن المریض لیس في حالة مغفرة كاملة ، ومن المرجح أن یكون التقدم المبكر أو االنتكاس. یلخص منشور حدیث من  
واآلثار  فریق مبادرة أبحاث البجعة السوداء التابع لصندوق النقد الدولي الطرق المختلفة لالختبار ، باإلضافة إلى الدور البیولوجي  

 السریریة لخالیا الورم النقوي المنتشرة.

(قیاس التدفق الخلوي من الجیل التالي) شدیدة الحساسیة ، یمكن إجراء اختبار منتظم لدم المریض طوال مسار   NGFباستخدام طریقة 
وي المتعدد المشتعل) ،  (الورم النق SMM(االعتالل الجامائي وحید النسیلة ذو األھمیة غیر المحددة) إلى  MGUSالمرض ، من 

أصبح متاًحا على نطاق واسع ، فإنھ سیوفر مورًدا ممتاًزا لمراقبة    NGFواستجابة المایلوما النشطة وحاالت االنتكاس . نظًرا ألن اختبار 
 الذي تمت مناقشتھ أعاله.  PET / CTدقیقة لألمراض التي ستكون مكملة لفحص 

 

 

 

 

 



 لمرضى المایلوما   COVID-19تحدیثات 
في مرضى المایلوما. كما تعلمنا من العدید   COVID-19تلخص ورقة بحثیة حدیثة السمات السریریة لـ  :COVID-19عدوى  خصائص •

 من الدراسات اآلن ، فإن النقاط الرئیسیة ھي: 
ت  خطیرة للغایة بالنسبة للمرضى المصابین بالورم النخاعي النشط (الخارج عن السیطرة) في وق COVID-19تعد عدوى   -

 اإلصابة. ھؤالء المرضى معرضون بشدة للخطر ویجب أن یتلقوا أقصى قدر من الحمایة واإلدارة المبكرة. 
یوصى بالتطعیم ، كما ھو الحال مع االستخدام الصارم لألقنعة ، حتى قناعین ، كما أوصى الدكتور أنتوني فوسي ھذا األسبوع   -

 رة ، مثل التسوق في البقالة. ، لطبقة مزدوجة من الحمایة في المواقف عالیة الخطو
للصدر ألي مریض تظھر نتیجة اختباره إیجابیة للفیروس فحًصا مھًما للتحقق   CT یعد التصویر المقطعي المحوسب الفوري  -

 من أي إصابة مبكرة بالرئة. 
 تعتبر مراقبة مقیاس التأكسج النبضي أیًضا فكرة جیدة اللتقاط أي انخفاض مبكر في أكسجین الدم.  -
یكون  COVID-19إذا تم إدخال المریض إلى المستشفى ، فإن االستخدام المبكر لألجسام المضادة وحیدة النسیلة المضادة لـ   -

 ممتاًزا ، إذا كان متاًحا ، ویمكن النظر في استخدام دیكسامیثازون إضافي.
 

تم التشكیك في القیمة الدقیقة للتطعیمات في المرضى الذین یعانون من الورم النقوي بسبب  :قیمة التطعیمات في مرضى المایلوما •
  CLLحالتھم األساسیة المعرضة للخطر المناعي والتأثیر المحتمل للعالجات المستمرة للمریض. تقیّم دراسة حدیثة التطعیم في مرضى  

من ضعف المناعة ویخضعون   CLLلنخاعي. یعاني مرضى (ابیضاض الدم اللیمفاوي المزمن) ، وھو مرض مشابھ للورم ا
لبروتوكوالت العالج المعقدة. القضایا واألسئلة ھي نفسھا بالنسبة للمایلوما: كم عدد المرضى الذین قللوا من استجابة الجسم المضاد  

 للتطعیمات؟ وما ھو تأثیر العالجات المختلفة؟ 
وعة من اللقاحات ، قد ال یحقق التطعیم في كثیر من األحیان النتائج المثلى. وبالتالي ،  تشیر البیانات المحدودة إلى أنھ مع مجموعة متن

على الرغم من التوصیة بالتطعیم ، یجب أن تستمر اإلجراءات األخرى للحفاظ على الحمایة من العدوى المحتملة. یجب جمع بیانات  
 ى المایلوما. العالم الحقیقي بأسرع ما یمكن لتقییم المخاطر المستمرة لمرض

 COVID-19بعض األخبار السارة عن  •
في الوالیات المتحدة تستقر ، مع تخفیف القیود في عدة أماكن بما في ذلك   COVID-19یبدو أن االرتفاعات الكبیرة لـ  -

 كالیفورنیا 
 . ر عدوىھو أكثالذي   البریطاني الجدید ، و الفیروسإلى أن لقاحھم على األرجح یعمل ضد    Modernaتشیر تقاریر  -
 نأمل أن یستمر توافر اللقاح في التحسن ، خاصة مع الموافقات المعلقة للقاحات إضافیة.  -
 .COVID-19تعمل التدابیر البسیطة مثل األقنعة والتباعد االجتماعي واالحتیاطات األخرى على الحمایة من عدوى  -
خطر اإلصابة بأمراض خطیرة. یصف تقریر وتقلل من  COVID-19تتوفر األجسام المضادة وحیدة النسیلة المضادة لـ  -

 إیجابي حقًا ھذا األسبوع تعافي غوریال في حدیقة حیوان سان دییغو ، والتي عولجت بكوكتیل األجسام المضادة. 
 تتوفر "اإلسعافات األولیة النفسیة" األفضل لمساعدتنا جمیعًا على أن نكون أكثر مرونة في مواجھة الوباء.  -

 المستقبل من أجل العلم 
 تتقدم العلوم البیئیة بنتائج ستؤدي إلى مستقبل أفضل وأكثر اخضراًرا. مثاالن حدیثان: 

 المیاه المالحة.  تحلیة  یمكن استخدام تكنولوجیا الطاقة الشمسیة إلنتاج میاه عذبة جدیدة ونظیفة من -
ت وقود الطائرات وتقلیل االحتباس الحراري.  یمكن أن یكون لتكوینات الطیران التي تستخدمھا الطیور المفتاح لخفض انبعاثا -

" لتقلیل مقاومة الریاح. یمكن أن  Vفي نھج مبتكر ، تتطلع شركات الطیران إلى التعلم من الطیور التي تطیر في تشكیل "
 تستخدم الرحالت الجویة عبر المحیط األطلسي والمحیط الھادئ استراتیجیات مماثلة. 

العدید من فرق البحث ملتزمة بخلق مستقبل أفضل لنا جمیعًا ، بما في ذلك العلم الذي سیؤدي إلى الوقایة  إنھ ألمر رائع أن نرى 
من السرطان ، مثل المایلوما ، وعالجات أفضل وأبسط. لذا ، دعونا نحتفل بالطرق الجدیدة للمضي قدًما ، وعلى حد تعبیر 

 نرى وأن نكون النور! ن  اعة الكافیة ألشاعرة التنصیب الرئاسي أماندا جورمان ، نتحلى بالشج

 


