
 

 
 !DMP-GNEM אל הבאים ברוכים

 מחלת לניטור )תוכנית Programme Monitoring Disease myopathy GNE של הרביעי החדשות לעלון הבאים ברוכים 

 עדכונים לכם לספק מיועד שלנו העלון .DMP-GNEM-ב והשתתפותכם המתמשכת תמיכתכם על ותודה (GNE מיופתיה

 משוב בברכה מקבלים אנו .GNE בגן מוטציה עקב שרירים לניוון הקשורים מדעיים עדכונים וגם DMP-GNEM על סדירים

 הזה. החדשות לעלון בנוגע שתשלחו והצעות

 זו: במהדורה

 

 מיופתיה GNE - עם קליניים וניסויים מחקר ManNAc של הלאומיים הבריאות במכוני 
 ארה"ב

 עושים הם ומה המטופלים ארגוני 

 נדירות מחלות לגבי במטופלים תמיכה של החשיבות 

  חומצה של קליני ניסוי עדכון Aceneuramic שלב (Ultragenyx) 3 - חדשים מחקר מרכזי 
 כעת פתוחים

 מרשם עדכון GNEM  

 שבמרשם משתתפיםה בקרב גלגלים/קלנועים בכיסאות ושימוש ניידות 

 מארק – כה' עד שלי 'המסע משתתף: של סיפורו 

 com.dmp-www.gnem באתר לבקר נא ,GNE מטופלי במרשם להירשם כדי
 .nmd.eu-HIBM@treat עם: קשר צרו ,DMP-GNEM על נוסף למידע

 www.ultragenyx.com באתר לבקר נא ,Pharmaceutical Ultragenyx Inc אודות נוסף מידע לקבלת
 nmd.eu-www.treat באתר לבקר נא ,NMD-TREAT אודות נוסף מידע לקבלת
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 קליניים וניסויים מחקר - GNE מיופתיה
 הלאומיים הבריאות במכוני ManNAc עם
 ארה"ב של

  Huizing M, Dr Carillo, N, Dr המחברים: 

 על נוספים דברים ללמוד כדי 2001 מאז מקיף מחקר מנהלים (NIH) ארה"ב של הלאומיים הבריאות במכוני חוקרים
 טיפול כי הראה מוטנטי, עכבר של במודלים (2007-)ב שלהם המחקרים אחד .GNE מיופתיה בתאי הבסיסיים הליקויים

ManNAc מיופתיה של פתולוגיות תכונות שיפר פומי GNE גלומרוליות ומחלות (glomerular.)  
 

ManNAc, ר"ת( mannosamine-D-ylacet-N,) סיאלית חומצה בייצור ביניים שלב טבעי, סוכר הוא (sialic,) שהיא 
 של הקליניים להיבטים תורמות בשרירים סיאלית חומצה של נמוכות רמות כי סבורים אחרות. ורקמות השרירים של רכיב

 (,NHGRI) האנושי גנוםה לחקר הלאומי והמכון (NCATS) התרגום מדעי לקידום הלאומי מרכזה .GNE מיופתיה
 את פילסוו ,ManNAc התרופה בטיחות את להראות כדי חיים, בעלי של טוקסיקולוגיה על מרכזיים מחקרים שני מוהשלי
-ה לכך, בנוסף (.FDA) ארה"ב של והתרופות המזון למינהל (IND) חדשה ניסוי תרופת לרישום בקשה הגשתל הדרך
FDA לגבי "יתומה" התווייה אישר ManNAc למיופתיה בנוגע GNE.  

 
 הפרמקוקינטיים המאפיינים להערכת ארה"ב(, מרילנד, ,Bethesda-)ב NIH הקליני במרכז הושלם 1 שלב קליני מחקר

 מחקרים (.ClinicalTrials.gov: NCT01634750 של )המזהה GNE מיופתיה במטופלי ManNAc של והבטיחות
 לעלייה הביא ,ManNAc של ביום פעמיים פומי ומינון טופלים,המ ע"י היטב נסבל ManNAc כי הראו אלה קליניים

