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  GNE בגן מוטציה עקב שרירים וניוון גנטיות בדיקות

 

  
 

 
 

 
 השרירים קבוצת המקרים ברוב אבל שונים, שרירים על משפיע GNE בגן מוטציה עקב שרירים ניוון

 מוטציה עקב שרירים ניוון של סופית אבחנה הרגליים. של התחתון שבחלק זו היא ראשונה שנפגעת

 גם לעבור תתבקשו מסוימות בנסיבות כי אם גנטית, קהבדי באמצעות רק להתקבל יכולה GNE בגן

 קשה גנטית בדיקה ללאו ,דומה בדרך מתבטאות רבות ריותשרי-עצביות מחלות שריר.ה של ביופסיה

 מסוים. באדם שפוגעת המחלה מהי לדעת

 
 במעבדה ינתח לגנטיקה מומחה אשר רוק או דם מדגימת DNA מפיקים הגנטית הבדיקה בתהליך

 במרפאה מבקר מטופל אם מסוימות. מוטציות יחפשו הראשונה מהשורה מתקדם מכשור באמצעות

 רוק או דם דגימת ישלח הוא ,GNE בגן מוטציה עקב שרירים לניוון חשש שקיים חושד והרופא

 המתאימה. הבדיקה את לבצע כדי גנטית למעבדה

 
 )תלוי הביטוח או הלאומי הבריאות שירות ידי-על משולמת הגנטית הבדיקה של העלות מקרים בכמה

  או עצמו, המטופל ידי-על תשולם העלות לחלופין, מתגורר/ת(. את/ה שבה הבמדינ

 .נסוי היוזמת התרופות חברת ידי-על

 
 הביטוח לחברת או לך עלות ללא להתבצע יכולה GNE בגן מוטציה עקב שרירים לניוון גנטית בדיקה

 שלכם שהסימנים סבור שלכם הרופא אם לא. אם בין GNE בגן מוטציות מגלה הבדיקה אם בין שלך,

  קשר אתנו ליצור יכול הוא ,GNE בגן מוטציה עקב שרירים לניוון קשורים להיות עשויים

  עם ישירות או אמריקה( דרום אפריקה, אסיה, )אירופה, nmd.eu-HIBM@treat כתובתב
Ultragenyx בכתובת GNEM@engagehealth.com ולקבלת נוסף מידע לקבלת אמריקה( )צפון 

 היוזמת. החברה במימון בדיקה ערכת

 
 נוסף: למידע הבאים האתרים את בדקו שלכם, במדינה גנטיות בדיקות שמבצעות מעבדות של לרשימה

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

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

UK Alliance Genetic The (org.uk!services.htmhttp://www.geneticalliance.) 
 

 (nmd.eu-HIBM@treat) נוסף מידע לקבלת DMP-GNEM צוות עם קשר צרו לחלופין,

 מידע איזה היטב שקלו קליני, בניסוי משתתפים אתם אם
 ובמדיה פייסבוק כמו באתרים בנושא משתפים אתם

 כמו אינטראקטיביים, באתרים גם כמו אחרת, חברתית
 או חיוביות הן אם בין ,בדיון ממשתתפים תגובות פורומים.
 אחרים אנשים שבו האופן על להשפיע יכולות שליליות,

 יןלהב וקשה ניסיונם, על מדווחים או מצבם את מבינים
 לכך, בנוסף לא. או פועלת מסוימת תרופה אם מכך

 יכולות חברתית במדיה בעצמכם כותבים שאתם תגובות
 יתונאיםע קוראים, ידי על שונה באופן להתפרש לפעמים
 גם יהיה זמין שנעשה מידע שכל חשוב לכן ואחרים,

 את לעוות לעתים יכולות באינטרנט תגובות מדויק.
 להלן המידע לכישלונו. גרוםל וכך הניסוי, של התוצאות

 מיוטונית, לדיסטרופיה הקרן באתר שפורסם ממאמר הוא
 ניסויים למוטט יכולה חברתית מדיה "זהירות! שנקרא:

