
 

 طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد برنامج في بكم مرحًبا
 !DMP-GNE جين

  جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد لبرنامج الخامسة اإلخبارية النشرة في بكم مرحًبا

DMP)-(GNE ، برنامج في والمشاركة المتواصل دعمكم على ونشكركم DMP-GNEM. النشرة هذه تهدف 

 المتعلقة العلمية التحديثات توفير وكذلك ،DMP-GNEM ببرنامج يتعلق فيما منتظمة تحديثات توفير لىإ اإلخبارية

 النشرة هذه حول واقتراحاتكم بتعليقاتكم نرحب نحن .GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل بمرض

 اإلخبارية.

 العدد هذه في

 اإلطالق( ممتد أسينيوراميك )حامض ER-Ace بـ الخاصة السريرية للتجربة الثالثة بالمرحلة التسجيل إتمام •
 

 GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض سجل تحديث •
 

 األيام لفعاليات تحديث - GNE جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل مرضى دعم فعالية •
 

 جديد موقع إطالق - Ultragenyx في المرضى دعم •

 
 إسبانيا برشلونة، - العضلي" االعتالل عن "لنتحدث المرضى: دعم مؤتمر •

 
• Remudy - اليابان( العضلي الحثل سجل( 

 
 أودا يوريكو - اآلن" حتى "رحلتي مشارك: قصة •

 dmp.com-www.gnem زيارة: ُيرجى ،GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى سجل إلى لالنضمام
 بـ: االتصال ُيرجى (،GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد )برنامج DMP-GNEM حول المعلومات من لمزيد

nmd.eu-HIBM@treat 
 www.ultragenyx.com/patients/gnem زيارة: ُيرجى ،Inc Pharmaceutical Ultragenyx شركة حول المعلومات من لمزيد

 nmd.eu-www.treat زيارة: ُيرجى العضلية، العصبية األمراض حول المعلومات من لمزيد
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  ER-Ace بـ الخاصة السريرية للتجربة الثالثة بالمرحلة التسجيل إتمام إعالن
 اإلطالق( ممتد أسينيوراميك )حامض

 
 الدواء طريق عن فيها التحكم يتم التي التعمية، مزدوجة العشوائية، للدراسة الثالثة للمرحلة التسجيل أكملت قد Inc Pharmaceutical Ultragenyx شركة أن نعلن أن يسرنا

 الوراثي الُمْشَتَمل عضليال االعتالل أو GNE (GNEM) جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل مرض من يعانون الذين المرضى في أسينيوراميك حامض لتقييم الوهمي

(HIBM) (www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.) أسينيوراميك حامض لتطوير المحورية الدراسة هذه (ER-Ace) االعتالل لمرض محتمل كعالج 

 في التجربة مواقع في شخًصا 89 بنجاح Inc Pharmaceutical Ultragenyx شركة ألحقت وقد تقريًبا. واحدة سنة لمدة تستمر سوف GNE جين طفرات عن الناتج العضلي

 .2017 صيف في الدراسة إتمام المشاركين لهؤالء المتوقع ومن وإسرائيل. وإيطاليا، وفرنسا، وبلغاريا، المتحدة، والمملكة وكندا، األمريكية، المتحدة الواليات من كل  

  برنامج في للمرضى الدولي السجل يدعمون الذين ألولئك أيًضا ولكن نفسها، التجربة في يشاركون الذين لألشخاص فقط ليس الشكر لتقديم الفرصة هذه ننتهز أن ونود

DMP-GNEM المجتمع. وتوحيد الوعي مستوى رفع في محورًيا دوًرا لعب والذي 

 السجل إحصائيات
 DMP-GNEM برنامج في للمشاركين العالمي التوزيع  :1 الشكل

 برنامج سجل في (1 )الشكل مشارًكا 247 اآلن هناك 2016 يوليو من اعتباًرا
DMP-GNEM، توزيع ُتظِهر اليسار إلى الخريطة مختلفة. دولة 28 من 

 تشكل مختلفة( قارات أربع على )موزعة دول ست هناك القارات. عبر المشاركين
 وإيران، المتحدة، والمملكة المتحدة، الواليات - بالسجل المشاركين جميع من 81٪

 والهند. وإيطاليا،

 

 بين المشاركين أعمار تراوح)ت سنة41.3  السجل في المشاركين ُعمر متوسط يبلغ
 39-30 بين العمرية الفئة في يقعون السجل في المشاركين غالبية سنة(. 21-72
 السجل. َطَوال اآلن حتى للمشاركين أكبر ُعمري فئة هناك ولكن (،2 )الشكل سنة

