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  عدوى أكثر جدید دلتا متغیر حول بیانات ھناك ، األسبوع  ھذا. التطور  في COVID-19 وباء حول المعلومات تستمر
)AY.4.2 (ومناعة المضادة األجسام مستویات عن  ودراسات المتحدة المملكة في COVID-19  الذین المایلوما مرضى في  

 مخاطر حول جدیدة تحذیرات أیًضا ھناك. المایلوما لمرضى المخاوف بعض یثیر كالھما. مختلفة لعالجات یخضعون
 . الطیران

  األربعاء یوم بحلول) عاًما 11 إلى 5 من( لألطفال التطعیمات  على  المحتملة والموافقة المعززة  الحقن طرح استمرار لكن
 من. جیدة أخباًرا تمثل كلھا ، الرخیصة االكتئاب لمضادات COVID لمكافحة المتوقعة غیر الفائدة إلى باإلضافة ، المقبل
 .التغیر سریعة التحدیثات لھذه متیقًظا تظل أن المھم

 الجدید  Delta plus COVID-19 متغیر  ظھور 

  AY.4.2 أن العلماء بعض ویقدر ، المتحدة المملكة في الحاالت من AY.4.2) 10٪( الجدید  Delta-plus متغیر یمثل
  المتغیر من أبطأ وزیادة تداولھ سبب ھو وھذا ، األصلي دلتا بمتغیر مقارنة٪ 15 إلى  10 بنسبة أعلى نقل بمیزة یتمتع

  4.2 اإلصدار یمثل ،  الحالي الوقت في ،  الحظ لحسن.  والوفاة المستشفى دخول مخاطر نفس یحمل أنھ یبدو. األصلي
  منھا المتحدة الوالیات في صرامة   أقل التسلسل تحلیالت فإن  ، ذلك ومع. المتحدة الوالیات في الحاالت من فقط٪ 1 حوالي

  معرفة ألوانھ السابق من. الجدیدة COVID-19 طفرات تحدید في العالمیین القادة بین من تعد التي ، المتحدة المملكة في
 مھمة جدیدة طفرات حدوث إلمكانیة واضح تحذیر ھو ظھوره فإن  ، ذلك ومع. Delta-plus لمتغیر العالمي التأثیر

 . الیقظة إلى والحاجة

 المایلوما مرضى   لدى والمناعة  المضادة األجسام مستویات جدیدتان دراستان تقیم

 بقیادة ، المایلوما مرضى في COVID-19 كورونا فیروس  ضد للتطعیم المناعیة االستجابة دراسة ھي  األولى الدراسة
 أربعة مقارنة تمت. نیویورك في سیناي ماونت في للطب  إیكان وكلیة للسرطان تیش معھد من باریخ سمیر الدكتور
  لدیھم المرضى من٪   15  أن ھي الرئیسیة المالحظة كانت . سلیًما فرًدا  عشر اثني مع النخاعي  بالورم مریًضا وأربعین
  إلى التفصیلیة المناعیة  الدراسات أشارت.  COVID-19  كورونا لفیروس المضاد للبروتین المضادة لألجسام التام الغیاب

  خاص بشكل عرضة  یجعلھم مما ،) التائیة الخالیا( الخلویة االستجابات إلى أیًضا یفتقرون أنفسھم  المرضى ھؤالء أن
 مضادات یتلقون الذین المایلوما مرضى في  خاص بشكل المناعة في  النقص ھذا لوحظ. COVID-19 بعدوى لإلصابة
CD38- )إیزاتوكسیماب أو داراتوموماب (لـ  المضادة األجسام على القائمة والعالجات BCMA )ثنائیة أو المقترنة األدویة  

 ). الخصوصیة

 األدنى  الحد

  النقوي الورم  مرضى في مناعیة ودراسات المضادة لألجسام  دقیقة اختبارات إجراء إلى  الحاجة على النتائج ھذه تؤكد
  إلى  باإلضافة ، اللقاح من  إضافیة معززات أو/  و جرعات إلى یحتاجون والذین ضعفًا األكثر المرضى ھؤالء لتحدید

 .المحتملة الوقائیة العالجات إلى باإلضافة ، المحّسنة األمان بروتوكوالت



  إذا تحسنھ أو COVID-19 ضد المناعي  الفعل رد سرعة مدى ما: المثال سبیل على . الرئیسیة المتابعة معلومات مطلوب
  الجرعة( تلك تتجاوز معززة جرعة أو  إضافیة لقاح  جرعة تؤدي أن یمكن ھل أسابیع؟ لبضعة توقفت أو العالجات تأخرت
 ؟ COVID-19 ضد مالءمة أكثر مناعة تحفیز إلى ) الرابعة

  الورم  أو المایلوما من یعانون مریًضا 214 بیانات عن تبلغ ، المتحدة المملكة من مسبقًا مطبوعة وھي ، الثانیة الدراسة
  دراسة تمت. الثانیة اللقاح جرعة  من األقل  على أسابیع ثالثة بعد المرضى  دراسة تمت). SMM( المشتعل المتعدد النقوي

  من٪ 92.7: بقلیل أكثر مشجعة النتائج كانت. Pfizer ولقاحات) المتحدة المملكة في المتوفر( Astra Zeneca لقاح
  أو مضادة أجسام لدیھم لیس  فقط٪ 6.3  و COVID-19 لالرتفاع المضاد للبروتین إیجابیة مضادة أجسام لدیھم المرضى
 استجابة( VGPR تحقیق عدم. ذكوًرا كونھم الضعیفة المناعیة باالستجابات المتنبئین بین من. أخرى مناعیة استجابات

