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. مقال صادق مؤخًرا بقلم جون غلوك في صحیفة  COVID-19یتعرض مرضى المایلوما لخطر أكبر لإلصابة بمضاعفات عدوى 
تنسونا. "، یالحظ أن األشخاص المعرضین للخطر (مثل  واشنطن بوست ، "ھذا وقت خطیر في الوباء بالنسبة ألشخاص مثلي. ال 

مرضى المایلوما) یحتاجون إلى رسم مسارھم الخاص نحو األمان. ال یتم تطبیق المزید من القواعد غیر الرسمیة لمن ھم أقل عرضة  
 للخطر. 

جب عرض (أو النظر في)  ، ی  Chris Jonesبواسطة  The Eye Testباإلضافة إلى ذلك ، كما ھو موضح في الكتاب الجدید ، 
جمیع األرقام والتقاریر التي نسمعھا كل یوم بحذر مناسب. على الرغم من أننا بحاجة إلى االسترشاد بالعلم ، إال أنھ ال یزال یتعین 

 تطبیق الفطرة السلیمة في تطویر خطة معقولة. 
، ثم أقدم دلیًال خطوة بخطوة لمرضى   omicronمع وضع ھذه األمور في االعتبار ، سألخص أوالً الوضع الحالي مع متغیر 

 المایلوما.
 

 ملخص االندفاع المتغیر ألومیكرون: ھل البدیل الجدید كامن؟ 
 سبب للتفاؤل  ●

  - ھناك درجة من التفاؤل ، حیث بدأت زیادة حاالت األومیكرون الجدیدة في االنخفاض في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة 
فورنیا. ھل من السابق ألوانھ توقع انتھاء الوباء؟ ھل البدیل الجدید كامن؟ تم تلخیص  خاصة في الشمال الشرقي وفي كالی 

 ، "نھایة اللعبة".  COVID-19. یناقش الخبراء مستقبل Lآراء العدید من الخبراء في مقال نُشر مؤخًرا في صحیفة 
 

المتغیر الجدید منخفض المستوى   . ھذاomicronبین عشیة وضحاھا ، أشار تقریر جدید إلى اكتشاف "متغیر خفي" من  
خاصة في    -وال یُصنف على أنھ بدیل مثیر للقلق. ومع ذلك ، یتم اكتشاف ھذا المتغیر الفرعي على مستوى العالم  

 الدنمارك والمملكة المتحدة في ھذا الوقت. سیراقب الباحثون ھذا المتغیر وأي متغیرات محتملة أخرى عن كثب. 
 

 یابشرى سارة من جنوب افریق ●
ألول مرة    omicronبالنسبة للمنظور ، فإن إدراك ما حدث في جنوب إفریقیا في األسابیع الثمانیة منذ ظھور متغیر 

، غطت شبكة سي بي إس نیوز قصة أن جنوب إفریقیا  2022كانون الثاني (ینایر)  18یمكن أن یكون مفیًدا. في 
 تجاوزت أومیكرون. 

، انخفض مستوى عدوى األومیكرون بسرعة كبیرة من ذروة عالیة. عند نقطة  كما یحدث اآلن في الوالیات المتحدة 
الثمانیة أسابیع ، عادت الحیاة في جوھانسبرج إلى طبیعتھا الصاخبة في المطاعم واستؤنف ازدحام المرور. ھناك بالتأكید 

 أمل في حدوث نقطة تحول. 
 

 أسباب الحذر  ●
ء ، كما ھو مذكور في لوس أنجلوس تایمز. ھناك إجماع قوي على أن ھناك  ھذا ھو المكان الذي یأتي فیھ الحذر من الخبرا

نوًعا آخر كامنًا بالفعل بسبب المستوى العالي جًدا من اإلصابات العالمیة ، سواء اآلن أو في األشھر المقبلة. مطلوب  
على تحلیالت میاه الصرف   استعداد أفضل ، بما في ذلك تحلیالت تسلسل أكثر عدوانیة حتى للطفرات الطفیفة والتركیز
 الصحي المرجعیة بشكل متزاید ، والتي یمكن أن تشیر إلى االتجاھات المبكرة في المجتمع.