 GNE جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل مرض الُعمر حسب الذكور/اإلناث المشاركين تقسيم :2 الشكل
 رصد برنامج في المشاركين عائالت في انتشاره ومدى
  جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل مرض
GNE DMP)-GNEM) 

 هناك ،DMP-GNEM برنامج سجل في المشاركين يكمله الذي األول االستبيان في

 بمرض يتعلق فيما عائلتك عن المعلومات من بالقليل تزودنا أن منك نطلب حيث قسم

 هناك "هل المشاركين نسأل ونحن .GNE جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل

 العائلة في آخرين أفراد
 

 وفي المرض، لتكرار أفضل فهم أجل من وذلك بالمرض؟" إصابتهم تشخيص تم

 نحن .DMP-GNEM برنامج إلى لالنضمام الفرصة الجميع إعطاء نفسه الوقت

 المرض يؤثر كيف ومعرفة العالم، أنحاء جميع من األشخاص تجارب تتبع أيًضا نريد

 المختلفة. الثقافات من العديد من أشخاص على

 من أكثر (،4 الشكل ،٪32.2) السؤال هذا على بنعم أجابوا الذين أولئك بين من

 بأنه علم على كانوا والذين اآلخرين العائلة أفراد من واحد هناك نكا أنه أبلغنا نصفهم

 ٪32 وقال GNE جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل بمرض تشخيصه تم قد

 وبتحليل المرض. بنفس مصابين اآلخرين العائلة أفراد من اثنين بأن علم على أنهم

 العائلة أفراد من سبعة بأن علم على كان بأنه المجيبين أحد ذكر األخرى، اإلجابات

 بالمرض. إصابتهم تشخيص تم قد اآلخرين
 

  ٪54.1 تحديد تم بالمرض، إصابتهم تشخيص تم الذين العائلة أفراد بين ومن

 على وعالوة أخاه. بأنها ٪32.8و أخته بأنها المشاركين بواسطة منهم (3 )الشكل

 بمرض أيًضا إصابته تشخيص تم قد األولى الدرجة من قريب أن ٪6.6 ذكر ذلك،

 الـ لهؤالء اآلخرين العائلة وأفراد ،GNE جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل

لوا قد 6.6%  الواردة. اإلجابات بقية شكَّ

 )اإلخوة/األخوات( األشقاء بأن فهمنا تؤكد السجل بواسطة الُمدَخلة البيانات من النتائج

ح من الذين العائلة أفراد هم  الناتج العضلي االعتالل بمرض أيًضا أثروايت أن الُمرجَّ

 جسدي صبغي اضطراب هو المرض هذا ألن وذلك .GNE الجين طفرات عن

 المرض لديهم يظهر ال عادةً  واألمهات اآلباء من كال أن بذلك ونعني متنحي،

 إلى )طفرة( GNE جين من َمعيبة نسخة يمرروا أن يمكن ولكن للمرض(، )حاملين

 المصاب. طفلهم

 بمرض إصابتهم تشخيص الُمْثَبت العائلة أفراد :3 الشكل
 "هل  السجل: سؤال على الردود :4 الشكل GNE جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل

 تشخيص تم قد العائلة في آخرين أفراد هناك
 بالمرض" إصابتهم
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  GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى دعم شبكة فعالية

 مجموعة أتت فرنسا، ليون، في العضالت علم مؤتمر خالل 2016 مارس 16 في
صة المنظمات من  احتياجات ولفهم المعرفة لتبادل مًعا المرضى دعم في الُمتخصِّ

 في وللمساهمة ،GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى
 دعم يف ومشتركة متصلة الدعم جماعات من مزيد تصبح بحيث الشبكات تطوير

 وأسرهم. المرضى

 
 من بيهين أنطوني الدكتور اليوم استضاف وقد
 Neuromusculaire Pathologie de Reference de Centre 

 الدكتور أيًضا وحضره باريس في العضلية( األمراض علم في المرجعي )المركز
 منظمات من ممثلون االجتماع وحضر العضالت. علم معهد من أورتيزبيريا أندوني
 مؤسسة ،AFM فرنسا في التلفزيون عبر التبرعات حملة التالية: المرضى دعم

  ومؤسسة ASEM تحادا هولندا، في VSN المتحدة، بالمملكة العضالت ضمور
Mahou Diez Carolina Ana ذكرهم التالي األشخاص قدم إسبانيا. في 
 الظهر: بعد جلسة خالل العروض

 
 عن الناجم العضلي االعتالل وانتشار لحدوث الحالي الفهم عن عرض قدم بيهين د.

