
 Theالمنشور في   Teclistamabبیانات واعدة للمرحلة األولى مع الجسم المضاد ثنائي الخصوصیة 
Lancet 

 
 2021أغسطس    25

 
على الرغم من أن مجتمع المایلوما قد استفاد بشكل كبیر من الموافقة التنظیمیة على العدید من العالجات الجدیدة ، بما في ذلك  

Xpovio  وBlenrep  منتج  ومؤخًراAbecma   المضاد لـBCMA CAR T-cell   ال تزال ھناك حاجة كبیرة غیر ملباة ،
للعالجات التي یمكن أن تحقق عمیقة ومستدامة االستجابات عندما ال یعود المرض مستجیبًا للعالج القیاسي. لذلك من المشجع للغایة  

 لألجسام المضادة ثنائیة الخصوصیة.  teclistamabأن نرى النتائج المبكرة الواعدة التي تم تحقیقھا باستخدام  
 

 كیف تعمل األجسام المضادة ثنائیة الخصوصیة 
تقوم األجسام المضادة أحادیة النسیلة ثنائیة الخصوصیة بتسخیر نشاط الخالیا التائیة الخاصة بالمریض في البیئة الدقیقة لنخاع العظم  

بالخالیا التائیة. یتم ربط الذراع الثانیة عن طریق   CD3اد عبر مستقبل المحیطة بالورم النخاعي. یرتبط أحد ذراعي الجسم المض
BCMA   (مستضد نضج الخالیا البائیة ، وھو بروتین یشارك في نمو خالیا المایلوما وبقائھا) أو مستقبالت أخرى في بعض

 ج المضاد للورم النخاعي. المنتجات ، إلى خالیا المایلوما القریبة. یزید ھذا النشاط بشكل كبیر من تأثیرات العال
ھو األبعد في التطور المبكر   teclistamabالعدید من األجسام المضادة ثنائیة الخصوصیة لعالج المایلوما قید التقییم حالیًا. لكن  

رضى  وعملیة التجارب السریریة ، ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلى أن المعلومات األولیة أشارت إلى فعالیة كبیرة (استجابة في الم
 الذین یعانون من الحراریات) والتحمل المقبول. 

 
 teclistamabالنتائج المبكرة مع 

Teclistamab   ھو جسم مضاد ثنائي النوعیة مضاد لـBCMA   وCD3  الدكتور سعد عثماني من معھد لیفین للسرطان في .
ا. تقدم دراسة الدكتور عثماني بیانات عن  شارلوت بوالیة نورث كارولینا ھو المؤلف الرئیسي لمخطوطة النسیت المنشورة مؤخرً 

، والذي تم إعطاؤه إما عن طریق الورید كل أسبوعین أو عن طریق الحقن تحت الجلد   teclistamabمریًضا عولجوا بـ  157
 (تحت الجلد) أسبوعیاً. 

والجرعات المختلفة. وتشمل السمیة كانت األھداف األولى لھذه المرحلة األولى من التجربة ھي تقییم كل من السمیة وطرق اإلعطاء 
الھامة االلتھابات ، ومتالزمة إطالق السیتوكین (رد فعل مناعي) ، والسمیة العصبیة. كانت مستویات تعداد الدم متكررة ، وخاصة  

ویة في  ٪ وانخفاض مستویات الصفائح الدم 33٪ من المرضى ، وفقر الدم في   48انخفاض خالیا الدم البیضاء (قلة العدالت) في  
23  .٪ 

 
 جرعة المرحلة الثانیة الموصى بھا

میكروغرام / كغ تحت الجلد أسبوعیاً وتمت متابعتھم لمدة   1500عولج أربعون مریضاً بجرعة المرحلة الثانیة الموصى بھا وھي  
ملباة) في الدراسة ، كان  مجموعة من المرضى الذین یعانون من الحراریات الثالثیة (االحتیاجات غیر ال 33أشھر تقریباً. من بین  6

أشھر   6٪. كان العالج المستمر ممكنًا ، وتعمقت االستجابات بمرور الوقت. كان البقاء على قید الحیاة لمدة 61معدل االستجابة 
 ٪ ، مما یعني أن االستجابات كانت مستدامة.  67بدون تقدم 

 
الضائرة كانت بشكل عام خفیفة ویمكن التحكم فیھا. یمتاز   كان جید التحمل وأن األحداث  teclistamabالحظ مؤلفو الدراسة أن 

بعمر نصفي طویل في الدم ، وقد أدت الجرعات األسبوعیة إلى مستویات   teclistamab IGg4الجسم المضاد أحادي النسیلة 
 عالج مرضیة في مجرى الدم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 خالصة القول 

Teclistamab   باألجسام المضادة ثنائیة الخصوصیة. ھناك حاجة إلى مزید من البیانات من تجربة ھو عالج جدید مھم وواعد
 المرحلة الثانیة لتقییم التأثیر الكامل للعالج. یجب أن یكون الجدول الزمني األسبوعي في متناول المرضى. 

، في مقابل ،   teclistamabائي الخصوصیة مثل "المكانة المثالیة" الدقیقة أو الحالة العالجیة األولیة والمتسلسلة المثلى الستخدام ثن
ومنتجات   BCMAوالمستھدفة من قبل  BCMAعلى سبیل المثال ، األدویة المقترنة باألجسام المضادة أحادیة النسیلة التي تستھدف 

حدى میزات  ) ستكون معترف بھا في وضع العالم الحقیقي. تتمثل إAbecma(مثل مثل  BCMA CARالخالیا التائیة المضادة لـ 
teclistamab   في أنھ منتج جاھز لالستخدام في العیادة ، دون الحاجة إلى عالج مؤقت. كما أنھا ال تخضع للتأخیر في تصنیع

 CAR Tمنتج خلوي مثل خالیا 
كالیفورنیا ، سان فرانسیسكو) أنشأت مجموعة عمل المایلوما الدولیة سجالً للعالج المناعي ، بقیادة الدكتور توماس مارتن (جامعة 

والدكتور یي لین (مایو كلینیك ، روتشستر ، مینیسوتا) ، والذي سیساعد بشكل كبیر في ھذا التقییم الواقعي. فوائد العالج ، ونوعیة  
 مشاكل الحیاة ، والسمیات. 

 
 
 


