
 

 
 !آمدید خوش DMP-GNEM به

 خوش  (DMP-GNEM Program, Monitoring Disease myopathy GNE) میوپاتی بیماری پایش برنامه خبرنامه چهارمین به

 اطالعات و DMP-GNEM درباره اخبار آخرین ارائه برای ما خبرنامه  .آمدید خوش DMP-GNEM در شما مشارکت و پیوسته حمایت از .آمدید

 .کنیم می استقبال خبرنامه این درباره شما انتقادهای و پیشنهادها از  .است شده گرفته نظر در GNE میوپاتی به مربوط علمی

 شماره این در

 

 میوپاتی بالینی های آزمایش و ها پژوهش GNE با ManNAc متحده ایاالت بهداشت ملی موسسه در 

 آنها وظایف و بیمار حامی های سازمان 

 نادر های بیماری دچار بیماران از حمایت اهمیت 

 آسنورامیک اسید 3 فاز بالینی آزمایش اطالعات (Ultragenyx) - فعال اکنون هم جدید های مکان 

 هستند

 فهرست رسانی روز به GNEM  

 فهرست کنندگان شرکت در اسکوتر/خدارچر صندلی از استفاده و تحرک 

 مارک - «کنون تا من سفر» :کننده شرکت داستان 

 کنید مراجعه dmp.com-www.gnem به GNE بیماران فهرست به پیوستن برای
 nmd.eu-HIBM@treat :بگیرید تماس زیر مراجع با DMP-GNEM درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 کنید مراجعه www.ultragenyx.com به Ultragenyx دارویی شرکت درباره بیشتر اطالعات کسب برای
 کنید مراجعه nmd.eu-www.treat به ،NMD-TREAT درباره بیشتر اطالعات کسب برای

  

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


 

 با GNE میوپاتی بالینی های آزمایش و ها پژوهش

ManNAc متحده ایاالت بهداشت ملی موسسه در 

 (.Huizing M) هویزینگ دکتر ،(.Carillo N) کاریلو دکتر  :نویسندگان
 

 در اساسی سلولی کمبودهای شناخت برای ای گسترده تحقیقات به دست 2001 سال از (NIH) متحده ایاالت بهداشت ملی موسسه پژوهشگران

 به خوراکی ManNAc با درمان که داد نشان یافته جهش موش های نمونه در (2007 سال در) تحقیقات این از یکی .اند زده GNE میوپاتی

  .شد منجر گلومری و GNE میوپاتی های اریبیم های ویژگی بهبود
 

ManNAc یا N-استیل-D-،را واسطه نقش بافتها، دیگر و عضله سازنده اجزای از سالیسیلیک، اسید تولید در که است طبیعی قندی مانوسامین 

 پیشبرد ملی مرکز .دارد نقش GNE میوپاتی بالینی های جنبه بروز رد عضله در سالیسیلیک اسید میزان کاهش که دارد وجود باور این .دارد

 دارویی ایمنی دادن نشان برای را حیوانی شناسی سم پژوهش دو ،(NHGRI) انسانی ژنوم تحقیقات ملی موسسه و (NCATS) انتقالی علوم

ManNAc جدید آزمایشی داروی ثبت درخواست موفق ارائه زمینه و کردند اجرا (IND) متحده ایاالت داروی و غذا اداره به (FDA) فراهم را 

  .است کرده ارائه GNE میوپاتی در ManNAc برای تجاری غیر نامی FDA ضمن، در  .کردند
 

 ایمنی و دارویی هنایش های ویژگی ارزیابی برای (آمریکا متحده ایاالت لند، مری بتسدا،) NIH بالینی مرکز در 1 فاز بالینی پژوهش

ManNAc میوپاتی بیماران در GNE گرفت صورت (شناسه ClinicalTrials.gov: NCT01634750.) که داد نشان بالینی های پژوهش 

 گردش میزان پایدار و چشمگیر افزایش به روز در ManNAc خوراکی مصرف نوبت دو و کنند می تحمل را ManNAc خوبی به بیماران

 میوپاتی در باز-برچسب 2 فاز مطالعه در ManNAc حاضر حال در ،NHGRI و NCATS پژوهشگران همکاری با  .شد منجر سیالیک اسید

GNE است آزمایش تحت (شناسه ClinicalTrials.gov: NCT02346461.)  است جریان در مرکزی-چند بالینی آزمایش ریزی برنامه. NIH 