 العضلي االعتالل أن التحديد وجه على له، الوراثية واآلثار GNE جين في طفرات
 مع البلدان من العديد في جًدا نادًرا يزال ال GNE جين في طفرات عن ناجمال

 أن وأكد وبلغاريا. وروما، والهند، األوسط والشرق اليابان في التجمعات بعض
 بالغ أمر هو البلدان مختلف في المرض وتاريخ األوبئة لعلم األفضل المعرفة
 في طفرات عن الناجم ضليالع االعتالل مرض سجل أهمية على مؤكًدا األهمية؛

 .GNE جين

 ناقش المتحدة، بالمملكة العضالت ضمور لمؤسسة التنفيذي الرئيس ،ميدوكروفت روبرت

دة خدمة وجود أهمية  عضلي. عصبي بمرض مريض كل لرفاهية والمنزل العيادة بين ُموحَّ

 يعرفون الذين أولئك من لألقران دعم توفر أن يمكن المرضى مجموعات أن كيف وناقش

 العيادة. تقدمها التي والنصائح المعلومات مع باالشتراك الستخدامها التحديات شخصًيا
 

 أهمية ناقشت Solutions Centered Patient فريق من لينده دير شونفيلد ماريز

 لها يكون ال غالًبا والتي نادرة بأمراض المصابين للمرضى جيدة دولية شبكة وجود

صة منظمات  كونها تجربتها عن مثاالً  وأعطت بلد. كل في للمرضى المرض في ُمتخصِّ

دة، القُطرية والعضلية العصبية لألمراض VSN منظمة من جزًءا  تشكيلها وكذلك الُمحدَّ

 International myopathy GNE موقع اختارت وقد التها.لح دولية لجمعية

(myopathy.org-www.gne) الذين ألولئك والدعم الموارد توفير على قادًرا كونه 

 .GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل من يعانون
 

  GNEM اإليطالية المرضى دعم مجموعة من باسي فاليريا

 الموقع على مشاهدتها يمكن والتي فيديو، رسالة أرسلت

(www://drive.google.com/openid=0B9WbnySs8jnec09iaUpxc2I1NnM) 

 في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لذوي المستقبل في التعاون االجتماع هذا أطلق

 يمكنهم سواء حد على والمرضى األسر أن كيف فاليريا أوضحت كما ،GNE جين

 والعضلية. العصبية باألمراض المصابين دعم مجموعات مع التواصل

 اإلنترنت شبكة على جديًدا موقًعا Pharmaceutical Ultragenyx أطلقت

[www.ultrarareadvocacy.com] أمراض من يعانون الذين لجميع ُمخصَّص 

 نادرة.

 المرضى هؤالء ودعم تثقيف مع متعاطف Ultragenyx في المرضى دعم فريق

 خالل من الندرة. وفائقة نادرة أمراض من يعانون الذين الرعاية ومقدمي واألسر

 يتعايشون الذين اآلخرين إلى تستمع وأن قيمة، موارد على العثور يمكنك الجديد الموقع

 لمجتمع Ultragenyx من االلتزام عن المزيد تعرف وأن النادرة، األمراض مع

 النادرة. األمراض مرضى
 

 المرضى نظر وجهات وعرض فهم على المرضى منظمات مع الدعم فريق يعمل

 للمجتمعات والموارد التعليمية والمواد القيمة المعلومات توفير إلى يسعون إنهم للشركة.

 لـ السريري التطوير برامج توجيه على أيًضا المساهمات تساعد تخدمها. التي

Ultragenyx. 
 

 ُيرجى الصحية. بالرعاية المتعلقة المشورة تقدم ال Ultragenyx أن مالحظة جىُير

دة أسئلة لديك كانت إذا المعالج الطبيب استشارة  الصحية. حالتك حول ُمحدَّ

 GNE جين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لمرضى األموال جمع
 

 من بعدد االضطالع خالل من GNE جين طفرات عن الناتج العضلي االعتالل مرض لدعم حالًيا األموال يجمعون وعائلتها، وأصدقائها GNE مجتمع في نشطة عضوة هناك

 التبرع: يمكنك وكيف األموال، لجمع الفرص هذه من كل حول المزيد لمعرفة أدناه انظر المقبلة. األشهر خالل التحديات

 GNEMyopathy-www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel دواثلون: لندن

 sanj-www.justgiving.com/crowdfunding/sat باريس: إلى لندن من الدراجة ركوب
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 االعتالل عن "لنتحدث المرضى: دعم مؤتمر
 إسبانيا برشلونة، - العضلي"

 

