
 

 
 االعتالل مرض رصد(  GNE myopathy Disease Monitoring Programme- برنامج في بكم مرحًبا

 !)جين طفرات عن الناجم العضلي
 والمشاركة المتواصل دعمكم على ونشكركم ،GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد لبرنامج الرابعة اإلخبارية الرسالة في بكم مرحًبا

  الرصد ببرنامج يتعلق فيما منتظمة تحديثات توفير إلى اإلخبارية الرسالة هذه تهدف .DMP-GNEM البرنامج هذا في

DMP-GNEM، جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل بمرض المتعلقة العلمية التحديثات توفير وكذلك GNE. واقتراحاتكم بتعليقاتكم نرحب نحن 

 .اإلخبارية الرسالة هذه حول

 العدد اهذ في

 

 جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض لعالج السريرية والتجارب البحوث GNE بعقار ManNAc 
 .للصحة األميركية الوطنية المعاهد في إجراؤها يتم والتي

 ودورها المرضى منظمات 

 نادرة بأمراض المصابين المرضى مناصرة جماعات أهمية 

 السياليك لحمض السريرية للتجربة الثالثة المرحلة تحديث (Ultragenyx) - اآلن متوفرة جديدة مواقع 

 جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض سجل تحديث GNEM  

 المسجلين للمشاركين الصغيرة الدراجات/المتحركة الكراسي واستخدام الحركة قابلية 

 مارك - "اآلن حتى رحلتي" :مشارك قصة 

 omdmp.c-www.gnem :زيارة ُيرجى ،GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى سجل إلى لالنضمام
 nmd.eu-HIBM@treat :ـب االتصال يُرجى ،GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد برنامج DMP-GNEM حول المعلومات من لمزيد

 www.ultragenyx.com :زيارة يُرجى الدوائية، Ultragenyx شركة حول المعلومات من لمزيد
 nmd.eu-www.treat :زيارة ُيرجى العضلية، العصبية األمراض حول المعلومات من لمزيد

  

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


 

 االعتالل لمرض السريرية والتجارب البحوث مؤلفو
 المركب مع GNE جين طفرات عن الناجم العضلي

 في إجراؤها يتم والتي ManNAc العضوي الكيميائي
 :للصحة األميركية الوطنية المعاهد

 هويزينغ .م الدكتور كاريللو، .ن الدكتور 

 

 الخلوية العيوب عن المزيد لمعرفة 2001 عام منذ النطاق واسعة بحوث بإجراء (NIH) للصحة األميركية الوطنية المعاهد في الباحثون يقوم
 الفئران نماذج على (2007 عام في) دراساتهم إحدى أظهرت وقد .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض في األساسية
 طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض من لكل الَمَرضية األعراض تحسين على عمل الفم طريق عن ManNAc بعقار العالج أن الطافرة

  .بالكلى الكبيبية واألمراض GNE جين
 

 ManNAc، أو N-أسيتيل D-،في وسيط يشكل وهو الجسم، في واالستقالب األيض لعملية مهم طبيعي أحادي سكر عن عبارة هو مانوسامين 
 الجوانب في تساهم المنخفضة السياليك حمض مستويات أن ويعتقد .األخرى واألنسجة العضالت مكونات أحد وهو السياليك، حمض إنتاج

 الجينوم بحوث ومعهد (NCATS) بالعلوم للنهوض الوطني المركز من كل أتم وقد .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل السريرية
 الناجح باإليداع وسمح ،ManNAc دواء سالمة إلثبات الحيوانات على للدواء السمي للتأثير محوريتين دراستين (NHGRI) الوطني البشري
 والدواء الغذاء إدارة سمحت ذلك، إلى وباإلضافة (.FDA) األمريكية والدواء الغذاء إدارة في (IND) الدراسة محل الجديد الدواء تسجيل لطلب

 جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض في النادرة لألمراض اليتيمة األدوية قانون بموجب ManNAc عقار بتأهل (FDA) األمريكية
GNE.  