  .کند می همکاری نیویورک، در درنا های بیماری داروهای توسعه زمینه در فعال شرکت ،Therapeutics Escala با
 

 پیگیری تحت مرکزی-تک و نگر آینده طبیعی تاریخ پژوهش در GNE میوپاتی بیمار 45 حدود ،(متحده ایاالت بتسدا،) NIH بالینی مرکز در

 و پزشکی اطالعات گردآوری با تدریج به و شد آغاز 2011 سپتامبر در پژوهش این (.ClinicalTrials.gov: NCT01417533 شناسه) هستند

 به شده گردآوری اطالعات .رفت پیش بیماران زندگی کیفیت و عملکرد توان، بر GNE میوپاتی بیماری تاثیر شناسایی برای زیستی

 پیشرفت سرعت با بیماری این ایبر دارو بالینی های آزمایش در درمان به واکنش سنجش برای الزم اقدامات با که دهد می امکان پژوهشگران

 GNE میوپاتی پزشکی های جنبه بهتر مدیریت چگونگی و خود بیماری وضعیت درباره اطالعاتی مشارکت قالب در بیماران .شوند آشنا اندک

 .کنند می دریافت
  

 یا (carrilln@mail.nih.gov) کاریلو نوریا :بگیرید تماس زیر مراجع با NIH بالینی مطالعات و پژوهش درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 (mhuizing@mail.nih.gov) هویزینگ مرجان
 

 

 

 ایمیل حساب هرزنامه پوشه وارد DMP-GNEM گروه های ایمیل برخی گاهی که اند کرده اعالم و گرفته تماس ما با کنندگان شرکت برخی که باشید داشته توجه

 با داشتید، نیاز راهنمایی به باره این در اگر  .ندهید دست از را پژوهش این مهم اخبار و اطالعات تا کنید بررسی را خود ایمیل حساب تنظیمات  .شود می آنها

 بگیرید تماس nmd.eu-HIBM@treat الکترونیکی نشانی

 
  

mailto:carrilln@mail.nih.gov
mailto:mhuizing@mail.nih.gov
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 بیمار حمایت پشتیبان و بیمار خدمات مشاور وی  .کند می فعالیت نادر های بیماری حوزه در که است مستقل مشاوری (Kelly Julie) کلی جولی

 را GNE میوپاتی مانند نادر های بیماری دچار افراد از حمایت اهمیت درباره خود پیشنهادهای و تجربیات مقاله این در و است Ultragenyx در

  .کند می ارائه
 

 از همواره من  .ام داشته ارتباط بیمار حاوی های گروه از بسیاری با مدت در نیکبختانه و ام کرده فعالیت نادر اختالالت حوزه در سالها من»

    .ام جسته بهره ها خانواده و پرستاران بیماران، نیازهای بهتر شناخت برای آنها مشاوره و کمک راهنمایی،
 

 شما نیازهای و شما روی بر آنها - شماست از مراقبت زمینه در فعال پزشکی های گروه مشابه اصل در بیمار حامی های گروه تمرکز و هدف

 های بیماری با زندگی دیگر های جنبه از بسیاری و کنند می ارائه ارزشمندی اطالعات و ها حمایت ها، کمک لزوم هنگام در آنها  .هستند متمرکز

   .کنند می بررسی را موارد دیگر و روزمره زندگی برای الزم منابع به دسترسی اجتماعی، حمایت و مراقبت مانند نادر،
 «نامریی» معنای به «نادر» واژه که کنند می تضمین و اند کرده کار نادر اختالالت درباره افزایی آگاهی زمینه در ناپذیر خستگی صورت به آنها

 آنها  .هاستآن فعالیت کلید رسان کمک مراجع با ها خانواده و بیماران ارتباط ایجاد و زودهنگام تشخیص از اطمینان حصول و کوشش  .نیست

 .اند داشته تنگاتنگ همکاری پزشکی های گروه با دلسوزی و عالقه با همواره
 

 افراد زندگی بر آنها همکاری این و کنند می مشارکت درمانی خدمات حوزه در سازی تصمیم و ریزی برنامه روند در نیز بیمار حامی های گروه
 گروه با ارتباط از همگی منابع ریزی برنامه درباره ساز تصمیم مراجع و درمانی خدمات دهندگان ارائه دولت،  .داشت خواهد تاثیر حمایت تحت