 ASEMو ،Ultragenyx من كال ترعى برشلونة، في 2016 أكتوبر 1 في

  للمرضى. لدعم مؤتمر Mahou Diez Carolina Ana ومؤسسة
 

 يدعمون الذين المستقلة الدعم مجموعات ستجمع واحد ليوم الجماعية المناقشة

 اعتالل )وخصوًصا والعضلية العصبية االضطرابات من يعانون الذين المرضى

 نتيجة عضلي اعتالل لديهم الذين األشخاص مع البالِغين( فِي الباِدئ العضالت

 لم التي االحتياجات مجاالت على التعرف في للمساعدة GNE جين في طفرات

 البالغين. العضلي االعتالل مرضى مجتمع في تلبيتها تتم
 

 اليوم ذلك لفعاليات تحديًثا فإن ذلك ومع اآلن، أغلق قد المناسبة لهذه التسجيل

 .DMP-GNEM لـ اإلخبارية النشرة من التالية الطبعة في تدرج سوف

pharmaceutical 

 في المرضى دعم
Ultragenyx 

 العضلي االعتالل عن لنتحدث

http://www.gne-myopathy.org/
http://www.ultrarareadvocacy.com/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy
https://www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj


 

Remudy- اليابان( العضلي الحثل سجل( 
 اليابان (،NCNP) النفسي والطب األعصاب لعلم الوطني المركز ،Remudy مدير كيمورا، إين بواسطة

 

 يديره ،2012 أبريل في إطالقه تم GNE جين في طفرات عن الناتج العضالت باعتالل للمصابين ياباني وطني سجل هو GNEM-Remudy (www.remudy.jp) سجل

 (DMD) دوشين العضالت ضمور بمرض للمصابين NMD TREAT شبكة مرضى سجالت صيغة نفس يتبع السجل اليابان. النفسي، والطب األعصاب لعلم الوطني المركز

 الوراثيين والمهنيين الطبيين المهنيين يجري ذلك، وبعد للتسجيل، بند كل المعالج الطبيب يعتمد التبليغ. ذاتي مريض سجل على ويحتوي (،SMA) يالشوك العضالت وضمور

 مصاب مريض 176 تسجيل تم ،2016 عام يونيو نهاية وبحلول .GNE-Remudy جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل سجل إلى التوجه يتم أن قبل مزدوًجا فحًصا

 جدوى دراسة في اآلن حتى السجل هذا في جمعها تم التي البيانات اُستخدمت وقد ازدياد. في المسجلين عدد يزال وال ،GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل

 استقطاب في وكذلك (،GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى هايستخدم التي اإللكترونية األجهزة واختيار لتقييم مقترح لمشروع العملي التطبيق )تقييم

 السريرية. التجارب بدأ الذي للباحث المرضى
 

 تكون أن يمكن المجهولة بياناتنا من كال أن بحيث DMP -GNEM مع بالتعاون بالعمل سعيد التسجيل فريق يوشيمورا.-موري مادوكا الدكتور بواسطة تقاد Remudy اليوم،

 في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لعالجات اإلكلينيكي التطوير لدفع جميعا تساعدنا أن شأنها من قوية، بيانات حزمة ستخلق مجتمعة المجهولة البيانات ومجموعة َمْدُموجة.

 .GNE جين

 عن الناجم العضلي االعتالل مرضى "سجل بعنوان بحث في 2014 عام في ونشرت بدقة تحليلها تم العضلي( الحثل )سجل yRemud السجل خالل جمعها تم التي البيانات

 إليها. توصلوا التي النتائج عن لنا موجزة لمحة بتقديم تفضل كيمورا، إين دكتور يلي ما في اليابان". في الوطني الصعيد على GNE جين في طفرات
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 المريض رقم

0 
 2 أو 1
 4 أو 3
 أعلى أو 5

 أعلى أو 10

 طوكيو

 مريض. كل من األصلي الجيني التحليل تقرير من نسخة مطلوًبا كان كما
 

 GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل سجل إنشاء في نجحنا النتائج:

(GNE-Remudy.) ،اليابان البالد أنحاء جميع في مريًضا 121 تسجيل تم حالًيا( 

 التسجيل على القائمين مع تعاونوا مستشفى 73 من طبيب 100 من يقرب ما فقط(.