 
 ،(األمريكية المتحدة الواليات ماريالند، بوالية بيثيسدا) السريرية للصحة الوطنية المعاهد مركز في السريرية للدراسة األولى المرحلة اكتملت وقد
 .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض من يعانون الذين المرضى في ManNAc وسالمة الدوائية الخصائص تقييم تم حيث

 يتحمله ManNAc عقار أن السريرية الدراسات هذه توأظهر (.NCT01634750 :التعريفي الرمز ClinicalTrials.gov) المرجع
 .الدم في الدائرة السياليك حامض مستويات في ومستمرة ملحوظة زيادة إلى أدى الفم طريق عن يومًيا مرتين منه جرعة أخذ وأن جيًدا، المرضى
 مرض لعالج التسمية مفتوحة راسةلد الثانية المرحلة في ManNAc عقار دراسة حالًيا تجري NHGRIو NCATS باحثي مع بالتعاون
 التخطيط وُيجري (.NCT02346461 :التعريفي الرمز ClinicalTrials.gov) المرجع .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل
 تطوير على تركز نيويورك مقرها شركة وهي الدوائية، Escala شركة مع للصحة الوطنية المعاهد وتتعاون .المراكز متعددة سريرية لتجربة
  .النادرة لألمراض دوائية عقاقير

 
 العضلي االعتالل مرض من يعانون مريًضا 45~ متابعة تمت (األمريكية المتحدة الواليات بيثيسدا،) السريرية للصحة الوطنية المعاهد مركز في

 :التعريفي الرمز ClinicalTrials.gov) الطبيعي التاريخ في المركز أحادية مستقبلية دراسة خالل من GNE جين طفرات عن الناجم
NCT01417533.) يؤثر كيف فهم أجل من الزمن مر على الصحية البيولوجية المعلومات وتجمع 2011 سبتمبر في الدراسة هذه بدأت 

 تعطي جمعها تم التي المعلومات .للمرضى الحياة ونوعية الوظيفي واألداء قوة على GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض
 .تدريجي ببطء يتقدم الذي المرض لهذا الدوائية السريرية التجارب في للعالج االستجابة إلثبات استخدامها يمكن التي للتدابير ثاقبة نظرة الباحثين
 بمرض لمتعلقةا الطبية النواحي مع أفضل بصورة معه التعامل وكيفية مرضهم وضع عن معلومات أيًضا المرضى يتلقى مشاركتهم، من وكجزء
 .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل

  
 أو (carrilln@mail.nih.gov) كاريللو نوريا :للصحة الوطنية المعاهد تجريها التي السريرية والدراسات األبحاث حول المعلومات من لمزيد

 (mhuizing@mail.nih.gov) هويزينغ مارجان
 

 

 

  فريق من اإللكتروني البريد رسائل بعض ذهبت قد األحيان، بعض في أن ليبلغونا معنا اتصال على كانوا المشاركين الزمالء بعض أن مالحظة ُيرجى
DMP-GNEM (جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد برنامج GNE) الخاص اإللكتروني البريد حساب في فيه المرغوب غير البريد مجلد في 

 في مساعدة أي إلى بحاجة كنت إذا .للدراسة الهامة والتحديثات المعلومات استالم يفوتك لن أنك من للتأكد اإللكتروني بريدك حساب إعدادات مراجعة ُيرجى .بهم
 nmd.eu-HIBM@treat عبر إلكترونًيا مراسلتنا ُيرجى الصدد، هذا
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 مناصرة جماعات تدعم المرضى، خدمات استشارية وهي .النادرة األمراض مجال في الخاص لحسابها تعمل متخصصة استشارية هي كيلي جولي

 األمراض من يعانون الذين المرضى مناصرة بأهمية يتعلق فيما المشورة وتقدم تجربتها تشاطر المقالة هذه وفي ،Ultragenyx لصالح المرضى
  .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض مثل النادرة،

 

 في المرضى عن المدافعة الجماعات من العديد مع بالتواصل وشرفت جًدا محظوظة وكنت عديدة، لسنوات النادرة االضطرابات مجال في عملتُ  لقد"
 جاتالحتيا أفضل فهم على الحصول في وساعدتني كشخص، لي بالنسبة كبيرة فائدة ذات دائًما والتوجيه والمساعدة نصائحهم وكانت .الوقت هذا أثناء

