
 

 آمدید! خوش DMP-GNEM به
 و پیوسته حمایت از .آمدید خوش DMP)-(GNEM GNE میوپاتی بیماری پایش برنامه خبرنامه پنجمین به

 و DMP-GNEM درباره اخبار آخرین ارائه برای ما خبرنامه .سپاسگزاریم DMP-GNEM در شما مشارکت

 این درباره شما انتقادهای و پیشنهادها از .است شده گرفته نظر در GNE میوپاتی به مربوط علمی اطالعات

 .کنیم می استقبال خبرنامه

 شماره این در
  3 فاز (اسنورامیک اسید ممتد انتشار) ER-Ace بالینی آزمایش نام ثبت پایان •

 

 DMP-GNEM فهرست رسانی روز به •
 

 روزانه رویدادهای رسانی روز به - GNE میوپاتی بیماران از پشتیبانی رویداد •
 

 جدید سایت وب از رونمایی - Ultragenyx در بیمار از پشتیبانی •

 
 اسپانیا بارسلون، - «میوپاتی درباره گفتگو» :بیمار از پشتیبانی نشست •

 
• Remudy - (ژاپن) عضالنی دیستروفی ثبت فترد 

 
 اودا یوریکو - «اینجا 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/patients/gnem به Ultragenyx دارویی شرکت درباره بیشتر اطالعات کسب برای
 کنید مراجعه nmd.eu-www.treat به ،NMD-TREAT درباره بیشتر اطالعات کسب برای
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  3 فاز اسنورامیک( اسید ممتد )انتشار ER-Ace بالینی آزمایش نام ثبت پایان اعالم
 

 اسید سنجش برای را دارونما با شده کنترل و کور-دوسو تصادفی، 3 فاز پژوهشی طرح برای نام ثبت کار Ultragenyx دارویی شرکت که کنیم می اعالم خوشحالی با

 است. رسانده پایان به (HIBM) ارثی بسته درون جسم میوپاتی یا GNE (GNEM) میوپاتی دچار بیماران در آسنورامیک

(/show/NCT02377921www.clinicaltrials.gov/ct2).  آسنورامیک اسید توسعه حوزه در کلیدی پژوهشی طرح این اجرای (ER-Ace) احتمالی درمان عنوان به 

 فرانسه، بلغارستان، بریتانیا، کانادا، متحده، ایاالت در شده مشخص های مکان در نفر 89 از Ultragenyx دارویی شرکت برد. خواهد زمان سال یک حدود GNE میوپاتی

 شود. کامل 2017 تابستان در کنندگان شرکت این تعداد است قرار است. کرده نام ثبت اسراییل و ایتالیا

 در جامعه کردن متحد و بخشی آگاهی در کلیدی نقشی که (DMP-GNEM) بیماران المللی بین فهرست حامیان نیز و پژوهشی طرح این در کننده شرکت افراد از اینجا در

 کنیم. می تشکر داشتند، بیماری این برابر

 فهرست آمار
 DMP-GNEM کنندگان شرکت جهانی توزیع  :1 شکل

 28 از (1 )شکل کننده شرکت هفت و چهل و دویست 2016 جوالی تا
 سمت نقشه بودند. کرده نام ثبت DMP-GNEM فهرست در کشور

 شش دهد. می نشان را کشور حسب بر کنندگان شرکت توزیع چپ
 ایتالیا ایران، بریتانیا، آمریکا، متحده ایاالت یعنی قاره( چهار )در کشور

 دهند. می تشکیل را فهرست در کنندگان شرکت همه از %81 هند و
 

 است سال 41.3 فهرست در کنندگان شرکت سنی میانگیت
 شرکت اکثریت است(. سال 72 تا 21 از کنندگان شرکت سنی )محدوده

 )شکل گیرند می جای سال 30-39 سنی محدوده در فهرست در کنندگان

 وجود فهرست در کنندگان شرکت از وسیعی سنی محدوده ولی (2

 دارند.