 
 العمل المطلوب اآلن  ●

مما یعني أن   -ھناك الكثیر من العمل الذي یتعین القیام بھ للسماح باالنتقال المحتمل من جائحة إلى عدوى متوطنة  
COVID-19  مقیم. التحقق من   100000حاالت أو أقل /  10٪ مع معدل إیجابي یبلغ  1قدره في مستوى منخفض

  - ٪ (مقاطعة لوس أنجلوس) 13.8الواقع ھنا ھو أنھ ، على سبیل المثال ، في كالیفورنیا ، معدل اإلیجابیة في نطاق 
جة إلى لقاحات تغطي  ٪. نحن بأمس الحا1٪ (مقاطعة سان دییغو) ، ومن الواضح أنھ ال یزال بعیًدا عن ھدف 26.6

جمیع المتغیرات المحتملة باإلضافة إلى اللقاحات التي تقلل من التعرض للعدوى في مناطق األنف والفم / الحلق. تتم  
 مناقشة األسالیب اإلبداعیة مثل لقاحات الفم واألنف. 

 
 العالجات المضادة للفیروسات  ●

المضادة للفیروسات بما في ذلك األجسام المضادة وحیدة النسیلة والكبسوالت  یؤكد الخبراء أیًضا بقوة على قیمة العالجات 
. كما أشاروا إلى النقص الحالي في توافر ھذه  Merckو    Pfizerالمضادة للفیروسات عن طریق الفم من شركة 

 العالجات. 



، ذھبت أبحث عن   Covidوھناك مقال مؤثر آخر لمراسلة نیویورك تایمز ، ریبیكا روبینز: "عندما حصلت أمي على 
،" تلفت االنتباه إلى عدم توفر األدویة األساسیة للضعفاء. حتى مع كل رؤاھا واتصاالتھا ، فإن الحصول   Pfizerحبوب 

™ لم تحدث تقریبًا ، ویرجع ذلك في   Paxlovidعلى الحبوب (حبوب فایزر المضادة للفیروسات ، والمعروفة باسم 
استشارة شخصیة في ھذا العالم االفتراضي قبل اإلذن بوصفة طبیة ، مما یؤخر بشدة  الغالب إلى التراجع عن إجراء 

 معالجة. 
 

 دلیل خطوة بخطوة 
 مع ھذا الملخص األكثر حداثة ، اسمحوا لي أن أقدم أربع خطوات عملیة لمرضى المایلوما: 

 
 الخطوة األولى: تجنب اإلصابة بالعدوى إن أمكن! 

باستخفاف.   19-ي الواشنطن بوست ، ال ینبغي أن یتعامل مریض المایلوما مع عدوى كوفید كما أشار جون غلوك في مقالتھ ف
طویل    COVID-19باإلضافة إلى المخاطر المباشرة من العدوى ، ھناك أیًضا احتمال حدوث مشاكل مزمنة ، مثل ما یسمى بـ 

میكرون غیر معروفة بالكامل ، على الرغم من أنھا  المدى. ال تزال احتمالیة ظھور األعراض طویلة المدى المرتبطة بحدوث األو
 تحدث بالفعل. 

 لذلك ، أنصح بالقیام بما یلي من أجل وقایة أفضل: 
األساسي) جرعة معززة (جرعة إضافیة بعد   Modernaأو   Pfizer. احصل على التطعیم (یُفضل استخدام جرعتین من لقاح 1

أو   Pfizer؛ یمكنك أیًضا الحصول على جرعة معززة من  Modernaو    Pfizerسلسلة اللقاح األساسي المكون من جرعتین لـ 
Moderna  إذا لقد تلقیت سابقًا لقاحJ&J  .بجرعة واحدة.) ھذا یوفر الحمایة من األمراض الشدیدة 