  .وأسرهم لهم الرعاية ومقدمي المرضى
 

 جميعهم - إليه لك الرعاية تقدم التي الطبية األطقم تسعى الذي نفسه المبدأ وهو المبدأ، حيث من نفسه هو المرضى مناصرة مجموعات وتركيز وهدف
 ألولئك كثيرة أخرى جوانب في والنظر يلزم، ثماوحي متى والمعلومات والدعم بثمن تقدر ال مساعدة يوفرون فهم .احتياجاتك وعلى عليك يركزون

 ذلك من وأكثر اليومية، الحياة في تساعدك أن يمكن التي الموارد إلى الوصول وكيفية والدعم، االجتماعية الرعاية مثل نادر، بمرض يعيشون الذين
  .بكثير
 المبكر التشخيص ضمان محاولة على والعمل ".مرئية غير" تعني ال "ةنادر" كلمة أن من والتأكد النادرة، باألمراض التوعية في كلل بال عملوا لقد

 الطبية الفرق مع وثيق بشكل وعملوا .لعملهم أيًضا المهمة المفاتيح أحد يساعدوهم أن يمكن الذين أولئك مع اتصال على وعائالتهم المرضى ووضع
 .الالزمة والرعاية وبالتعاطف األوقات، جميع في

 

 تأثير لها يكون أن بدورها يمكن والتي الصحية، الرعاية بيئة داخل القرار واتخاذ التخطيط على المرضى مناصرة مجموعات اأيضً  تؤثر أن ويمكن
 من جميعا يستفيدوا أن يمكن الموارد تخطيط بشأن قرارات يتخذون الذين وأولئك الصحية، الرعاية ومقدمو الحكومة .تدعمهم الذين أولئك حياة على

 .وعائالتهم المرضى الحتياجات أفضل لفهم كبيًرا عوًنا يكونا أن يمكن والخبرة والبصيرة المرضى، مناصرة اعاتبجم االتصال
 

 هناك أن وأعتقد .حالتهم مع وحدهم بالعزلة األحيان بعض في وعائالتهم نادر باضطراب حالتهم تشخيص يتم الذين أنفسهم المرضى يشعر أن يمكن
 تساعدك حقيقية، مساعدة يشكلوا أن يمكن مثلك، التحديات نفس من يعانون والذين اآلخرين، مع التواصل يختارون الذين ألولئك بالنسبة كبيرة قيمة
 بحاجة يزالون ال ولكنهم باآلخرين، االتصال وعدم الخصوصية يفضلون قد الذين وعائالتهم المرضى هناك بالطبع .وحدك لست أنك الشعور على

 .يومًيا يواجهونها التي والتحديات احتياجاتهم يفهمون والذين المحترفة المهنية الهيئات إحدى من ك،ذل يقدرون وهم للمساعدة،
 

 من تتلقاه الذي والتوجيه بالرعاية يمتد وهذا .الحتياجاتك مشترك فهم هناك يكون حتى الطبية الفرق مع وثيق بشكل تعمل المرضى مناصرة جماعات
  .والتوجيه للمساعدة بحاجة تكون قد حيث اليومية الحياة من أخرى جوانب إلى الطبية واألطقم والممرضات طبيبك
  .الَفْرق كل تصنع التي هي الحياة في الصغيرة األشياء تكون أن يمكن أحيانا

 

 ويضمن واجهتها، لتيا التحديات بعض من يعانون الذين باآلخرين ويصلك والمشورة، للمساعدة طلًبا إليه تلجأ أن يمكن ما شخص هناك أن علمك مع
 ".جميًعا لنا واألهمية القيمة من لهو وحدك أنك تشعر لن أنك

 

 اإللكتروني البريد عبر التواصل ُيرجى المقالة، هذه في الواردة المعلومات من أي أو المرضى مناصرة حول أسئلة أي لديك كانت إذا
patientadvocacy@ultragenyx.com 

 
Muscular Dystrophy UK (MD UK) – (UK) 