 های خانواده در آن شیوع و GNE میوپاتی سن حسب بر مرد/زن کنندگان شرکت تفکیک :2 شکل
 DMP-GNEM در کنندگان شرکت

 فهرست در کنندگان شرکت که ای نامه پرسش نخستین از بخشی در

DMP-GNEM بیشتری اطالعات بودیم خواسته شما از کردند، پر 

 از کنید. ارائه ما به خود خانواده در GNE میوپاتی وضعیت درباره

 که هست کسی شما خانواده در آیا» که پرسیم می کنندگان شرکت
 

 فراوانی از بهتری شناخت ترتیب بدین تا «باشد؟ شده داده تشخیص مبتال

 همگان برای را DMP-GNEM به پیوستن فرصت و کنیم کسب بیماری

 و بگیریم بهره دنیا سراسر مردم تجربه از داریم قصد همچنین کنیم. فراهم

 شویم. آشنا گوناگون های فرهنگ دارای افراد بر بیماری تاثیر با

 شکل ،%32.2) بودند داده «بله» پاسخ پرسش این به که افرادی بین از

 یک دانند می که جایی تا که بودند کرده اظهار آنها از نیمی از بیش (،4

 داده تشخیص GNE میوپاتی به مبتال آنها خانواده اعضای از دیگر نفر

 دو دانند می که جایی تا که بودند کرده اظهار آنها از %32 و است شده

 بررسی با اند. شده داده تشخیص مبتال آنها خانواده اعضای از دیگر نفر

 جایی تا که بود کرده اظهار دهنده پاسخ یک که شد مشخص ها پاسخ دیگر

 بیماری این به مبتال وی انوادهخ اعضای از دیگر نفر هفت داند می که

 اند. شده داده تشخیص
 

 54.1% بودند، شده داده تشخیص مبتال که خانواده اعضای از دسته آن از

 بودند. کنندگان شرکت برادر آنها از 32.8و% خواهر آنها از (3 )شکل

 نیز دایی یا خاله عمه، عمو، فرزندان که کردند اظهار 6.6% ضمن، در

 های پاسخ از 6.6% و اند شده داده تشخیص GNE تیمیوپا به مبتال

 شد. می مربوط بستگان دیگر به دریافتی

 که را ما ادعای ثبت، دفتر های داده از آمده دست به های یافته

 GNE میوپاتی به ابتال معرض در بستگان دیگر از بیش خواهر/برادر

 از ناشی بیماری این که است آن وضعیت این دلیل کند. می تایید هستند،

 تاثیر تحت معموالا  )حامالن( والدین یعنی است. اتوزوم مغلوب کروموزوم

 را )جهش( GNE ژن از معیوبی نسخه است ممکن ولی گیرند نمی قرار

 کنند. منتقل خود فرزند به

 GNE میوپاتی به مبتال که خانواده اعضای :3 شکل
 از آیا»  فهرست: پرسش به ها پاسخ :4 شکل اند شده داده تشخیص

 شده داده تشخیص مبتال کسی خانواده اعضای
 «است
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 GNE میوپاتی بیماران از پشتیبانی شبکه رویداد

 لیون در شناسی( )عضله مایولوژی کنفرانس جریان در ،2016 مارس 16 در
 تبادل برای بیماران از پشتیبانی تخصصی های سازمان از گروهی فرانسه،

 تشکیل برای سازی زمینه و GNE بیماران نیازهای درباره دانش و اطالعات
 های گروه بین تر گسترده همکاری و ارتباط زمینه دایجا برای هایی شبکه

 آمدند. هم گرد آنان های خانواده و حامی بیماران و پشتیبانی

 
de Centre  از (Behin Anthony) بهین آنتونی دکتر میزبان کنفرانس این

Neuromusculaire Pathologie de Reference آندونی دکتر و پاریس 
 از پشتیبانی های سازمان نمایندگان بود. نیز «وژیمایول موسسه» از یورتیزبریا

 دیستروفی فرانسه، Telethon AFM داشتند: حضور کنفرانس این در نیز بیمار
Carolina Ana  بنیاد و ASEM فدراسیون هلند، در VSN بریتانیا، عضالنی
Mahou Diez .کردند: سخنرانی عصر جلسه در زیر افراد اسپانیا 

 
 میوپاتی شیوع و وقوع کنونی وضعیت بررسی به .n)Behi (Dr بهین دکتر

GNE میوپاتی که کرد اشاره ویژه به و پرداخت ژنتیکی های زمینه و GNE 
 ژاپن، در مبتال افراد از تعدادی و است نادر بسیار کشورها از بسیاری در همچنان

 تربه شناخت که کرد تاکید وی دارد. وجود بلغارستان و ایتالیا هند، خاورمیانه،
 اهمیت به و است ضروری مختلف کشورهای در بیماری این سابقه و واگیرشناسی