 ,NHGRI-ומ NCATS-מ חוקרים עם פעולה בשיתוף סיאלית. חומצה של במחזור הרמות של קיימא ובת משמעותית
 :ClinicalTrials.gov )מזהה GNE למיופתיה פתוחה בתווית 2 שלב במחקר ManNAc את חוקרים כעת

NCT02346461.) מרכזי. רב קליני ניסוי ניםמתכנ עתה NIH עם פעולה משתף Inc Therapeutics, Escala, חברה 
  נדירות. למחלות תרופות בפיתוח המתמקדת יורק מניו

 
 לגבי GNE מיופתיה מטופלי 45-כ אחר מעקב התבצע ארה"ב(, ,Bethesda-)ב NIH של קליניים למחקרים במרכז
 התחיל זה מחקר (.ClinicalTrials.gov: NCT01417533 )מזהה istoryH Natural מטעם מרכזי חד פוטנציאלי מחקר

 מיופתיה מחלת משפיעה כיצד להבין מנת על זמן, לאורך וביולוגי בריאותי מידע אוסף והוא ,2011 ספטמבר בחודש
GNE תןשני לאמצעים בנוגע תובנות לחוקרים נותן שנאסף המידע חייהם. ואיכות תפקודם המטופלים, של הכוח על 

 במסגרת לאט. המתקדמת זו מחלה לגבי קליניים תרופתיים לניסויים התגובה את לראות כדי בהם להשתמש
 של הרפואיים ההיבטים עם יותר טוב להתמודד וכיצד מחלתם מצב על מידע מקבלים גם המטופלים השתתפותם,

 .GNE מיופתיה
  

 או (carrilln@mail.nih.gov )דוא"ל NIH: Carrillo riaNu של הקליניים והמחקרים המחקרים על נוסף מידע לקבלת
Huizing Marjan דוא"ל( (mhuizing@mail.nih.gov) 

 

 

 

 שלהם. הדוא"ל של הזבל בתיקיית נחתו DMP-GNEM מצוות מיילים מספר פעם, שמדי לנו הודיעו מהמשתתפים חלק כי לב לשים נא
 לסיוע זקוקים אתם אם המחקר. על ועדכונים חשוב מידע קבלת מחמיצים אינכם כי לוודא כדי שלכם הדוא"ל הגדרות את לבדוק נא

 nmd.eu-HIBM@treat אל דוא"ל הודעת לשלוח נא זה, בעניין כלשהו
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Kelly Julie בקבוצות התומכת מטופלים, לשירותי יועצת הוא נדירות. מחלות של בתחום העובדת עצמאית יועצת היא 

 תמיכה של לחשיבות ביחס ובעצותיה בחוויותיה אנשים משתפת היא זה ובמאמר ,Ultragenyx מטעם מטופלים
  .GNE מיופתיה כגון נדירות, מחלות במטופלי

 

 תמיכה קבוצות עם להתחבר עבורי היא גדול וזכות מזל בת מאד ואני רבות, שנים כבר נדירות מחלות של בתחום עובדת "אני
 להבין לי לעזור כדי כאדם, לי גדולה לתועלת מתמיד הייתה שלהם וההכוונה העזרה הייעוץ, זו. בתקופה מטופלים של רבות

  ומשפחותיהם. שלהם המטפלים המטופלים, צורכי את יותר טוב
 

 המטפלים הרפואיים הצוותים אנשי של לאלה זהים עקרוני באופן הם במטופלים התמיכה קבוצות עבור והמיקוד מטרהה
 להם, שזקוק ובמקום בזמן ומידע תמיכה וכן בפז, תסולא שלא עזרה מעניקים הם שלכם. ובצרכים בכם מתמקדות הן – בכם

 לעזור יכולים אשר למשאבים לגשת כיצד סוציאלית, ותמיכה יפולט כגון נדירה, מחלה עם החיים של אחרים היבטים ובוחנים
  יותר. הרבה ועוד יום,-היום בחיי לכם
 נראה". "בלתי משמעותה אין "נדיר" המילה כי לוודא וכדי נדירות, למחלות המודעות העלאת למען לאות ללא עובדים הם

 גורם הם לעזור שיכול מי עם קשר ליצור משפחותול למטופלים ולעזור מוקדמת אבחנה ולוודא לנסות במטרה מאמציהם
  ואכפתיות. חמלה גילוי ותוך הרפואיים, הצוותים עם צמוד באופן עבדו הם הזמן כל בעבודתם. מפתח