 דעתם.בו ניסיונםב אתכם משתפים אנחנו כאן קליניים".
 .כאן מופיע המלא המאמר

 
 להצלחה: טיפים

 
 לעשות מה

 אנשים ועם משפחותיכם בני עם מצבכם על שוחחו •

 אליכם. שקרובים אחרים

 שירות ונותני המשפחה רופא עם מצבכם על שוחחו •

 משתתפים שאתם אותם ליידע חשוב אחרים. רפואי

 קליני. בניסוי

 איך על הכוונה לכם לספק הקליני הניסוי מצוות בקשו •

 באינטרנט. מהימן לימודי חומר להשיג

 כך הנייד בטלפון הערות לעצמכם ורשמו יומן מלאו •

 רופא עם לשיחה נושאים של רשימה לערוך שתוכלו

  הניסוי באתר המחקר צוות ועם הקליני הניסוי

 שלך. הקליני

 
 לעשות לא מה

 על באינטרנט, כולל בפומבי, שוחחות אל •

 .קליני בניסוי השתתפותכם

 כולל בניסוי, שלכם החוויות על סטטוסים תפרסמו אל •

 הניסוי שתרופת חושבים אתם האם או לוואי תופעות על

 לא. או פועלת

 ברשת מחברים הניסוי לגבי עצות תבקשו אל •

 מהמתאם מאשר חוץ אחרים, מאנשים או האינטרנט

 הקליני. הניסוי במרכז הראשי מהחוקר או הקליני

 לניסוי הקשורות ברשת להערות או לשאלות תשיבו אל •

  משתתפים. אתם בו

 שקיבלתם עצות על תשוחחו ואל תשתפו אל •

 ברשת. שם-עלומי מ"מומחים"

 

בלבד. רק מדריך, ויש לפרש אותו כעצה  הוא לעיל המידע

של מדיה שר לשימוש עם זאת, אם אינכם בטוחים בא

באופן  GNEM-DMP-חברתית ביחס להשתתפותכם ב

הרגישו חופשיים ליצור קשר, ואנו נשתדל לספק , ספציפי

עזרה ככל האפשר. בנוסף לכך, אם אתם נתקלים במידע 

מסולף ברשת, באתר של פורום או קבוצות דיון כלשהן, 

 והודיעו להם על כך. GNEM-DMPצרו קשר עם צוות 

 הזו: בכתובת אלינו פנו בכל נושא,

nmd.eu-HIBM@treat.  מידע נוסף על ניסויים קליניים

 ופיתוח תרופות נמצא באתרים הבאים: 

www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient 

www.fda.gov/downloads/Drugs/ResourcesFor

You/Consumers/UCM284393.pdf 

www.ciscrp.org/education-center/ 
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 קליניים וניסויים חברתית מדיה

 

 

 

 להצלחה טיפים

 קליניים וניסויים חברתית מדיה

 מטופלים ארגוני

 www.hibm.org הברית: בארצות

 hibm.org-www.ndf – הברית ארצות

 www.musculardystrophyuk.org – בריטניה

 www.enigata.org – יפן

 ghibm.or-www.gleiquilibristi – איטליה

 www.mdi.ie – לנדראי

 מוטציה עקב שרירים בניוון העוסקות תמיכהה וקבוצות מטופליםה ארגוני כל של רשימה להלן
 בכלל: שרירים ובניוון במיוחד, ENG בגן

file://///TLVSV-FS1/TLVJobs/U/Ultragenyx%20Pharmaceutical/TPT792984/6-PM_FE/(http:/www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php%3flng=EN)
file:///C:/Users/kkonovalov/AppData/Local/Temp/Temp1_Formatting_kkonovalov_2015.12.23_8.44.zip/Sub_427261_he/Batch1_he_Formatting/(http:/gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html)
file:///C:/Users/kkonovalov/AppData/Local/Temp/Temp1_Formatting_kkonovalov_2015.12.23_8.44.zip/Sub_427261_he/Batch1_he_Formatting/(http:/www.geneticalliance.org.uk!services.htm)
http://myotonic.org/careful-social-media-can-undermine-clinical-trials
mailto:HIBM@treat-nmd.eu.
mailto:HIBM@treat-nmd.eu.
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/UCM284393.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/UCM284393.pdf
http://www.ciscrp.org/education-center/


