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 رزة. ھناك العدید  من األخبار الرائعة المتعلقة بالمایلوما ھذا األسبوع والتي تستحق المشاركة. من أیسلندا إلى الصین ، وھنا النقاط البا

 "Nature Medicineفي أیسلندا المنشور في  مجلة " IStopMMمشروع 
 

المدعوم من صندوق النقد الدولي (یعالج مسح أیسلندا أو یمنع المایلوما المتعددة) في أیسلندا   ISTOPMMأخبار رائعة لمشروع ھناك 
 ریكیافیك ، أیسلندا).-الذي یرأسھ المحقق الرئیسي الدكتور سیغوردور ي. كریستنسون (أستاذ أمراض الدم ، جامعة أیسلندا

 
) في السكان الذین تم فحصھم للتو في المجلة الشھریة المرموقة ،  SMMمرة انتشار (حدوث) المایلوما ( تم نشر تقریر جدید لتوثیق ألول

Nature Medicine 
 

 ومجتمع المایلوما ككل. ISTOPMMھذا مھم للغایة لكل من مشروع 
لندا): "نحن فخورون باإلبالغ عن ریكیافیك ، أیس-(جامعة أیسلندا Sigrún Thorsteinsdóttirكما الحظ المؤلف الرئیسي للدراسة ، 

مخاطر التقدم إلى المایلوما المتعددة ، نظھر في دراسة الفحص ھذه أن الفحص یمكن أن یحدد -) ... SMMانتشار المایلوما المتعددة (
 [الباقي أو ثلث] المرشحین المحتملین للعالج المبكر ... [والمناھج العالجیة المحتملة]. " 

 
 

 توقع: انتشار عالي غیر م
ھو   SMMفرد من السكان األیسلندیین. كان انتشار  75000ھي القدرة على فحص أكثر من   ISTOPMMھناك قوة كبیرة لدراسة 

في  1.1أكثر مما كان متوقعًا. زاد معدل االنتشار مع تقدم العمر ، مع  -عاًما أو أكبر  40في المائة بین الذین تتراوح أعمارھم بین  0.5
عاًما أو أكبر. یبلغ متوسط   80في المائة بین الذین تتراوح أعمارھم بین  1.6عاًما أو أكبر ، و  70ن تتراوح أعمارھم بین المائة بین الذی

 في خط التقاریر السابقة.  -عاًما  70ب   SMMعمر األفراد الذین تم تشخیصھم بـ  
 

 في المائة من خالیا البالزما في نخاع العظام. 10م> في ھذه الفوج الذي تم فحصھ لدیھ SMMمن الجدیر بالمالحظة أن جمیع مرضى 
  -) MGUSیمكن أن یكون ھذا ھو المؤشر الرئیسي للمرض خارج اعتالل الجامب أحادي النسیلة من مرحلة األھمیة غیر المحددة (

 . SMMل  20/20/20وھو اكتشاف مھم نظًرا لوجود مثل ھذا الخالف في نماذج المخاطر السریریة في 
قد أنتج نتائج مشجعة للغایة ، مما یدل على قیمة الفحص السكاني. ومع ذلك ، یجب   ISTOPMMمؤلفون التأكید على أن مشروع یرید ال

لنتائج التجربة العشوائیة التي تقیم البقاء على قید الحیاة ونوعیة  SMMو  MGUSأن ننتظر أي توصیة قویة لتنفیذ الفحص المنھجي لـ 
 الحیاة.

 ك ، نحتاج إلى تحسین االستراتیجیات الموجھة للبیولوجیا لتقییم خطر التقدم للمرضى األفراد بشكل أفضل.باإلضافة إلى ذل
 

 الخالصة:
ومع ذلك ، ھناك تفاؤل كبیر بأن العدید من األسالیب المبتكرة الجدیدة ستظھر وتؤدي إلى نتائج محّسنة لألفراد الذین تم فحصھم ،  

