
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 به  خوش آمدید! برنامه پایش و کنترل بیماری میوپاتی "جی ان ای

 
 
 
 
 
 

( خوش آمدید. بخاطر حمایت های مستمر و مشارکت شما GNE)برنامه پایش و کنترل بیماری میوپاتی   GNEM-DMPخبرنامه به سومین 

در  GNEو آخرین اخبار علمی مربوط به میوپاتی  GNEM-DMPدوره ای درباره  ممنونیم. خبرنامه ما اطالعات GNEM-DMPدر 

 اختیار شما قرار می دهد.
 
 
 

   در این شماره
 

 GNEآزمایشات ژنتیک و میوپاتی  •

 مسیر صحیح حرکت درنکاتی برای  –اجتماعی و آزمون های بالینی  رسانه های •

 ؟آیا فایده ای دارند –غذاهای سرشار از اسید سیالیک  •

 (ERاسید اسنورامیک )اسید سیالیک( رهایش توسعه یافته ) 3فاز مطالعه بالینی آخرین اخبار درباره  •

 GNEM-DMPثبت  فهرستآخرین اخبار درباره  •

 2015آگوست  –روز بیماران لس آنجلس  •

 GNEM-DMP جذب شرکت کننده برایطالعه بالینی و مشارکت کنید: م •

 Marcia Bonome –"سفر من تا اینجا"  •

 

 
 مراجعه کنید com.dmp-www.gnemلطفاً به  GNE برای پیوستن به فهرست ثبت

 GNEM-DMP :HIBM@treat-nmd.eu برای کسب اطالعات بیشتر درباره

 مراجعه کنید com.ultragenyx.wwwلطفاً به  c.nIl aciuteharmacP yxneagrUltبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 

 مراجعه کنید eu.dnm-www.treatلطفاً به  DMN-TAERTبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 

 

http://www.gnem-dmp.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/
http://www.treat-nmd.eu/


 

 

 GNEتی آزمایشات ژنتیک و میوپا

 

  

 

 

    
 
 
 

 
 
 

بر عضالت مختلف بدن اثر می گذارد، اما در اکثر موارد گروه نخست عضالتی که تحت تأثیر قرار  GNEمیوپاتی 

تنها با انجام آزمایشات ژنتیک ممکن  GNEتشخیص قطعی میوپاتی  می گیرند مربوط به قسمت های تحتانی پاها هستند.

بی ی عضالنی هم بدهید. بیماری های عصنمونه یا بیوپساز شما خواسته شود یک است، اما در بعضی موارد شاید 

عضالنی مختلفی هستند که عالئم مشابه دارند و بدون انجام آزمایشات ژنتیک تشخیص دادن بیماری هر شخص دشوار 

 خواهد بود.

 

مایشگاه توسط یک از نمونه خون یا بزاق است که سپس در آز DNAشامل استخراج آزمایشات ژنتیک روال 

ش ها یا موتاسیون ل جهمتخصص ژنتیک مورد تحلیل قرار می گیرد، ایشان با استفاده از تجهیزات پیشرفته به دنبا

پیش بیاید، یک نمونه خون  GNEاگر بیمار به پزشک خود مراجعه کند و شک به میوپاتی  های خاصی می گردند.

 تا آزمایشات مربوطه روی آن صورت پذیرد. یا بزاق به آزمایشگاه ژنتیک فرستاده خواهد شد

 

هزینه آزمایشات ژنتیک در بعضی مواد توسط سرویس ملی بهداشت یا بیمه های درمانی پوشش داده می شوند )به 

کشوری که در آن زندگی می کنید بستگی دارد(. اگر چنین نبود هزینه ها توسط خود بیماران و/یا حامیان/شرکت های 

 شود. داروئی پرداخت می

 
، بدون هیچ هزینه ای GNEبدون توجه به نتیجه و وجود یا عدم وجود ژن  GNEآزمایشات ژنتیک برای میوپاتی 

 GNEبرای شما یا شرکت بیمه شما انجام می شوند. اگر پزشک شما تصور می کند که عالئم شما مربوط به میوپاتی 

)اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی( یا مستقیماً  HIBM@treat-nmd.eu هستند، ایشان می توانند با ما در نشانی

)آمریکای شمالی( تماس بگیرند تا اطالعات بیشتری  GNEM@engagehealth.comر د Ultragenyxبا 

 درباره نحوه اقدام جهت دریافت کیت آزمایش ژنتیک کسب نمایند که با هزینه حامی طرح انجام می شود.