 .کند فراهم را ها خانواده و بیماران نیازهای بهتر شناخت زمینه تواند می ها گروه این تجربه و بینش زیرا برند، می سود بیمار حامی های
 

 بسیار دیگران با ارتباط ایجاد من نظر به  .کنند تنهایی و انزوا احساس اوقات گاهی است ممکن نادر اختالالت به مبتال بیماران خانواده و بیماران

 برخی البته،  .ببرند بین از شما در را تنهایی حس و کنند کمک شما به توانند می هستند، روبرو شما مشابه مشکالت با که آنهایی و است ارزشمند
 آنها روزمره الزامات و  نیازهای از که ای حرفه مرکزی وجود ولی دهند، ترجیح را دیگران از جدایی و انزوا است ممکن ها خانواده و بیماران
 .است ضروری باشد، داشته آگاهی

 

 و مراقبت حوزه همکاری این  .برسند شما نیازهای از مشترکی درک به تا دارند تنگاتنگی همکاری پزشکی های گروه با بیمار حامی های گروه
 و کمک به که صورتی در روزمره، زندگی های جنبه دیگر بررسی زمینه و کند می تر گسترده را پزشکی های گروه و پرستاران زشکان،پ مشاوره
  .کند می فراهم را باشید، داشته نیاز مشاوره

   .شود می تحول ساز زمینه زندگی در جزیی چیزهای برخی اوقات گاهی
 

 حصول و شما روی پیش مشکالت زمینه در باتجربه افراد با ارتباط ایجاد ضروری، مواقع در کمک و مشاوره گرفتن امکان که این از آگاهی
 «.است ارزشمند و مهم ما همه برای دارد، وجود تنهایی حس ایجاد از اطمینان

 

 .بگیرید تماس patientadvocacy@ultragenyx.com با دارید، پرسشی مقاله این اطالعات از بخش هر یا بیماران از حمایت درباره اگر

 
Muscular Dystrophy UK (MD UK) – (UK) 

 (بریتانیا) – (UK MD) بریتانیا عضالنی دیستروفی
UK MD بیمار 70,000 از حمایت برای خیریه ای موسسه 

 این  .بریتانیاست در عضله برنده تحلیل بیماری این دچار

 های خانواده از حمایت زمینه در 1959 سال از موسسه

 آنها .است بوده فعال عضالنی دیستروفی به مبتال بیمار دارای

 به ارزشمند پشتیبانی و منابع مشاوره، اطالعات، ارائه به

 فعال متخصصان و هاآن های خانواده بیماری، این دچار افراد

 .پردازند می زمینه این در
www.musculardystrophyuk.org/ 

 
Neuromuscular Disease Foundation 
(NDF) – (USA) 

 متحده ایاالت) – (NDF) عضالنی و عصبی های بیماری بنیاد

 (آمریکا
 غیرانتفاعی سازمانی عضالنی و عصبی هایبیماری بنیاد
 برای آزمایش ترویج آگاهی، افزایش آن مأموریت که است

 است دانشمندانی به مالی هایکمک رساندن و GNE میوپاتی

 و عصبی هایبیماری درمان های راه کردن پیدا برای که

 ما، آرمان کنند. می تالش GNE میوپاتی جمله از عضالنی

 آینده و امروز نسلهای برای GNE میوپاتی از عاری نیجها

 است.
hibm.org-www.ndf/ 

 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) 

 (MDI) ایرلند عضالنی دیستروفی
 که است محور-داوطلب سازمانی (MDI) «ایرلند عضالنی دیستروفی»

 برای ایرلند غرب در افراد از کوچکی گروه وسیله به 1972 سال در

 تاسیس عضالنی دیستروفی دچار عضو دارای های خانواده از حمایت

 دارای و است داشته چشمگیری پیشرفت سازمان این زمان آن از .شد

  .است ایرلند سراسر در هایی شعبه و عضو 700 از بیش
i.iewww.md/ 

 

 
HIBM Equilibristi Gli Associazione – (ایتالیا) 

 میوپاتی درباره افزایی آگاهی غیرانتفاعی سازمان این اصلی هدف

GNE آن ماموریت و شد تاسیس 2012 سال در سازمان این  .است 

 پزشکی و علمی های پژوهش از حمایت برای کمک آوری جمع

 GNE میوپاتی دچار بیماران از ای شبکه ایجاد بیماری، این به مربوط

 کردن فراهم و بیماری این درباره مستقیم اطالعات وجود تضمین و

 است ارتباط زمینه
hibm.org-www.gliequilibristi/ 

 
Advancement for Research for 
Myopathies (ARM) 