 

 (ER) מושהה בשחרור סיאלית( )חומצה אצנוירמית חומצה

 3 שלב קליני מחקר
 

 
 

Inc. Pharmaceutical Ultragenyx מושהה בשחרור אצנוירמית בחומצה 3 שלב קליני ניסוי משיקה 
 

 ?3 שלב קליני ניסוי מהו
 חומצה של הפוטנציאליות והיעילות הבטיחות על נוסף מידע יאסוף 3 שלב המחקר

 בגן מוטציה עקב שרירים ניוון עם אנשים 80-כ בקרב מושהה בשחרור אצנוירמית

GNE. מושהה בשחרור אצנוירמית חומצה כי נמצא (,2 )שלב מקדים במחקר  

 לשימוש בטוחה ונראתה העליונות בגפיים המחלה התקדמות קצב את מאטה

 רציניים חריגים באירועים להבחין היה שאפשר מבלי כללי, באופן היטב ונסבלת

 לטיפול. הקשורים

 
 )חומצה הטיפול לקבוצת אקראי באופן יוקצו (3 )שלב בניסוי המטופלים כל

 סמיות.-כפול באופן סוכר( קוביית) פלצבו לקבוצת או (מושהה בשחרור אצנוירמית

 אם יודעים לא הרופא וגם בניסוי המשתתף המטופל שגם הוא הדבר פירוש

 כשנה. יימשך ויהניס פלצבו. או מושהה בשחרור אצנוירמית חומצה לנוט המטופל

 ובו המשך בניסוי להשתתף אפשרות למשתתפים תהיה הניסוי לאחר כי ייתכן

 .מושהה בשחרור יתאצנוירמ חומצה יקבלו

 
 המחקר? יתקיים איפה

 אירופהב קנדה,ב הברית, בארצות נבחרים מחקר במרכזי יתקיים המחקר

 על מידע ראו המשתתפים, המחקר מרכזי של המלאה ברשימה לצפייה ישראל.בו

 clinicaltrials.gov באתר: המפורט המחקר

 
 נבדקים: לגיוס כיום פתוחים הבאים המחקר מרכזי

 
 ארה"ב

 Irvine California, of University קליפורניה:

 bminton@uci.edu 8520-456-714 :טלפון     מינטון קשר:בריאן איש

 
  Louis Saint Medicine, of School University Washington מיזורי:

 rennar@neuro.wustl.edu 1626-362-314 :טלפון     רנה רנה קשר: אשת

 
 Medicine of School University York, New יורק: ניו

 6628-263-212 :טלפון      פארמה סוואפניל קשר: איש

parmar@nyumc.orgswapnil. 

 

 קנדה

 Hamilton University, McMaster אונטריו:

 x 2100-521-905 76929 :טלפון    האצ'ר ארין קשר: אשת
hatchere@hhsc.ca 

 
 בריטניה

 Newcastle Hospitals, Tyne upon Newcastle The ניוקסל:

 44+ (0) 191 2418640 :טלפון    פוגוריילובה אוקסנה ד"ר :קשר אשת

Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk 

 ישראל

 0544474478 מאירי פינסוד יעל: קשר אשת. ירושלים הדסה חולים בית

 בקרוב. הם גם ייפתחו ובאיטליה בצרפת מרכזים

 
 ?להכללה הקריטריונים םמה
 הליכה, במקל שימוש ללא דקות שש במשך מטרים 200 לפחות ללכת שיכול אדם