و لدیھم مخاوف  أ  COVIDبالنسبة ألولئك الذین تلقوا جرعة معززة ولكن ال یزال لدیھم مستویات منخفضة من األجسام المضادة لـ 
 من احتمال حدوث ذلك ، ھناك خیاران: 

 • ضع في اعتبارك الحصول على جرعة معززة ثانیة ؛     
 المضاد لزیادة مستویات األجسام المضادة عن طریق تلقي األجسام المضادة   Evusheld• حاول الحصول على عالج     
 أشھر أو نحو ذلك.  6ألجسام المضادة (كما ھو مذكور أدناه) لمدة  من خالل حقنة عضلیة. ھذا یمكن أن یزید من مستویات ا     

 
. بالنسبة لنسبة مئویة مؤسفة من المرضى ، قد تظل مستویات األجسام المضادة منخفضة. في ھذه الحالة ، ضع في اعتبارك عالج  2

 ا كان ھناك قلق من أن یكون األمر كذلك. األجسام المضادة أحادیة النسیلة إذا كانت مستویات األجسام المضادة منخفضة و / أو إذ
 
مؤخًرا ، وقد ناقشتھ في مدونتي السابقة. ھذه التركیبة من األجسام المضادة أحادیة النسیلة   Evusheld. تمت الموافقة على 3

أشھر. ومع ذلك ، فإن   6في عمر  COVID-19٪ في خطر اإلصابة بعدوى 83(كحقنة عضلیة) فعالة ، مع انخفاض بنسبة 
 .Evusheldمكانیة الوصول مشكلة ؛ یبحث صندوق النقد الدولي اآلن عن طرق لمساعدة المرضى وتحسین توافر إ
 

 الخطوة الثانیة: التدخل المبكر 
أو   PCRإیجابیة (سواء من خالل  COVID-19، إذا كانت نتیجة اختبار  COVID-19إذا تعرضت لشخص مصاب بفیروس 

 عاني أو تظھر أعراض مثیرة للقلق ، فاتصل بطبیبك في أقرب وقت ممكن . اختبار مستضد سریع) أو إذا كنت ت 
 اعلم أن عالجات التدخل المبكر المضادة للفیروسات متاحة ، على أمل أن تقضي على العدوى في مھدھا. 

 
1. Remdesivir رضى الداخلیین أو  ال یزال متاحا. كان ھذا ھو العالج الذي تلقاه الرئیس السابق ترامب لمدة ثالثة أیام (للم

وتعافى بعد ذلك. أعادت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة مؤخًرا إصدار ترخیص   COVID-19الخارجیین) عندما ثبتت إصابتھ بـ  
 . Remdesivir) لـ EUAاستخدام الطوارئ (

أنتج ھذا العالج (دورة عن طریق   . باكسلوفید ھو العالج بواسطة كبسولة الفم الذي بحثت عنھ ریبیكا روبینز بصعوبة كبیرة ألمھا! 2
نتائج رائعة إلى حد ما ، بالتأكید. من   -٪ في حاالت االستشفاء والوفاة في التجربة المحوریة   88أیام) انخفاًضا بنسبة  5الفم لمدة 

 . Paxlovidالواضح أن ھناك دفعة كبیرة لتحسین توفر 
3. Molnupiravir  في   52في ھذه الحالة ، انخفاض بنسبة  - المتاحة لعالج المرض المبكر ھي الكبسولة الثانیة عن طریق الفم ٪

 حاالت االستشفاء والوفاة ذات الصلة. أقل إثارة لإلعجاب ، لكنھا ال تزال مھمة. 
4. Sotrovimab  ھو منتج آخر لألجسام المضادة أحادیة النسیلة ضدCOVID-19  معتمد لعالج ،COVID-19   الخفیف إلى

 یوًما. 29٪ في حاالت االستشفاء والوفاة في 85رت بیانات التجارب المؤقتة إلى انخفاض بنسبة المتوسط. أشا 
 
