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، التي تمنحھا   2021لعام  IMWGكما أعلن في وقت سابق من ھذا األسبوع ، یھنئ صندوق النقد الدولي الحاصلین على جوائز  
). سیتم تقدیم الجوائز ، التي تعترف بالتمیز في أبحاث المایلوما ، في مؤتمر  IMWGالمایلوما الدولیة (سنویًا مجموعة عمل 

IMWG  حزیران   23إلى  22خبیر دولي في مجال سرطان الدم تقریبًا في الفترة من  100السنوي الثاني عشر. سیجتمع أكثر من
 ع بحثیة جاریة تؤدي إلى عالج. (یونیو) للتعاون في وضع إرشادات عالجیة جدیدة ومشاری 

سیحصل الدكتور نیخیل مونشي على جائزة روبرت أ. كایل إلنجاز العمر ، والتي سمیت على اسم خبیر الورم النقوي المشھور  
  عالمیًا وتكریًما ألولئك الذین نتج عن عملھم تطورات كبیرة في البحث والعالج والرعایة لمرضى المایلوما. سیحصل الدكتور شاجي

 لإلنجاز المتمیز تقدیراً للتمیز في أبحاث المایلوما.  Durieكومار على جائزة براین ج. جائزة  
 

 IMWG 2021معاینة قمة 
على المجاالت ذات األھمیة الرئیسیة لكال الدكتورین. یقودنا مونشي وكومار إلى األمام في   2021من المناسب جًدا أن تركز قمة 

 ستشمل ھذه المواضیع:  البحث عن عالج للورم النخاعي.
 

 ) HR SMMالورم النقوي المحترق عالي الخطورة (
، وسیتناول أعضاء اللجنة أسئلة حول أفضل معاییر التشخیص ، وال سیما نظام   HR SMMفي ھذه الجلسة ، ستتم مناقشة 

ةً للمرضى الذین یعانون من  خاص   -الذي تم اإلبالغ عنھ مؤخًرا. سیراجع أعضاء اللجنة أیًضا أفضل خیارات العالج   2/20/20
أو أكثر في نظام معاییر التشخیص الجدید. ستنضم الدكتورة كومار إلى الدكتورة   12مرض شدید الخطورة ، والذین تكون درجاتھم 

ماریا فیكتوریا ماتیوس في ھذه المناقشات ، والتي ، كما ھو الحال في كل جلسة ، ستكون مفتوحة للتعلیقات واألسئلة من جمیع  
 . IMWGأعضاء 

 
 2021عالج الخط األمامي في عام 

، مناقشة الجیل التالي من عالجات الخطوط األمامیة ، مع   IMWGسیقود الدكتور فنسنت راجكومار ، الرئیس المشارك لقمة 
)  VTdأو  KRdأو  Dara + VRdالتركیز بشكل خاص على استخدام مجموعات األدویة األربعة األحدث والفعالة للغایة (مثل 

). سیتناول الدكتور فیلیب  MAIA، نظام   Dara Rdأو  KRdأو  VRdمقابل مجموعات األدویة الثالثة القیاسیة (بما في ذلك 
مورو على وجھ التحدید مسألة أربعة أنظمة دوائیة مقابل ثالثة ، وسیراجع الدكتور راجكومار دور زراعة الخالیا الجذعیة الذاتیة  

)ASCT أخرة في ھذه الظروف. نتوقع مناقشة مثیرة ونشطة. ) المبكرة مقابل المت 
 

 في تقییم االستجابة  MRDدور  
التابع لصندوق النقد الدولي الذي یستكشف موافقة إدارة الغذاء   i2TEAMMھذا مجال ذو أھمیة خاصة للدكتور مونشي ، رئیس 

مراض المتبقیة) كنقطة نھایة بدیلة. سیتم تقییم  (الحد األدنى من األ  MRD) على EMA) ووكالة األدویة األوروبیة (FDAوالدواء (
) ، جنبًا إلى جنب مع منھجیات إضافیة ،  NGF) وقیاس التدفق الخلوي من الجیل التالي (NGSأدوار كل من تسلسل الجیل التالي ( 

ة في مجرى الدم ؛ والتصویر  ؛ تقییم خالیا المایلوما المنتشر Mبما في ذلك: قیاس الطیف الكتلي لالختبار الحساس لمستویات المكون  
المتقدم (مثل التصویر المقطعي المحوسب لكامل الجسم والتصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني / التصویر المقطعي المحوسب  

 أو التصویر بالرنین المغناطیسي) للكشف عن أي مرض متبقي.
 