 
ه هائی که آزمایشات ژنتیک را در کشور شما انجام می دهند به وب سایت های زیر رجوع برای مشاهده فهرست آزمایشگا

 کنید:

Orphanet http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN  
 

GNE Myopathy International http://gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html  
 

The Genetic Alliance UK http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm  
 

 (HIBM@treat nmd.euتماس بگیرید )  GNEM-DMP گروهیا اینکه می توانید برای کسب اطالعات بیشتر با 

 

 

دقت که  ستاشرکت می کنید بسیار مهم  اگر در یک آزمون بالینی
اطالعات موجود در سایت هائی مانند به نظر و توجه خاصی 

تعاملی و سایر رسانه های اجتماعی و نیز وب سایت های  فیسبوک
چه مثبت و چه منفی، نظراتی که آنالین  .داشته باشیدمانند فوروم ها 

پست می شود بر نحوه برداشت یا گزارش تجربیات اشخاص اثر می 
گذارد و در نتیجه تشخیص اثربخش بودن یک داروی پژوهشی را 

عالوه بر این، نظراتی که آنالین پست می کنید  دشوار می سازد.
به نوع  موم مردم، روزنامه نگاران و سایرینعگاهی اوقات توسط 

دیگری برداشت و تعبیر می شود بنابراین خیلی مهم است که 
نظرات آنالین می  هرگونه اطالعات ارائه شده دقیق و صحیح باشند.

توانند در بعضی موارد نتایج یک مطالعه را دیگرگونه جلوه داده و 
مقاله ای است که اطالعات زیر از  حتی باعث شکست آزمون شوند.

در وب سایت بنیاد دیستروفی میوتونیک تحت عنوان "مراقب باشید! 
رسانه های اجتماعی می توانند آزمون های بالینی را تحت الشعاع 
قرار دهند" منتشر شده است. ما در اینجا نظرات و دیدگاه های خود 

 موجود است. اینجارا ارائه خواهیم کرد. متن کامل مقاله در 
 

 نکاتی برای حرکت در مسیر صحیح

 
 انجام دهید

با خانواده و سایر باره تجربه خود دربا رعایت محرمانگی  •

 نزدیکان صحبت کنید.

با پزشک خانواده و سایر ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی و  •

بسیار مهم است که آنها بدانند در یک  رمانی خود صحبت کنید.د

 آزمون بالینی شرکت کرده اید.

از گروه آزمون بالینی خود بخواهید درباره مراجع تهیه مطالب  •

 آموزشی قابل اطمینان در اینترنت شما را راهنمائی کنند.

یک دفترچه یادداشت داشته باشید و یا در تلفن موبایل خود  •

بردارید تا بتوانید فهرستی از مطالب داشته باشید که درباره یادداشت 

مون زآنها از پزشک آزمون بالینی و گروه مطالعه در محل انجام آ

 بالینی سؤال کنید.

 
 انجام ندهید

برای همه و در درباره شرکت خود در یک آزمون بالینی  •

 اینترنت صحبت نکنید.

رداشت خود از تجربیات خود در آزمون، و عوارض جانبی یا ب •

 اثربخشی داروی مطالعه را در جائی منتشر نکنید.

از دوستان اینترنتی یا افرادی بغیر از هماهنگ کننده بالینی و یا  •

درباره محقق اصلی در محل انجام آزمون بالینی از هیچکس دیگر 

 مشاوره یا راهنمائی نخواهید.آزمون 

ه در شرکت به سؤاالت یا نظرات در اینترنت درباره آزمونی ک •

 دارید پاسخ ندهید.