  ؛ BCMA مضادات أو CD38 لـ  المضادة العالجات ذلك في بما العالج ؛) كاملة استجابة( CR أو) جًدا جیدة جزئیة
  من. المتحدة المملكة  في  التحلیل ھذا  في  أفضل أداؤه كان  والذي  ،  Astra Zeneca لقاح مقابل Pfizer لقاح واستخدام

 ..فایزر لقاح مع الوقت  بمرور المناعة في أكبر انخفاض على أیًضا تؤكد إسرائیل من حدیثة دراسة أن بالمالحظة الجدیر

 

 األدنى  الحد

  درایة على نكون وأن ، ومراقبتھا المایلوما مرضى في المضادة األجسام مستویات دراسة إلى نحتاج ، أخرى مرة
 .التخفیف الستراتیجیات  مستعدین نكون وأن ، فقًرا األكثر التنبؤیة بالعوامل

 الطائرات  على COVID-19 انتقال  عن  نعرفھ ما

  متغیر ظھور قبل أجریت الدراسات معظم أن إال  ، عام بشكل نسبیًا منخفضة تزال ال الطیران مخاطر أن من الرغم  على
 یسلط. جورنال ستریت وول لتقاریر وفقًا ،  COVID-19 انتشار مخاطر من حقًا األنشطة بعض وتزید ، عدوى األكثر دلتا

 من یزید مما ، الخطورة شدیدة فترة باعتبارھا) الدولیة الرحالت  على خاصة( الوجبات خدمة  على الضوء الباحثون
  إلى فقط تحتاج ، اللحظة ھذه في. الوقت نفس في تھمأقنع یخلعون الركاب جمیع ألن القلق  یحدث٪.  59 بنسبة المخاطر

  كونغ ھونغ في الباحثون تتبع). ثانویة حاالت( اآلخرین األشخاص من للعدید العدوى لنشر) مؤشر حالة( مصاب راكب
  من معفیین أطفال  8  و أعراض لدیھم كانت فقط٪ 20. كونغ ھونغ إلى نیودلھي من  رحلة في حالة 50 من مجموعة
 . التقنیع متطلبات

 أكدت. وثیق اتصال وعلى نشطین الركاب من العدید یكون عندما ، والنزول الصعود األخرى المشاكل فترات تشمل
  متن على األرجح على كانوا المصابین الركاب أن الطائرات من الصحي  الصرف میاه على  أجریت التي الدراسات

 صغیر بجھاز توصیلھ یتم والذي ، القناع من جدید نوع في التفكیر أیًضا یمكن. كبیًرا فرقًا یحدث القناع ارتداء. الطائرة
 . ساعات لعدة ارتدائھ عند  للغایة مریح ھذا). BROAD AirPro قناع مثل( الھواء بتنظیف HEPA مرشحات فیھ تقوم

 الجیدة األخبار  بعض

 : COVID-19 لعدوى المحتملة العالج خیارات على  الضوء جدیدتان دراستان تسلط

 المستشفى دخول حاالت لتقلیل فلوفوكسامین یسمى مكلف غیر اكتئاب  لمضاد المحتملة القیمة البرازیل من دراسة توضح •
 بدون( الوھمي العالج  لتلقي 756 و فلوفوكسامین على  للحصول  مریضا 741 مجموعھ ما تعیین تم. الشدیدة واألمراض

 في كبیر بشكل االستشفاء  إلى  الحاجة تقلیل إلى فلوفوكسامین من أیام  10 لمدة العالج أدى  ، عشوائیة مقارنة في). دواء
 النتائج ھذه ولكن الدراسات  من مزید إلى حاجة ھناك. موصوف ھو كما للعالج الكاملة  الدورة یكملون الذین المرضى
 .بالفعل متوفر رخیص لعقار المحتملة القیمة إلى تشیر المشجعة



  الببتیدات ھذه! COVID-19 تحیید یمكنھا معكوسة صورة  ببتیدات تورنتو جامعة في باحثون ابتكر ،  كندا من دراسة في •
:  الدراسة في المؤلفین كبار أحد ، كیم فیلیب البروفیسور یقول. إنتاجھا ورخیصة) الجسم في تتحلل ال(  كیمیائیًا مستقرة

 ونحن ، للغایة مثیر احتمال ھذا  أن الواضح من." العدوى حدوث لمنع أنف كرذاذ تركیبھا یتم] الببتیدات[ تتخیل أن یمكنك" 
 .التطورات من المزید ننتظر

 اإلضافیة  والمعززات  اللقاح جرعات حالة

  و Pfizer لقاحات اللقاح من  إضافیة جرعات على الموافقة المایلوما لمرضى بالنسبة للغایة والمھم المشجع لمن إنھ
Moderna و J&J .الفكرة مع ، كاملة جرعة  اإلضافیة الجرعة تكون أن یمكن ، المناعة بضعف للمصابین بالنسبة  

.  المضاد   الجسم استجابة تعزیز لزیادة اعتبارھا یمكن") المعزز"  أو الرابعة الجرعة ( إضافیة  جرعة أن مفادھا التي الجدیدة
 .المحتملة المعززة الرابعة الجرعة  جرعة حول المعلومات من المزید ترقبوا

  والمعارف واألصدقاء لألسرة ولكن ، لألطفال فقط مھمة لیست) 11 إلى 5 نس من( لألطفال التطعیم على  المعلقة الموافقة
 تأثیر لھ یكون أن  یمكن ھذا. باألطفال اتصال  على ھم ممن وغیرھم المعلمین ذلك في بما ، للخطر تعرضھم المحتمل

 . كبیر

 األسبوع ھذا Covid عناوین

 األشھر ھذه في اإلمكان قدر آمنًا للبقاء متیقًظا تظل أن  حقًا الضروري من! األسبوع ھذا  األخبار من القلیل ھناك ، لذا
 . معًا  ھذا تجاوز في سنستمر. القادمة

 


