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 الوضع الراھن 

األفراد الذین یعانون من نقص المناعة ، وخاصة أولئك الذین یتناولون عالجات تزید من ضعف الجھاز المناعي ، لدیھم استجابة  
الجرعتین. تتطور مستویات منخفضة جًدا من األجسام المضادة  ذات  Moderna COVID-19و   Pfizerضعیفة جًدا لتطعیمات 

 (حتى صفر) ، وھو أمر مخیب لآلمال بشكل واضح ویترك األفراد عرضة للخطر. 
،   BCMAأو العالجات المستھدفة  CD 38ھذا یعني أن مرضى المایلوما الذین یتلقون عالجات مناعیة ، مثل األجسام المضادة لـ 

لو كانوا غیر محصنین وأن یتخذوا االحتیاطات باستخدام األقنعة والتباعد االجتماعي وما شابھ ذلك للبقاء  یجب أن یتصرفوا كما 
 / ASCOلصندوق النقد الدولي:  IMWGآمنین. ھذا ھو أحد الموضوعات التي تم تناولھا في الفیدیو الجدید في سلسلة مؤتمرات 

EHA 2021 مقال افتتاحي في  . وفي األخبار أیًضا ھذا األسبوع ، یوجدLA Times   یلخص ویحلل الوضع الحالي ویوضح كیف
 یمكن أن توفر الجرعة الثالثة إجابة لألفراد الذین یعانون من نقص المناعة. 

 
یولیو / تموز للنظر   22ذكرت صحیفة واشنطن بوست الیوم أن مستشاري مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا سیجتمعون في  

للمرضى الذین یعانون من نقص المناعة. ھذه أخبار جیدة ، ونأمل أن نرى بعض   COVID-19من لقاح  في جرعات إضافیة
 الخطوات اإلیجابیة تمضي قدًما. 

 
 تجربة مع الجرعة الثالثة للقاح 

ع المعلومات  ال توجد بیانات حتى اآلن تشیر إلى فائدة الجرعة الثالثة لمرضى المایلوما. بدأت للتو دراسة جدیدة في الیونان لجم
وتقییم القیمة. ومع ذلك ، أظھرت دراسة فرنسیة حدیثة أن ما یقرب من نصف األشخاص الخاضعین لالختبار في المواقف المتوازیة  

٪ نتائج  44مریًضا یفتقرون إلى استجابة األجسام المضادة بعد الحقن مرتین ، أظھر  59استجابوا بشكل جید للحقنة الثالثة. من بین 
بعد الجرعة الثالثة. في الوالیات المتحدة ، ظھرت أیًضا فائدة لعدد صغیر من المرضى الذین تمكنوا من الحصول على  إیجابیة 

 الجرعة الثالثة. 
وافقت فرنسا وإسرائیل بالفعل على الجرعة الثالثة لألشخاص الذین یعانون من نقص المناعة وأعلنت المملكة المتحدة عن نوایاھا  

 لفعل الشيء نفسھ. 
 

 خیارات في الوالیات المتحدة  
). ھذا یعني أن إعطاء جرعة ثالثة  EUAمتاحان من خالل ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ ( Modernaو   Pfizerلقاحا 

الحالیة. باإلضافة إلى ذلك ، ھناك حالیًا العدید من العقبات التي تحول دون بدء التجارب   CDCمن شأنھ أن ینتھك اتفاقیة مزود 
الجدیدة في الوالیات في   COVID-19سریریة من الجرعة الثالثة في ھذا اإلعداد ، على الرغم من المخاوف العمیقة بشأن زیادة ال

 جمیع أنحاء البالد بسبب متغیر دلتا. 
 

 : LA Times Op-Edناقشت جینیفر وروبرت منوكین حلین في 
ي یبدو أنھ یمكن توقعھا في القریب العاجل. سیسمح ھذا لألطباء باستخدام  • الموافقة الكاملة على التطعیمات (فایزر / مودیرنا) والت 

 "حكمھم السریري" لتقدیم جرعة تقویة ثالثة. 
 الحالیة.  EUAبموجب اتفاقیة  Pfizer) على حقنة ثالثة من لقاح FDA• موافقة إدارة األغذیة والعقاقیر (

 
 الخالصة 

مرضى المایلوما في جمیع أنحاء البالد لخطر اإلصابة بعدوى حرجة ، یمكن للوالیات   نظًرا ألن متغیر دلتا یھدد بتعریض العدید من
المتحدة أن تحذو حذو فرنسا وإسرائیل والمملكة المتحدة لتفویض األطباء الستخدام أفضل أحكامھم لتقدیم جرعة تقویة ثالثة. إن  

نقاذ األرواح ھائلة. دعونا جمیعًا ندافع عن اتخاذ إجراءات  سالمة اللقاحات الحالیة ذات اللقاحین لیست موضع تساؤل وإمكانیة إ
٪ من السكان ، أي عدة مالیین من األشخاص إجماالً.  5إلى  3سریعة لألفراد الذین یعانون من نقص المناعة ، والذین یمثلون ما بین 

 یوجد لقاح كاٍف في الوقت الحالي لھذه القضیة اإلنسانیة. 