 האנשים רוב כלל, בדרך מותרים. קרסול סדי אחרים. עזר כלי או הליכון קביים,

 דקות. בשש הדרוש המרחק את לעבור יכולים בהליכה קניות לבצע שמסוגלים

 
 באפשרות שלכם הרופא עם לדון עליכם בקריטריונים, עומדים אתם לדעתכם אם

 להתאים עשוי שהניסוי למסקנה מגיעים רופאיכם או אתם אם בניסוי. להשתתף

 סינון. לביקור מועד לתיאום ביותר הקרוב המחקר מרכז עם קשר צרו לכם,

 
 להשתתפות פוטנציאליים משתתפים של התאמתם מידת תוערך הסינון, ביקור בעת

 אבחנה ובעלי 50 עד 18 בני להיות המטופלים על ,סף כדרישת הקליני. בניסוי

 באמצעות )מאושרת GNE/HIBM בגן מוטציה עקב שרירים ניוון של מתועדת

 באתר: נמצאת התאמהה דרישות של מלאה רשימה גנטית(. בדיקה

clinicaltrials.gov 

 
 במחקר, להשתתף מעוניין/נת או המחקר, על יותר לדעת רוצה אני
 פונה? אני למי

 
 kmooney@ultragenyx.com :מוני קים :קשר אשת

 נוסף: מידע

dmp.com-www.gnem www.ultragenyx.com המחקר( )יוזם 
 

   סיאלית? בחומצה עשיר במזון תועלת יש האם
 וברגא זהר ד"ר מאת סקירה

 מכילים הם כי ידוע אשר מזון מוצרי של בהוספה ידועים יתרונות קיימים האם איה  המחלה של הטבעית ההיסטוריה מהלך במחקר משתתפים של שכיחה שאלה

 יודעים. אנו שאין היא כרגע זו לשאלה הקצרה התשובה .לתפריט סיאלית חומצה

 
 של גרם 3.93-ל גרם 1.68 בין ונע הבקר, לזן בהתאם משתנה בחלב הסיאלית החומצה שיעור כי )נמצא גבינה מי כמו טבעיים במזונות מצויה סיאלית חומצה

חלב( של קילוגרם 1- כלל סיאלית חומצה
1

אכיל( ציפורים קן )מרק יאנוו הסיני במעדן ,
2

 שום זאת, עם .חלבון ואבקות חלבון שייק כגון מעובדים במזונות גם כמו 

 כלשהי השפעה יש לחומצה אם לראות כדי GNE מסוג שרירים בנוון חולים אצל סיאלית חומצה המכילים תזונה מוצרי של היעילות קתלבדי כה עד נעשה לא מחקר

 השריר. חוזק על

 
 GNE בגן מוטציה עקב השרירים ניוון שכיחות את שבדק מחקר התזונתי, מהתפריט כחלק סיאלית חומצה על כה עד שנערכו המוגבלות התצפיות תוךמ

 ההכנה אופן לאור גבוה בריכוז סיאלית חומצה מכילים הנראה שכפי ,"לור"ו "ארש" כגון גבינה, ממי העשויים מאכלים כי להמע ןאאיר בצפון סנגיסר באוכלוסיית

 מהחומרים אחד לא אף סיאלית, חומצה של גבוה ריכוז מכילים גבינה שמי אף .הופעתם גיל לעיכוב ואפילו תסמינים של מעטה להקלה להביא עשויים ,שלהם

הספציפיים. רכיביהם של מדעית הערכה עבר הללו התזונתיים
3

 בכל הסיאלית החומצה שיעור את לכמת כדי נוסף ניתוח דרוש שלדעתם, בכך דנים המאמר חברי 

 )ארש/לור(. האלה מהמוצרים אחד

 
 שתועלתם אף מאוזן, תזונה בתפריט אותם לכלול שלא סיבה שום רואים איננו ,רבה סיאלית חומצה המכילים ממאכלים יםנהנ אתם אם הזה, העלון מחברי לדעת