از متخصصان اینترنتی بی نام و نشان توصیه نگرفته و یا  •

 نید.کنظرات آنها را منتشر ن

 
اطالعات فوق صرفاً جنبه راهنمائی داشته و باید فقط بعنوان 

اما اگر درباره استفاده از رسانه  توصیه در نظر گرفته شوند.

 GNEM-DMPدر های اجتماعی در ارتباط با شرکت خود 

تردید دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و سعی خواهیم کرد تا حد  

ضمناً اگر در هر فوروم، گروه یا  امکان به شما کمک کنیم.

گروه های گفتگوی آنالین با مواردی برخورد کردید که 

اطالعات اشتباه ارائه شده بود، لطفاً با یکی از اعضای گروه 

GNEM-DMP وضوع را به آنها اطالع دهید.تماس گرفته و م 

-HIBM@treatبرای هرگونه سؤال با ما تماس بگیرید 

nmd.eu اطالعات بیشتر درباره آزمون های بالینی و تهیه .

 داروها در این وب سایت ها موجود است:

www.clinicaltria ls.gov/ct2/help/ for-patient 

www.fda.gov/downloads/Drugs /ResourcesForY 

The information above is only a guide and 

should only be interpreted as advice. However, if 

you are unsure about the use of social media in 

relation to your participation in the GNEM-DMP 

  
 

in particular, please feel free to get in touch and 

we will look to provide assistance where ever 

possible. Also, if you see any misinformation on 

any online forums, groups or group discussions, 

please contact a member of the GNEM-DMP 

team to inform them.  For all enquiries please 

contact us: HIBM@treat-nmd.eu. Further infor 

mation about clinical trials and drug develop 

 
 

 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient 
 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY
ou/Consumers/UCM284393.pdf 
 
 
https://www.ciscrp.org/education-center/  

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm
http://myotonic.org/careful-social-media-can-undermine-clinical-trials
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fda.gov/downloads/Drugs
mailto:HIBM@treat-nmd.eu
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
https://www.ciscrp.org/education-center/
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Ultragenyx Pharmaceutical Inc.  مطالعه بالینی اسید اسنورامیک  3فازER را آغاز کرده است 
 

 ؟مطالعه بالینی چیست 3فاز 
در حدوداً  ERاطالعات بیشتری درباره ایمنی و اثربخشی احتمالی اسید اسنورامیک  3در فاز 

( 2در یک مطالعه اولیه )فاز  گردآوری خواهد شد. GNEمیوپاتی  ر دارایبیمانفر  80

می تواند پیشرفت بیماری در نواحی فوقانی را  ERاسید اسنورامیک مشخص شد که ظاهرا ً 

کند سازد و به نظر کالً ایمن رسیده و خوب تحمل شده است، تا آن تاریخ درمانی برای عوارض 

 شد.جانبی جدی مشاهده شده انجام ن

 

اسید اسنورامیک بطور دوسو کور و تصادفی به گروه درمان )( 3تمام بیماران در مطالعه )فاز 

ERاین یعنی که نه شرکت کننده  دارونما )قرص قند( اختصاص داده می شوند. ه( یا گرو

 مصرف می کند یا دارونما. ERاسید اسنورامیک مطالعه و نه پزشک نمی دانند که آیا بیمار 

بعد از مطالعه، شرکت کنندگان فرصت شرکت  سال انجام خواهد شد. 1عه برای حدوداً این مطال

 دریافت خواهند کرد. ERاسید اسنورامیک در طی آن در یک مطالعه تکمیلی را دارند که 

 
 مطالعه در کجا انجام می شود؟

برای مشاهده  مطالعه در مراکز برگزیده در آمریکا، کانادا، اروپا و اسرائیل انجام خواهد شد.