 (ARM) میوپاتی تحقیقات پیشبرد
ARM سرعت آن اصلی هدف که است غیرانتفاعی سازمانی 

 شکل ،IBM2 درباره پزشکی-زیستی های پژوهش به بخشیدن

 ،(HIBM) ارثی بسته درون جسم میوپاتی از اتوزومی نهفته
 بیماران وسیله به 2000 سال در که ARM ماموریت  .است

HIBM به به رسانی اطالع و رسانی کمک شد، تاسیس 

 تحقیقات، برای کمک گردآوری آنها، های خانواده و بیماران

 یافتن و نادر اختالل این درباره تحقیق به پژوهشگران تشویق

  .است HIBM درمان روش
www.hibm.org/arm/home 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association (PADM) – 
(Japan) 

 (ژاپن) - (PADM) دیستال عضالنی دیستروفی بیماران انجمن
PADM میوپاتی برای درمان یافتن زمینه در که است ژاپن در مستقر بیمار حامی سازمان 

GNE عضو 130 از بیش شد، تاسیس 2008 آوریل در که انجمن این  .است فعال بسیار 

 .دارد
www.enigata.com/index_e.html 

 
GNE Myopathy International 

 الملل بین GNE میوپاتی
 ماموریت با که آنهاست دوستان و بستگان و GNE میوپاتی بیماران شامل المللی بین گروهی

 ارائه و نادر ژنتیکی اختالل این درباره دنیا سراسر جوامع و بیماران به رسانی اطالع

 اروپایی آسیای، کشورهای از بسیاری در گروه این .گرفت شکل بیماران به کمک و اطالعات

 .کند می فعالیت آمریکا متحده ایاالت و خاورمیانه نیز و
myopathy.org-www.gne/ 
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 در گسترده رهش با سیالیک اسید قرصهای ارزیابی برای دارونما با شده کنترل کور، سو-دو تصادفی، 3 فاز پژوهش
 اکنون هم جدید های مکان - (HIBM) ارثی بسته درون جسم میوپاتی یا (GNEM GNE) میوپاتی با مبتال بیماران

 هستند فعال
 

Pharmaceutical Ultragenyx گسترده رهش با آزمایشی آسنورامیک اسید قرصهای 3 فاز بررسی برای افراد مشارکت خواستار (ER-Ace) 
 یوپاتیم و (HIBM) ارثی بسته درون جسم میوپاتی به معروف ،GNE میوپاتی درمان برای (ER-SA یا سیالیک اسید گسترده رهش به )معروف
 است. Nonaka دیستال

 

 دارونما با پژوهش این که آنجا از شود. می اجرا GNE میوپاتی به مبتال افراد در ER-Ace کارآیی و ایمنی درباره اطالعات آوری جمع برای طرح این
 طرح این یافتن پایان از پس کرد. هندخوا دریافت شکر( )قرص دارونما دیگر نیمی و آزمایشی داروی کننده شرکت بیماران از نیمی شود، می کنترل

 شد. خواهند مند بهره کرد، خواهند دریافت ER-Ace آن در که تکمیلی پژوهش در شرکت فرصت از کنندگان شرکت همه پژوهشی،
 

 :هستند کنندگان شرکت از نام ثبت آماده اکنون هم زیر مراکز  .شود می اجرا دنیا سراسر برگزیده مراکز در پژوهشی طرح این
 کالیفرنیا متحده، ایاالت

 نام ثبت آماده   اروین کالیفرنیا، دانشگاه
92697 States, United California, Irvine, 

    714-456-8520 :تلفن    (Minton Brian) مینتون بریان :تماس
bminton@uci.edu     

          مظفر تحسین دکتر :اصلی پژوهشگر
 

 میسوری متحده، ایاالت
 نام ثبت آماده   واشنگتن دانشگاه پزشکی دانشکده
63110 States, United Missouri, Louis, Saint 

  314-362-1626 :تلفن    (Renna Renee) رنا رینی :تماس
rennar@neuro.wustl.edu     

    (Pestronk Alan) پسترونک آلن :اصلی پژوهشگر
       

 نیویورک متحده، ایاالت
 نام ثبت آماده  نیویورک دانشگاه پزشکی دانشکده
10016 States, United York, New York, New 