 שאפשר מאלו ביום( גרם 6) סיאלית חומצה של בהרבה גבוהות כמויות מכיל כיום מנהלים שאנו הטיפולי הניסוי עדיין. ידועות ןאינ הטווח ארוכת או הטווח קצרת

 .'רגיל' תזונה תוסף בצורת להשיג

 
 HInmd.edu-BM@treat קשר: אתנו צוריל חופשיים הרגישו מתזונתכם, כחלק סיאלית חומצה על כלשהן שאלות לכם יש אם

 
1. Neelima, Rao PS, Sharma R, Rajput YS, Direct estimation of sialic acid and milk product by fluorimetry and its application in detection of sweet whey adulteration 
in milk. The Journal of dairy research. 2012;79(4):495-501. 
2. Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K, et al. Edible bird's nest extract inhibits influenza virus infection. Antiviral research.  
2006;70(3):140·6. 
3. Khademian H, Mehravar E , Urtizberea J, Sagoo S, Sandoval L, Carbajo R, et al. Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIBM) in 
Sangesar population of Northern Iran. Clinical genetics. 2013;84(6):589·92. 
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  DMP-GNEM של הרישום רכיב על עדכון

 .200-מ ליותר גדל הבינלאומי רשוםל נרשמו אשר הכולל האנשים מספר באפריל, הקודם העלון מאז
 לע ותתובנ מספקים הנאספים הנתונים יבשות. בחמש (1 מס' )איור שונות מדינות 26-מ מגיעים הנרשמים

 מזמנו שהקדיש מי לכל להודות ברצוננו עולמי. מידה בקנה GNE בגן מוטציה עקב שריריםה ניוון קהילת
 אסיה (.%33.5) הנרשמים של ביותר הגבוה המספר בעלי הם אירופאים כי מראה 2 מס' איור כה. עד להירשם

 התיכון מהמזרח הם המשתתפים יתר הנרשמים. מקהל ניכר חלק הן גם מהוות (%24) אמריקה וצפון (%32)
 (.%1) אמריקה ודרום (%2) אוקיאניה (,%16.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בעיצומו! עדיין המשתתפים גיוס
 

 מהלך ולמרכיב הבינלאומי רשוםל משתתפים לגייס גם מנסים אנו ,3 שלב הקליני מחקרל נבדקים לגיוס בנוסף
 אתם כי לב שימו ,3 שלב הקליני המחקר של להשתתפות בקריטריונים עומדים כםאינ אם גם .DMP GNEM שלהטבעיתההיסטוריה

 לכל הזה העלון את להעביר חופשי הרגישו אנא .המחלה של ההיסטוריה מהלך במחקר וגם במרשם גם להשתתף כשירים עדיין
 המחלה. של טובה להבנה להגיע נוכל כך במחקר, מעורבים יהיו אנשים שיותר ככל בתוכן. עניין יגלו שלדעתכם קבוצה או אדם

 

 סיאלית )חומצה רמיתינוצהא החומצה של והיעילות הבטיחות על מידע יותר יאסוף 3 שלב הקליני המחקר :3 שלב הקליני המחקר
 יוקצו במחקר המטופלים כל .GNE בגן מוטציה עקב שרירים מניוון המושפעים אנשים של יותר גדול מספר בקרב מושהה( בשחרור

 של מלאה רשימה כשנה. יימשך המחקר סמיות.-כפול באופן סוכר( קוביית) פלצבו קבוצת או טיפול לקבוצת אקראי באופן
 clinicaltrials.gov באתר: נמצאים הניסוי ייערך שבהם תמקומו על נוסף ידעומ להשתתפות קריטריוניםה

 

 לעקוב כדי העולם בכל GNE בגן מוטציה עקב שרירים ניוון ממטופלי מידע אוסף המקוון רשוםה :GNEM מטופלי של בינלאומי רשום