 عند الُعمر متوسط أن السجل في تللبيانا السكانية التركيبة تحليل وأظهر السجل. إلنشاء

 جميع من ٪20 من يقرب ما وذكر سنوات(، 27.7 /+)- 9.6 كان المرض بداية

 المتوسط في مساعدة. دون السير على قادرين كانوا أنهم (24/121) السجل مرضى

 ظهور مالحظة بعد المساعدة األجهزة استخدام في للبدء عاًما 12 نحو األمر يستغرق

 المتحركة، الكراسي استخدام في المرضى يبدأ عاًما 15 خالل وفي لى،األو األعراض

 غير المصاحبة األعراض لوحظت وقد المشي. فقدان يتم عاًما 20 من أكثر غضون وفي

 نقص مضاعفات و/أو ماضي مرضي تاريخ لديهم كان الذين المرضى من 3 في العادية

 زيادة إلى يؤدي مما الدموية ائحالصف مستوى )انخفاض السبب مجهولة الدموية الصفائح

م ولمشاركة النزيف(. احتماالت  إخبارية نشرات نشر تم المجتمع، مع الدراسة هذه تقدُّ

 السريرية التجارب من األولى الجديدة المرحلة بشأن معلومات وتضمنت دوري، بشكل

Nobel  بواسطة اليابان في GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل

apharm. تقييم أهمية إلى االنتباه لجذب كوسيلة أيًضا اإلخبارية النشرات وعملت 

 على القادرين غير المرضى لدى التنفسي الجهاز في بالقصور والعناية التنفسي الجهاز

 التنقل.

 
 

 GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل الياباني السجل االستنتاج:

GNE)-(Remudy للمرض الطبيعي التاريخ حول المعرفة يادةلز مفيدة أداة هو 

 GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتاللب المصابين مرضىال والستقطاب

 السريرية. التجارب في

.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883ncbiwww. 

 

 المشاركين. توزيع

 أنحاء جميع في المشاركين توزيع تم
 92 وافق وقد والية(، 47/38) اليابان
 في المساهمة على معهًدا 73 في طبيًبا

 السجل.

  (2014) وآخرون. إن، يونيموتو كيه، واي هاياشي إم، يوشيمورا-موري

 جين في طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل المصابين للمرضى الوطني السجل
GNE اليابان. في 

9:150 Dis Rare J Orphanet  

 الملخص

 للمصابين وطني مرضى سجل تطوير (1) إلى الدراسة هذه هدفت والمقاصد: األهداف
 للتجارب التخطيط تسهيل أجل من GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل
 تحسين لغرض المرض في التبصر من مزيد كسب (2و) المرشحين، وتعيين السريرية
 والرعاية. العالج

 باالعتالل وراثًيا إصابتهم المؤكد للمرضى الطبية السجالت استعراض تم البحث: ٌطرق
 الوطني للمركز الوطني المركز مستشفى في GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي

 بيانات على الحصول أجل من رجعي بأثر (NCNP) النفسي والطب األعصاب لعلم
م شدة تعكس  سجل بيانات ورقة في الموجودة للعناصر أيًضا أشرنا وقد المرض. وتقدُّ

   (.Remudy) العضلي الحثل سجل في البالد أنحاء في الدستروفين بأمراض المصابين
 المرض بداية عند والُعمر والجنس الُعمر التسجيل لورقة المحددة العناصر وتضمنت
 والطول، الجسم ووزن العائلي، والتاريخ والمضاعفات، السابق المرضي والتاريخ
 الجهاز ووظيفة المشي، على والقدرة قبضة، وقوة العضالت، لعينة المرضية والنتائج
 في والمشاركة القادمة، ريةالسري للتجارب االنضمام في والرغبة القلب، ووظيفة التنفسي،
  المرضى. جمعيات

http://www.remudy.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883


 

 
 
 

 (،PADM) القاصي" العضلي االعتالل مرضى "جمعية للمرضى اليابانية المنظمة رئيسة هي أودا يوريكو المحرر: من مقدمة

 ُمستضيفة ،YouTube الـ مجتمع في نشطة عضوة هي يوريكو .NMD-TREAT لشبكة التنفيذية اللجنة في عضوة أيًضا وهي

 قامت حيث (P0h5u49Q-www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa) الموقع على الخاصة قناتها

 التي اليومية القضايا من مجموعة في تنظر هذه الفيديو مقاطع نجليزية(.اإل باللغة ترجمة )مع الفيديو مقاطع من سلسلة بتحميل

 والسفر للطائرات، الصعود مثل األنشطة - GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل المصاب الشخص تواجه

 خلق إلى للدعوة فراغها وقت من الكثير وكرست متحمسة رَحالة هي يوريكو الفاكهة. التقاط مثل بسيطة أشياء وأيًضا بالقطار،

 فقط ليس والعضلية، العصبية األمراض من يعانون الذين لألشخاص فيها، نعيش لكي معها التعامل ويمكن العوائق من خالية بيئة

 به. تقوم الذي الرائع والعمل تجاربها يوريكو تشارك أدناه، العالم. أنحاء جميع في ولكن اليابان، في