في التجارب السریریة ، والذي   MRDنموذًجا لتوحید اختبار  سیقترح كل من الدكتور برونو بایفا والدكتور خیسوس سان میغیل 
) وتأجیر  FDAسیساعد بشكل كبیر في تقییم أفضل النتائج في الممارسة السریریة وموافقات إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (

 ). EMAاألرحام (
 
 
 
 
 
 



 CAR T-Cellعالجات 
والتي   NEJMحیث كان المؤلف الرئیسي للمخطوطة المنشورة في مرة أخرى ، للدكتور مونشي اھتمام خاص بھذا المجال ، 

) باسم  FDAالذي حصل مؤخًرا على موافقة إدارة األغذیة والعقاقیر (  bb2121 CAR T-cellلخصت نتائج منتج 
ABECMA مثل  - . سیتم مناقشة البیانات المثیرة حول ھذا المنتج والعدید من المنتجات األخرىcilta-cel   تجربة)

CARTITUDE) والتي یتم النظر فیھا أیًضا للحصول على موافقة إدارة األغذیة والعقاقیر ، (FDA  (-    من قبل أعضاء اللجنة
 الدكاترة. توم مارتن ، ویي لین ، وجیسوس بیردیجا ، وفیلیب مورو. 

 
 األجسام المضادة وحیدة النسیلة الجدیدة
مناقشة األجسام المضادة وحیدة النسیلة الجدیدة ، بما في ذلك األجسام المضادة  ھي  2021ستكون الجلسة الرسمیة األخیرة لقمة 

(مستضد نضج الخالیا البائیة) وأھداف أخرى. د. وسیترأس الفریق كل من سوزان ترودیل   BCMAثنائیة النوعیة المثیرة ضد 
 وألفرید جارفال ونیلز فان دي دونك وكینیث أندرسون. 

 
 مجموعة العملالتقاریر الموجزة للجنة 

 تقاریرھا وبنود العمل للمطبوعات أو المشاریع حول:  IMWGكالعادة ، ستقدم لجان مجموعة عمل 
 • حرق المایلوما 
 •أمراض العظام 

 • العالجات المناعیة
 •قیاس الطیف الكتلي

موعة العمل. من بین  كانت ھذه اللجان تجتمع في وضع عدم االتصال لتحدید أولویات التماس المالحظات من جمیع أعضاء مج
العدید من المشاریع الجدیدة المثیرة ، ھناك سجل محتمل مخطط لھ للعالجات المناعیة مرتبط ببنك األنسجة االفتراضي والخطوات  

التالیة في تقییم قیاس الطیف الكتلي. إن تفاصیل المنشورات الجدیدة المحتملة والمشاریع البحثیة متوقعة بشدة بین الحاضرین في  
 قمة. ال
 

 خالصة القول 
إلى العدید من بنود العمل للمساعدة في دفع أبحاث المایلوما إلى األمام. سنجمع جمیع التعلیقات في ھذا   IMWG 2021ستؤدي قمة 

اإلعداد االفتراضي استعداًدا لما نأمل أن یكون العدید من المناقشات النشطة في األنشطة الشخصیة ، والتي یمكن أن تحدث قریبًا  
  COVID-19ا. في غضون ذلك ، سنواصل التركیز على أفضل االستراتیجیات لرعایة مرضى المایلوما ، بما في ذلك لقاحات جدً 

 . COVID-19لمكافحة الوباء ودمج أفضل العالجات الجدیدة في عالم ما بعد 
قد الدولي  السنویة ھي اجتماع مغلق ، تحقق من صفحة الفیدیو الخاصة بصندوق الن  IMWGفي حین أن قمة  

videos-https://www.myeloma.org/imf  .إلعادة الحدث 
 

https://www.myeloma.org/imf-videos