 מטופלים שנה(. 15 למשך שנה ובכל חודשים 12 חודשים, שהיש כעבור )בהרשמה, ציון נקודות במספר המחלה התקדמות אחרי

 היא רשוםה מטרת שנים. כמה של לתקופה הזמן, לאורך חיים ואיכות ניידות השרירים, בתפקוד שינויים על ישיר באופן מידע ימסרו

 )כך ואתי בטוח באופן.אחד מידע במאגר המטופלים נתוני כל של ריכוז באמצעות וחוקרים רופאים עם משפחותו מטופלים לקשר

www.gnem-באתר: GNEM חולי לכל העולם בכל זמין הרשום .ועדה( ידי על ומבוקרת בלבד לחוקרים היא לנתונים שהגישה

dmp.com   

 trials.govlclinica באתר: נמצא נוסף מידע

 

 תוצאות ובארה"ב. בקנדה באירופה, נבחרים מחקר במרכזי מתבצע הטבעית ההיסטוריה מחקר :הטבעיתהיסטוריהה מהלךה מחקר

 ניסויים של בתכנון רב ערך בעלי יהיו אלה נתונים גבוהה. באיכות תקפים נתונים יספקו רופאים ידי על שיימסרו קליניות הערכות של

   clinicaltrials.gov :באתר נמצא נוסף מידע עתידיים. קליניים

 

 

 

  – אנג'לס בלוס המטופלים יום

 2015 באוגוסט 29
 

 – Inc Ultragenyx. ,מוני קים
 29 בשבת, אנג'לס בלוס נאספו אנשים 60-כ

 המחקר על לשמוע יכד ,2015 באוגוסט
 בגן מוטציה עקב שרירים בניוון הנוכחי המדעי
GNE. למחלות הקרן זמתביו נערך המפגש 

  (/www.ndf-hibm.org) שריריות-עצביות
 הקרן יתמנכ"ל וולש, הלאל .Ultragenyx-ו

 היכרות בשיחת המפגש את הפתח ,החדשה
 על שדיברה מטופלת, ג'ניפר, עלתה ואחריו

 ניוון עם להתמודדות הקשורות שלה התובנות
 .GNE בגן מוטציה עקב שרירים

 
 הלאומי מהמכון קרסקו-קריו נוריה ד"ר

 הרצאהה את נשאה ארה"ב, של לבריאות
 -ב הקליני הניסוי על פרטים ומסרה המרכזית

ManNAc. שבו הקליני הניסוי כי הודיעה היא 
 12-ל ManNAc של ביום םגר 12 ניתנים

 בגן מוטציה עקב שרירים ניוון עם מטופלים
GNE המשתתפים מספר מלוא את גייס 

 לבריאות הלאומי במכון לשנה והוארך
(www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCO 

2346461). 
 

 עדכון מסר UCLA-מ שיאה פרי ד"ר
 Ultragenyx של 2 שלב הקליני מהמחקר

 המשךב ותומך מבטיחות תוצאות הראה אשר
 בשחרור רמיתיאצנו חומצה של הפיתוח
 מושהה.

 
 דן UCLA-מ קורדסטני סיאבאש ד"ר

 לניוון גנטי סינון לערוך הנוכחיים במאמצים
 וד"ר ן,אבאיר GNE בגן מוטציה עקב שרירים

www.jain-) ג'יין מקרן רופיבך לורה
foundation.org/) על מידע סיפקה  ALDA – 

 שרירים ניוון לאבחון האוטומטי העזר כלי
  LGMD מסוג

( foundation.org/alda/-www.jain .)  
 