 كنت عندما 2002 عام في ذلك وكان سيقاني. في الطبيعية غير التغيرات ببعض أشعر بدأت سنة 20 حوالي عمري كان عندما

 بالفجوات المصحوب القاصي العضلي باالعتالل إصابتي تشخيص تم الوقت ذلك في الجامعة. في التخرج صف في طالبة

 جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتاللب أيًضا اليوم )المعروف العضالت" عينة تحليل في يظهر "كما بإطار المحاطة

GNE.) كنت ألنني كانت أنها اعتقدت سيقاني. في بها شعرت التي التغييرات على نفسي ألوم دائًما كنت للتشخيص الوصول قبل 

 لذلك باالرتياح شعرت بصراحة، الساللم. وصعود كلبي وتمشية السباحة مثل األنشطة في شاركت أنني من الرغم على - كسولة

 وراثي. مرض هو هذا أن لي أوضحوا األطباء ألن تشخيصي تأكيد تم أن بعد

 وتقدم األسرة تنظيم لمناقشة الرئيسي طبيبي زرت ،2005 عام في 25 الـ ميالدي عيد قبل

 هو GNE الجين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل أن وأبلغني لدي. العضالت ضعف

 "صبغي مرض أنه حيث به يصابوا ألن جًدا ضئيلة فرصة لديهم أطفالي وأن متنحي مرض

 الطبيب أبلغني كذلك. األمر كان إذا فلكية ظاهرة سيكون فإنه أخرى، وبعبارة متنحي". جسدي

 من معينة أجزاء في المرض تقدم مع صعوبة أكثر ستصبح الوالدة فإن المرض هذا بسبب أنه

 التالي، العام في آجالً. وليس عاجالً  طفالً، ننجب وأن نتزوج أن قررنا ورفيقي، اأن لذلك جسدي.

 أكون أن حًقا ممتنة فأنا ابني، أٌَرّبى أٌن لي تحدًيا يمثل أنه من الرغم على إيتشى. ابني أنجبت

 للناس تقديري أنسى ال كنت إذا أنه وأعتقد اآلخرين. مساعدة بفضل بذلك القيام على قادرة

 صعوبات. أي على التغلب يمكنني مرحة نيوبكو

 .2015 عام في وأنا إيتشى ابني هاواي. في الشاطئ على

 القاصي" العضلي االعتالل مرضى "جمعية منظمة تأسيس
(PADM) 

 أبريل من األول في المرضى PADM (www.npopadm.com) جمعية أسس

 لدينا قوي بتأييد سنوات 9 مرور وبعد واآلن، - للربح هادفة غير كمنظمة 2008

 نسمع بدأنا عندما أساًسا PADM جمعية أُنشئت المرضى(. من )كلهم عضًوا 128

 جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل عالج في األبحاث حول جيدة أخبار

GNE، بات توجد تكن لم السابق في ألنه  دواء أو كعالج معها التعامل تم ممكنة ُمركَّ

 فريق وتشكيل مًعا العمل المرحلة هذه في يابانية مجموعات عدة قررت لمرضي.

 مرضى "جمعية PADM من الرئيسي الهدف .PADM - رأينا عن رالتعبي يستطيع

 جنب إلى جنًبا وبالعمل - "المستقبل" في أمالً  تصبح أن هو القاصي" العضلي االعتالل

 مرضى على تؤثر التي القضايا من واسعة مجموعة عبر والحكومة الصناعة مع

 )إزالة المثال سبيل على اآلن، GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل

 بالنسبة اليومية الحياتية االحتياجات لتلبية الفعلية بالمعلومات المتعلقة العوائق

 على )الحصول المستقبل في يواجهونها قد التي القضايا أيًضا  المعاقين(. لألشخاص

 مجال في الرائد اليابان، بلدي في النادرة(. األمراض شبكات وإنشاء مستقبلي، دواء أي

 العضلي االعتالل مرض في األبحاث يقود كان نيشينو إيتشيزو الدكتور باألعصا

 المرض. لهذا دواء يطورون َمن طليعة في وكان ،GNE جين في طفرات عن الناجم

 شيًئا أعطاني قد هذا لمرضنا، عالج إليجاد شيًئا يفعلون األشخاص هؤالء أن وبمعرفة

 إليه. ألتطلع
 

 

 اإلنجاز
 النتائج هذه من واحدة حققناه. بما فخورون ونحن الماضية التسعة األعوام خالل بجد عملنا لقد
 منحة Ltd Co., Nobelphama األدوية شركة تلقت ،2009 أغسطس 14 في أنه هي
 على العمل لبدء الصناعية( التكنولوجية والتنمية الجديدة الطاقة )منظمة NEDO منظمة من

