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 التركیز الحالي 
و   Pfizerحتى اآلن ، كانت استراتیجیة الوباء ھي منع دخول المستشفیات والوفیات.  ھذه خطوة أولى رئیسیة وقد حققت لقاحات 

Moderna  وJohnson & Johnson .ھذه األھداف المھمة إلى حد كبیر 
.  COVID -19بالنسبة لمرضى المایلوما ، تعتبر جرعة معززة إضافیة أمًرا بالغ األھمیة لتحسین مستویات األجسام المضادة لـ 

 COVID-19ومع ذلك ، نظًرا للتأثیر السلبي للورم النخاعي النشط و / أو العالجات المستمرة التي یمكن أن تثبط االستجابة للتلقیح 
منخفضة.  الحقیقة المؤسفة ھي أن مرضى المایلوما یمكن أن یظلوا  COVID-19األجسام المضادة لـ  ، یمكن أن تظل مستویات

 في خطر حتى بعد أخذ جرعة معززة.
 

 جدل "حقنة معززة للجمیع"
) بمراجعة ما إذا كان یوصى CDC) ومراكز السیطرة على األمراض (FDAفي الوقت الحالي ، تقوم إدارة الغذاء والدواء (

، وربما  لقاحات  Pfizerخدام جرعة معززة للجمیع في غضون ستة إلى تسعة أشھر بعد التطعیم األصلي الكامل مع شركة باست
مودیرنا.  (ال تزال اإلستراتیجیة المعززة للقاح جونسون آند جونسون غیر واضحة).  ینصب التركیز على االستشفاء والوفیات.  إن 

 تثبت جیًدا في ھذا الصدد.فائدة التطعیمات األصلیة الكاملة 
 

ومع ذلك ، فإن المشكلة تكمن في "التھابات اختراق" في أولئك الذین تم تطعیمھم بشكل كامل.  غالبًا ما تكون العدوى خفیفة وغیر  
  مصحوبة بأعراض ، وعادةً ال تمثل ھذه العدوى االختراقیة مشكلة لألشخاص الذین یتمتعون بجھاز مناعي جید.  ومع ذلك ، مع

مرة تعني أن الفیروس یمكن أن ینتشر لآلخرین ، بما في ذلك ما  1000األعلى  COVID-19متغیر دلتا ، فإن مستویات فیروس 
 یشار إلیھ باسم "الضعفاء" ، مثل مرضى المایلوما. 

 ھذه مشكلة!
 
 مشاكل لمرضى المایلوما (وجمیع األفراد الذین یعانون من ضعف المناعة) 

 لوما ، ھناك مشكلتان: بالنسبة لمرضى المای
 
ال تزال منخفضة ، حتى بعد جرعة معززة ، فقد تكون ھناك مخاوف   COVID-19. إذا كانت مستویات األجسام المضادة لـ 1 

 طبیة خطیرة. 
 
. نظًرا ألن مرضى المایلوما ال یستطیعون محاربة متغیر دلتا جیًدا ، فیمكن أن یكون لدیھم مستویات عالیة من الفیروسات 2 

 ویساھمون في االنتشار المستمر في المجتمع ، حتى عندما ال تظھر علیھم أعراض.  ھذا تقریبا مثل شخص غیر محصن.
 

 التركیز الجدید المطلوب 
لحمایة مرضى المایلوما وجمیع الفئات الضعیفة ، یجب أن یكون الھدف ھو وقف انتشار متغیر دلتا في المجتمع وظھور متغیرات 

 "المثیرة للقلق" ، على النحو المحدد من قبل منظمة الصحة العالمیة). COVID-19جدیدة (أو طفرات 
لدى األطفال ، وثقت الدراسات التي أجریت على  COVID-19من المھم مالحظة أنھ مع الزیادات الكبیرة األخیرة في إصابات 

رات جدیدة مثیرة للقلق ، بما في ذلك في مستشفى األطفال في لوس أنجلوس متغی COVID-19عینة من فیروس    3000أكثر من 
من ساللة ألفا والجدیدة.  المتغیرات من ساللة دلتا.  من األھمیة بمكان إیقاف ھذا التطور المتسلسل للمتغیرات الجدیدة   Q3متغیر 

طفرات في العدوى بدلتا  المثیرة للقلق.  سیكون أمًرا رائعًا عندما یتوفر التطعیم لألطفال من جمیع األعمار للمساعدة في منع حدوث 
 أو أنواع أخرى.

 
 تأثیر المعززات 

من الواضح أن الطلقات المعززة للسكان بشكل عام تؤدي إلى تقلیل انتشار المجتمع ، كما ھو موضح في دراسة من إسرائیل.    
مما یؤدي إلى إنشاء  ھناك مخاطر تعرض خطیرة لمرضى المایلوما وغیرھم من الفئات الضعیفة عندما تحدث فورة من العدوى ، 

"مناطق حمراء" ، وتقل احتمالیة ظھور سالالت جدیدة بواسطة المعززات.  یجب أن تكون ھذه الحقائق األساسیة ھي األساس  
 التخاذ القرار. 

 



 خالصة القول :
مجرد الوقایة من المجتمعیة ، بدالً من  COVID-19یجب أن یكون التركیز في استراتیجیات التطعیم على الحد من عدوى  

األمراض الخطیرة والموت المحتمل.  ھذه ھي الطریقة الوحیدة لحمایة الفئات الضعیفة مثل مرضى المایلوما ، وكذلك منع الظھور 
 الجدیدة الخطیرة المثیرة للقلق ، والتي تكون أكثر عدوى وفتاًكا. COVID-19المستمر لسالالت 

 
یة من قبل إدارة الغذاء والدواء ومركز السیطرة على األمراض ، والتي یمكن أن تساعدنا نأمل في اتخاذ إجراءات تنظیمیة إیجاب 

 جمیعًا على البقاء أكثر أمانًا. 
 
 سوف نتغلب على ھذا معا!  
 

 