 کرد. اشاره GNE میوپاتی فرست وجود

 عضالنی دیستروفی» عامل مدیر ،(Meadowcroft Robert) میدوکرافت رابرت

 بهبود برای منزل و درمانگاه بین یکپارچه رسانی خدمت اهمیت بررسی به ،«بریتانیا

 به پشتیبانی ارائه در بیماران های گروه نقش به وی پرداخت. عضالنی-عصبی بیماران

 درمانگاه مشاوره و اطالعات ترکیب های چالش با آشنا افراد کمک به خود همتایان

 کرد. اشاره
 

 از (Linde der van Schoneveld Maryze) لینده در ون اشنوولد ماریز

Solutions Centered Patient در که نادر بیماران المللی بین بکهش وجود اهمیت 

 وی کرد. بررسی را هستند، خاص بیماران از حمایت های سازمان فاقد کشورها برخی

 خود، کشور عضالنی-عصبی های بیماری سازمان عضو عنوان به خود تجربه از

VSN، که کرد عنوان وی گفت. سخن بیمار این برای المللی بین انجمنی ایجاد و 

 ارائه توانایی دارای (myopathy.org-www.gne) «المللی بین GNE میوپاتی»

 است. GNE میوپاتی دچار افراد به کمک و منابع
 

 ویدئوی «GNEM بیماران از پشتیبانی گروه» hc  (Pace Valeria) پیس والریا

 در را آن توانید می که فرستاد سوزناکی

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

 فراهم GNE میوپاتی دچار افراد برای را آینده های همکاری زمینه جلسه این ببینید.

 پشتیبانی های گروه به توانند می چگونه بیماران و ها خانواده که داد توضیح والریا کرد.

 بپیوندند. عضالنی-عصبی بیماران از

 نشانی به جدیدی سایت وب Ultragenyx دارویی شرکت

[www.ultrarareadvocacy.com] نادر بیماری این به مبتال افراد همه ویژه 

 است. کرده طراحی

 از پشتیبانی و آموزش به ملزم را خود Ultragenyx در «بیمار از پشتیبانی» گروه

 نادر فوق و نادر های بیماری به مبتال افراد پرستاران و ها خانواده نیز و بیماران

 به مبتال افراد های دیدگاه ارزشمند، منابع به توانید می سایت وب کمک به داند. می

 افراد جامعه به Ultragenyx تعهد درباره بیشتر اطالعات و نادر های بیماری

  باشید. داشته دسترسی نادر های بیماری دچار
 

 به بیماران های دیدگاه رساندن و شناخت برای بیماران، کمک به پشتیبانی گروه

 و آموزشی مطالب ارزشمند، اطالعات تا است تالش در گروه این کوشد. می شرکت

 برنامه ردپیشب به گروه این کمک دهد. قرار خود پوشش تحت جوامع اختیار در منابع

 کند. می کمک Ultragenyx بالینی توسعه های
 

 های پرسش کند. نمی ارائه درمانی مشاوره Ultragenyx که باشید داشته توجه

 بگذارید. میان در خود معالج پزشک با را خود جسمی وضعیت به مربوط

 GNE میوپاتی برای کمک آوری جمع
 

 ها چالش برخی به رسیدگی طریق از GNE میوپاتی بیماران از حمایت برای مالی کمک آوری جمع حال در بستگان و دوستان همراه به GNE جامعه فعال اعضای از یکی

 د:شوی آشنا بیشتر پول اهدای روش و کمک آوری جمع های فرصت این با  است. آینده های ماه طی

 GNEMyopathy-www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel لندن: دوگانه مسابقه

 sanj-www.justgiving.com/crowdfunding/sat پاریس: تا لندن سواری دوچرخه
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 بیمار: از پشتیبانی نشست

  «میوپاتی درباره گفتگو»
 اسپانیا بارسلون، -

 

Ultragenyx،ASEM  بنیاد و Mahou Diez اکتبر 1 تاریخ در کارولینا 

 عهده بر را «بیمار از پشتیبانی نشست» از مالی حمایت بارسلون در 2016

  داشت. خواهند
 

 از پشتیبانی زمینه در فعال مستقل های گروه میزبان روزه یک نشست این

 خواهد بزرگساالن( میوپاتی ویژه )به عضالنی-عصبی اختالالت دچار بیماران

 اطالعات ارائه به GNE میوپاتی دچار افراد همچنین نشست این در بود.