 عن الناجم العضلي لالعتالل آخر )اسم DMRV لعالج العملي لالستخدام دواء تطوير
 في تجري التي الحالية الدراسات إلى ذلك أدى وقد اليابان(. في ،GNE جين في طفرات

Inc Pharmaceutical Ultragenyx وشركة Ltd Co., Nobelphama. في 
 وأوسع، أوسع نطاق على معروًفا وجودنا جعل على قادرين أيًضا كنا األنشطة، هذه خضم
 أبدت قد األدوية شركات أن سعداء كنا اإلعالم. وسائل في تغطيتها تم قضيتنا أن بفضل وذلك

 ولكن ،EGN جين في طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل دواء إنتاج إمكانية في رغبتها
 كثير. من أولى خطوة سوى ليست هذه

 
 

 النشاط

 العضلي باالعتالل إصابتهم تشخيص تم اليابان في مريض 300 هناك الحاضر الوقت في
 سوى يوجد ال أنه يعني وهذا يتيم، مرض هو مرضنا .GNE جين في طفرات عن الناجم
 ومكلفة. جًدا معقدة المرض هذا في البحوث وأن به مصابة العالم في الناس من قليل عدد

 االْعِتالل حول األقل على الوضع، هذا لتغيير شيًئا نفعل أن علينا أن شعرنا كمرضى،
 أيًضا نحن قضيتنا، لدعم لمواطنينا من التوقيعات جمع إلى وباإلضافة القاصي. الَعَضلِي
 حملة أطلقنا 2008 أبريل منذ المستديرة. المائدة ومؤتمرات واالجتماعات الندوات عقدنا
 من لعدد الُموقعة العريضة هذه ُسلمت توقيع. مليون 2.04 إلى وصلنا ،2014 مايو وفي

 لذلك، ونتيجة اليابان. في هنا االجتماعية والرعاية والعمل الصحة لوزارة الحاليين الوزراء
د نادر كمرض القاصي الَعَضلِي االْعِتالل تسجيل تم فقد  اليابان. في 2015 عام في ُمحدَّ

 اإلكلينيكية األبحاث تدعم القاصي" العضلي االعتالل مرضى "جمعية PADM منظمة
 مع بالتعاون نرحب ونحن المجال هذا في تغيير إلحداث بجد نعمل ونحن الدواء. وتطوير

 عالج. إيجاد ويمكننا أقوى نكون مًعا ألننا األخرى والمنظمات الجماعات
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 ُيتبع - اآلن حتى رحلتي - أودا يوريكو

 الذي جوجل شركة من التأثير تحدي في الكبرى الجائزة PADM جمعية تلقت

 فكرة لها التي المشاريع تنظيم فرق مكافأة هو منه والهدف ،2015 عام في عقد

 العالمية القمة في أيًضا وشاركت تحيل.للمس الصحي والتجاهل العالم لتغيير

 الرئيس كان الذي الحدث وهو الماضي، العام كينيا في األعمال لريادة السادسة

 الحضور. ضمن من فيه أوباما
 

 التقدم
 

 ارتفاع هو هذا األرقام؟ هذه تعني ماذا تعرف هل - بوصة 1.8 أو سنتيمتر 4.5

 كرسي على مسافًرا أكون عندما بنفسي أتجاوزها أن قادر غير وأنا خطوة

 سيكون أنه أتصور أكن لم معافى، شخص كنت عندما سنوات 10 قبل المتحرك.

 انالياب في متحرك. كرسي في التواجد ُصُعوَبة مع التعامل علي األيام من يوم في

 هذه من كثير وفي المتحركة للكراسي مستخدم مليون 2 من أكثر هناك وحدها،

 لعدم نظًرا منازلهم في أساسي بشكل محبوسون هم األشخاص هؤالء الحاالت،

 منازلهم، داخل حتى الخارجي. العالم في متحرك كرسي على الوصول إمكانية

 تتطلب مجهول كانم إلى رحلة أصغر. معيشة منطقة حبيسي حتى يبقون كثيرين

 من واحدة الشجاعة. شيء، كل وقبل الدقيق، والتخطيط البحث من كبيًرا قدًرا

 تسمح أن شأنها من تفاعلية خريطة إنشاء هو المشكلة هذه مع للتعامل الطرق

 العامة. األماكن في الدخول إمكانية بوضوح يرى أن المتحرك الكرسي لمستخدم

 خاللها من يمكننا افتراضية منارة نشئوست خبراتنا بتبادل لنا تسمح سوف

 لمستخدمي وعملية مفيدة تفصيلية معلومات إنها الخارجي. العالم استكشاف

 السن. وكبار المشايات ومستخدمي أطفالهن، مع واألمهات المتحركة الكراسي

 الذهاب يمكنهم ال األشخاص هؤالء كل تقريًبا

 مع نتعاون أن نتمنى بمفردهم. للخارج

 جميع في األشخاص من متنوعة مجموعة

 عالم خلق في يرغبون والذين العالم أنحاء

 مشروع دعم ُيرجى أفضل.