 مراجعه کنید. clinicaltrials.govفهرست کامل مراکزی که در این مطالعه شرکت دارند به 

 
 مراکز زیر در حال حاضر اشخاص را می پذیرند:

 
 آمریکا

 University of California, Irvineکالیفرنیا: 

 bminton@uci.edu   8520-456-714تلفن:    Brian Mintonتماس: 

 
 Washington University School of Medicine, Saint Louisمیسوری: 

 rennar@neuro .wustl.edu   1626-362-314تلفن:   Renee Rennaتماس: 

 
 New York, University School of Medicineنیویورک: 

 6628-263-212تلفن:   Swapnil Parmaتماس: 

swapnil.parmar@nyumc.org 

 

 کانادا

 McMaster University, Hamiltonاونتاریو: 

 x 76929  hatchere@hhsc.ca 2100-521-905تلفن:    Erin Hatcherتماس: 

 
 بریتانیا

 The Newcastle upon Tyne Hospitals, Newcastleنیوکاسل آپان تاین: 

 2418640 191 (0) 44+تلفن:  Oksana Pogoryelova, PhDتماس: 

Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk 

 
 د شد.مراکزی در فرانسه، اسرائیل و ایتالیا بزودی افتتاح خواهن

 
 شرایط شرکت چیست؟

شخص باید بتواند بدون نیاز به عصا، چوب زیر بغل، واکر یا سایر تجهیزات و وسائل کمکی در 

بطور کلی، بیشتر  وسائل ارتزی قوزک پا بالمانع هستند. متر راه برود. 200شش دقیقه حداقل 

زم در شش دقیقه می مسافت الافرادی که موقع خرید خواروبار راه می روند قادر به طی کردن 

 باشند.

 
اگر فکر می کنید شرایط شرکت را دارید باید درباره احتمال شرکت در این مطالعه را پزشک خود 

اگر شما و پزشک شما بر این اعتقاد هستید که مطالعه می تواند برای شما مفید باشد،  صحبت کنید.

 .ویزیت بررسی اولیه تعیین کنیدجام لطفاً با نزدیک ترین مرکز تماس گرفته و قراری جهت ان

 
در این ویزیت بررسی اولیه، شرکت کنندگان احتمالی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا 

بعنوان شرایط حداقل، سن  مشخص شود آیا شرایط شرکت در مطالعه بالینی را دارند یا خیر.

)با  GNE/HIBMبوده و تشخیص قطعی و اثبات شده میوپاتی  55تا  18بیماران باید بین 

فهرست کامل شرایط و الزامات شرکت در این  آزمایشات ژنتیک تأیید می شود( داشته باشند.

 موجود می باشد. clinicaltrials.govمطالعه در 

 
باشم یا در مطالعه  من می خواهم اطالعات بیشتری درباره مطالعه داشته

 شرکت کنم، با کجا باید تماس بگیرم

 
 Kim Mooney kmooney@ultragenyx .comتماس: 

 اطالعات بیشتر:

 www.gnem-dmp.com    www.ultragenyx.com )حامی مطالعه( 

 

 آیا فایده ای دارند؟ –غذاهای سرشار از اسید سیالیک 
 Zohar Agrovبررسی از دکتر 

شده ای  شناختههیچ فایده ای  بسیار رایج که شرکت کنندگان در مطالعه تاریخچه طبیعی دارند این است که آیا اضافه کردن مواد غذائی دارای اسید سیالیک به رژیم غذائییک سؤال 

 وتاه در حال حاضر این است که نمی دانیم.دارد یا خیر. پاسخ ک

 
گرم اسید سیالیک در هر کیلوگرم شیر  3.93تا  1.63اسید سیالیک در مواد غذائی طبیعی مانند سرم شیر )محتوای واقعی اسید سیالیک در شیر به نژاد دام ها بستگی داشته و بین 

آب پنیر ایزوله شده موجود و نیز مواد غذائی فرآوری شده مانند نوشیدنی ها و پودرهای پروتئینی  2پرندگان( )سوپ خوراکی النه Yanwo، یک غذای چینی با عنوان 1متغیر است(

ند انجام نشده است تا ببینیم آیا هیچ تأثیری بر قدرت عضالنی دار GNEاسید سیالیک برای بیماران البته هیچ تحقیقی برای بررسی اثربخش بودن محصوالت غذائی دارای  می باشد.