 میوپاتی بزرگسال بیماران جامعه در نشده برآورده نیازهای های حوزه درباره

 پردازند. می
 

 رویدادهای اطالعات ولی است رسیده پایان به نشست این در نام ثبت مهلت

 شد. خواهد ارائه DMP-GNEM خبرنامه بعدی شماره در روز این

pharmaceutical 

پشتیبانی از بیمار در 

ultragenyx 

 گفتگو درباره میوپاتی

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


 

Remudy - ژاپن( عضالنی دیستروفی ثبت دفتر( 
 ژاپن (،NCNP) پزشکی روان و شناسی عصب ملی مرکز ،Remudy مدیر ،Kimura En وسیله به

 

 روان و شناسی عصب ملی مرکز و گرفت شکل 2012 سال در که است ژاپن GNE میوپاتی ملی ثبت دفتر  GNEM-Remudy (www.remudy.jp) ثبت دفتر

 تحلیل و ((DMD Duchenne)) دوچن عضالنی دیستروفی NMD-TREAT بیمار ثبت دفترهای قالب همان از ثبت دفتر این کند. می مدیریت را آن ژاپن پزشکی

 پزشک وسیله به GNE-Remudy میوپاتی ثبت دفتر به ورود از پیش دفتر ردیف هر کند. می پیروی بیمار، اعالم-خود فهرست دهنده تشکیل (،SMA) عضالنی نخاعی

 تا است. افزایش به رو تعداد این و بودند شده ثبت میوپاتی بیمار شش و هفتاد و یکصد ،2016 ژوئن پایان تا شود. می تایید ژنتیک و پزشکی متخصصان سپس و معالج

 بیماران استفاده مورد الکترونیکی وسایل بررسی برای پیشنهادی طرح پذیری انجام )ارزیابی سنجی کانام مطالعه در ثبت، دفتر این در شده آوری جمع های داده کنون

 است. شده گرفته کار به بالینی های آزمایش اجرای برای پژوهشگر استخدام و (GNE میوپاتی
 

 داده مجموعه کند. می همکاری ما نام بی های داده ترکیب برای DMP -GNEM با ثبت دفتر گروه کند. می مدیریت را Remudy یوشیمورا-موری مادوکا دکتر امروز،

 رساند. می یاری GNE میوپاتی های درمان بالینی توسعه فرآیند پیشبرد در ما به که کند می ایجاد کاربردی ای داده مجموعه ترکیبی نام بی های

 می منتشر «ژاپن در GNE میوپاتی بیماران ملی فهرست» نام با ای مقاله در 2014 سال در و شود می تحلیل دقت به Remudy ثبت دفتر با شده آوری جمع های داده

 آید. می ادامه در که است داده قرار ما اختیار در را خود های یافته از مختصری کلیات Kimura En دکتر شود.

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N, et al. (2014)  

 ژاپن. در GNE میوپاتی بیماران ملی فهرست

9:150 Dis Rare J Orphanet  

 چکیده

 و GNE میوپاتی بیماران ملی فهرست ایجاد (1) برای پژوهشی طرح این اهداف:
 اطالعات به دسترسی (2) و داوطلبان، استخدام و بالینی های آزمایش ریزی برنامه
 مراقبت. و درمان کیفیت بهبود هدف با بیماری درباره بیشتر

 شده( تایید ژنتیکی نظر از ) GNE میوپاتی دچار بیماران پزشکی پرونده ها: روش
 (NCNP) پزشکی روان و شناسی عصب ملی مرکز» ای منطقه مرکز بیمارستان در

 ما شد. بررسی بیماری این پیشرفت و شدت به مربوط های داده به دستیابی برای
 در دیستروفینوپاتی بیماران ملی فهرست داده برگه در مندرج های ردیف به همچنین

 انتخاب های ردیف   ایم. کرده اشاره (Remudy) «عضالنی دیستروفی فهرست»
 گذشته، عوارض و سابقه شروع، سن جنسیت، سن، از عبارتند ثبت برگه برای شده

 قدرت عضله، از برداری بافت شناختی آسیب های یافته قد، و وزن ،خانوادگی سابقه
 آزمایش به پیوستن به تمایل قلب، وضعیت تنفس، وضعیت ،رفتن راه توانایی گرفتن،

  بیماران. های انجمن در مشارکت و بالینی های
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 بیمار تعداد

0 
 2 یا 1
 4 یا 3

 باالتر و 5
 باالتر و 10

 توکیو

 کنندگان. شرکت   توزیع

 38/47) ژاپن در کنندگان شرکت
 در پزشک 92 و اند شده توزیع استان(

 را فهرست با همکاری موسسه 73
 ند.ا پذیرفته
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 است. ضروری بیماران تک تک برای اولیه ژنتیکی تحلیل گزارش از ای نسخه
 

 121 حاضر، حال در کردیم. ایجاد را GNE-Remudy میوپاتی فهرست ما نتایج:

 100 به نزدیک اند. شده فهرست این وارد ژاپن( )فقط کشور سراسر در بیمار

 مکاریه فهرست سرپرستان با فهرست این ایجاد برای بیمارستان 73 از پزشک

27.7 /+)-  شروع سن میانگین که داد نشان فهرست های داده جمعیتی تحلیل کردند.

