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اآلن ھو وقت مھم للغایة بالنسبة لمرضى المایلوما على وجھ الخصوص ، ولكن بالنسبة ألي شخص آخر أیًضا ، للبقاء في أمان.  
المؤكد أن فھم سیل المعلومات  . من Omicronھناك زیادة كبیرة في متغیر دلتا عبر الوالیات المتحدة وتھدید ناشئ من متغیر 

الذي نشأ في جنوب إفریقیا تركیًزا قویاً على الطبیعة العالمیة لوباء   Omicronالجدیدة یمثل تحدیًا. سلطت حقیقة أن متغیر 
COVID-19 . 

 
 ماذا یحدث في جنوب افریقیا ؟

ه في جنوب إفریقیا. كان الدكتور تولیو دي أولیفیرا ،  یجب أن یكون العالم ممتنًا جًدا للعمل التحري التسلسلي الممتاز الذي تم إجراؤ
  صحیفةمنذ بدایة الوباء ، حسبما ذكرت  COVID-19الباحث الرئیسي في الشبكة الوطنیة للمراقبة الجینیة ، یتتبع طفرات 

عاًما مصابة بفیروس  نقص   36من امرأة تبلغ من العمر  COVID-19. في العام الماضي ، قام بتسلسل عینة تایمز نیویورك
طفرة مختلفة. لقد أدرك أن المرأة كانت تتلقى عالًجا غیر فعال لفیروس نقص المناعة    32. كشفت العینة عن   HIV المناعة البشریة

 من نظامھا.  COVIDأشھر) إلزالة  7یوًما (أكثر من  216البشریة وأن األمر استغرق 
 

خر كان یتلقى عالًجا غیر كاٍف لفیروس  نقص  في نوفمبر ، تتبع الدكتور دي أولیفیرا عینة أخرى بھا العدید من الطفرات لمریض آ
لعدة أشھر. بحلول ھذه المرحلة ، كان ھناك المزید من التقاریر عن نفس الظاھرة:   COVIDوكان یحارب   HIVالمناعة البشریة 

 بالنمو والتحول شھًرا بعد شھر.  COVID-19ضعف مناعة مرضى فیروس نقص المناعة البشریة مما سمح لـ 
 

، ربما نصفھم یتلقون العالج المناسب.   HIVمالیین شخص مصاب بفیروس نقص المناعة البشریة  8ریقیا ، ھناك في جنوب إف
مرة لمرض   30مرة فقط مقابل  1.7یزداد بنسبة  COVIDاألھم من ذلك ، أن خطر اإلصابة بأمراض خطیرة أو الوفاة من 

، خاصة عند   COVIDیقاوم مرضى فیروس نقص المناعة البشریة  السكري أو السمنة أو التقدم في السن. ھذا یعني أنھ بینما
استئناف العالج المناسب ، ھناك فرصة ھائلة لتطویر الطفرات ، بما في ذلك بین أولئك الذین تم تطعیمھم. والنتیجة النھائیة ھي  

 شدیدة التحور والتي قد تتھرب أیًضا من التطعیم. COVID-19متغیرات 
 

المجتمعات الضعیفة والمعرضة للخطر على مستوى العالم یجب أن تكون أولویة قصوى. إنھا ضرورة   من الواضح أن مساعدة
 إنسانیة وخطوة أساسیة في احتواء الوباء العالمي. 

 
 

 اآلثار المترتبة على مرضى المایلوما والمجتمع العالمي
 

الذین یقاومون مرًضا أقل خطورة (لیس أمراض الرئة التي  شدیدة التحور بشكل انتقائي في المرضى  COVID-19تظھر متغیرات 
في جنوب إفریقیا واآلن في    Omicronتھدد الحیاة ، وما إلى ذلك) على مدى أشھر ، ثم یتعافون. أثبتت الزیادة الھائلة في حاالت  

 من متغیر دلتا سیئ السمعة.  التقدیرات أكثر قابلیة لالنتقال مرتین - أماكن أخرى أن المتغیر قابل لالنتقال إلى حد كبیر 
 

إنذارات في جمیع أنحاء العالم. لكن كیف نتفاعل مع ھذا الفیروس الجدید ، الذي   Omicronأثار االنتشار العالمي السریع للغایة لـ 
 ال یبدو أن لھ عواقب وخیمة مثل متغیر دلتا؟

 
"الطاعون القادم" الحائزة على جائزة بولیتسر ، أن التطعیم والعنایة بالضعفاء على أساس    كتاب الحظت لوري جاریت ، مؤلفة 

 عالمي أمر إلزامي لمنع ظھور مستمر حتمي لسالالت متحولة جدیدة. 
 