    212-263-6628 :تلفن    (Parma Swapnil) پارما سواپنیل :تماس
swapnil.parmar@nyumc.org     

   (Lau Heather) الو هیتر دکتر :اصلی پژوهشگر
        

 نیویورک متحده، ایاالت
 نام ثبت آماده    آیکان پزشکی دانشکده
10029 States, United York, New York, New 

    212-659-1477 :تلفن    (Fierro Luca) فیرو لوکا :تماس
luca.fierro@mssm.edu     

 (Diaz George) دیاز جورج دکتر :اصلی پژوهشگر
          

 بلغارستان
“Alexandrovska” UMHAT     کند نمی نام ثبت هنوز 

 بلغارستان صوفیه،
       (Chamova Teodora) چاموا تئودورا دکتر :تماس

teodoratch@abv.bg     
          (Tournev Ivailo) تورنف ایوایلو دکتر :اصلی پژوهشگر

 
 اونتاریو کانادا،

 نام ثبت آماده    مستر مک دانشگاه
L8N3Z5 Canada, Ontario, Hamilton, 

    x 2100-521-905 76929 :تلفن    (Hatcher Erin) هچر ارین :تماس
hatchere@hhsc.ca     

          (Tarnopolsky Mark) تارنوپولسکی مارک دکتر :اصلی پژوهشگر

 فرانسه 
Réunion La CHU - مکان GHSR   نام ثبت آماده 

 فرانسه ریونیون، پیر، سنت
julie.ruiz@chu-    0262.35.96.73 :تلفن    (Ruiz Julie) روییز جولی :تماس

reunion.fr      
 

Salpêtrière-Pitié GH Myologie de Institut  نام ثبت آماده 
 فرانسه پاریس،

n.reguiba@institut-       (Reguiba Nacera) رگوییبا ناسرا :تماس
myologie.org     

          (Behin Anthony) بهین آنتونی دکتر :اصلی پژوهشگر
 

 اسرائیل
 نام ثبت آماده   عبری-هداسا دانشگاه پزشکی مرکز

 اسراییل اورشلیم،
  972 2 677 9398 :تلفن    (Meiri-Feinsod Yael) میری-فینسود یائل :تماس

yaelfeinsod@hadassah.org.il     
          (Caraco Yoseph) کاراکو یوسف دکتر :اصلی پژوهشگر

 
 ایتالیا

 نام ثبت آماده      مسینا دانشگاه
 ایتالیا مسینا،
       (Rodolico Carmelo) رودولیکو کارملو پروفسور :تماس

crodolico@unime.it      
 رودولیکو کارملو پروفسور :اصلی پژوهشگر

 
 نام ثبت آماده     میالن دانشگاه
 ایتالیا میالن،
          (Comi Giacomo) کومی جیاکومو پروفسور :تماس

   کومی جیاکومو پروفسور :اصلی پژوهشگر
        

Cattolica Università    نام ثبت آماده 
 ایتالیا رم،

       (Mirabella Massimiliano) میرابال ماسیمیلیانو پروفسور :تماس
mirabella@rm.unicatt.it     

   میرابال ماسیمیلیانو پروفسور :اصلی پژوهشگر
        

 بریتانیا
 نام ثبت آماده    نیوکاسل های بیمارستان

4LP NE1 Kingdom, United Wear, and Tyne Tyne, Upon Newcastle 
Oksana (Pogoryelova    44+ (0) 191 ) پوگوریلوا اوکسانا دکتر :تماس

2418640    Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk      
          (Lochmuller Hanns) لوشمولر هانس دکتر :اصلی پژوهشگر

 به مشارکت، روش و محرومیت و شمول معیارهای شامل آزمایش، این درباره بیشتر اطالعات کسب برای

www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921 کنید مراجعه.
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 DMP-GNEM فهرست بخش درباره رسانی اطالع
 همراه به را کنندگان شرکت جهانی توزیع چپ سمت نقشه   .اند کرده نام ثبت DMP-GNEM فهرست در کشور 25 از (1 شکل) کننده شرکت 225 حدود 2016 ارسم تا

 70.1 تا 20.5 از کنندگان شرکت سن دامنه) است 39.5 فهرست کنندگان شرکت سن میانگین  .دهد می نشان اند کرده نام ثبت کنون تا که کشور هر کنندگان شرکت تعداد

