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لم نعد بحاجة إلى مسح العناصر التي اشتریناھا من متجر البقالة. نحن نعلم أن المتغیرات الفرعیة الجدیدة محمولة جواً ومعدیة للغایة  
التطعیم ونتائج العالج المختلفة قد  مع االتصال الوثیق في األماكن المغلقة أو في األماكن ذات التھویة السیئة. كما أن الوصول إلى 

 تحسنت بالفعل بشكل واضح. 
وھو ما یؤدي إلى خسائر فادحة.   COVID-19ومع ذلك ، فإننا نشعر باإلرھاق من ھذه الیقظة المستمرة لتجنب اإلصابة بعدوى 

 مان وعدم اإلصابة بالعدوى؟ الكل یرید المضي قدما. إذن كیف نستمر في الحفاظ على تركیزنا ونبذل قصارى جھدنا للبقاء في أ
 

 تتبع الطفرات 
 المنزلي وعدم جمع النتائج مركزیًا ، أصبح التتبع الدقیق للعدوى المجتمعیة أكثر صعوبة.  COVID-19مع إدخال اختبار 

، قال رئیس قسم الطب بجامعة كالیفورنیا في سان فرانسیسكو ، الدكتور روبرت   L.A Timesفي رسالة برید إلكتروني إلى 
واتشتر ، إن "االختبار المنزلي یؤدي إلى تقلیل عدد الحاالت بشكل ملحوظ. ومن الواضح أن مئات اآلالف من األشخاص یشخصون  

 أنفسھم اآلن باختبارات منزلیة إیجابیة ( بشكل عام باإلضافة إلى األعراض ، ولم یتم اإلبالغ عن ھذه األعراض ". 
 

مرات من األرقام الرسمیة المشار إلیھا من قبل مراكز السیطرة على   6-5أعلى من تشیر التقدیرات إلى أن مستوى اإلصابات 
 . CDC) COVID Data Trackerاألمراض والوقایة منھا (

 
في حین أن المتغیرات الجدیدة أكثر عدوى ، إال أنھا أقل خطورة من الناحیة الطبیة. من الناحیة اإلحصائیة ، نظًرا لقلة عدد مرات  

 ى والوفیات ، غالبًا ما ال یتم تسجیل العدید من اإلصابات الخفیفة. دخول المستشف
 

 معلومات مفیدة 
 . اختبار میاه الصرف الصحي: نظام إنذار مبكر1

- COVIDعلى مدار العام الماضي أو نحو ذلك ، برز اختبار میاه الصرف الصحي كأداة جدیدة مھمة في تقییم عدد وأنواع عدوى 
19 . 

(البائع الحالي لعقد اختبار میاه الصرف الصحي   Biobot Analyticsو  CDCمیاه الصرف الصحي من  كشفت بیانات مراقبة 
NWSS COVID-19  الخاص بمركز السیطرة على األمراض) عن وجود متغیرات فرعیة جدیدة وأكثر عدوىBA.4   و

BA.5 ن ، تشیر النتائج إلى ھیمنة ساللة منذ بضعة أشھر ، قبل أن تبدأ معدالت الحالة لزیادة كبیرة في المجتمع. اآلBA.5   التي ،
 تسبب ارتفاعات حالیة في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة وفي دول حول العالم.

 
 BAكشفت النتائج الجدیدة من منطقة الخلیج في كالیفورنیا عن وجود متغیر جدید آخر من أومیكرون في میاه الصرف الصحي: 

2.75 subvariant . 
 ، المھیمنة حالیًا في الھند ، في االنتشار بسرعة. نمط األمراض ال یزال غیر واضح.  BA 2.75بدأت 

أنھ   MNفي روتشستر ، قال   Mayo Clinic، مدیر علم الفیروسات السریریة ماثیو بینیكر في   NBC Chicagoفي تقریر من 
ن یبدو األمر كذلك ، خاصة في الھند ، معدالت  "ولك  BA  2.75"ال یزال من المبكر حقًا استخالص الكثیر من االستنتاجات" حول 

 . NBC، كما تقول  BA .5ستتفوق على   BA.2.75اإلرسال تُظھر نوًعا من تلك الزیادة األسیة ". ویبقى أن نرى ما إذا كانت 
 
 . مصادر المتغیرات الفرعیة 2

  - وس یتغیر باستمرار من خالل الطفرة على نطاق واسع ، تزداد فرص وجود متغیرات جدیدة ألن الفیر COVID-19عندما ینتشر 
 مما یؤدي إلى تكوین متغیرات جدیدة. 