  الحواجز من الخالية الخريطة 

(free.org/english/-www.b( ستزيل 

 أو كبيرة كانت سواء لنا بالنسبة العقبات

 ذوات "نساء السلسلة عبر لنا البث تم صغيرة.

 والتلفزيون اإلذاعة هيئة قناة على رؤية"،

 باإلنجليزية. الفيديو .World NHK اليابانية

 بالنسبة كبيًرا شيًئا تبدو ال قد رسنتيمت 4.5

 الكراسي لمستخدمي العالم تعني ولكنها لك،

 اللتقاط 2015 عام في جامعتي في وزوجي، أنا المتحركة.

 الثاني لكتابي الصور

  nmd.eu-HIBM@treat على السجل بأمين االتصال ُيرجى ،DMP-GNEM لـ اإلخبارية النشرة من التالية طبعةال في قصتك مشاركة في ترغب كنت إذا
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 2014 طوكيو. في PADM جمعية وأعضاء Ultragenyx ورئيس التنفيذي الرئيس كاكيس، إميل الدكتور مع

 التالية الخطوات العالمي التأثير تحدي
 نواجهها التي الصعوبات على التغلب في نرغب PADM جمعية في نحن

 جين في طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لمرضى فقط ليس واإلعاقات

GNE، ونحن نشاطاتنا سنواصل اآلخرين. المرضى أنواع لكل أيًضا ولكن 

 نحن كنا إذا أهدافنا. من بعض بالفعل لتحقيقنا الكفاية فيه بما محظوظون

 لمرضى فقط ليس أمالً  سيكون أنه أعتقد الدواء، أخذ على قادرون )المرضى(

DMRV، لديهم الذين األشخاص وجميع األخرى، النادرة لألمراض أيًضا ولكن 

 يصلون سوف والباحثون ملحوًظا، تقدًما يظهرون الُمتخصِّصين األطباء مرض.

 نحث ونحن نادر، مرض نظام تغيير من سنتمكن أننا بقوة نعتقد ونحن العالج. إلى

 من العلمي. اإلنجاز وتحقق الوعي تعزز أن يمكن التي األنشطة تطبيق على

 تحكمه، التي والقوانين الطبي النظام تغيير إلى الرامية جهودنا في سنظل جانبنا،

 العلماء أن بقوة نتوقع يتدفق. نهر مثل تستمر سوف الحركة هذه أن أمل على

 سوف أنه ونأمل ت،وق أقرب في عالج على الحصول في يساعدوننا سوف

 مرضنا. على التغلب في يساعدنا

 PADM أعضاء وبعض نيشينو والدكتور وزمالئه، شيومورا، السيد .Nobelpharma رئيس مع

 الشعور
 GNE جين في طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل إصابتي تشخيص تم

 لها يكون أن تعلمت ولكني مدمرة األخبار كانت عاًما. 22 عمري كان عندما

 يمكنني ألنه سعيًدا أبقى وأن وجه أكمل على حياتي أعيش أن إيجابي، منظور

 في تيحيا أعيش أن الصعب من كان وأحيانا األنشطة. من الكثير أفعل أن

 ال واآلن، وأضعف. أضعف عضالتي أصبحت متحرك. كهربائي كرسي

 العزم عاقد وأنا بالكهرباء. يعمل متحرك كرسي دون من أتحرك أن يمكنني

 أن يمكن السعداء األشخاص بأن االقتناع مع األشياء كل أتحدى سوف بأنني

 لـ ذيةالتنفي اللجنة إلى انضممت لآلخرين. بأنفسهم للمساهمة حياة يعيشوا

NMD -TREAT نساعد أن يمكننا مًعا العمل خالل من أنه بقوة أعتقد ألنني 

 المجتمع في المرضى سيفيد والذي جديد عالج تطوير ودعم تعزيز على

 العضلي. العصبي

 قصتي. لقراءة فيالكا الوقت ألخذك شكًرا
 

 وإيتشى. ويويتشي، يوريكو،

 2013 صديقي. زفاف حفل في عائلتي مع
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