 توانایی دارای (24/121) فهرست بیماران همه از %20 تقریباا  و است سال( 9.6

 کمکی وسایل از استفاده شروع برای الزم زمان میانگین هستند. کمک بدون رفتن راه

 صندلی از استفاده بعد سال 15 بیماران است. الس 12 ها نشانه نخستین بروز از پس

 دهند. می دست از را حرکت توانایی بعد سال 20 حدود و کنند می آغاز را چرخدار

 ترومبوسیتوپنیا مشکل دچار و/یا سابقه با بیمار 3 در غیرمعمول همراه عالئم

 ایبر شد. مشاهده ریزی( خون احتمال افزایش و پالکت میزان )کاهش ایدیوپاتیک

 طور به pharma Nobel جامعه، در پژوهشی طرح این پیشرفت اطالعات انتشار

 میوپاتی درباره 1 فاز جدید بالینی های آزمایش اطالعات حاوی هایی خبرنامه منظم

GNE به همگانی توجه جلب برای ابزاری ها خبرنامه این کند. می منتشر ژاپن در 

 حرکت توانایی فاقد بیماران در تنفسی نارسایی از مراقبت و تنفسی ارزیابی اهمیت

 است.

 
 

 افزایش برای سودمند ابزاری GNE-Remudy میوپاتی فهرست گیری: نتیجه

 بیماران از استفاده و بیماری این طبیعی سابقه درباره آگاهی

 است. بالینی های آزمایش در GNE میوپاتی 

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC4203883/ 

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


 

 
 
 

 NMD-TREAT اجرایی کمیته عضو و (PADM) ژاپن «دیستال میوپاتی بیماران انجمن» رئیس اودا یوریکو ویراستار: مقدمه

 است.

 وی شخصی کانال میزبان سایت یوتیوب، انجمن فعال اعضای از یکی یوریکو 

 (P0h5u49Q-www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa،) زیرنویس )با ئووید تعدادی آنجا در که است 

 انگلیسی(

 هایی فعالیت شود؛ می مربوط GNE میوپاتی به مبتال افراد روی پیش روزمره مشکالت برخی به ویدئوها این است. کرده بارگذاری 

 است سفر به مندان عالقه از یوریکو میوه. چیدن مانند ای ساده چیزهای و قطار با مسافرت هواپیما، به شدن سوار مانند 

 های بیماری دچار افراد برای پذیر دسترسی و مانع بدون زندگی محیط ایجاد از پشتیبانی صرف را خود آزاد وقت بیشتر و 

 شوید. می آشنا بیشتر یوریکو های تالش و تجربیات با ادامه در است. کرده دنیا سراسر در بلکه ژاپن، در فقط نه عضالنی،-عصبی 

 بودم. اول سال دانشجوی که گردد می باز 2002 سال به موضوع شدم. خود پاهای در عجیبی تغییرات متوجه سالگی 20 حدود در

 این به شدن دچار از پیش شدم. داده تشخیص (GNE میوپاتی دیگر نام )با دار لبه واکوئل با دیستال میوپاتی به مبتال من زمان آن در 

 دادم. می نسبت خودم تنبلی به را تغییرات این من کردم. می سرزنش شد، می حس پاهایم در که یتغییرات بابت را خود همواره بیماری 

 پس که بگویم باید صادقانه است. پله از رفتن باال و سگ با روی پیاده شنا، مانند هایی فعالیت به پرداختن آن دلیل کردم می فکر حتی 

 از

 دارد. ژنتیکی منشاء بیماری این که داد توضیح من به کپزش زیرا شد آسوده من خیال تشخیص، شدن تایید 

 بررسی برای تولدم، سالگرد پنجمین و بیست رسیدن فرا از پیش و 2005 سال در

 مراجعه خود پزشک به رونده پیش عضالت ضعف مشکل و خانواده تنظیم برنامه

 ماهیت دلیل به و است نهفته بیماری نوعی GNE میوپاتی که شدم متوجه من  کردم.

