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ھو بعض الوضوح بشأن   2022، فإن ما نحتاجھ جمیعًا بشدة لعام  2021و  2020بعد االضطرابات التي حدثت في عامي 
معززاتنا؟ ھل نحتاج إلى ترقیة أقنعتنا (إلى  المستقبل. مع انتشار أومیكرون كالنار في الھشیم ، ما مدى أماننا حتى بعد استخدام 

KN95  أو ما شابھ) وإیالء اھتمام أفضل ألقنعة القماش التي یرتدیھا اآلخرون؟ ھل نحتاج إلى إجراء اختبارCOVID -19   وأي
ألسئلة  اختبار (اختبارات) یجب أن نفكر فیھ؟ ھل یمكننا وضع خطط لوقت الحق من العام على أمل أن تتحسن األمور؟ ھذه ا

 وغیرھا الكثیر تتبادر إلى الذھن وتخلق ھذا القلق وعدم الیقین الذي یعاني منھ الكثیر. 
 

Omicron ھو في الواقع متحور جدید 
 

 مختلف بالتأكید. أومیكرون شدید العدوى / قابل لالنتقال ، لكن النمط في المرضى مختلف تماًما عن متغیر دلتا:  omicronمتغیر 
و / أو   PCRعدوى حتى عندما یكون األفراد بدون أعراض ویكون اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل لألنف• یحدث انتقال ال

اختبار األجسام المضادة السریع سلبیًا. یشكل قضاء الوقت مع شخص قد یكون تعرض لخطر اإلصابة. لسوء الحظ ، یجب ارتداء  
تقلیدي في آسیا: ارتِد قناًعا عندما یكون ھناك مستوى متزاید معروف من  األقنعة للحمایة من انتقال العدوى. ھذا ھو السلوك ال

 اإلصابة بالعدوى في المجتمع.
• نمط األعراض مختلف. یُعد التھاب الحلق (األعراض األولى عادةً) واألعراض العامة "الشبیھة باإلنفلونزا" أكثر شیوًعا. ال یوجد  

سلبیًا ألن العدوى األولیة تكون في   PCRختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل لألنففقدان حاسة الشم أو الذوق. یمكن أن یكون ا
الحلق. یستغرق األمر یوًما أو یومین حتى تبدأ استجابة الجسم المضاد. یمكن أن تكون اختبارات األجسام المضادة السریعة سلبیة في  

 الفعل. ساعة األولى) حتى عندما یكون المریض معدیًا ب  48-24وقت مبكر (
• والخبر السار ھو أن متغیر أومیكرون یستھدف الحلق واألنابیب الھوائیة مقابل الرئتین. وھذا یعني أن االلتھاب الرئوي الحاد نادر  
الحدوث وأن أجھزة التنفس الصناعي لیست حسب الحاجة. یكفي تدفق األكسجین عبر األنف. لسوء الحظ ، یمكن أن تكون التھابات  

 ة أكثر خطورة بالنسبة لألطفال ألن أنابیب الشعب الھوائیة لدیھم صغیرة جًدا ویمكن انسدادھا بسھولة إذا كانت ملتھبة. الشعب الھوائی 
  COVID-19• النبأ المھم ھو أن األقنعة عالیة الجودة ھي أفضل أداة للحمایة المبكرة من انتشار العدوى عندما تكون مستویات 

األقنعة في الداخل أو في الھواء الطلق خاصة في األماكن المزدحمة وإذا كانت حالة تعرض جھات  عالیة في المجتمع. یجب استخدام  
 االتصال أو جھات االتصال المحتملة غیر مؤكدة أو غیر معروفة. 

 
 قیمة التطعیم والمعززات 

أولئك الذین ینتھي بھم األمر في  كل یوم تصبح البیانات أكثر وضوحا. یحمي التطعیم والمعززات من االستشفاء واألمراض الشدیدة. 
 وحدة العنایة المركزة یكادون یكونون غیر محصنین بشكل حصري. 

بالنسبة لمرضى المایلوما ، ھناك قلق مستمر بالنسبة للمرضى الذین یخضعون للعالج النشط وخاصة عالجات األجسام المضادة لـ  
BCMA  وCD38ن تظل استجابات األجسام المضادة منخفضة على الرغم  . مع ھذه العالجات ، على وجھ الخصوص ، یمكن أ

 من المعززات. 
 