 ונותני למטופלים דיון בקבוצות סוכם המפגש
 הדדית למידה מידע, לשיתוף רפואי שירות

 בגן מוטציה עקב שרירים ניוון איך על ודיון
GNE ובני מטופלים על משפיעה 

  מידע קיבלו המטפלים משפחותיהם.
 Network Action Caregiver-מ
(www.rarecaregivers.org) 10 את גם כמו 

  במשפחה למטפלים ביותר הטובות העצות
(www.caregiveraction.org/resources 
/10-tips-family-caregivers)  
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 יבשות לפי הנרשמים המשתתפים ארצות של פירוט :2 איור

 אירופה

 הצפונית אמריקה

 הדרומית אמריקה

 התיכון המזרח

 אסיה

 אוקיאניה

 למרשם הנרשמים של בעולם מיקומם :1 איור

  יפן, הודו, סין, בנגלדש, אסיה 
 פקיסטן הדרומית, קוריאה  

  איטליה, אירלנד, הונגריה, גרמניה, צרפת, אירופה 
 בריטניה שווייץ, ספרד, פורטוגל, הולנד,

  טורקיה, הסעודית, ערב ן,אאיר אפגניסטן, התיכון המזרח 
 האמירויות איחוד

 הברית ארצות הצפונית אמריקה 
 זילנד ניו אוסטרליה, אוקיאניה 

 ברזיל הדרומית אמריקה 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
https://www.gnem-dmp.com/
https://www.gnem-dmp.com/
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 בונום מרשה מאת – כה" עד שלי "המסע
 

 

wasting muscle -ב אובחנה 2004-ב מברזיל. היא בונום המרש

vacuoles rimmed with myopathy distal condition, הידועה 

 כרגע משתתפת מרשה .GNE בגן מוטציה עקב שרירים כניוון גם

 ושמטרת ניוקסל, באוניברסיטת DMP-GNEM הבינלאומי רשוםב

 אשר קליניים, ומחקר ניסויים ולקדם המחלה הבנת את להגביר היא

 עם חייה סיפור את להלן מספרת מרשה יעילים. לטיפולים יובילו

 כל לנצל השתדלה היא שבו האופן בתאור אותנו ומשתפת המחלה

 שאפשר. כמה הזדמנות
 

 
 

 
 
 

 ,30 בת הייתי כאשר ברזיל. מזרח בדרום וחיה 44 בת ואני מרשה שמי !שלום

 אני כך והתהפכו. השתנו... חיי מהנפילה, וכתוצאה ברחוב, שהלכתי בעת נפלתי

 אחורה: מביטה כשאני אז, שהרגשתי מה את מתארת

 
  גופנית! מבחינה בסדר... היה הכל שלושים גיל עד

 רגשית! מבחינה בסדר... היה הכל שלושים גיל אחרי

 

 החדשות בהלם! הייתי ,GNE בגן מוטציה עקב שרירים ניוון עם אובחנתי כאשר

 שלי, האבחנה לפני זאת, עם חודשים. שישה למשך בדיכאון שהייתי לכך גרמו

 את לראות שלא לי נמאס אחד יום אז מדיכאון. פעם אי שסבלה אחת הייתי לא

 המציאות את לשנות יכולה לא אני לי? יש חלופות אילו וחשבתי, הזריחה,

 המציאות עם לחיות איך לבחור כוחה את לי יש אבל שלי, המחלה של הקלינית

 סבלנית, כועסת, עצובה, שמחה, חייתי: שתמיד כפי לחיות בוחרת אני הקלינית.

 ,רגשותיי את אוביל אניש החלטתי הרגע באותו !תנורמאלי אבל מה, חשוב לא

 המחלה. ידי על מובלת אהיה ולא חיי, את וגם

 

 כך, שאחר אלא גופנית, מבחינה פעילה אישה תמיד הייתי שלי, האבחנה לפני

 להבין התחלתי שרציתי. מה את להשיג ממני למנוע התחילה הגופנית יכולתי

 חלק על ויתור הצריךש מה שלי, יום-היום חיי את מחדש לסדר שאצטרך ולקבל

 ולהציב לגלות ההזדמנות את לי נתן זה בזמן בו אך קודם. לי שהיו מהמטרות

 בחיי. חדשות מטרות

 
 מרוויחה אני זאת במקום אלא דבר, שום מאבדת לא אני שאולי להבין התחלתי

 גופנית, מבחינה אותי. שישחרר משהו לעבר מחדש חיי את לכוון וזמן מרחב

 לא אני לזה. נולדתי "לא לעצמי, אמרתי לכן ,כלא להיות יכול היה שלי הגוף

 ייפתחו!" לא אחרות שדלתות להאמין לעצמי לתת יכולה

 