 یا خیر.

 
در سنگسر در شمال ایران پرداخته است و پیشنهاد  GNEیک مطالعه به میزان وقوع میوپاتی اسید سیالیک در رژیم غذائی انجام شده است، اهدات محدودی که درباره از میان مش

ک آنها به دلیل شیوه تهیه باالست، می توانند عالئم را تا حدی کاهش داده و اسید سیالیمی کند که محصوالت تهیه شده با آب پنیر بصورت "آرشه" و "لور" که علی الظاهر میزان 

اگرچه آب پنیر محتوی غلظت باالئی از اسید سیالیک است اما ترکیبات خاص هیچیک از این مواد غذائی از لحاظ علمی بررسی نشده  وقوع بیماری را به تأخیر اندازند. احتمااًل سن

 است. اظهار می دارند که به نظر آنها نیاز به تحلیل های بیشتری برای تعیین میزان درصد اسید سیالیک در هریک از این فرآورده ها )آرشه/لور(نویسندگان مقاله  3اند.

  

عی برای گنجاندن آنها در یک رژیم غذائی به زعم نویسندگان این خبرنامه، اگر از محصوالت و فرآورده های هائی استفاده می کنید که محتوای اسید سیالیک باالئی دارند، هیچ مان

 6آزمون درمانی که امروز به مورد اجراء درآمده است از مقادیر بسیار بیشتری اسید سیالیک ) متعادل وجود ندارد، اگرچه مزایای کوتاه مدت و بلندمدت آنها هنوز مشخص نیست.
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  DMP-MGNEآخرین اخبار درباره فهرست ثبت 
نفر رسیده است.  200ند به بیش از از زمان انتشار آخرین خبرنامه در آوریل بدین سو، تعداد کل افرادی که برای فهرست ثبت درخواست داده ا

در سطح  GNEجامعه میوپاتی دید بسیار خوبی العات گردآوری شده اط قاره جهان هستند. 5( در 1کشور مختلف )شکل  26شرکت کنندگان از 
مشاهده می  2جهانی ارائه می کنند. جا دارد در اینجا از همه کسانی که برای ثبت نام وقت گذاشتند تشکر نمائیم. همانطور که در شکل شماره 

%( 24%( و آمریکای شمالی )23( و پس از آنها آسیا )%33.5شود، اروپائیان بیشترین سهم مشارکت کنندگان را در فهرست ثبت دارند )
 %( مابقی اعضای فهرست ثبت را تشکیل می دهند.1%( و آمریکای جنوبی )2%(، اقیانوسیه )16.5شرکت کنندگان از خاورمیانه ) هستند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  –روز بیماران لس آنجلس 

 2015آگوست  29
 

Kim Mooney, Ultragenyx Inc نفر 60داً حدو 

در لس آنجلس گردهم  2015آگوست  29روز شنبه 

آمدند تا مطالبی درباره پژوهش های جاری در زمینه 

بیاموزند. این جلسه توسط بنیاد  GNEمیوپاتی 

www.ndf-بیماری های عصبی عضالنی )

hibm.org و )ltragenyxU رگزار گردید. بLale 

Welsh  مدیر جدیدNDF  جلسه را با مقدمه ای آغاز

، یکی از بیماران تجربیات Jenniferکردند و سپس 

را در میان  GNEمیوپاتی خود درباره زندگی با 

 گذاشت.