. وبحسب تشاو داندان ، نائب مدیر لجنة  BA.5.2.1األخیرة في الصین إلى اكتشاف متغیر جدید ،  COVID-19أدت موجة 
 بودونغ ، حسب ما أوردتھ رویترز. الصحة في شنغھاي ، تم العثور على الحالة في الثامن من تموز (یولیو) في الحي المالي في 

 
بین المجتمعات الفقیرة ، حیث   COVID-19من جنوب إفریقیا عندما حدث انتشار  BA.5و  BA.4جاءت المتغیرات الفرعیة 

 تنتشر متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإلیدز). 
 في الھند.   COVID-19بعد انتشار سریع وواسع لعدوى  BA 2.75وفي الوقت نفسھ ، ظھر البدیل 

 



ھناك حاجة إلى استراتیجیات عالمیة لمعالجة ھذه المشكلة. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، ال یوجد تخطیط شامل حتى في مرحلة  
صعبًا للغایة ، خاصة مع األزمة المستمرة   المناقشة. داخل كل بلد ، ارتفعت التكالیف المالیة للوباء. یعد تجمیع الموارد اإلضافیة أمًرا 

 التي تنطوي على نقص الغذاء وتغیر المناخ وعدم االستقرار المالي العام. 
 

 COVID-19قائمة ما یجب فعلھ لمرضى المایلوما في ھذا العصر الجدید من 
 . تجنب اإلصابة بقدر ما تستطیع! 1

تمال وجود متغیرات فرعیة مستمرة وجدیدة وأكثر قابلیة لالنتقال ، من  على الرغم من التعب الناجم عن جائحة طویل األمد واح
 قدر اإلمكان.  COVID -19المھم تجنب اإلصابة بـ 

 
الطویلة. تزداد احتمالیة   COVIDعلى الرغم من أن العدوى قد تكون خفیفة ، إال أنھا یمكن أن تؤدي إلى أعراض مزمنة مثل 

، على سبیل المثال. من فضلك   BA.5تكون المناعة منخفضة ومع عودة العدوى بفیروس حدوث ھذه العواقب طویلة المدى عندما 
 ال تتخلى عن البقاء بصحة جیدة! 

 
 . احصل على التطعیم والتعزیز. 2

الحالیة توفر حمایة كبیرة ضد األمراض الشدیدة. أوصي بشدة بالحصول على ھذا التعزیز الثاني   COVID-19ال تزال لقاحات 
 أشھر منذ تلقیك اللقطة الثانیة.)  4ث ، إذا كان قد مر (حتى الثال

یجب أن تكون مستعًدا للجدول الزمني لذلك بمجرد   - من المحتمل أن تكون ھناك معززات أفضل متاحة في وقت الحق من الخریف 
 توفرھا. 

إصدار إذن استخدام   من قبل مركز السیطرة على األمراض وتم Novavaxمن  COVID-19تمت الموافقة على لقاح جدید لـ 
 طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء. 

یستخدم ھذا اللقاح القائم على البروتین التكنولوجیا التقلیدیة وقد یكون جذابًا للمرضى الذین یترددون في الحصول على لقاحات جدیدة  
 . Modernaو    Pfizer، مثل لقاح  mRNAتعتمد على 

 
جنبًا إلى جنب مع مكون آخر یسمى مادة مساعدة   COVID-19روتینات غیر الضارة لفیروس تجمع لقاحات البروتینات الفرعیة الب 

تساعد الجھاز المناعي على االستجابة للفیروس في المستقبل. تم استخدام اللقاحات التي تستخدم وحدات فرعیة من البروتین ألكثر  
. تشمل لقاحات الوحیدات البروتینیة األخرى  Bتھاب الكبد عاًما في الوالیات المتحدة ، بدًءا من أول لقاح مرخص الل 30من 

المستخدمة في الوالیات المتحدة الیوم تلك التي تحمي من اإلنفلونزا والسعال الدیكي (السعال الدیكي الالخلوي) ، "صرح مركز  
 السیطرة على األمراض في بیانھ الصحفي.. 