 



 : ال تتخلص من األقنعة! 3الخطوة 
(والمتغیرات المستقبلیة المحتملة) یمكن أن ینتشر بسرعة ، فإن تقنیات االختبار والمسار القدیمة ال تعمل.   omicronنظًرا ألن 

  PCRرون قبل ظھور األعراض وبشكل متكرر قبل الحصول على نتائج تفاعل البولیمیراز المتسلسل تنتشر عدوى األومیك
(االختبار األكثر حساسیة). من الواضح ، بمرور الوقت ، أننا سنخرج باختبارات سریعة أكثر حساسیة وموثوقیة. ولكن في الوقت  

 شكل أفضل باستخدام األقنعة. الحالي وفي المستقبل المنظور ، تتم حمایة مرضى المایلوما ب 
على نطاق واسع ویتم منحھا مجانًا من مخزون الحكومة. یمكن  KN95و  N95تعمل األقنعة بشكل جید جًدا واآلن ، تتوفر أقنعة 

ه في  الرتداء القناع أن یحافظ على سالمتك ، ال سیما إذا كان مستوى اإلصابة بالعدوى في المجتمع مرتفعًا و / أو في حالة االشتبا
حدوث زیادة جدیدة (على سبیل المثال ، من تحلیالت میاه الصرف الصحي). على الرغم من كل الجدل حول األقنعة ، ینصح  

 مرضى المایلوما بارتداء أقنعةھم في جمیع المواقف المثیرة للقلق! 
 
 

 حافظ على تركیزك على الورم النقوي.  4الخطوة 
 ى سكون الورم النقوي. األولویة القصوى ھي تحقیق أو الحفاظ عل

ألن وجود المایلوما في حالة سكون لھ تأثیر إیجابي في تحقیق أفضل   1على أنھا الخطوة  4بمعنى ما ، یمكن أیًضا اعتبار الخطوة 
الالفتة  . النقطة COVID-19النتائج. لسوء الحظ ، ال یستطیع مرضى المایلوما معرفة متى قد یحدث حظ سيء عشوائي لإلصابة بـ 

للنظر ھي أن العدید من االختبارات اإلیجابیة لألومیكرون لیس لدیھم أي فكرة عن كیفیة أو مكان تعرضھم. وبالتالي ، فإن توخي  
 الحذر الشدید ھو القاعدة عندما تكون مستویات اإلصابة عالیة. 

- COVIDأمًرا أساسیًا ، عندما یكون اختبار  3في حالة الورم النخاعي النشط ، یعد الضغط بشدة للخیارات الموضحة في الخطوة 
 إیجابیًا. 19

صندوق النقد الدولي على استعداد للمساعدة وسیواصل استكشاف حلول لقضایا الوصول على المدى القصیر. كما تمت مناقشتھ في  
ت أو المعززات. یظل  الماضي ، یرجى التحدث مع طبیبك حول أي تغییرات في العالج لتحسین استجابات الجسم المضاد للقاحا 

 الحفاظ على أفضل عالج ممكن للورم النخاعي ھو األولویة القصوى. 
 

 الخالصة: ابق متفائال 
،   COVID-19على الرغم من جمیع التحذیرات والمخاوف ، ھناك تفاؤل ملموس بأننا نقلب الزاویة حقًا عندما یتعلق األمر بجائحة 

ھر. من الواضح أن ھناك حاجة إلى الكثیر من العمل المستمر للتأكد من أن ما ھو  وأن وضعًا مستوطنًا منخفض المستوى سوف یظ
قاب قوسین أو أدنى ھو ، في الواقع ، درجة من الحیاة الطبیعیة التي ستكون أقل إرھاقًا وأقل صعوبة بسبب حالتنا التي تم تلقیحھا  

 ونا نفكر جمیعًا بشكل إیجابي. وتعزیزھا وألننا نعمل على تحقیق أھدافنا اإلیجابیة. المرونة! دع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