 

 יכולים מצדם אשר הבריאות, שירותי במסגרת ההחלטות וקבלת התכנון על להשפיע גם יכולות במטופלים תמיכה קבוצות
 תכנון לגבי החלטות שמקבלים והאנשים הבריאות, שירותי הממשלה, תומכים. הם שבהם האל של חייהם על להשפיע

 להיות יכולים שלהם והניסיון התובנות וגם במטופלים, תמיכה לקבוצות מהתחברות תועלת להפיק יכולים כולם המשאבים,
 ומשפחותיהם. המטופלים צורכי את יותר טוב להבין כדי רב לעזר

 

 רב ערך שיש מאמינה אני מחלתם. עם מבודדים לפעמים מרגישים נדירה מחלה אצלם שאבחנו עצמם והמשפחות המטופלים
 לכם ולעזור אמתית עזרה להוות יכול זה ודבר כמוכם, אתגרים אותם את חווים ואשר אחרים, עם להתחבר שבוחרים למי

 אבל לאחרים, להתחבר ולא פרטיותם לע לשמור מעדיפים שאולי ומשפחות מטופלים שישנם כמובן לבד. לא שאתם להרגיש
 גם והם יום, בכל איתם מתמודדים שהם הדברים ואת שלהם הצרכים את שמבין מקצועי גוף של לעזרה זקוקים עדיין הם

 זאת. מעריכים
 

 הצרכים לגבי משותפת הבנה שקיימת כך הרפואיים, הצוותים עם הדוק פעולה בשיתוף עובדות במטופלים תמיכה קבוצות
 היבטים להאיר גם יכול וזה הרפואה, וצוותי האחיות מהרופאים, שתקבלו וההדרכה הטיפול את מרחיב זה דבר שלכם.
  והכוונה. לעזרה תזדקקו כאשר יום-היום חיי של אחרים

  ההבדל. כל את עושים אשר הם בחיים הקטנים הדברים דווקא לפעמים
 

 האתגרים מן כמה החווים אחרים לאנשים אתכם שיחבר וייעוץ, זרהע לבקשת אליו לפנות יכולים שאתם מישהו יש כי הידיעה
 לכולנו." וחשוב ערך רב כך כל דבר היא לבד, שאתם תרגישו שלא ושיוודאו התמודדתם, שאיתם

 

 עם קשר ליצור נא זה, במאמר כלשהו מידע לגבי או במטופלים תמיכה לגבי שאלות לכם יש אם
patientadvocacy@ultragenyx.com 

 
UK (MD UK Dystrophy Muscular) – 

 )בריטניה(
UK MD האנשים 70,000 למען צדקה ארגון הוא 

 משנת בבריטניה. שרירים ניוון מחלת עם החיים
 מחלת עם החיות במשפחות תומך הארגון ,1959

 ייעוץ, חיוני, מידע מספקים הם שרירים. ניוון
 זו, מחלה עם לאנשים ותמיכה משאבים

 איתם. שעובדים המקצוע ולאנשי למשפחותיהם
/www.musculardystrophyuk.org 

 
( Foundation Disease Neuromuscular

(NDF – )ארה"ב( 
NDF בשנת שהוקם רווח כוונת ללא ארגון הוא 
 המודעות את להעלות היא שלו והשליחות ,2006

 ולממן GNE מיופתיה בדיקות של עריכה ולעודד
 טיפול למצוא כדי פועלים אשר מדענים ישירות
 מיופתיה כולל נוירומוסקולריות, למחלות ותרופה

GNE. מיופתיה ללא לםעו הוא שלנו החזון GNE, 
 הבאים. בדורות וגם היום

/hibm.org-www.ndf 

 
((MDI Ireland Dystrophy Muscular 
((MDI Ireland Dystrophy Muscular ארגון הוא 

 של קטנה קבוצה ע"י 1972 בשנת הוקם אשר התנדבותי,
 בהן שהיה במשפחות לתמוך מנת על אירלנד במערב אנשים
 ניכרת, במידה גדל הארגון מאז שרירים. ניוון עם מישהו
 רחבי בכל סניפים ורשת חברים 700-ל מעל בו יש ועכשיו