 

 Nuria Carrillo-Carrasco, NIHدکتر 

)آمریکا( سخنرانی اصلی را درباره آزمون بالینی 

ManNAc .که ازمون  ایشان اعالم کردند ارائه دادند

نفر مبتال به  12در  ManNAcگرم/روز  12بالینی 

 NIHبطور کامل آغاز شده و در  GNEمیوپاتی 

 سال تمدید شده است 1برای 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT

)02346461 

 
)آمریکا( آخرین  UCLAز ا Perry Shiehدکتر 

را ارائه  Ultragenyxدر  2اخبار مطالعه بالینی فاز 

کردند که نتایج امیدوارکننده ای داشته و مؤید توسعه 

 می باشد. ERفراتر اسید اسنورامیک 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جذب مشارکت کنندگان هنوز ادامه دارد!

 

 
 

 
درباره  UCLAاز  Siavash Kurdestaniدکتر 

میوپاتی جاری برای غربالگری ژنتیک تالش های 

GNE  در ایران سخنانی مطرح کردند و دکتر

Laura Rufibach  از بنیادJain (www.jain-

foundation .org اطالعاتی درباره )ALDA – 

LGMD (-www.jainدستیار خودکار تشخیصی 

foundation.org/alda.ارائه نمودند ) 

 
جذب شرکت کننده برای فهرست ثبت و بخش تاریخچه طبیعی ما هنوز در پی  IIIدر کنار جذب مشارکت کنندگان برای مطالعه بالینی فاز 

GNEM DMP .اگر شرایط و معیارهای آزمون بالینی فاز  هستیمIII  ثبت و را ندارید، لطفاً توجه داشته باشید که هنوز می توانید در فهرست
 لطفاً این خبرنامه را برای هر شخص یا گروهی که فکر می کنید به این مطالب عالقه مند باشند بفرستید. مطالعه تاریخچه طبیعی شرکت نمائید.

 هرچقدر بتوانیم تعداد افراد بیشتری را در این مطالعه داشته باشیم، درک بهتری از بیماری بدست خواهیم آورد.

 
اطالعات بیشتری درباره ایمنی و اثربخشی اسید اسنورامیک )اسید سیالیک رهایش توسعه یافته(  III زمطالعه بالینی فا: در III زمطالعه بالینی فا

کلیه بیماران بصورت تصادفی و دوسو کور در گروه درمان  قرار دارند بدست خواهد آمد. GNEدر تعداد افراد بیشتری که تحت تأثیر میوپاتی 

متن کامل شرایط شرکت و  سال ادامه خواهد داشت. 1مطالعه برای حدوداً  یا گروه دارونما )قرص قند( قرار داده می شوند. (اسید اسنورامیک)

 باشد. موجود می clinicaltrials.govاطالعات بیشتر درباره مراکز اجرای این مطالعه در 

 
در سراسر جهان را گردآوری می کند تا روند پیشرفت  GNEمیوپاتی : این فهرست ثبت آنالین اطالعات بیماران GNEMفهرست ثبت بیماران 

اطالعات  سال( مشخص گردد. 15ماه، و پس از آن هر سال تا سقف  12بیماری در چند مقطع مختلف )زمان ثبت نام، بعد از شش ماه، بعد از 

به تغییرات کارکرد عضالنی، قابلیت تحرک و کیفیت زندگی در طول زمان مستقیماً توسط بیماران در یک بازه چند ساله گزارش خواهد مربوط 

و اطمینان حاصل نماید که اطالعات بیماران در یک پایگاه داده یا فهرست ثبت سعی دارد ارتباطی میان بیماران و خانواده ها برقرار کند  شد.

در سراسر جهان در اختیار بیماران  GNEMفهرست ثبت بیماران  ت" بطور ایمن و با رعایت جنبه های اخالقی حفظ می گردند."فهرست ثب

GNEM .قرار دارد www.gnem-dmp.com  اطالعات بیشتر درclinicaltrials.gov .موجود می باشد 

 
نتایج ارزیابی های بالینی  مطالعه تاریخچه طبیعی: مطالعه تاریخچه طبیعی توسط مراکز برگزیده در اروپا، کانادا و آمریکا انجام خواهد شد.