 אפילו הקשיים, כל אף על מאתגרים, הם כאילו לחיים מתייחסת לא לעולם אני

 מלאי הם שהחיים הבנתי תמיד שלי. האבחנה את בחשבון מביאה איני אם

 הפתעה מהן, אחת הייתה GNE בגן מוטציה עקב שרירים ניוון !הפתעות

 היום בסיפור פרט עוד נעשתה היא הראשוני, ההלם אחרי אבל מאוד, מכאיבה

 שלי". הסיפור לכל "הסוף ולא שלי, יום

 

 לכלי נעשתה אשר שלי, ברגישות לניסויים הובילו שלי הניידות ענייני הזמן עם

 אך עשרה, בת שהייתי מאז אסטרולוגיה למדתי אסטרולוגיה. שלי: בפרנסה

 היה שתמיד במה להתרכז וזמן מקום די לי נתן לא שלי העסוק החיים אורח

 וקיבלתי שהבנתי אחרי האבחנה, את לראשונה בלתיקי כאשר שלי. תחביב

 "טוב, חשבתי שלי, המחלה את ולא חיי את לחיות אם בלבד שלי בחירה שזוהי

 ללמוד חוזרת אני אותו? לנצל הולכת אני איך אז זמן, יותר לי יש עכשיו

 עד הנאה, לי שמעניק במשהו שלי המחשבה את להעסיק כדי אסטרולוגיה

 מועילה". להיות אחרות דרכים שאמצא

 

 בשבע אותי שהעסיק ממה גדול חלק נהייתה האסטרולוגיה דבר של בסופו

 את עוברת אני עצומה! הנאה לי שמעניק במשהו עובדת אני האחרונות. השנים

 מהדברים, חלק לבצע מסוגלת לא אני הזו. המחלה עם יחד שבאים הקשיים כל

 ושיבלה צריך מישהו עזרה. ללא הברכיים על שלי הארבע בן את להושיב כמו

 לשמוח לאהוב, יכולה עדיין ואני הסתגלות רק זוהי זאת, עם ברכיי. על אותו

 אלה אנחנו, לחיות! הרצון גם וכך גדולים, יותר הרבה החיים !אותו ולהפתיע

 את לנו יש עדיין שלנו, החיים מסע באמצע האלה המפתיעים במצבים שנושאים

 שלנו, המציאות את נואת שחיים ליקירינו קשור אשר הסיפור של השני החלק

 וכו'. אחים חברים, בנים, בעלים,
 
 

 
 
 
 

 שמצב מידה שבאותה הוא שלי שבסיפור הזה החלק על לומר יכולה שאני מה

 ועל הסביבה על משפיעים והשמחה הטוב הרוח מצב או והעצבות הרע הרוח

 אחד. כל על משפיע הוא גם לחיות הרצון אותנו, המקיפים האנשים

 

 :עצמי עם עסקה עשיתי אז

  והאושר, ההנאה השמחה, את אחיה אחוזים 80-ב בחיים, לי שיש הזמן מכל

 יכולה לא אני ומודאגת! עצובה להיות לעצמי ארשה הנותרים האחוזים 20-וב

 ודאגנית, "עצובה" תהיה לא שלי שהעצבות כדי ולכן, ולדאגה, לעצבות להתכחש

 הכל! וזה חיי, מזמן %20 רק להתקיים לה אתן

 

 

 

 

 

 

 

 

 משלכם, סיפור DMP-GNEM עלון של עתידית למהדורה לתרום ברצונכם אם

 nmd.eu-HIBM@treat בכתובת: קשר אתנו צרו אנא
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