 صعوبات في تتبع اومیكرون 
 

التتبع صعب. یتركز االھتمام على المرضى الذین تظھر علیھم نظًرا ألن أعراض أومیكرون تبدو خفیفة أو غیر موجودة ، فإن 
لألطفال في   COVIDاألعراض أو في المستشفى ، والذین غالبًا ما یكونون مصابین بمتغیر دلتا. في جنوب إفریقیا ، كشف اختبار 

، ھناك طفل واحد فقط (حتى   . لحسن الحظOmicronالمستشفى المعمول ألسباب أخرى عن مستوى عاٍل جًدا من اإلیجابیة لمتغیر 
 اآلن) مصاب بااللتھاب الرئوي یحتاج إلى عالج باألكسجین.
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في الوالیات المتحدة ، نظًرا ألن االختبار یركز حقًا على أولئك الذین تظھر علیھم األعراض ، فمن الصعب معرفة االنتشار الحقیقي  
كبیر   Omicronصحي في وسط وادي كالیفورنیا عن وجود  لمیاه الصرف ال  Omicron. ومع ذلك ، كشف اختبار Omicronلـ 

. القلق الحقیقي ھو أن غالبیة الحاالت األولیة  Mercedو    Sacramentoفي العدید من المقاطعات ، بما في ذلك مقاطعتي 
ي یمكن أن یتطور  كانت في األفراد األصغر سنًا واألصحاء مقابل المجموعات األكبر سنًا أو الضعیفة الت  Omicronاإلیجابیة لـ  

 فیھا مرض أكثر حدة. 
 
 

 ً  البقاء آمنا
إلى نطاق نشط   COVIDكما ذكرت من قبل ، فإن الخبر السار ھو أن معززات التطعیم تساعد حقًا في رفع األجسام المضادة لـ 

جرعة رابعة لمحاربة  . ھناك حدیث اآلن عن  Omicronللتو أن المعزز یوفر حمایة إضافیة ضد   Pfizerوفعال. أعلنت شركة 
شھًرا من الجرعة الثالثة ولكن قد یوصى بھا حتى قبل    12بشكل أفضل. (التوصیة األولیة ھي جرعة رابعة بعد  Omicronمتغیر 

عاًما ،   17و  16ذلك). وھناك أیًضا أخبار جیدة مفادھا أن المعززات قد تمت الموافقة علیھا لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
 میھم ویحمي من حولھم . مما یح

 
 لذلك ، تظل التوصیات لمرضى المایلوما كما ھي: 

 • احصل على جرعة معززة 
 • استمر في ارتداء القناع في جمیع حاالت الخطر 

 • كن حذًرا بشكل خاص بشأن السفر وأي نوع من التجمعات الجماعیة ، حتى إذا كانت نتیجة اختبار األفراد سلبیة في األیام األخیرة 
 
 

 البحث عن الفرح 
 Westمع اقتراب موسم العطالت ، نحتاج جمیعًا إلى البحث عن الفرح في حیاتنا. بعد القراءة عن إصدار اإلصدار الجدید من " 

Side Story" أردت تنزیل الموسیقى التصویریة لسماع أغاٍن رائعة مثل ، "Somewhere (There’s a Place for 
Usي مكان ما (فوق قوس قزح)" وتذكرت بوضوح "ساحر أوز" والتسلیم الرائع إلسرائیل كاماكوول  )". ولكن ما ظھر أوالً كان "ف

 ، مغني ھاواي. 
. ھناك الكثیر لنكون  2022نحتاج جمیعًا إلى التركیز على أقواس قزح الشخصیة الخاصة بنا والتوقعات اإلیجابیة للعطالت لعام 

 المحتاجین حقًا.  ممتنین لھ والكثیر الذي یمكننا القیام بھ لدعم
 

 نتمنى للجمیع التوفیق و أن نبقى على اطالع وآمان في األسابیع واألشھر القادمة! 
 
 