منجر می شود. این اطالعات برای طراحی آزمون های بالینی آتی بسیار مفید شده گزارش شده توسط پزشکان به تولید اطالعات کیفیت باال و تأیید 

 موجود می باشد. clinicaltrials.govاطالعات بیشتر در  هستند.

 

دگان بصورت در پایان روز بیماران و مراقبت کنن

گروهی به تبادل اطالعات، یادگیری از هم و صحبت 

بر بیماران و خانواده ها  GNEدرباره اثرات میوپاتی 

مراقبت کنندگان اطالعاتی را از شبکه اقدام  پرداختند.

(  recaregivers.orgwww.raمراقبت کنندگان )

نکته برتر از مراقبت کنندگان خانوادگی  10و نیز 

http://www.caregiveraction.org/resources/1

caregivers-family-tips-0 
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 Marcia Bonome  -اینجا" "سفر من تا 
 

 

Marcia Bonome  تشخیص میوپاتی  2004اهل برزیل است و در سال

( که با DMRVدیستال عارضه اضمحالل عضالنی با واکوئل ریم شده )

 Marcia هم شناخته می شود در مورد وی داده شد. GNEعنوان میوپاتی 

اسل همکاری در دانشگاه نیوک GNEM-DMPاز آن زمان با فهرست ثبت 

ون های دارد که هدف آن باال بردن سطح آگاهی از عارضه و پیشبرد آزم

بالینی و تحقیقات می باشد تا در نهایت به عرضه درمان های مؤثر منتهی 

درباره زندگی خود با این عارضه صحبت می  Marciaدر بخش زیر  گردد.

 ماید.کند و روایت هائی بهره برداری از هر فرصت ممکن مطرح می ن
 

 

 
 

جنوب شرقی برزیل زندگی  سال دارم. من در قسمت 44ست و ا Marciaسالم! نام من 

راه رفتن در خیابان زمین خوردم و همین حادثه باعث موقع ساله بودم  30وقتی می کنم. 

حال که به گذشته می اندیشم شاید بتوانم  شد زندگی من تغییر کند...زندگی من دگرگون شد.

 نطور بیان کنم:احساسم را ای

 
 تا سی سالگی همه چیز خوب بود...از لحاظ جسمانی!

 بعد از سی سالگی همه چیز خوب بود...از لحاظ احساسی!

 
را شنیدم شوک زده شدم! این خبر باعث شد تا آن  GNEوقتی اولین بار تشخیص میوپاتی 

. یک روز ه بودمبیگانافسردگی  باماه افسرده بشوم. من قبل از این تشخیص  6اوایل برای 

دیگر از اینکه نمی توانستم طلوع خورشید را ببینم خسته شدم و فکر کردم "چه راه حل 

های دیگری هست؟ من نمی توانم واقعیت بالینی این تشخیص را تغییر بدهم. اما این اختیار 

م را دارم که درباره شیوه زندگی خودم با این واقعیت بالینی تصمیم بگیرم. من تصمیم گرفت

مثل قبل زندگی کنم، خوشحال، ناراحت، عصبانی، صبور، فرق نمی کند، زندگی عادی!" 

در آن لحظه تصمیم گرفتم که این من هستم که کنترل احساسات و زندگی ام را در اختیار 

 دارم و آسیب شناسی نمی تواند مرا هدایت کند.

 
ن زمان به بعد شه فعالیت و جنب و جوش داشتم، اما از آیقبل از تشخیص من هم

توانم مثل قبل به این بانی باعث شد تا مضعف من در انجام برخی فعالیت های جس

این حقیقت را دریافتم و پذیرفتم که باید زندگی روزانه ام را تغییر کارها بپردازم. من 