  אירלנד.
/www.mdi.ie 

 

 
HIBM Equilibristi Gli Associazione – )איטליה( 

 הפצת היא העיקרית שמטרתו רווח מטרות ללא ארגון זהו
 ,2012 בשנת הוקם הארגון .GNE מיופתיה על הידע

 ולתמוך לקדם מנת על כספים לגייס היא שלו והמשימה
 רשת לגבש זו, מחלה לחקור המיועד ומדעי רפואי במחקר

 עדכונים חלהבטי מנת על GNE מיופתיה עם מטופלים של
 תקשורת כאמצעי לשמש וכדי למחלה בנוגע ישירים

/hibm.org-www.gliequilibristi 

 
( for Research for Advancement

(ARM Myopathies 
ARM שמטרתו רווח, מטרות ללא ארגון הוא 

 ,IBM2 על רפואי-הביו המחקר זירוז היא העיקרית
 הכללה-גוף של רצסיבית אוטוזומלית צורה שהוא

 בשנת הוקם הארגון (.HIBM) מיופתיה של תורשתי
 היא ARM של המשימה ,HIBM מטופלי ע"י 2000
 משפחותיהם, ואת המטופלים את וליידע לתמוך
 מחלה לחקור חוקרים לעודד מחקר,ל כספים לגייס

  .HIBM-ל תרופה למצוא דבר של ובסופו זו, נדירה
www.hibm.org/arm/home 

 
((PADM Association Patients Dystrophy Muscular Distal – 

 )יפן(
PADM הטיפול בקידום מאד פעיל אשר מטופלים של יפני ארגון הוא 

 .2008 באפריל שהוקם זה בארגון חברים 130 מעל ישנם .GNE במיופתיה
www.enigata.com/index_e.html 

 
International Myopathy GNE 

 ששליחותם וחברים, משפחה ,GNE מיופתיה מטופלי של בינלאומית קבוצה זו
 גנטית מחלה לגבי העולם ברחבי וקהילות מטופלים בקרב מודעות לעורר היא

 כולל רבות במדינות קיימת הקבוצה במטופלים. ולתמוך ליידע וכן זו, נדירה
 ובארה"ב. התיכון, המזרח אירופה, אסיה,

/myopathy.org-www.gne 
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 של נרחב לשחרור טבליות להעריך מנת על פלצבו, מבוקר סמיות, כפול אקראי, 3 שלב מחקר
 מיופתיה של תורשתי הכללה-גוף או (GNEM )או GNE מיופתיה מטופלי בקרב סיאלית, חומצה

(HIBM) - עכשיו פתוחים חדשים מחקר מרכזי 
 

Pharmaceutical Ultragenyx חומצה של נרחב לשחרור בטבליות 3 שלב למחקר משתתפים מחפשת aceneuramic ניסיונית 
(ER-Ace) הידועה( או נרחב בשחרור סיאלית חומצה בשם גם ER-SA) במיופתיה לטיפול GNE, הכללה-גוף בשם גם הידועה 

 .Nonaka דיסטלית ומיופתיה (,HIBM) מיופתיה של תורשתי
 

 פלסבו, מבוקר הוא המחקר .GNE ממיופתיה הסובלים אנשים בקרב ER-Ace של והיעילות הבטיחות על מידע יאסוף המחקר
 לכל המחקר, תום לאחר סוכר(. )גלולת פלצבו יקבלו האחרת והמחצית המחקר, תרופת את יקבלו הנרשמים המטופלים מחצית

 .ER-Ace-ב טיפול יקבלו הם שבה המשך, במחקר חלק לקחת נותההזדמ תהיה המשתתפים
 

 נבדקים: לגיוס כיום פתוחים הבאים המחקר מרכזי העולם. ברחבי נבחרים מחקר במרכזי יתקיים המחקר
 קליפורניה ארה"ב,