 (UK MD) المتحدة بالمملكة العضالت ضمور جمعية
 هي (UK MD) المتحدة بالمملكة العضالت ضمور جمعية
 مشكالت من يعانون الذين باألشخاص تهتم خيرية مؤسسة
 70,000 عددهم والبالغ المتحدة المملكة في عضلية صحية
 مع تعيش التي األسر تدعم وهي ،1959 عام منذ .شخص

 والمشورة المعلومات يقدمون فهم .عضلية صحية مشكالت
 هذه من يعانون الذين لألشخاص المهمة والدعم وموارد

 يتعاملون الذين واالختصاصيين ألسرهم وكذلك ،األمراض
 .معهم

www.musculardystrophyuk.org/ 

 
Neuromuscular Disease Foundation 
(NDF) – (USA) 

 الواليات) - (NDF) العضلية العصبية األمراض مؤسسة
 (األمريكية المتحدة

 زيادة مهمتها 2006 عام في بدأت ربحية غير منظمة هي
 االعتالل مرض وفحوصات اختبارات إجراء وتشجيع الوعي

 إلى التمويل وتوجيه ،GNE جين طفرات عن الناجم العضلي
 األمراض من والشفاء العالج إيجاد على يعملون الذين العلماء

 العضلي االعتالل مرض ذلك في بما والعضلية، العصبية
 من خال   المع هي رؤيتنا .GNE جين طفرات عن الناجم
 اليوم GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض

 .القادمة ولألجيال
hibm.org/-www.ndf 

 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) 

 (MDI) بأيرلندا العضالت ضمور جمعية
 في تأسست تطوعية، منظمة هي (MDI) أيرلندا العضالت ضمور جمعية
 لدعم ايرلندا غرب في الناس من صغيرة مجموعة قبل من 1972 عام

 بشكل نمت الحين ذلك منذ .العضالت بضمور مريض تضم التي األسر
 من وشبكة عضوا، 700 من أكثر عضويتها في اآلن لديها وأصبح كبير

  .أيرلندا أنحاء جميع في الفروع
www.mdi.ie/ 

 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italy) 

 (إيطاليا) - الوراثية العضلية االعتالالت مرضى جمعية
 مرض عن المعرفة نشر األساسي هدفها ربحية غير منظمة وهي

 عام في أنشئت .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل
 البحوث ودعم تعزيز أجل من األموال جمع في مهمتها وتتمثل ،2012
 من شبكة وتشكيل المرض، هذا دراسة إلى تهدف التي والعلمية الطبية

 طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض من يعانون الذين المرضى
 أن و المرض عن مباشرة تحديثات وجود ضمان أجل من GNE جين
 .لالتصال وسيلة تكون

hibm.org/-www.gliequilibristi 

 
Advancement for Research for 
Myopathies (ARM) 

 (ARM) العضلية االعتالالت أبحاث تقدم مؤسسة
ARM تسريع األساسي هدفها للربح هادفة غير منظمة هي 
 ،IBM2 العضلية االعتالالت بشأن الحيوية الطبية البحوث

 العضلي االعتالل لمرض بالجسم االنتكاسية األشكال أحد وهو
 العضلي االعتالل مرضى أسسها (.HIBM) الوراثي الجسمي
 مهمة تكمن ،2000 عام في (HIBM) الوراثي الجسمي
 دعم في (ARM) العضلية االعتالالت أبحاث تقدم مؤسسة
 وتشجيع للبحوث، األموال وجمع وأسرهم، المرضى وإبالغ
 لمرض عالج وإيجاد النادر االضطراب هذا لدراسة الباحثين
 نهاية في (HIBM) الوراثي الجسمي العضلي االعتالل
  .المطاف

g/arm/homewww.hibm.or 

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

 (PADM) اليابان - الطرفي/القاصي العضلي الضمور مرضى جمعية
 عالج إيجاد وراء السعي في جًدا نشطة وهي اليابان مقرها بالمرضى خاصة منظمة وهي

 عضًوا 130 من أكثر تضم وهي .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض
 .2008 أبريل في تأسست التي الجمعية هذه في

www.enigata.com/index_e.html 

 
GNE Myopathy International 

 GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض جمعية
 GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى من تتألف دولية مجموعة وهي