دهم، برای این کار برخی از اهداف قبلی ام را حذف کردم و همزمان توانستم هدف 

 خودم تعیین کنم.های جدیدی برای 

 
من متوجه شدم که شاید چیزی از دست نداده ام بلکه در عوض، فضا و زمانی بدست 

آورده ام که زندگی مرا به سمتی هدایت می کند که نتیجه آن رهائی است. از لحاظ 

جسمانی بدن من می تواند یک زندان باشد، پس به خودم گفتم "من برای این به دنیا نیامده 

 نم باور کنم که هیچ در دیگری باز نخواهد شد!"ام، نمی توا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من هرگز فارغ از تمام مشکالتی که زندگی دارد و حتی بدون توجه به تشخیص بیماری، 

را یک چالش نمی بینم. من همیشه زندگی را مجموعه ای از اتفاقات غیرمنتظره و  زندگی

بود، یک اتفاق غیرمنتظره خیلی هم یکی از آنها  GNEهیجان انگیز می دانم! میوپاتی 

دردآور اما بعد از شوک اولیه، تبدیل شد به یکی دیگر از جزئیات زندگی روزانه من و نه 

 "تمام زندگی و پایان داستان من".

 
با گذشت زمان مسائلی که با تحرک داشتم باعث شد تمرینات فشرده حساسیت و تشخیص 

من از دوران  هم ابزار خیلی کارآمدی است. داشته باشم که در حرفه من یعنی طالع بینی

نوجوانی به فراگیری این علم پرداخته ام اما مشغولیت های زندگی فضا و زمان الزم برای 

متمرکز شدن در این زمینه مورد عالقه ام را به من نمی داد. وقتی تشخیص بیماری را به 

کردن انتخاب و اختیار من  من گفتند، بعد از اینکه آنرا درک کردم و پذیرفتم که زندگی

است و نه آزمایشات آسیب شناسی به خود گفتم "خوب، حاال وقت بیشتری دارم، چکار می 

خواهم بکنم؟ دوباره طالع بینی خواهم خواند تا ذهنم را با کاری لذت بخش مشغول کنم و 

 کارهای مفید دیگری پیدا کنم."

 
ن در این هفت سال گذشته بدل شده به بخش بزرگی از کار و فعالیت های مطالع بینی 

کارم برایم بسیار لذت بخش است! هر روز با مشکالتی که این بیماری دارد  است.

ساله ام را  4زندکی می کنم. برخی کارها را نمی توانم انجام بدهم، مثاًل نمی توانم پسر 

فقط یک  بدون کمک روی پایم بنشانم؛ یک نفر باید او را روی پای من بگذارد. اما این

موضوع فرعی است و من هنوز می توانم عشق، شادی و هیجان را با او تجربه کنم! 

زندگی و اراده زندگی خیلی بزرگتر و قوی تر است! ما بعنوان کسانی که در میانه 

سفر زندگی با این شرایط غیرمنتظره روبرو می شویم هنوز بخشی از روایت خود را 

ی شود، همسران، پسرها، دوستان، برادرها و بقیه که داریم که به عزیزان ما مربوط م

 زندگی ما زندگی می کنند.حقیقت و با 
 

 
 

 
تنها چیزی که درباره این بخش از حکایت خود می گویم این است که روحیه بد و ناراحتی 

ما درست مثل خوشحالی و روحیه خوب بر محیط و اطرفیان ما تأثیر می گذارد، اراده ما 

 نیز همینطور است، همه چیز بر همه چیز تأثیر می گذارد.برای زندگی 

 
 پس با خود قراری گذاشتم:

% را با شادی، خوشحالی و لذت زندگی خواهم کرد 80از وقتی که برایم باقی مانده، 

% را با ناراحتی و ترس! من نمی توانم منکر ترس و ناامیدی بشوم، پس برای 20و 

% از زندگی 20نشود به آن اجازه می دهم که تنها  اینکه ناراحتی من "ناراحت کننده"

 ام را داشته باشد، همین!
 

 
 

مطلبی داشته باشید، لطفاً  GNEM-DMPاگر مایل هستید در نسخه های بعدی 

 ماس بگیرید.ت HIBM@treat-nmd.euبا 
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