Irvine California, of University   מגייסים 
92697 States, United California, Irvine, 
 8520-456-714 טלפון: Minton Brian קשר: ליצירת

bminton@uci.edu 
 MD Mozaffar, Tahseen הראשי: החוקר

 
 מיזורי הברית, ארצות

Medicine of School University Washington מגייסים 
63110 States, United Missouri, Louis, Saint  
362-314- טלפון: Renna Renee קשר: ליצירת

rennar@neuro.wustl1626 
 Pestronk Alan הראשי: החוקר

   
 יורק ניו ארה"ב,

Medicine of School University York New  מגייסים 
10016 States, United York, New York, New 
 6628-263-212 טלפון: Parma Swapnil קשר: ליצירת

swapnil.parmar@nyumc.org 
 MD Lau, Heather הראשי: החוקר

   
 יורק ניו ארה"ב,

Sinai Mount at Medicine of School Icahn  מגייסים 
10029 States, United York, New York, New 
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 DMP-GNEM של המרשם רכיב על עדכון
 התפוצה את מוצגת משמאל במפה שונות. מדינות 25-מ ,DMP-GNEM במרשם (1 )איור משתתפים 225 עכשיו יש ,2016 מרץ לחודש נכון

 הוא במרשם המשתתפים של הממוצע הגיל כה. עד נרשמו אשר מדינה מכל המשתתפים מספר על הדגשה עם המשתתפים, של הגלובלית
  (.70.1 עד 20.5-מ המשתתפים של הגילים )טווח 39.5

 זמן שהקדשת העובדה את מעריכים ואנחנו ,GNE מיופתיה של העולמית הקהילה על מעולה תובנה לנו מעניקים במרשם מוסר שאתה הנתונים
 שנתיים. במרווחי ואילך מכן ולאחר חודשים 6 לאחר שלך, הראשון בביקור השאלון את למלא כדי

 
 שאלות לאט. המתקדמת מחלה היא GNE מיופתיה
 לאט כמה עד / יותר גרוע ארגיש מהירות באיזו נפוצות:

 להיות? יכול זה מהר או

 

 בשאלוני שלכם התשובות את בדקנו זו שאלה על לענות כדי
 GNE מיופתיה של ראשונים סימנים זה, ניתוח פי על המרשם.

 או 15 בגיל כבר לפעמים אך ,29-28 גיל בסביבות מתרחשים
 מורגשת כלל בדרך ובידיים בזרועות חולשה .50 בגיל רק אפילו
 ללא ישר להתיישב קושי ברגליים. חולשה לאחר שנים חמש

 התסמינים לאחר שנים שבע מורגש להיות מתחיל תמיכה
 הנעש גלגלים בכיסאות השימוש .GNE מיופתיה של הראשונים

 בשנות אנשים בקרב מאד נפוץ גם זה אבל ,39 בגיל בממוצע
 החמישים בשנות אחרים ואצל לחייהם, המוקדמות העשרים
 בגלל לעבוד הפסיקו הרשומים מהמשתתפים 30%-מ יותר שלהם.
 .34-33 של ממוצע בגיל שרירים חולשת

 
 והן הנתונים, של ראשוני ניתוח על מבוססות שלנו התצפיות

 חושבים אנחנו זמין. יהיה נוסף מידע כאשר ותלהשתנ עשויות
 המחלה לניהול מועיל הוא האירועים של המשוער הזמנים שלוח
 הנ"ל התסמינים כל לא כי לזכור שחשוב כמובן מוכנים. להיות וכדי

 יחיו חלקם – GNE מיופתיה אצלו שאבחנו אדם כל אצל יופיעו
 אותם לכ ע"י יושפעו ולא העמידה, גיל לאחר עד רבות שנים

 תסמינים.

  – המשתתפים של הניידות פירוט :2 איור
 (וטווח )ממוצע גלגלים/קלנוע בכיסא שימוש שנדרש ועד מההתחלה
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 תחבורה להשיג קשה שבה ,Milford West בשם ארה"ב של מרוחק באזור
 שאוכל כדי רמפה עם רכב לקנות שנאלצתי כך גלגלים, בכיסאות לאנשים

 שלי, המשכנתאות חברת עם לבעיות גרמה הנוספת ההוצאה נייד. להיות
 ידידותית שהיא לדירה עברנו שלנו. הבית את לעזוב נאלצנו דבר של ובסופו
 גם שהוא משלנו בית לרכוש מנסים ואנו גלגלים, לכיסאות יותר הרבה