، فإن العدید من المشاریع مستمرة في  ASHعالیة الخطورة. كما كان واضًحا في تقاریر    SMMوخاصة أولئك الذین یعانون من 
ISTOPMM  .ویتم توقع العدید من المنشورات اإلضافیة في األشھر المقبلة. أوقات مثیرة ، في الواقع ، لمشروع الفحص الفرید ھذا 

 
 INDعقاقیر لتطبیق ) تصریح إدارة األغذیة والGC012Fالصیني ( Car Tیتلقى منتج 

إعالنًا مھًما حدیثًا بأنھا تلقت تصریًحا لتطبیقھا الجدید للتحقیق في األدویة  Gracell Biotechnologiesفي بیان صحفي ، أصدرت 
)IND) من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (FDA  ریة لعالج العالج المایلوما المتعددة الحرا 2ب/ 1) لبدء تجربة سریریة من المرحلة
)RRMM .( 
 



"GC012F  ھو مرشح عالجي للسیارة العالجیة المستضد مستضد نضج الخالیاB (BCMA و (CD19  ویستخدم منصة تصنیع ،
Fastcar  الخاصة بـGracell (IIT في الیوم التالي. السالمة والفعالیة في (RRMM  ، والمیلكوما المتعددة التي تم تشخیصھا حدیثًا ،

 اللمفاویة غیر الھوودجكین. والخالیا 
في   GC012Fبیانات سریریة متابعة طویلة األجل من  Gracellالكونغرس الھجینة ، قدم  2022في جمعیة أمراض الدم األوروبیة  

RRMM  100والتي أظھرت معدل سلبي للمرض المتبقي بنسبة ) ٪MRD في جمیع المرضى الذین عولجوا ، "وفقًا للبیان الصحفي (
 . Gracellلـ 
 

GC012F  ھو نھج سیارة فرید تم تطویره وقد تم اختباره بالفعل في الصین. تجدر اإلشارة إلى أنGC012F   تلقى تعیین األدویة
 .2021األیتام من إدارة األغذیة والعقاقیر في نوفمبر 

على   BCMAن . یتم التعبیر عCD 19) ومستضد آخر ، B (BCMAفي وقت واحد عامل نضوج الخالیا  GC012Fیستھدف 
 نطاق واسع على خالیا المایلوما ویستھدفھا العدید من العالجات المناعیة األخرى.

CD-19   .أعرب عن خالیا أكثر نضًجا. األمل ھو أن یشمل ھذا الخالیا أقرب إلى الخالیا الجذعیة المایلوما أو أصل استنساخ المایلوما 
 

وھي عملیة تصنیع في الیوم التالي طورتھا الشركة. یعد التوفر السریع  -fastcarھذا  CAR Tباإلضافة إلى ذلك ، یستخدم مرشح 
 ھو تطور مثیر للغایة وسیسرع الوصول إلى المرضى.  CAR Tلمنتج 

 
من الجمعیة األمریكیة ألمراض الدم التي   2022في االجتماع السنوي لعام  CAR Tأصبح مجتمع المایلوما على درایة بھذا العالج  

 ASHمدونتي السابقة وكذلك في سلسلة مؤتمر ما بعد ناقشتھا في 
تم تقدیم نتائج الدراسة في خطوط المایلوما عالیة الخطورة من قبل خوان دو ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، مدیر قسم أمراض الدم ،  

في مجموعة عمل المایلوما الدولیة  مستشفى تشانغتشنغ بجامعة الطبیة البحریة في شنغھاي ، الصین. الدكتور خوان دو ھو أیًضا محقق
)IMWG.وعضو في لجنة العالجات المناعیة في صندوق النقد الدولي ( 

نتیجة رائعة للغایة! -MRDفي المائة سلبیة  100مریًضا ، حیث حقق   17أثبت المنتج أنھ تم تحملھ جیًدا بین المجموعة األولیة التي تبلغ 
 ر الفریق موافقة إدارة األغذیة والعقاقیر في الصین.تستمر ھذه التجربة في التوسع مع انتظا

 
 الخالصة

 مشجع. ھناك المزید من التطورات في كل من الصین والوالیات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر.  CAR Tھذا ھو نھج  
 
 
 
 