 أنحاء جميع في والمجتمعات المرضى بين الوعي نشر ومهمتها هدفها وأصدقاءهم، وأسرهم
 العديد في تقع .للمرضى والدعم المعلومات وتوفير النادر، الوراثي االضطراب هذا بشأن العالم
 .األمريكية المتحدة والواليات األوسط والشرق وأوروبا آسيا كذل في بما البلدان من

myopathy.org/-www.gne 

 

 
 

mailto:hibm@treat-nmd.eu
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.ndf-hibm.org/
http://www.mdi.ie/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.hibm.org/arm/home
http://www.enigata.com/index_e.html
http://www.gne-myopathy.org/


 

 
 
 
 

 حامض أقراص لتقييم "بالسيبو" وهمي بعالج للضبط خاضعة التعمية، مزدوجة عشوائية، دراسة من الثالثة المرحلة
  جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل من يعانون الذين المرضى في ER-SA المفعول ممتدة السياليك
GNE (GNEM) الوراثي الجسمي العضلي االعتالل أو (HIBM) - اآلن مفتوحة جديدة مواقع. 

 

 محل (ER-Ace) المفعول ممتدة aceneuramic حامض أقراص عقار دراسة من الثالثة للمرحلة مشاركين الدوائية Ultragenyx شركة وتطلب
 المعروف ،GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لعالج (ER-SA أو المفعول، ممتدة السياليك حامض أقراص باسم أيًضا والمعروف) الدراسة
 .نوناكا الطرفي العضلي واالعتالل ،(HIBM) الوراثي الجسمي العضلي االعتالل باسم أيضا

 

 إن حيث .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل من يعانون الذين األشخاص في (ER-Ace)عقار وفعالية سالمة عن معلومات الدراسة وستجمع
 من االنتهاء بعد (.سكر حبة) وهمًيا عالًجا سيتلقى اآلخر والنصف الدراسة، عقار سيأخذ المسجلين المرضى نصف فإن وهمي، بعالج للضبط تخضع الدراسة
 . (ER-Ace) عالج سيأخذون حيث الممتدة الدراسة في المشاركة اركينالمش لجميع يمكن الدراسة،

 

 :الدراسة في والمشاركة بها للتسجيل حالياً  مفتوحة التالية المراكز .العالم أنحاء جميع في مختارة مراكز في الدراسة وستجرى
 كاليفورنيا األمريكية، المتحدة الواليات
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  GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد برنامج ِسْجل مكونات تحديث
 من ،GNE DMP)-(GNEM جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد برنامج ِسْجل في (1 الشكل) مشارًكا 225 اآلن هناك 2016 مارس من اعتباًرا

 عمر متوسط ويبلغ .اآلن حتى بالموقع سجلوا الذين بلد كل من المشاركين كم على الضوء وتسلط العالم، مستوى على المشاركين توزيع تظهر أدناه الخريطة .مختلفة دولة 25
   (.سنة 70.1 إلى 20.5 من يمتد المشاركين بين أعمارهم تتراوح) سنة 39.5 هو المسجلين المشاركين
 الستكمال وقتكم نقدر ونحن العالم، أرجاء حول GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى لمجتمع ثاقبة نظرة طيناتع التسجيل أثناء في تقدمها التي البيانات

 .لألمام قدًما الدراسة تسير كلما سنوية فترات على ذلك وبعد أشهر، 6 وبعد األولى، زيارتك في بك الخاصة االستبيانات

 
 يتقدم مرض هو GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض
 ما /حالتي سوء وتيرة تسارع مدى ما :الشائعة األسئلة .تدريجي ببطء
 المرض؟ سرعة أو بطء مدى

 

 لهذا ووفقا .التسجيل استبيانات على إجاباتكم إلى نظرنا السؤال، هذا عن لإلجابة
 جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لمرض األولى فالبوادر التحليل
GNE وقت في تظهر األحيان بعض في ولكن سنة، 28-29 عمر حول تظهر 
 الذراعين ضعف .سنة 50 عمر في متأخر وقت في أو سنة 15 عمر في مبكر

