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، وھي أكبر دراسة على مستوى   iStopMMیسر صندوق النقد الدولي أن یعلن ھذا األسبوع عن نشر النتائج األولى لدراسة فحص 
مشارك ، كما ھو موضح في مجلة سرطان الدم ، إنجاًزا رائعًا. نھنئ  ألف  80الدولة من نوعھا على اإلطالق. یعتبر تراكم أكثر من  

 الباحث الرئیسي الرئیسي الدكتور سیغوردور كریستنسون وفریقھ في أیسلندا! 

 

توجد اآلن عیادة فحص مخصصة في أیسلندا تقوم بتنسیق االختبارات األولیة والمتابعة لجمیع المشاركین. الھدف الرئیسي من الدراسة  
 قییم إیجابیات وسلبیات ھذا النوع من الفحص المبكر. ھو ت

 

 قیمة الفحص المبكر 
 الفوائد المحتملة للفحص المبكر مثبتة جیًدا في المایلوما المتعددة. یؤدي بدء العالج مبكًرا ، في مرحلة مبكرة من المرض ، إلى نتائج

عة السوداء التابعة لصندوق النقد الدولي ، ھناك أیًضا خیار  ث البجن حیث مدة التعافي والبقاء الكلي النھائي. ضمن مبادرة أبحا أفضل م 
لتقدیم نھج تجربة العالج الذي یمكن أن یوفر فیھ العالج الحاسم لیس فقط استجابة عمیقة ، ولكن فترات ھدوء أطول وإمكانیة العالج  

 .لدى بعض المرضى 

 

 ما ھي العیوب المحتملة للفحص المبكر؟ 

 خصیًصا إلكتشاف أي مخاطر أو عیوب محتملة للفحص. یطرح أسئلة مثل:  iStopMMتم تصمیم مشروع  

ھل ھناك تأثیر نفسي سلبي من إدراك وجود خلل مبكر في الدم عندما یتطلب المتابعة ولیس العالج الفوري؟ مع االختبار   •
ة في التعلم المستمر لھذا المرض ،  الدقیق ، تكون النتائج األولیة للدراسة مشجعة للغایة. ال یسعد المشاركون فقط بالمساھم

لكنھم ال یصابون بالقلق المتزاید أو اآلثار السلبیة. الرصد المنتظم لما یصل إلى خمس سنوات وما بعدھا سیقیم اآلثار طویلة  
 المدى. لكن حتى اآلن جید جًدا. 

الفحص منخفضة للغایة (مقابل  ماذا عن تكلفة الفحص المبكر؟ ھذا ھو مصدر قلق مشترك. لحسن الحظ ، تكالیف اختبار  •
تكالیف االختبارات الطبیة العامة) وھذا لیس مصدر قلق كبیر. تتم موازنة التكالیف األولیة مقابل تكالیف أعلى بكثیر للتدخالت  

 الالزمة إذا أصیب المرضى الحقًا بمضاعفات المایلوما الكاملة. 
التي تعطي معلومات مضللة؟ یشمل الفحص في الدراسة اختباًرا شدید   وماذا عن النتائج اإلیجابیة الخاطئة ، مثل تلك النتائج •

الحساسیة للبروتینات من نوع المایلوما في الدم ، وھي طریقة تسمى "قیاس الطیف الكتلي". یعد االلتزام المذھل من موقع  
Binding Site مثل ھذا العدد الھائل من  المختبر في المملكة المتحدة بإجراء اختبار قیاس الطیف التقییمي المتخصص ل

األفراد إنجاًزا ھائالً ویحظى بتقدیر كبیر من قبل جمیع المشاركین. یكشف ھذا االختبار بالفعل عن معلومات حول المراحل  
المبكرة جًدا من تطور المرض. في ھذه المرحلة المبكرة ، قد تختفي بعض التغییرات البروتینیة الصغیرة بمرور الوقت ، بینما  

 البعض اآلخر ویتقدم. من الواضح أن ھناك الكثیر لنتعلمھ عن تطور المرض في ھذه المرحلة  یستمر

مما ال شك فیھ أن ھذه المالحظات الرائدة ستؤدي إلى إعادة تصنیف وإعادة تقییم المبادئ التوجیھیة لإلدارة. ماذا نقول للمشترك أو  
جیدة یجب التعامل معھا من خالل مدخالت من كل من المرضى والمجتمعات   المریض؟ ما المراقبة التي یجب التوصیة بھا؟ ھذه أسئلة

 العلمیة. 

 

 

 



 

 

 

 قیمة االختبارات المتخصصة

 

بالقدرة على إجراء اختبارات غنیة للغایة ومتخصصة الستخدامھا بطریقة مترابطة. المیزة الرئیسیة   iStopMMیتمتع مشروع  
لجمیع السكان األیسلندیین. وھذا یعني أنھ یمكن مقارنة   deCODEاالختبارات الجینیة التي أجراھا علم الوراثة لوجودك في أیسلندا ھي 

أو المایلوما المشتعلة أو الورم النقوي النشط على المستوى الجیني بأكثر من    MGUSھؤالء األفراد في الدراسة الذین أصیبوا بـ 
 ن الذین لم یطوروا أي تغیرات في الدم. فرد في بقیة السكان األیسلندیی 300000

 

جزء إضافي من المشروع ھو جھد شامل للبنوك الحیویة (بنك األنسجة) ، والذي سیمكن من إجراء العدید من الدراسات البحثیة الجدیدة  
 والمبتكرة 

 

بتتبع المشكالت الصحیة الطبیة وربطھا  تتم متابعة المشاركین في الدراسة (بشكل مجھول) باستخدام نظام سجل طبي إلكتروني یسمح 
بتصنیف المجموعات الفرعیة واألنواع الفرعیة المختلفة للمشاركین   iStopMMبالنتائج. ستسمح معلومات الخلفیة التفصیلیة لفریق  

 بشكل أفضل. 

 

 الخالصة 

الضوء على التدخالت المثلى   إلى العدید من المالحظات الجدیدة التي بدورھا ستسلط  iStopMMبمرور الوقت ، سیؤدي مشروع  
لتحقیق كل من الوقایة والعالج. ھذه ھي األھداف األساسیة لنا جمیعًا في مجتمع المایلوما. إنھ ألمر رائع حقًا أن نرى ھذا المشروع  

 یتحرك بقوة إلى األمام! 

 

 