  גלגלים. לכיסא ידידותי
 

 תוכנית לגלות אותי הובילו זו, קשה תקופה במהלך נתקלתי שבהן החוויות
 כספי סיוע לקבל הצלחתי בארה"ב. כאן הפועלת Workability בשם
 היה היחיד המלכוד - חברתית( בריאות )תוכנית Medicaid צעותבאמ

 ראיונות עשרות לאחר הסיוע. את לקבל מנת על מועסק להיות שנדרשתי
 מלמדת אשר אינטרנטית חברה עם קשר יצרתי סתום, למבוי שהובילו
 לחזור נדרשתי בדרישות, לעמוד מנת על זאת, עם שנייה. כשפה אנגלית

 עובד אני מאז להשיג. הצלחתי אשר הוראה, עודתת לקבל כדי ללימודים
 הדרושים חיוניים לשירותים גישה כיום לי יש ,Medicaid בעזרת בהוראה.

 מצילת הייתה הזו התוכנית להסתדר. לי לאפשר כדי שלי יום-היום בחיי לי
 החברתיות הבריאות שירותי תוכניות את לחפש מאד לכם ממליץ אני חיים.

  מתגוררים. אתם שבה במדינה הזמינות
 

 לביצוע להסתגל חייב אני משפחתי. בני ועל עלי מאוד מקשה הזו המחלה
 משתמש אני דוגמאות: "נורמליים". אנשים לעומת מאוד שונה באופן דברים

 חיי של היבט בכל ממונע כיסא מתוך עובד דברים, להרים כדי בתפסנים
 עם למקומות יעלהג מסוגל לא סיוע, לקבלת אחרים על מסתמך יום,-היום

 להרים או צנצנת לפתוח מסוגל לא מדרגות, בגלל משפחה ובני חברים
 דיכאון עם בעיות גם לי היו אותי. להסיע נאלצים ואחרים ק"ג, מכמה יותר
 הוא ביותר הקשה החלק לדעתי, זה. על התגברתי אבל שלי, האבחון מאז

  המחלה. התקדמות את לעצור שיכול דבר שאין לדעת
 

 התחלתי טיפול, שאין ידעתי כאשר רב, זמן לפני החיובי. הצד יועכש אבל
 וטעייה, ניסוי הרבה באמצעות מרפא. וצמחי אלטרנטיבי טיפול על ללמוד

 ויטמינים, לרבות שלי, לבריאות מועילים שלדעתי דברים של משטר גיבשתי
 לי ומאפשר עוזר, זה אחרים עם בקשר להיות גם חלבון. ותוספי מינרלים

 מסע את לעבור לי שעזר ביותר החשוב הדבר לבד. לא שאני להבין
 אותי, אוהבת שהיא הידיעה לצידי. עומדת אשר פיליס, היא הזה הייסורים

 - עלי הפילו החיים מה משנה לא נסבל. נראה אחר דבר שכל לכך גורמת
  יכולים. אתם גם לכן מזה, יצאתי

 

 
 DMP-GNEM שותהחד עלון של עתידית למהדורה לתרום ברצונכם אם

 nmd.eu-HIBM@treatבכתובת: קשר אתנו ליצור נא משלכם, סיפור
 

 אינו והוא מארק, של וההשקפות הדעות את כולל זה מאמר כי לב לשים נא
 הבינלאומי GNE המיופתיה מרשם או NMD-TREAT-ש בהכרח מרמז

 עליהם ממליצים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אצלו אבחנו 2003 ובשנת מארה"ב, הוא מארק
 של תורשתי הכללה-גוף שרירים ניוון מחלת

 מיופתיה בשם גם הידועה (,HIBM) מיופתיה
GNE. במרשם משתתף מארק כיום -GNEM
DMP הפועל ניוקסל, באוניברסיטת הבינלאומי 

 ניסויים ולקדם המחלה הבנת את להגביר כדי
 לטיפולים יללהוב יכולים ואשר קליניים ומחקר
 עם החיים על מדבר מארק בהמשך, יעילים.
 עצמו. על סיפורים בכמה אותנו ומשתף המחלה