 الجلوس صعوبة .الساقين ضعف من سنوات خمس بعد يحدث العادة في واليدين
 األعراض ظهور من سنوات سبع بعد ملحوظة تصبح دعم دون بانتصاب
 استخدام يتم .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لمرض األولى

 على أيًضا ينتشر ولكنه عاًما، 39 عمر في المتوسط في المتحركة الكراسي
 من الخمسينيات في واآلخرين العشرينات أوائل في الناس بين واسع نطاق
 ضعف بسبب العمل عن المسجلين المشاركين من ٪30 من أكثر توقف .العمر

 .عاًما 33-34 عمر متوسط في العضالت
 

 .المعلومات توفر بمجرد تتغير وقد األولية البيانات تحليل إلى مالحظاتنا وتستند
 إدارة على يساعد ألنه مفيد لألحداث المقدر الزمني الجدول أن نعتقد ونحن

 ليس أنه نتذكر أن المهم من بالطبع .االستعداد أهبة على تكون وأن المرض
 االعتالل بمرض مصاب شخص كل في األعراض هذه كل ثتحد أن بالضرورة
 وإلى عديدة لسنوات سيعيش البعض - GNE جين طفرات عن الناجم العضلي

 .األعراض هذه من بأي يتأثر أن دون العمر، منتصف بعد ما

  - المشاركين حركة توقف :2 رقم الشكل
 كهربائية دراجة/متحرك كرسي استخدام األمر يتطلب وحتى المرض ظهور من بدًءا

 (المدىو المتوسط)

 

 التوزيع :1 رقم الشكل
 في مشاركينلل العالمي
 (DMP-GNEM) برنامج
 مرض رصد برنامج

 عن الناجم العضلي االعتالل

  GNE جين طفرات

 كندا

 الواليات
 المتحدة

 األمريكية

 البرازيل
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 تشخيص تم 2003 عام وفي األمريكية، المتحدة الواليات من مارك
 الوراثي الجسمي العضلي واالعتالل العضالت بتلف حالته

(HIBM)، عن الناجم العضلي االعتالل باسم أيًضا المعروف 
 الدولي الِسْجل في حالًيا مارك ويشارك .GNE جين طفرات
 إلى يهدف الذي نيوكاسل، جامعة في DMP-GNEM لبرنامج
 األمام، إلى والبحوث السريرية التجارب ودفع الحالة هذه فهم زيادة
 عن مارك يتحدث يلي ما وفي .فعالة عالجات إلى تؤدي أن ويمكن
 .نفسه عن القصص بعض ويشاركنا الحالة هذه مع العيش

 

 
 

 .1965 عام في كان حالتي في والذي بالميالد، - المرضى غالبية مع الحال مثلما قصتي تبدأ
 كنت كم) الموسيقى دروس مثل وأنمو، أكبر كنت بينما مختلفة أشياء بتجربة والداي لي سمح

 يحصل بأكملها أسرتي في شخص أول ومازلت كنت، (.ذلك أحببت) القدم كرة ولعب ،(أكرهها
 إحدى في أستقر أن بلق الوظائف من قليل عدد بين تنقلت تخرجي بعد .البكالوريوس درجة على

 من يقرب ما لمدة هناك وظللت واالحتيال، النصب عمليات في كمحقق عملت حيث المنظمات
  (.جامعيات طالبات) رائعتين ابنتين ولدي فيليس اسمها جميلة امرأة تزوجت .عاًما عشرين

 

 هذا خالل .للعالج احتياجي إلى أدى مما ركبتي، في أصبت عاًما 32 الـ عمر حوالي وفي
 غير نحو على ضعيفة أيًضا كانت الركبة وأوتار الساق باطن عضالت أن تبين األولي التقييم
 مرور ومع .كذلك العالج جلسات في العضلية المجموعات هذه على العمل بدأت لذلك عادي،
 العضلية المجموعات تحسين من أتمكن لم ولكني أفضل، نحو على تتحسن ركبتي أخذت الوقت

