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شھد الیوم إصدار مئات الملخصات أو ملخصات الدراسات البحثیة التي سیتم تقدیمھا في االجتماع السنوي الثالث والستین 
دیسمبر. ینتظر مجتمع المایلوما بفارغ الصبر ھذه  14-11جورجیا ،  ) في أتالنتا ،ASHللجمعیة األمریكیة ألمراض الدم (

األخبار كل عام لمعرفة النتائج الجدیدة التي قد تكون في األفق. یسعد صندوق النقد الدولي أن یعلن أن نتائج دراسة  
iStopMM  المدعومة من صندوق النقد الدولي ستحتل مركز الصدارة فيASH  یقل عن أربعة حیث سیتم تقدیم ما ال

ملخصات في جلسات شفویة ، باإلضافة إلى اثنین آخرین كملصقات. من فحص السكان األیسلندیین الذین تزید أعمارھم عن  
فرد فریق البحث الذي یتخذ من أیسلندا مقراً لھ بقیادة الدكتور   75000عاًما ، تمّكن نتائج عینة مصل ألكثر من  40

 ندا) إلقاء الضوء الذي تشتد الحاجة إلیھ على التطور المبكر لـ النخاع الشوكي.سیغوردور كریستنسون (جامعة أیسل

 iStopMMتاریخ 
. تقوم الدراسة بتقسیم المرضى بشكل  MGUS، وھو أول دراسة فحص سكانیة لـ  2016في عام  iStopMMتم إطالق 

بما في ذلك التقییم التشخیصي المفصل وكذلك التدخل العالجي المبكر. كشفت النتائج   عشوائي إلى ثالث مجموعات ،
تم اكتشافھم حدیثًا عن عدد أكبر بكثیر من األفراد المصابین بالورم النخاعي  MGUSمریض  3000األولیة في أكثر من 

ذا إلى أن االكتشاف والتدخل المبكر ھما ) أو حتى الورم النقوي الكامل عما كان متوقعًا. یشیر ھSMMالمتعدد المشتعل (
ھدفان یمكن تحقیقھما. على الرغم من كونھا مشجعة للغایة ، إال أن ھناك حاجة إلى مزید من المتابعة إلثبات التأثیر الكامل  

 والتأكد من عدم وجود مشكالت نفسیة اجتماعیة أو نوعیة الحیاة لألفراد الذین ھم جزء من مشروع الفحص ھذا. 

 ) SMMاحتراق المایلوما المتعددة ( حدوث
٪: أعلى بكثیر مما كان متوقعًا. باإلضافة إلى ذلك  0.5في السكان الذین تم فحصھم ھو  SMMألول مرة ، ثبت أن انتشار 

أو عالي الخطورة ، مما یشیر إلى الحاجة المحتملة للتدخل  من مرض متوسط  SMM، یعاني ما یقرب من ثلث مرضى 
) التابعة  IMWGفید النتائج من ھذا التدخل المبكر. من خالل مجموعة العمل الدولیة للورم النخاعي (المبكر ، وتست

على الحاجة إلى أنظمة   iStopMMعالیة الخطورة. تؤكد نتائج  SMMلصندوق النقد الدولي ، تم تنقیح تصنیف مخاطر 
 تسجیل النقاط المكررة بشكل متزاید وقیمتھا. 

COVID-19 في أیسلندا 
. في ھذه المجموعة الكبیرة جدًا من األفراد ، تبین COVID-19، تم إجراء اختبار  iStopMMكجزء من عملیة فحص 

(مقابل بقیة السكان األیسلندیین). ھذا یعني أن حالة الضعف المناعي   COVID-19أنھ ال یوجد زیادة في التعرض لعدوى 
والمرض المبكر للغایة ولكنھا   MGUSودة في براءات االختراع مع العمیقة التي تتمیز بھا المایلوما النشطة لیست موج 

تظھر كجزء من التقدم إلى أمراض أكثر تقدًما. ھذا مطمئن للغایة للمرضى الذین یعانون من مرض مبكر ویشیر إلى 
ا لیست مجموعة عالیة الخطورة كم MGUSالحاجة إلى دراسات مناعیة مفصلة أثناء تطور المرض. من الواضح أن  

 افترض سابقًا.

تشخیص االعتالالت الجامائیة وحیدة النسیلة لدى األفراد الذین یعانون من قصور في 
 وظائف الكلى 

وغیره من االعتالالت الجامائیة وحیدة النسیلة على مستویات بروتینات السلسلة  MGUSیعتمد التشخیص التقلیدي لـ 
ة الخفیفة المجانیة ترتفع كجزء من وظیفة الكلى الضعیفة ، فقد كان من الخفیفة الحرة في الدم. نظًرا ألن مستویات السلسل

المؤكد. نتیجة للبیانات المأخوذة   MGUSالصعب تحدید مستویات مرجعیة دقیقة لمستویات الضوء المجانیة التي تشیر إلى 
لدى األفراد الذین   ، تم اقتراح نطاقات مرجعیة جدیدة یمكن أن تؤدي إلى تشخیصات أكثر دقة  iStopMMمن دراسة 

 یعانون من قصور في وظائف الكلى.



 إمكانات الدراسات السكانیة القویة 
توضح ھذه الدراسات األربع ما یمكن تعلمھ لفھم وإدارة المرض المبكر بشكل أفضل. من المحتمل أن تكون التوصیة 

النھائیة ھي أن الفحص مفید جدًا بحیث یكون أداة مبكرة مناسبة إلدارة اضطرابات خالیا البالزما أحادیة النسیلة. المزید من  
الطیف الكتلي كجزء من الفحص ، باإلضافة إلى تفاصیل تسلسل الحمض النووي  المعلومات ستأتي ، بما في ذلك دور قیاس 

وبدونھ ، والتي ستكون تحلیالت كاشفة بشكل خاص. لذا ، ابق على اتصال مع ظھور بیانات   MGUSلھؤالء األفراد مع 
 قود الطریق إلى المستقبل! المذھل والمتفاني الذي ی iStopMMمھمة إضافیة في األشھر والسنوات القادمة. تھانینا لفریق 