    (.است متغیر
 پس و بعد ماه 6 مراجعه، اولین در را ها نامه پرسش که خواهیم می شما از .کند می آشنا بیشتر GNE میوپاتی جهانی جامعه با را ما کنید می ارائه فهرست در که هایی داده

 .کنید پر ساله یک زمانی فواصل در آن از

 
 پرسش است. اندک پیشروی سرعت با بیماری نوعی GNE میوپاتی

 این / بود خواهد چگونه من حال شدن بدتر سرعت متداول: های
 باشد؟ تند یا کند است ممکن چقدر فرآیند

 

 را فهرست نامه پرسش به شما های پاسخ پرسش، این به دادن پاسخ برای

 سن در GNE میوپاتی های نشانه نخستین بررسی، این اساس بر .کردیم بررسی

 نیز ساله 50 یا ساله 15 افراد در موارد برخی در ولی دهد می رخ 29-28

 پاها شدن ضعیف از بعد سال پنج معموالا  بازو و دست ضعف  .شود می دیده

 یا افراد از کمک دریافت بدون نشستن صاف های دشواری .شود می حس

 .شود می حس GNE میوپاتی های نشانه اولین بروز از پس سال هفت محیط،
 ولی یابد می ضرورت چرخدار صندلی از استفاده 39 سن از میانگین طور به

 .است متغیر ساله چند و پنجاه تا ساله چند و بیست افراد از مورد این پراکندگی
 به 33-34 سن در میانگین طور به فهرست در کنندگان کتشر %30 از بیش

 .اند کشیده کار از دست عضالنی ضعف دلیل
 

 شدن فراهم با است ممکن و هاست داده مقدماتی تحلیل بر مبتنی ما مشاهدات

 است ارزشمند رویدادها تخمینی زمان خط ما نظر به .کند تغییر جدید اطالعات

 خاطر به باید البته  .کند می کمک مادگیآ کسب و بیماری مدیریت به زیرا

 GNE میوپاتی به مبتال افراد برخی در ها نشانه این از برخی که باشید داشته

 مبتال ها نشانه این از برخی به که این بدون سالها افراد برخی - کند نمی بروز

 .کنند می زندگی میانسالی از پس دوره تا شوند،

  - کننده شرکت حرکت افت :2 شکل
 (دامنهو میانگین) اسکوتر/چرخدار صندلی از استفاده شدن ضروری تا شروع زمان از

 

 جهانی توزیع :1 شکل

 کنندگان شرکت

DMP-GNEM 

 کانادا

 ایاالت

 متحده

 آمریکا

 برزیل

 آرژانتین

 آلمان

 هلند

 نیابریتا

 ایرلند

 فرانسه

 اسپانیا

 ایتالیا پرتغال

 فلسطین

 اسراییل

 ترکیه

 ایران

 افغانستان

 هند

 پاکستان

 سعودی عربستان

 بنگالدش

 ژاپن

 جنوبی کره

 نو زالند

 استرالیا

 کننده شرکت تعداد

 پا انگشتان کردن بلند مشکل

 پاها ضعف

 (لرزش مثالا ) رفتن راه مشکل

 مکرر لنگیدن یا افتادن

 پله از رفتن باال مشکل

 بازو/دست ضعف

 نشسته وضعیت در حرکت مشکل

 رفتن راه کمک ابزارهای از استفاده

 سال تعداد

ع
و
ن

 
ت

رک
ح

 

10.6 (4.5 – 19.0) 

10.3 (4.5 – 19.0) 

9.1 (4.5 – 19.0) 

8.8 (3.5 – 19.0) 

7.6 (4.5 – 19.0) 

5.8 (3.5 – 19.0) 

5.0 (3.5 – 23.5) 

4.9 (4.5 – 23.5) 



  مارک - کنون تا من سفر
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 نام به ای برنامه با من آشنایی به منجر اندوختم، دشوار دوره این در که تجربیاتی
«Workability» کمک از توانستم من  شود. می اجرا آمریکا متحده ایاالت در اینجا که شد 

 این مشکل تنها - شدم برخوردار (اجتماعی درمانی خدمات برنامه) Medicaid مالی های
 شرکت به مصاحبه، نوبت چندین از پس  بودم. می غلشا باید کمک دریافت برای من که بود

 چند، هر  پیوستم. کند، می فعالیت دوم زبان عنوان به انگلیسی آموزش زمینه در که آنالینی
 کار این که کردم می مراجعه مدرسه به تدریس گواهی گرفتن برای باید شرایط کسب برای
 Medicaid کمک به هستم. کار مشغول مربی عنوان به پس آن از  دادم. انجام موفقیت با را

