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 •ABECMA 

 ، Abecma ، النخاعي للورم BCMA CAR T  لخالیا  مضاد عالج أول أن حقًا  المثیر من ، ذكرنا  كما 
  النشط  الجدید المناعي العالج ھذا یتوفر. األمریكیة والدواء الغذاء  إدارة قبل من علیھ الموافقة تمت قد

 أو أربعة تلقوا والذین  للعالج المقاوم أو االنتكاس المتعدد النقوي الورم من یعانون الذین للمرضى  اآلن
  المضاد والجسم ، البروتوزوم ومثبط  ، المناعة تعدیل عامل ذلك في  بما  ، السابقة العالج خطوط  من أكثر

 . CD38 لـ المضاد النسیلة  أحادي

 .المتحدة الوالیات في  المخصصة المراكز في  فقط  Abecma سیتوفر

  بالجملة البیع أسعار قائمة سكویب مایرز وبریستول بیو بلوبیرد شركة حددت ، اإلخباریة  للتقاریر وفقًا 
 لإلدارة قابلة   للمرضى  الشخصیة النفقات تكون أن المرجح من ، ذلك ومع. دوالر 419.500 عند ألبیكما 
 السریریة  المراجعة معھد أصدر ، نفسھ  الوقت في. الرسوم دافعي من متنوعة مجموعة خالل من للغایة

 ألف 150 بقیمة تعسفي تعیین  على بناءً  ، بكثیر أقل بھ موصى بتسعیر تقریًرا) ICER( واالقتصادیة
 . للجدل مثیرة منھجیة یظل والذي ،  العمر من سنة لكل دوالر

 أنھ ھو للغایة واضح ھو ما . ھذا والمھم المثیر الجدید العالج خیار  طرح  یستمر كیف نرى أن یبقى
 . للغایة جذابة  العالج من خالیة ودائمة عمیقة مغفرات  حدوث إمكانیة فإن ، للمرضى بالنسبة

 

 CARTITUDE-1  تحدیث• 

 السنوي االجتماع في  BCMA CAR لـ المضادة التائیة  للخالیا  الثاني  العالج من  إضافیة بیانات تقدیم تم
  مما  جزًءا ھذا كان). والنخاع الدم لزرع األوروبیة الجمعیة( EBMT لـ االفتراضي واألربعین السابع
  العالج على الموافقة  لدعم الحیویة  الدوائیة المستحضرات ترخیص لطلب  المتداول التقدیم یسمى

 "cilta-cel" والمسمى BCMA قبل  من الموجھ CAR T-cell التائیة للخالیا   التجریبي
(ciltacabtagene autoleucel (عالج أنتج. للحرارة  المقاومة/  المنكسرة المایلوما  لعالج  CAR T-

cell 67 مع٪  96.9 بلغ كلیًا  استجابة معدل ھذا ٪CRs سلبیة حققوا  مریًضا  33 مع  ، صارم  MRD 
 لخالیا  ثانٍ  عالج ھناك یكون أن الرائع من ،  Abecma لـ  مشابھ سمیة تعریف ملف مع ). 57.9٪)
CAR T لـ المحتملة التجریبیة البیانات  لمراجعة تواریخ أي عن اإلفراج یتم لم. الموافقة عملیة في  یتقدم  

CARTITUDE-1  علیھا  والموافقة. 

 

 



 

COVID-19  یحذر 

 التطعیم  تحدیث •

 ، المتحدة الوالیات في  COVID-19 لقاح  جرعة  ملیون 171 إعطاء تم ، 2021 أبریل 8 من اعتباًرا
 جرعة  تلقوا عاًما 65 عن أعمارھم تزید ممن٪ 76 حوالي . CDC COVID Data Tracker لـ وفقًا

 من أكثر وتقربنا حقًا رائعة أخبار ھذه.  بالكامل تطعیمھم تم٪ 56 من وأكثر اللقاح  من األقل على واحدة
 صحیفة في   مؤخًرا نُشر مقال  ھناك. المجتمعیة البیئات في  المناعة من عالٍ  مستوى إلى مضى وقت أي

New York Times كیفیة حول ممتازة إرشادات یقدم" تلقیحك؟ بمجرد فعلھ یمكنك الذي ما"  بعنوان 
 . المجتمعیة األنشطة فتح إعادة عند لھا تتعرض  التي  المخاطر تقییم

