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 (®Pepaxto) فلوفینامید  ملفالن على (FDA) والدواء الغذاء  إدارة  وافقت  ،  فبرایر  26 في
  المرضى في  للعالج المقاومة  أو  المنكسرة المایلوما لعالج  دیكسامیثازون مع باالشتراك

  مثبط ، IMiD ذلك  في بما ، المسبق  العالج من األقل على أسطر  أربعة  تلقوا الذین
 .CD38 موجھ النسیلة أحادي  مضاد  وجسم . البروتیاز

 

  عامل ھو ®Pepaxto فإن  ، السریري األورام  علم مجلة من 2021 مارس 1 إلصدار وفقًا
  الثانیة المرحلة في تقییمھ تم  فئتھ في عامل أول   وھو ،  التالي الجیل من النیتروجین  خردل

 إجمالي استجابة معدل  عن وأسفرت  مریًضا 157 التجربة شملت  HORIZON  تجربة من
  ملف كان. المستجیبین المرضى في  شھًرا  8.5 لمدة  التقدم  من خالٍ  بقاءPFS و٪  29 قدره 

  بول  الدكتور الرئیسي المؤلف  إلیھ توصل  الذي واالستنتاج ، مقبوالً  األمان تعریف
 االنتكاس  بأمراض المصابین للمرضى مھم جدید  عالج  ھو Pepaxto أن ھو ریتشاردسون

  تتم حیث  ، العشوائیة OCEAN تجربة في  أكبر  بشكل النتائج تقییم یتم. للحرارة المقاومة أو
 .دیكسامیثازون إلى  باإلضافة بومالیدومید مع النتائج مقارنة

 

  إلى نتطلع. فریدة جدیدة  عمل بآلیة متاح آخر  خیار لدیك  یكون أن الرائع   من: السفلي الخط
 .السابقة المرض  ظروف في  مختلفة مجموعات مع التجارب  من مزید

 

 CAR T-idecabtagene vicleucel  العالج تجربة نتائج: NEJM في  نُشر

 

  من یعانون الذین للمرضى ID-cel تجربة  من الثانیة المرحلة نتائج نشر  تم ،  فبرایر  28 في
 ،  الدراسة ھذه  في. NEJM في  للحرارة المقاومة المایلوما



  نضج  مستضد الستھداف مصممة) بھم خاص بمعنى ، ذاتیة( تي بخالیا المرضى  عولج 
  تلقى ، تسجیلھم تم مریًضا 140 بین من. النقوي  الورم سطح على) BCMA( البائیة الخالیا

٪  33 مع ، OR) 73٪( اإلجمالي االستجابة معدل كان. سي  دي إي   فئة من عالًجا 128
  عند) المتبقي المرض  من األدنى الحد( سلبیًا  MRD٪ 26 وحقق ) CR( كاملة استجابة  شھد

  السیتوكین  إطالق  ومتالزمة الدم تعداد مستویات  انخفاض كان. 5- إلى 10 المستوى 
)CRS (أعلى أو  3 الدرجة فإن ، ذلك  ومع . شیوًعا  السامة التأثیرات أكثر  )من) شدیدة  CRS  

 . المرضى من فقط ٪   5 في حدثت

 

  ، شھًرا 10.7 االستجابة  مدة متوسط بلغ  حیث  ، للغایة واعدة  النتائج كانت ،  عام بشكل
  المرضى. شھًرا  19.4 لمدة  الكلي  والبقاء  شھًرا   PFS  8.8 تقدم  بدون  الحیاة قید  على والبقاء
 . شھًرا   19 إلى  تصل أطول استجابة مدة  لدیھم كانت أفضل  أو كاملة استجابة حققوا  الذین

 

  عام  نطاق في  مغزى ذات استجابات حققوا   المرضى   ثلث من یقرب ما أن  ھو السار  والخبر
  العالج من نوع أي  من الحیاة  فترة من  ممتازة نوعیة أتاح مما ، أفضل  أو عامین إلى

 !  كبیرة فائدة  وھي - النخاعي  للورم  المضاد التقلیدي

 

  التوصیات   وستتوفر ، والعقاقیر  األغذیة  إدارة  في للمراجعة حالیًا Ide-cel  عالج یخضع
 . الشھر  ھذا من الحق وقت   في المحتملة الرسمیة بالموافقة  المتعلقة