 این  دارم. دسترسی است، ضروری روزمره کارهای دادن انجام برای که خدماتی به اکنون
 خدمات های برنامه از که کنم می پیشنهاد اکیدا    است. بوده بخش نجات من برای برنامه
  کنید. استفاده شود می اجرا شما سکونت محل کشور در که اجتماعی درمانی

 

 از متفاوت روشی به را کارها باید من  است. دشوار ام خانواده و من برای بیماری این تحمل
 روزمره کارهای به پرداختن اشیا، برداشتن برای قالب از استفاده  دهم. انجام «عادی» افراد
 و دوستان با همراهی امکان نبودن فراهم دیگران، به بودن متکی چرخدار، صندلی روی از

 حتی سنگینی به اشیایی کردن بلند یا بتری در کردن باز از ناتوانی پله، وجود دلیل به نبستگا
   است. مشکالت این از هایی نمونه شدن جابجا برای دیگران کمک به بودن متکی و پوند چند
 به  شد. برطرف مشکل این ولی شدم نیز افسردگی دچار خودم بیماری از شدن آگاه از پس
 پیشرفت از جلوگیری برای راهکاری هیچ که است آن داستان این بخش یندشوارتر من نظر
   ندارد. وجود بیماری این

 

 من بیماری که این از شدن آگاه از پس پیش، ها مدت  دارد. نیز مثبتی نکته داستان این ولی
 آزمون بارها از پس  دارم. گیاهی و جایگزین داروهای درباره تحقیق به شروع ندارد، درمان

 را آن که یافتم دست پروتئینی های مکمل و معدنی مواد ها، ویتامین شامل ترکیبی به خطا، و
 حس زیرا است سودمند نیز بیماران دیگر با ارتباط ایجاد  دانم. می سودمند خود سالمت برای
 برای را دشوار آزمون این تحمل که ای نکته ترین مهم برد. می بین از انسان در را تنهایی

 همه من، به نسبت او عشق از آگاهی  است. فیلیس همراهی و حضور است، کرده انآس من
 زیرا گیرد می قرار من روبروی مشکلی چه که نیست مهم  سازد. می پذیر تحمل را چیز

   دارید. قابلیتی چنین نیز شما و دارم را آن با مقابله توانایی
 

 
 نشانی با شود، درج DMP-GNEM هخبرنام بعدی شماره در شما داستان خواهید می اگر

nmd.eu-HIBM@treat بگیرید تماس ما با  
 

 یا NMD-TREAT و است مارک نظرهای و ها دیدگاه حاوی مقاله این که باشید داشته توجه
 نیست ها دیدگاه این موافق لزوما   GNE میوپاتی المللی بین فهرست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به مبتال 2003 سال در و آمریکاست متحده ایاالت اهل مارک
 ارثی بسته درون جسم میوپاتی نام به عضالت برنده تحلیل بیماری

(HIBM،) میوپاتی دیگر نام با GNE، نام  شد. داده تشخیص 
 در DMP-GNEM المللی بین فهرست در اکنون هم مارک
 این معرفی دانشگاه این هدف است. شده ثبت نیوکاسل دانشگاه
 یافتن و بالینی های پژوهش و ها آزمایش هدایت و بیماری

 درباره مارک زیر، قسمت در  است. موثر درمانی راهکارهای
 درباره هایی داستان و کند می صحبت بیماری این با زندگی
 کند. می روایت خودش

 
 امکانات کودکی در والدینم گردد. می باز 1965 یعنی من تولد سال به من داستان آغاز

 داشتم( دوست را )آن فوتبال و بودم( متنفر آن )از موسیقی کالس جمله از گوناگونی آموزشی
 مدرک کسب به موفق که هستم و بودم خانواده کل عضو اولین  کردند. فراهم من برای

 در سرانجام و پرداختم مختلفی کارهای به شدن التحصیل فارغ از پس  شدم. کارشناسی
 من  ماندم. آنجا در سال بیست حدود و شدم کار به مشغول تخلف بازرس عنوان به سازمانی