 طبيب أول وقال .األعصاب طبيب بزيارة أقوم أن لي المتابع المعالج اقترح وقد .األخرى
 عن وغني (.الجانبي العضلي التصلب) ALS من أعاني أنني يعتقد أنه إليه ذهبت أعصاب
 لدي يكن لم أنني أثبتت والفحوصات االختبارات ولكن ذلك؛ تال الذي والرعب الذعر مدى القول

 االختبارات من المزيد لي يجري كان األعصاب لطبيب الحقة زيارة كل وفي .المرض
 األول األعصاب طبيب فقد هذا من أشهر ثمانية بعد .سلبية كلها نتيجتها وكانت والفحوصات،

 في) اإلنترنت على أعانيها التي األعراض بوضع قمت شهرين بعد الحق وقت وفي .األمل
 وطب الطب جامعة في األطباء أحد إلى تحويلي وتم (اإلنترنت شبكة لظهور األولى األيام

 خزعة أخذ ذلك في بما) االختبارات بعض إجراء بعد لي أكد والذي نيوجيرسي في األسنان
 هذه في (.HIBM) الوراثي الجسمي العضلي االعتالل نم أعاني أنني (للعضالت أخرى

  .لي بالنسبة بسيط إزعاج مجرد التشخيص كان المرحلة
 

 يراقب كان الذي الطبيب مع المتابعة في استمريت سنوات بضعة لألمام بالزمن وباالنتقال
 ما، نوًعا مساعًدا بدا الذي IVIG الوريدي المناعي الغلوبولين استخدام حاولت .المتزايد ضعفي
 أتعثر وبدأت تحدًيا، شكلي السلم أو الدرج كان المرحلة هذه في .شديدة جانبية آثار له كان ولكن
 يزال ال ولكن صعوبة، أكثر أيضا الوقوف إلى الجلوس وضعية من االنتقال وكان .وأسقط
 درجات أن حيث بيتي في الَدَرج على كهربائي رفع كرسي بتركيب قمت النهاية وفي .ممكًنا
 في بدأت بكثرة سقوطي لتكرار ونظًرا .لي بالنسبة كثيرة كانت َدَرجة 15 البالغة الساللم
 العمل واصلت لذلك واجباتي على التعديالت أدخلت عملي، مكان في .لمساعدتي عصا استخدام

 باإلضافة مختلفة بوظائف بالقيام نفسي أشغل ظللت العمل، تركت أن ومنذ .2006 عام حتى
  .ألطفالي تربيتي إلى

 

 في (ARM) العضلية االعتالالت أبحاث تقدم جمعية مع اتصال على كنت 2005 عام في
 عضو وأنا) أبحاثهم ألجل الستعراضها عينات وأعطيتهم (HIBM.ORG) كاليفورنيا والية
 ،(HIBM) الوراثي الجسمي العضلي االعتالل لمرضى الدعم فريق - الفيسبوك مجموعة في

 انتهى الوقت تقدم كلما (.GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل باسم أيًضا المعروف
 بفقرتين بكسر وأصبت سقطت المرات إحدى وفي ينبغي مما أكثر للسقوط بتعرضي األمر بي
 كرسي في وأنا الحين ذلك ومنذ التأهيل، إعادة مراكز أحد إلى إرسالي وتم .الفقري العمود من

 الحياة في األشياء بمعظم للقيام مساعدة إلى حاجة في أنا الراهن، الوقت وفي .متحرك يكهربائ
  .اليومية

  
 بهذا حالتي تشخيص منذ مالًيا علي أثرت والتي واجهتها التي المشكالت من عدد هناك كان

 الخارج من منزلي إلى الوصول من أتمكن حتى منحدر إلضافة أدفع أن علي كان .المرض
 الواليات من نائية منطقة في أعيش وأنا (.الكثيفة الثلوج خالل مشاكلها لديها أن اكتشفت والتي)

 للناس مواصالت وسائل على الحصول يمكنك ال حيث ميلفورد ويست تدعى األمريكية المتحدة
 في مساعدتي أجل من بسلم سيارة لشراء مضطًرا كنت لذلك بسهولة، المتحركة الكراسي في

 األمر بي انتهى حتى العقاري، الرهن شركة مع مشكالت في اإلضافية النفقات تسبب  .التنقل