 AstraZeneca لقاح  بشأن واحًدا تحذیًرا ھناك أن إال ، آمنة تزال ال اللقاحات جمیع أن من الرغم على
 األنفیة الجیوب  في  معتاد غیر دموي تجلط لوحظ فقد ، ندرتھ  من الرغم على. الدم بجلطات یتعلق فیما
 نموذجیة مناطق لیست( البطن منطقة في  الطحال تربط التي  الدمویة األوعیة وكذلك الدماغ في 

 من أسبوعین وخالل 60 سن دون النساء في معظمھا ، حالة 62 ھناك كانت). الدمویة للجلطات
  الرعایة مجال في  للعاملین مھم تنبیھ أنھ إال ، التطعیمات لوقف یكفي  ال ھذا أن  من الرغم على. التطعیم
 . الصحیة

  إلى بالفعل یؤدي أن یمكن COVID-19 لقاح  أن من  طبیعي  قلق ھناك كان ، المایلوما  لمرضى بالنسبة
  تحفیز عن القبیل ھذا من تقاریر ھناك تكن لم ، ذلك ومع). SMM أو MGUS حتى أو( النقوي  الورم

 المناعي  الغلوبولین في   المؤقتة الزیادات بعض مالحظة من الرغم على ، كامن مرض أي أو المایلوما 
 إن. كبیر  تأثیر وجود عدم من للتأكد التطعیم بعد دقیق  بتتبع یوصى. الخفیفة السلسلة مستویات أو/  و

 حالة في  ،  المایلوما دعم مجموعة وقادة InfoLine فریق ذلك  في  بما ، الدولي  النقد صندوق موظفي 
 .الجمیع وإبالغ حدوثھا حالة في  الناشئة المشكالت ھذه من بأي درایة على لیكونوا تأھب

 المتبقي  الحرص •

 في  نشأ الذي ، B-117 البدیل. الظھور في  COVID-19 من جدیدة أنواع تستمر  ، اللقاحات طرح  مع
  ترتبط.  وخطورة عدوى أكثر أنھ الواضح ومن المتحدة الوالیات في  اآلن منتشر ، المتحدة المملكة 
  بأعداد ، المتحدة الوالیات في  شیوًعا األكثر الساللة اآلن أصبحت التي  ، ھذه الجدیدة الفیروس ساللة

 وبنسلفانیا وفلوریدا ومیشیغان نیویورك: والیات خمس في  COVID-19 حاالت من متزایدة
 196400( اآلن المتحدة الوالیات في  الجدیدة الحاالت جمیع من٪  43 الحاالت ھذه تمثل. ونیوجیرسي 

 ). حالة 45360 أصل  من حالة

  في . الجماعیة الریاضیة واألنشطة  الشباب تشمل االنتشار من  جدیدة أنماط تحدث  ، األخیرة اآلونة في 
  ھوكي  كحكم للعمل عودتھ بعد بالعدوى المایلوما مریض  أصیب ، مینیسوتا والیة  في  للغایة حزینة حالة

 تم لو حتى ، الحذر توخي في  االستمرار  إلى المایلوما مرضى حاجة على  الضوء یسلط ھذا. للشباب
 عالًجا یتلقون الذین  المرضى في  منخفضة  المضاد الجسم استجابة مستویات تكون  قد. تطعیمھم



.  خاص  بشكل خطیرة  COVID-19  لـ الناشئة اإلقلیمیة المتغیرات تكون وقد ، النخاعي  للورم  مستمًرا
 .لھا المجتمع تعرض لتجنب األقنعة ارتداء في  االستمرار یرجى

 في  وربما  ونیویورك كالیفورنیا في  یحدث المزدوجة بالمتغیرات یسمى  ما فإن ، ذلك  إلى باإلضافة
 .خاص  بشكل خطیرة ھذه أن یبدو. أخرى أماكن

 الموزع"  أحداث تحدث أن یمكن. فیھا والتحكم حالیًا رابعة موجة بدایة ھو ما تحدید جًدا  المھم من
  حیث ، االستاد وأحداث الریاضیة الممارسات مثل الداخلیة األحداث فتح إعادة مع المحلیة" الفائق
 .المجتمع في  فرد كل تھدد جدیدة متغیرات إلى والتحول النمو على  بالقدرة الفیروسات تتمتع