  دارم. )دانشجو( زیبا دختر دو و کردم ازدواج (Phyllis) فیلیس نام به مهربان زنی با
 

 که داد نشان اولیه معاینات  شدم. درمان نیازمند و زانو مصدومیت دچار سالگی 32 حدود در
 جلسات در رو این از است. ضعیف غیرعادی طور به من همسترینگ و پا پشت ماهیچه
 ولی شد بهتر من زانوی وضع زمان مروز به  پرداختم. عضالت این تقویت به درمانی
 به که کرد پیشنهاد معالج پزشک  ببخشم. بهبود را عضالت دیگر وضعیت نتوانستم

 های سلول تباهی) ALS را من بیماری نورولوژیست نخستین  کنم. راجعهم نورولوژیست
 دچار که داد نشان آزمایش چند هر شدم. وحشت دچار مسلما    داد. تشخیص (عضالنی عصبی
ALS .قرار بیشتری های آزمایش تحت که شد باعث نورولوژیست به بعدی مراجعات  نیستم 
 ماه چند  شد. تسلیم نورولوژیست اولین ماه، هشت از پس  بود. منفی آنها همه نتیجه که بگیرم
 خودم بیماری های نشانه  بود( نشده رایج چندان هنوز آن از استفاده )که اینترنت در من بعد
 نیوجرسی ندانپزشکی و پزشکی دانشگاه در پزشکی به که شد باعث اتفاق این دادم. شرح را

 کرد اعالم عضالنی( برداری نمونه جمله )از آزمایش چندین از پس پزشک این شوم. معرفی
  نبود. آزاردهنده من برای چندان خبر این مرحله، این در  ام. شده مبتال HIBM به من که

 

 پایش را من روزافزون ضعف که پزشکی کمک به را درمان پیگیری کار من بعد سال چند
 ولی کردم امتحان رسید می نظر به سودمند که را IVIG از دهاستفا من  دادم. ادامه کرد، می

 مرتبا   من و بود دشوار برایم پله از استفاده مرحله این در شدم. شدیدی جانبی عوارض دچار
 ولی دشوار، نیز ایستاده به نشسته حالت از وضعیت تغییر  دادم. می دست از را خود تعادل

 15 از رفتن باال زیرا کردم نصب پله باالبر خود زلمن در من سرانجام  بود. ممکن، همچنان
 آغاز را عصا از استفاده افتادن، دفعات تعداد افزایش با  بود. دشوار بسیار من برای پله

 سال تا توانستم نتیجه در و شد اعمال من وضعیت با متناسب تغییراتی کارم محل در  کردم.
 کارهای با را خودم نهادم، کنار را خود رکا که این از پس  دهم. ادامه خود کار به 2006
  کردم. سرگرم فرزندانم به رسیدگی و متفرقه

 

 (HIBM.ORG) کالیفرنیا در (ARM) «میوپاتی تحقیقات پیشبرد» به 2005 سال در
 فیسبوک در گروه این عضو )من شد گرفته نمونه تحقیقات برای من از آنجا در و پیوستم
 دفعات تعداد زمان مرور به (.Group Support Myopathy GNE / HIBM - هستم
 من  شد. من کمر مهره دو شکستن باعث سقوط مورد یک در و شد حد از بیش من افتادن
 حال در  کنم. می حرکت برقی چرخدار صندلی با پس آن از و گرفتم قرار بخشی توان تحت

  دارم. نیاز کمک هب روزمره کارهای بیشتر دادن انجام برای حاضر
  

 تحت را من مالی وضعیت که ام شده دچار متعددی مشکالت به بیماری، تشخیص زمان از
 به رسیدن برای راهه شیب نصب هزینه پرداخت به مجبور متاسفانه  است. داده قرار تاثیر
 است(. همراه مشکالتی با برفی روزهای در آن از استفاده که شد مشخص )بعدا   شدم خانه
 میلفورد وست نام به آمریکا متحده ایاالت در دوردست ای منطقه در که آنجا از چنین،هم

 به چرخدار صندلی از کنندگان استفاده برای نقل و حمل امکانات اینجا در کنم، می زندگی
 شده راهه شیب دارای وانت خریدن به مجبور شخصی نقل و حمل برای و نیست فراهم خوبی
 ما سرانجام و کرد ایجاد من مسکن تامین شرکت برای را مشکالتی اه هزینه افزایش   ام.

 نقل است سازگارتر چرخدار صندلی با که آپارتمانی به ما  شدیم. خود خانه ترک به مجبور
 خودمان برای چرخدار صندلی با متناسب مکانی داریم قصد حاضر حال در و کردیم مکان
  کنیم. تهیه
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