 
 היה זה שלי במקרה כשנולדים, - כולם אצלם כמו מתחיל שלי הסיפור
 כגון כשגדלתי, שונים דברים לנסות לי התירו שלי ההורים .1965 בשנת
 הייתי, אהבתי(. זה )את בכדורגל ומשחק אותם( )שנאתי מוזיקה שיעורי

 סיום לאחר ראשון. תואר שקיבל שלי במשפחה הראשון האדם עדיין, ואני
 בתור עבדתי שבו בארגון שהתמסדתי לפני עבודות בכמה עסקתי הלימודים

 יפה אישה עם התחתנתי שנה. כעשרים במשך שם ונשארתי הונאות, חוקר
  )סטודנטיות(. נהדרות בנות שתי לי ויש פיליס בשם

 

 אותה במהלך לטיפול. נזקקתי זה ושבגלל בברך, נפצעתי 32 גיל סביב
 חלשים שלי הברכיים ומיתרי הסובך שריר שגם התברר ראשונית, הערכה

 בפגישות אלה שרירים קבוצות על גם לעבוד התחלתי לכן מהרגיל,
 את לשפר הצלחתי לא אבל השתפרה, שלי הברך הזמן במשך הטיפוליות.

 נוירולוג. עם שאתייעץ הציע שלי המטפל אחרות.ה השרירים קבוצות
 בלשד צידי עמוד )טרשת ALS לי יש שלדעתו אמר הראשון הנוירולוג
 הפאניקה את לציין מיותר (.sclerosis lateral Amyotrophic השדרה,

 אצל נוסף ביקור כל .ALS לי שאין הוכיחו הבדיקות אולם שנוצרה;
 שמונה אחרי שליליות. יצאו כולן אשר ,נוספות בבדיקות כרוך היה הנוירולוג
 פוסט העליתי חודשים, כמה לאחר התייאש. הראשון הנוירולוג חודשים

 והפנו שלי, התסמינים על האינטרנט( של הראשונים )בימים באינטרנט
 לאחר אשר ג'רזי, ניו של שיניים ורפואת לרפואה באוניברסיטה לרופא אותי

 בשלב .HIBM לי שיש אישר בשריר(, נוספת ביופסיה )כולל בדיקות מספר
  בשבילי. קל מטרד רק הייתה האבחנה זה

 

 של ניטור קיים אשר הרופא עם במעקב והמשכתי שנים, כמה קדימה נדלג
 אבל לי, עזר שלכאורה IVIG-ב להשתמש ניסיתי שלי. הגוברת החולשה

 והתחלתי למאתגרות נעשו מדרגות זה בשלב ת.קשו לוואי תופעות לכך היו
 אבל יותר, קשה ונעשה הלך לעמידה מישיבה המעבר גם וליפול. למעוד

 15 כי בביתי, למדרגות מעלית התקנתי דבר של בסופו אפשרי. עדיין
 שכיחות נעשו שלי הנפילות כאשר בשבילי. מדי יותר פשוט היו המדרגות

 התאמות עשו שלי, העבודה מקוםב הליכה. במקל להשתמש התחלתי יותר
 העבודה, את שעזבתי מאז .2006 עד לעבוד שהמשכתי כך לתפקידי,
  שלי. הילדים את בלגדל וגם מזדמנות, בעבודות עצמי את העסקתי

 

 (ARM) המיופתיה מחקר לקידום הארגון עם קשר יצרתי 2005 בשנת
 חבר )אני שלהם למחקר דגימות להם ונתתי (HIBM.ORG) בקליפורניה

 עם (Group Support Myopathy HIBM/GNE - הפייסבוק בקבוצת
 וסדקתי נפלתי אחת ופעם נפילות, מדי יותר לי קרו דבר של בסופו הזמן,
 זמן תוך ממונע. גלגלים בכיסא אני ומאז לשיקום, נשלחתי חוליות. שתי
  יום.-היום בחיי הדברים רוב את לעשות כדי לסיוע נזקקתי קצר,

  
 האבחון מאז כלכלית מבחינה בי פגעו אשר בהן שנתקלתי בעיות מספר היו

 לביתי להיכנס שאוכל כדי רמפה של הוספה עבור לשלם צריך הייתי שלי.
  מתגורר אני בנוסף, כבד(. בשלג אחרות בבעיות כרוך שזה )גיליתי מבחוץ
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