 الجیدة األخبار بعض

  جدید لقاح  المتحدة الوالیات خارج  سیما ال ، أوسع نطاق على لالستخدام إضافیة لقاحات تطویر یتم
  مما ، اإلنفلونزا لقاح  مثل تماًما ، الدجاج  بیض  في  بسھولة ھذا  زراعة یمكن. NDV-HXP-S یسمى
 البرازیل في   حالیًا جاریة السریریة التجارب. عالمیًا إلیھ  الوصول ویمكن  بكثیر أرخص  یجعلھ

 حول للقاحات العادل التوزیع إلى  الحاجة على التأكید في  المبالغة یمكن ال. وفیتنام وتایالند والمكسیك
 .COVID-19 عدوى على والسیطرة العالم

 الوباء أثناء البحث •

 األبحاث بعض بمسح القادم األسبوع  في  سأقوم. الجائحة أثناء للغایة نشطة  المایلوما أبحاث تظل
 األسبوع ھذا تأتي . العالج  من  االقتراب في  تساعدنا أن یمكن والتي  المایلوما عن المذھلة الجدیدة

 الفضاء ھل: " مركزي سؤال على یجیب أن یمكن. الفیزیاء عالم في  ھناك من للتفكیر مثیرة أخبار
 التي  األشیاء من الكثیر مع كون أو بدیلة حقیقة ھي  التي  المظلمة بالمادة مليء أنھ أم فارغ الخارجي 

 " ؟)نعرف أن لنا بالنسبة مھم أمر وھو( تحدث

  

  في  الذرات جمیع من جزء( اإللكترون یشبھ الذي - المیون أن إلى الجدید البحث ھذا  نتائج تشیر
 بشكل مثیر ھذا. إجابة یقدم أن یمكن - مغناطیسي  دوران مع مرة 207 بمقدار أثقل ولكنھ) أجسامنا

 ، الترمیز مظاریف فتح تم عندما. مقصود غیر تحیز  أي لتجنب عمیاء كانت النتائج ألن للجمیع خاص
 .اإلیجابیة النتیجة برؤیة الباحثون فوجئ 

 عالم على نافذة أول: حقًا ثوریًا یكون أن یمكن المظلمة  المادة في  ما شيء مع یتفاعل المیون أن یبدو
 ھذا على سریعة نظرة إللقاء ، المضادة  المادة ، كلوز فرانك بكتاب أوصي ! (حولنا من مرئي  غیر كامل

  الذي  ،  البوزیتروني  باإلصدار المقطعي  التصویر مسح فإن ، عملي  مثال إلعطاء.) الرائع الموضوع
  المضادة والمادة ) العظم نخاع( المادة بین تفاعل  عن ینتج ،  المایلوما مرضى من العدید منھ عانى

 .المایلوما  وجود بتصور لنا یسمح  ھذا). ). مرئیة غیر(

 المیونات؟ عن الجدید البحث سیقود أین إلى یدري من

 الرائعة الوردیة الدالفین عودة •



  بكثیر أخف عبارات  نشاط ھناك ،  الوباء بسبب.  كونج ھونج میناء في  الجمیلة الوردیة  الدالفین تعود
٪ 30 إلى یؤدي مما ، المرفأ یغذي الذي اللؤلؤ نھر في  أقل التلوث یكون أن المحتمل ومن القنوات عبر

 ، الجلد من القریبة الدمویة األوعیة من المزید لدیھا ألن وردي لونھا الدالفین. الدالفین من أكثر أو
 .الدافئة المیاه في  السباحة أثناء حرارتھا درجة خفض على یساعد مما

  في  تساعدنا أن یمكن والتي  ،!) الوردي اللون الحالة ھذه في ( فضیة بطانة عن البحث دائًما الرائع من
 أننا فكرة على نركز دعونا. التحدیات من  العدید مواجھة في  ومرونة  إیجابي  موقف على الحفاظ

 . جمیعًا إنقاذنا في  األعلى المجتمع مناعة ستبدأ ، التطعیم زیادة ومع. معًا الوباء ھذا سنتجاوز