 
 . ارتداء أقنعة ذات جودة عالیة. 3

، بل یمكنھا فقط أن تمنعك من اإلصابة بأعراض حادة وتساعدك على تجنب   COVID-19الحالیة من عدوى  ال تحمي اللقاحات 
 أسوأ العواقب. 

) أفضل حمایة ضد العدوى. أنصح بشدة بارتداء قناع في جمیع KN95و   N95یوفر ارتداء األقنعة عالیة الجودة (مثل أقنعة 
، خاصة في الداخل ، في المواقف التي ال یمكن تجنب االتصال الوثیق   COVID -19المواقف التي یحتمل فیھا التعرض لفیروس 

 فیھا ، وفي األماكن المغلقة ذات التھویة السیئة. 
 

فإن  اعلم أنھ أثناء اإلصابة المبكرة ، یمكن أن یُظھر االختبار المنزلي السریع نتیجة سلبیة أثناء المرحلة المعدیة األولیة. وبالتالي ، 
قد یكون اختباًرا سلبیًا ولكنھ قد یظل شدید العدوى. كن حذًرا بشكل خاص    COVID-19سافر مؤخًرا وتعرض لـ الشخص الذي 

 غیر معروفة ، حتى لو كانوا بدون أعراض.  COVID-19حول األفراد الذین یعانون من حالة  
 
 . اخضع لالختبار عند ظھور األعراض. 4

أعراض ، فعلیك إجراء االختبار على الفور لمعرفة ما إذا كان یلزم اتخاذ مزید من  العالج المبكر یحسن النتائج. إذا ظھرت علیك 
 اإلجراءات. 

. النبأ السار ھو أن الرئیس یعاني فقط من أعراض  COVID-19اآلن ، ال بد أنك سمعت أن اختبار الرئیس جو بایدن إیجابي لـ 
 خفیفة ویعمل حالیًا في عزلة في البیت األبیض. 

وظھور األعراض التالیة مساء األربعاء: "سیالن األنف ، والتعب ، والسعال الجاف العرضي"   COVID-19بعد اختبار إیجابي لـ 
™ المضاد   Paxlovidعاًما. بدأ بایدن في تناول عقار باكسلوفید  79، بریس البالغة من العمر  CNN، كما ذكرت شبكة 

 للفیروسات. 



لدكتور كیفین أوكونور ، إلى أن الرئیس قد استوفى معاییر إدارة الغذاء والدواء الستخدام مضاد  أشار طبیب الرئیس بایدن ، ا
، مضیفًا أنھ یتوقع أن یستجیب الرئیس بشكل إیجابي ، كما یفعل معظم المرضى الذین یتمتعون بحمایة  Paxlovidالفیروسات 

 قصوى. 
، على الرغم من   COVID-19قالت شبكة سي إن إن إن الرئیس ، بسبب عمره ، "معرض لخطر متزاید لحالة أكثر خطورة من 

أن مركز السیطرة على األمراض یقول إن كبار السن الذین یتم تطعیمھم بالكامل وتعزیزھم یقلل بشكل كبیر من خطر دخولھم  
 المستشفى والوفاة". 

،   2021قبل تدشینھ في ینایر  Pfizer / BioNTech COVID-19الرئیس تلقى جرعتین من لقاح إلى أن  CNNأشارت شبكة 
 مارس من ھذا العام.   30، وجرعة معززة ثانیة في  2021وأول جرعة معززة في سبتمبر 

 
واآلثار الجانبیة ، وحتى   من المھم اعتبار باكسلوفید بمثابة تدخل مبكر. ومع ذلك ، ھناك العدید من التفاعالت الدوائیة المحتملة ،

 " ، لذا یجب مناقشة ھذا األمر بعنایة مع طبیبك.COVID -19احتمال حدوث "انتعاش 
 

  Paxlovidاستخدام  -أوصي بالحصول على وصفة طبیة في متناول الید ولكن یجب أن تدرك أن ھذا لیس الدواء الشافي التلقائي 
 ھو قرار متوازن بعنایة. 