 النقاط الرئیسیة: 
 ابَق على العالج المطلوب للحفاظ على استجابة جیدة.  -1
لیس من الواضح مقدار تعدیالت العالج التي تحسن استجابات األجسام المضادة ، ولكن یمكن أخذھا في االعتبار بتوجیھ من   -2

 طبیبك.
للمرضى ذوي   19-خیارات الجدیدة الجیدة ھي عالجات الجسم المضاد ، التي توفر األجسام المضادة الالزمة لمرض كوفید . ال 3

الجدید (الذي یُعطى عن طریق الحقن العضلي) مشجعًا للغایة ویمكن اعتباره في   Evusheldالمستویات المنخفضة. یعتبر منتج 
الوریدي ھو أیًضا   Regeneronر تقریبًا (راجع مدونة األسبوع الماضي). منتج أشھ 6أسرع وقت ممكن لتحقیق حمایة لمدة 

 خیار. 
- COVIDردود الفعل المشجعة للغایة حتى اآلن ، خالل موجة أومیكرون ھذه ، ھي أنھ على الرغم من حدوث عدوى خفیفة من 

اً على علم بعدم وجود شيء في ھذه المرحلة). قل  (أنا شخصی   -في مرضى المایلوما ، یبدو أن اإلصابات الشدیدة نادرة للغایة   19
 . COVID-19حان الوقت لتعلم التعایش مع 

 
 
 
 



 حلول عملیة للسؤال الرئیسي
 مع ھذه الخلفیة ، من المفید جًدا اقتراح حلول ألكثر المشكالت شیوًعا لدى مرضى المایلوما: 

 . ھل یجب أن أحصل على جرعة معززة؟ 1
 بالطبع

. بسبب الموافقة  Modernaأو   Pfizerأسابیع من الحقنة الثانیة ألولئك الذین تلقوا لقاحات  5ھذه الحقنة الثالثة بعد یمكن أن تكون 
 . J&Jبعد التطعیم األولي بلقاح  Modernaو    Pfizerعلى المزیج والمطابقة ، یمكن أیًضا إعطاء معززات 

 ر ألولئك المؤھلین حالیًا بناًء على التوقیت. یمكن أیًضا أخذ الحقنة الرابعة (معزز إضافي) في االعتبا
 ؟ COVID-19. ھل یجب علّي إجراء اختبار 2

تم اختبار معظم المرضى للوصول إلى عیادات المایلوما أو إعدادات المستشفى. سیحدث الرصد الدوري. كما ھو مذكور أعاله ، ال  
 للتأكد من نتیجة إیجابیة أو سلبیة. ٪. االختبار التسلسلي مطلوب 100یوجد اختبار دقیق بنسبة 

بالنسبة الختبار األجسام المضادة السریع (المنزل) من أبوت ، قامت دراسة حدیثة بتساقط النتائج اإلیجابیة الزائفة مع الكثیر من  
 مجموعات االختبار. في وقت مبكر من العدوى ، یمكن أن تكون اختبارات األجسام المضادة سلبیة. 

 ) شدید الحساسیة (عادة من األنف) ، ظھرت مشكلتان:PCRر تفاعل البولیمیراز المتسلسل (بالنسبة الختبا
 سلبیة ألنھ تم اختبارھا في وقت مبكر جًدا أو باستخدام أومیكرون ، تكون العدوى في الحلق.  -1
 د المریض معدیًا. تظل حتى بعد زوال العدوى النشطة ، ولم یع COVID-19. استمرار اإلیجابي ألن شظایا صغیرة من 2

بیت القصید حول االختبار , قم بإجراء اختبار إذا ظھر سؤال مھم مثل تطور األعراض والحاجة إلى معرفة ما إذا كان ھناك عدوى  
COVID-19 .التدخل المبكر مھم لمرضى المایلوما . 

حالة الضیوف أو الموظفین اآلخرین.  استخدم االختبار ألي تجمعات / اجتماعات أو مواقف عمل مخطط لھا لتكون واضًحا بشأن  
االستخدام اإلضافي لبروتوكول التصدیق مفید أیًضا في الحصول على معلومات حول حاالت التعرض / السفر ، وما إلى ذلك من  

 جھات االتصال المحتملة. 
 ة للقلق. • كن على درایة بالنتائج الخاطئة المحتملة واستمر في استخدام األقنعة في جمیع المواقف المثیر

 • كن على علم بمستوى العدوى في المجتمع. إذا كان المستوى مرتفعًا ، فمن الواضح أن ھناك حاجة إلى مزید من الحذر. 
 • كن على علم باختبار میاه الصرف الصحي في العدید من المدن أو المناطق. 

) لمنطقة بوسطن أن  Biobotعاقد علیھا مع شركة في یوم الثالثاء ، أعلنت ھیئة الموارد المائیة في والیة ماساتشوستس (المت 
نسخة من   6000نسخة من الحمض النووي الریبي (الفیروس) إلى  10000مستویات األومیكرون انخفضت بشكل كبیر من 

تدفق  في ھذه الحالة انعكاس ل  -الحمض النووي الریبي / مل. بدأ الخبراء في االعتماد على ھذه المعلومات لتتبع اتجاھات العدوى  
أومیكرون األخیر الذي یعد أخباًرا جیدة جًدا. في بدایة اندفاع أومیكرون ، أظھرت بیانات میاه الصرف الصحي في كالیفورنیا مدى  

 انتشار العدوى حتى في أوائل دیسمبر. بیانات المتابعة في انتظار. 
ھات ومدى أمانھا في مجتمعك والتي یمكن أن توجھ  توقع رؤیة المزید من معلومات میاه الصرف التي تمت مناقشتھا لتقییم االتجا