 متحرك، كرسي الستخدام سهلة تكون ما أبعد هي والتي شقة إلى وانتقلنا .منزلنا مغادرة إلى
  .بسهولة فيه متحرك كرسي الستخدام مؤهالً  يكون مكان شراء اآلن ونحاول

 

 حول ومعرفة اكتشاف محاولة إلى قادني العصيب، الوقت هذا خالل واجهتها التي والتجارب
 على قادًرا وكنت .األمريكية المتحدة الواليات في هنا يدار والذي "العمل قابلية" يسمى برنامج

 - (اجتماعية صحية رعاية برنامج) الطبية المساعدة خالل من المالية المساعدة على الحصول
 على الحصول أجل من وظيفة ولدي أعمل أكون أن يمن مطلوًبا كان أنه الوحيدة والمعضلة
 تعلم والتي اإلنترنت شركات بإحدى باالتصال قمت الفاشلة المقابالت عشرات بعد .المساعدة

 للحصول المدرسة إلى العودة مني طلب التأهل أجل من ذلك، ومع .ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة
 مع .مدرًسا أعمل وأنا الحين ذلك ومنذ .بنجاح عليها حصلت والتي التدريس، شهادة على

 إليها أحتاج التي األساسية الخدمات إلى وصول اآلن لدي Medicaid الطبية المعونة برنامج
 .حياتي أنقذ الذي النجاة طوق بمثابة البرنامج هذا كان .االستمرار من لتمكنني اليومية حياتي في

  .فيه تقيم الذي البلد في لك المتاحة واالجتماعية الصحية الرعاية لبرامج تنظر أن بشدة أوصي
 

 مختلف بشكل األشياء فعل مع التكيف من لي بد وال .أسرتي وعلى علي   صعب المرض هذا
 كرسي خالل من والعمل األشياء، اللتقاط المالقيط باستخدام ".الطبيعيين" الناس عن جدا

 للحصول اآلخرين على واالعتماد اليومية، الحياة جوانب من جانب كل في متحرك كهربائي
 الَدَرج،/الساللم بسبب واألصدقاء األهل مع كنأما إلى الذهاب من تمكني وعدم المساعدة، على
 مجرد هذه كل اآلخرون؛ يقودك وأن أرطال بضعة من أكثر رفع أو جرة فتح على القدرة عدم
 ولكني حالتي، تشخيص منذ االكتئاب مع المتاعب بعض أيًضا لي كانت لقد  .ذلك على أمثلة

 تقدم يوقف أن يمكنه شيء جديو ال أنه معرفة هو األصعب الجزء أن أعتقد .ذلك تخطيت
  .المرض

 

 عالج أي يوجد ال أنه أعرف كنت عندما طويل، زمن منذ .المشرق الجانب إلى اآلن ولننظر
 إلى توصلت واألخطاء، التجارب من الكثير خالل من .والعشبية البديلة العالجات بدراسة بدأت
 والفيتامينات المعادن ذلك في بما ،لصحتي مفيدة أنها أعتقد األشياء من مجموعة من نظام

 لست أنني أدرك أن لي يتيح مما أيًضا، يساعد اآلخرين مع والتواصل .البروتين ومكمالت
 .جانبي إلى فيليس وجود هو المحنة هذه اجتياز على ساعدني الذي أهمية األكثر الشيء .وحيًدا
 أنني إال حياتي، في هجابهت ما عن النظر بغض .محتمالً  يبدو شيء كل يجعل تحبني أنها فعلمي
  .ذلك يمكنك أيًضا وأنت اجتيازه، من تمكنت

 

 
 ُيرجى قصتك، مع DMP-GNEM نشرة من القادمة الطبعة في المساهمة في ترغب كنت إذا

  nmd.eu-HIBM@treat اإللكتروني البريد عبر مراسلتنا
 

 بالضرورة تعني وال مارك، نظر ووجهات آراء على تحتوي المقالة هذه أن االعتبار في األخذ برجاء
 جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لمرضى الدولي السجل) أو (NMD-TREAT) أن

GNE) عليها يوافق 
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