 

 :   مؤخًرا منشورة أخرى أوراق 

 

 المایلوما في المناعي  التنظیم عدم  •

 

  فھًما أول كمؤلف Blood with Kyehei Nakamura مجلة في ممتازة مراجعة تقدم 
  الجھاز أن  یكتب. المایلوما مرضى لدى المناعیة لالستجابة الدینامیكیة والطبیعة للتعقید

  وتطور  السكون بین التوازن یضبط  متغیر كمقاوم یعمل) "العادي أو ( المضیف المناعي



)  العظم نخاع في النخاعي بالورم المحیطة  تلك( المختلفة اللحمیة الخالیا من كل". المرض 
 . واستمرارھا المایلوما خالیا نمو تعدیل في  فریدة وظائف لھا

 

 MRD العمیق التنمیط نتائج •

 

  اختبار وأھمیة المختلفة  الجوانب على الدم  في لھا مصاحبة افتتاحیة مع مھمة مقالة تؤكد
MRD  حالة تحقیق  یعد. الخطورة عالیة المایلوما مقابل  القیاسیة المخاطر  ذوي للمرضى  
MRD الذین للمرضى األھمیة بالغ أمًرا ) أفضل أو  5- إلى 10  المستوى في( السلبیة  
.  حد  أقصى إلى  أفضل نتائج على الحصول   فرص  لتحسین الخطورة  شدید   مرض من یعانون

  MRD حالة لتحقیق  عرضة أكثر  ھم القیاسي  الخطر  مرض  من یعانون الذین  المرضى
 . اإلعداد ھذا في كثیًرا محّسنة نتیجة من واالستفادة  سلبیة

 

 IMWG  العظام  عمل مجموعة من العالج توصیات •

 

. Lancet Oncology مجلة  في العظام عالج توصیات  نشر  تم  ، فبرایر  من  سابق وقت  في
  للبایفوسفونیت بدیل وھو ،  دینوسوماب  الجدید للعامل مناقشة  المھم  التحدیث  ھذا یتضمن

  اإلشعاعي العالج  ودور  العظام  عالجات مدة  مناقشة  تمت كما. Zometa أو Aredia مثل
 . والجراحة

 

 األدنى الحد

 

  آخر  جدید  عامل بموافقة  األمام إلى  بقوة تتحرك المایلوما أبحاث  نرى أن رائع  ألمر إنھ
  المستقبل في النخاعي للورم  CAR T التائیة للخالیا عالج أول على المحتملة والموافقة 

 . القریب 

  IMF Living Well  ندوة شاھد( ومرنین  أقویاء المرضى یظل  أن  یجب ، ذلك  غضون  في
 . MYELOMA عمل شھر   خالل) المرونة حول الویب  على



 

  في مویر  وینر میلیندا  كتبت. األیام  ھذه رئیسي ھدف بالتأكید ھو المرونة تعزیز  على العمل
 كامًال  عاًما دامت  التي األزمة ألحقت  لقد: "Scientific American  مجلة من الحالي العدد 

  الكوارث  نفس علم  على القائمة المواجھة أسالیب". "العقلیة بالصحة  فادحة خسائر
  مستشفى في  النفس علم أخصائیة ، علي مانا من مویر یقتبس ." تساعد أن یمكن والصدمات
MedStar الوقت  نفس وفي واالستیاء والغضب  بالخوف تشعر  أن یمكنك: "التأھیل إلعادة  

  خدمة في  بالتسجیل قم ، بالوحدة  تشعر كنت إذا ،  المقال  یقترح". ومرنًا منتصًرا تكون
Caring Calls ،  طریق  عن  ، األسبوعیة الھاتفیة المحادثات  تسھل ربحیة غیر  خدمة وھي  

 . 2850-769) 212( بالرقم  االتصال

 

  في یستمروا  وأن  ممكن وقت أقرب  في COVID-19  ضد المرضى  تطعیم یتم أن  المھم من
  لقاح أي تلقي المقبول من أنھ مالحظة یرجى. األخرى االحتیاطات واستخدام  القناع ارتداء
 ! الرئیسي الھدف  ھو التطعیم . أوالً  متوفر

 

 امن  وابقى بخیر كن