 ارتداء القناع والحاجة إلى مزید من االختبار الدقیق أم ال. 
أن برامج االختبار جاریة لتقییم ما إذا كان یمكن تطویر   COVID-19كن على درایة بھذه الحقیقة الممتعة: یمكن للكالب شم 

 برنامج عملي الستنشاق الكالب. 
 تعدیل عالجي للحصول على استجابة أفضل للقاح؟  . ھل یجب علي 3

• في الوقت الحالي ، ھذا سؤال صعب نظًرا ألنھ لیس لدینا إجابات على السؤال الرئیسي: ھل تؤدي التعدیالت إلى تحسین استجابات  
 الجسم المضاد بعد التطعیم أو المعززات؟ 

 • ومع ذلك ، فإننا نعلم أن المعززات تساعد جمیع المرضى. 
یعتبر توقیت التطعیم لتجنب جرعة عالج حدیثة فكرة جیدة عندما یكون ذلك ممكناً. ضع في اعتبارك دائًما أن األولویة القصوى  • 

 ھي تحقیق استجابة العالج أو الحفاظ علیھا. 
ة األجسام المضادة  مؤخًرا خیاًرا جدیًدا مفیًدا حقًا. یوفر ھذا العالج بالحقن باألجسام المضادة العضلی  Evusheld• یعد توفر 

والتي تعتبر مھمة للغایة ألولئك الذین لدیھم مستویات منخفضة من العالج الفعال. خیار آخر ھو   COVID-19الالزمة لمكافحة 
، والذي یتم إعطاؤه عن طریق الورید. ھذا أیًضا مفید جًدا ولكن یبدو أنھ أقل فعالیة ضد   Regeneronكوكتیل األجسام المضادة 

 . omicronمتغیر 
 • یرجى التحدث مع طبیبك حول أفضل الخیارات لحالتك الخاصة. 

 
 
 
 
 



 (أو الحصاد) اآلن؟  ASCT. ھل یجب علي تأخیر 4
خالل ھذه الموجة الھائلة الحالیة من أومیكرون ، أصبحت المستشفیات مكتظة. ھذا لیس الوقت المناسب لمرضى المایلوما أن یكونوا  

 إیجابیات وسلبیات تأخیر تخطیط الخالیا الجذعیة إلى وقت أفضل مع طبیبك. في المستشفى. ناقش 
 • احصل على التطعیم والتعزیز! 

 • ارتِد كمامة في جمیع المواقف التي تثیر القلق. 
ات أو  . أظھرت دراسة حدیثة أن ھذه األقنعة توفر حمایة دائمة حقًا أثناء االجتماعKN95أو  N95ارتِد أفضل قناع ممكن مثل قناع 

وھناك   KN95و  N95التجمعات مقابل أقنعة القماش أو العصابات أو حتى األقنعة الجراحیة. یوصى اآلن بشدة باستخدام أقنعة 
 خطة قید اإلعداد إلتاحة ھذا القناع على نطاق واسع مجانًا! 

 • انتبھ إلى نوع القناع الذي یرتدیھ اآلخرون. یضعك القناع منخفض الجودة في خطر. 
خدم نھًجا بسیًطا من نوع الشھادة لتقییم جمیع جھات االتصال الخاصة بك (أین كانوا / من ھم جھات االتصال الخاصة بھم ،  • است 

 وما إلى ذلك) ببساطة: ھل یمكن أن یكونوا یحملون عدوى بدون أعراض ویعرضونك للخطر؟ كن حازًما بشأن ھذا: صحتك مھمة! 
 
 آمنًا حقًا ھذه األیام؟ . ھل یمكن لمریض المایلوما أن یظل 5

 نعم ، مع بعض االحتیاطات البسیطة. 
 • احصل على التطعیم والتعزیز! 

 • ارتِد كمامة في جمیع المواقف التي تثیر القلق. 
 • انتبھ إلى نوع القناع الذي یرتدیھ اآلخرون. یضعك القناع منخفض الجودة في خطر. 

جمیع جھات االتصال الخاصة بك (أین كانوا / من ھم جھات االتصال الخاصة بھم ، إلخ).  • استخدم نھًجا بسیًطا لنوع الشھادة لتقییم 
 ببساطة ، ھل یمكن أن یكونوا یحملون عدوى بدون أعراض ویعرضونك للخطر؟ كن حازًما بشأن ھذا: صحتك مھمة! 

 
 المحصلة لما سبق  

لتي تظھر في المواقف الیومیة. أخطط إلنشاء مقطع فیدیو  ھذه األسئلة واألجوبة لیست سوى غیض من فیض فیما یتعلق باألسئلة ا
لتغطیة أكبر عدد ممكن من األسئلة اإلضافیة (وسیكون ھذا متاًحا في غضون األسابیع القادمة). في غضون ذلك ، اعمل بجد لتكون  

مكننا العودة بمزید من الراحة إلى  آمنًا على أمل أن تنحسر زیادة أومیكرون الحالیة بالسرعة التي تنتشر بھا ، وبحلول الربیع ، ی 
 حیاتنا الیومیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