 
 اض بعد أیام قلیلة من التوقف عن استخدام باكسلوفید أصبح مقلقًا بشكل خاص ویستدعي الحذر. انتعاش العدوى واألعر

 
 . العمل بعنایة لتحقیق االستجابة أو الحفاظ على مغفرة. 5

أكثر خطورة إذا كان المایلوما نشًطا أو معقًدا ، أو إذا كانت العالجات العنیفة تجعل المریض أكثر عرضة   COVID-19یكون 
 ر. وبالتالي ، فإن تبسیط الرعایة والحفاظ على المایلوما تحت المراقبة ھما من أھم األولویات لتقلیل فترات الخطر المتزاید. للخط

 
قد یكون الحفاظ على ھدوء مستقر أكثر أھمیة من الضغط بقوة للحصول على استجابة أعمق. إذا تم تحقیق استجابة ممتازة (على  

) ، بناًء على تكافؤ البقاء  ASCT) ، فربما یمكن تأجیل عملیة زرع الخالیا الجذعیة الذاتیة (MRD سبیل المثال ، كونھا سلبیة 
 المبكر.  ASCTاإلجمالي الذي لوحظ في تجربة التحدید األخیرة ، مع أو بدون 

 . COVIDتمثل التحذیرات األكبر أولویة في ھذا العصر الجدید لوباء 
 

 أھمیة الموقف اإلیجابي
من العدید من التحدیات ، فمن الممكن أن تظل بصحة جیدة وأمان. لن یكون األمر سھالً دائًما وسیساعد بالتأكید االعتماد على الرغم 

 على بعض مبادئ المرونة. 
سواء كان تحدید المواعید أو المواصالت أو أفضل   -اطلب من عائلتك وأصدقائك المقربین دعمك في كل ما ھو أكثر إلحاًحا  

 مجرد المرور بیوم عصیب.  الخیارات أو
 

 إلھام من الماضي 
 

. یروي الكتاب قصة العالم بیتر ھیجز المقیم في اسكتلندا والذي یعیش  Elusive by Frank Closeتم نشر كتاب جدید بعنوان 
 في إدنبرة (حیث التحقت بكلیة الطب) وجائزة نوبل التي حصل علیھا لعملھ في الفیزیاء النظریة. 

 
، جاء بنظریة من شأنھا أن تغیر الطریقة   1964د من التحدیات في حیاتھ وعملھ ولكن ثالثة أسابیع في صیف عام لقد واجھ العدی 

 التي نفھم بھا الكون. 
 

وھو جسیم ثقیل یعطي كتلة للكون ویشرح شبكة الجسیمات غیر المرئیة التي تربط كوننا  - ووصف ما أصبح یسمى بوزون ھیغز 
وھو قطعة من المعدات بملیارات   - بوزون ھیغز من خالل الدراسات التي أجریت في مصادم الھادرون الكبیر معًا. تم تأكید وجود 

 الدوالرات في سویسرا. 
 

االستنتاج العام من ھذا العمل ھو أن الفضاء لیس فارًغا ولكنھ مليء بما كنا نسمیھ األثیر ونحن مثل األسماك تسبح في محیط غیر  
 الحقیقي الذي نختبره بھذا المجال غیر المرئي أمر محیر حقًا. مرئي. إن ربط العالم 

 
 تتضمن رسائل الوجبات الجاھزة المھمة من الكتاب المرونة ، والتركیز ، وتقدیم إجابات بسیطة لألسئلة األساسیة یؤتي ثماره. 



ال یرید اھتمام الجمھور وال   -ومنعزل  تماًما مثلما كان بوزون ھیغز بعید المنال في بحث سابق ، فإن العالم نفسھ أیًضا مراوغ  
 الشھرة. 

 
بالنسبة لبیتر ، یبدو أن وضع لبنة البناء البوزونیة في إطار الكون أمر مجٍز بدرجة كافیة ؛ إن االعتراف بأنھ "عمالق" متواضع في  

والذي وصفھ   - بوزون ھیغز ھذا المجال یوفر وقتًا طویالً ألولئك الذین یتبعون ذلك للكشف عن أعمال العالم من حولنا خارج 
 الكثیرون بأنھ "جسیم هللا". 

 
 خالصة القول  

بالنسبة لي ، من المطمئن أن المعرفة الجدیدة المستمرة یمكن أن تكشف عن إجابات جدیدة وأفضل. دعونا نأمل أن تسمح لنا  
أن استراتیجیات الوقایة وعالج  والورم النخاعي بإدارة ھذه األمراض بشكل أفضل و  COVID-19التطورات الجدیدة في كل من 

 الورم النقوي لن یكون بعید المنال في المستقبل القریب. 
 
 