 عبارت به است. اندک بسیار آن به فرزندانم شدن مبتال احتمال آن، «اتوزومی نهفته»

 به بیماری این که کرد اعالم من پزشک شود. می محسوب نجومی پدیده این دیگر،

 پیشرفت من بدن از بخشهایی در بیماری زیرا سازد می دشوار را فرزند آوردن دنیا

 و کنیم ازدواج زودتر چه هر که گرفتیم تصمیم پسرم دوست و من پس بود. کرده

 پسرم کردن بزرگ که این با آمد. دنیا به ایچی پسرم بعد، سال شویم. فرزند صاحب

 این بر برآیم. آن عهده از توانم می دیگران کمک با که خرسندم بسیار است، دشوار

 همه به توانم می باشم، سرزنده و نکنم فراموش را مردم از قدردانی اگر که باورم

 کنم. غلبه ها دشواری

 .2015 سال در من و ایچی پسرم هاوایی. ساحل در

 PADM تاسیس
PADM (www.npopadm.com) عنوان به 2008 آوریل 1 در 

 بعد، سال 9 اکنون، و شد تاسیس بیماران وسیله به غیرانتفاعی سازمانی

 خبرهای که گرفت شکل زمانی PADM دارد. بیمار( )همگی عضو 128

 رسید. ما دست به GNE میوپاتی درمانی به مربوط های پژوهش از خوشی

 وجود من بیماری داروی یا درمان برای محتملی ترکیبی رویکرد قبالا 

 انتشار برای که گرفتند تصمیم ژاپنی گروه چندین مقطع این در نداشت.

 که است آن PADM اصلی هدف .PADM - دهند تشکیل گروهی ما دیدگاه

 های حوزه در دولت و صنعتی فعاالن کنار در و بسازد «آینده» برای امیدی

 آزاد جریان )مثالا  کند فعالیت GNE میوپاتی بیماران بر تاثیرگذار گوناگون

 ایجاد معلول افراد روزمره نیازهای کردن برآورده برای مرتبط اطالعات

 داروهای به )دسترسی آینده احتمالی مشکالت به رسیدگی همچنین  کند(.

 من کشور در است. PADM اهداف از نادر( های بیماری شبکه ایجاد جدید،

 پژوهشی طرحهای مدیریت نیشینو ایچیزو دکتر معروف شناس عصب ژاپن،

 داروهای توسعه مقدم خط در و دارد عهده بر را GNE میوپاتی حوزه

 درمان یافتن برای فرادا که این دانستن است. بوده بیماری این به مربوط

 دهد. می امید من به کنند، می تالش من بیماری
 

 

 دستاورد
 افتخار خود دستاوردهای به امروز و ایم گذاشته سر پشت را تالش پر سال 9 ما

 شرکت ،2014 آگوست 14 در که است این دستاوردها از یکی کنیم. می
 درمانی عامل توسعه زمینه در فعالیت برای Nobelphama داروسازی
 )سازمان NEDO از ژاپن( در ،GNE میوپاتی دیگر )نام DMRV کاربردی

 کمک این کرد. دریافت مالی کمک صنعتی( های فناوری و نو های انرژی توسعه
 شرکت و Ultragenyx دارویی شرکت در کنونی مطالعات اجرای به منجر

Nobelphama را خود حضور توانیم می ها، فعالیت این یانجر در  است. شده 
 های شرکت خوشبختانه کنیم. علنی گسترده صورت به ای رسانه پوشش کمک به

 نخستین این ولی اند کرده عالقه ابراز GNE میوپاتی برای دارو تولید به دارویی
 است. طوالنی مسیری به ورود برای گام

 
 

 فعالیت

 شده داده تشخیص GNE میوپاتی به مبتال ژاپن مردم از نفر 300 حاضر حال در
 این دچار معدودی افراد دنیا در یعنی است. «یتیم» اصطالح به ما بیماری اند.

 عنوان به ما است. پرهزینه و پیچیده بسیار حوزه این در پژوهش و هستند بیماری
 کردیم. حساسا دیستال میوپاتی حوزه در حداقل را وضعیت تغییر ضرورت بیمار
 ها، همایش خود، آرمان از پشتیبانی برای مردم عموم از امضا آوری جمع از غیر

 در ما کنون، تا 2008 آوریل از  ایم. کرده برگزار نیز میزگردهایی و جلسات
 طومار این رسیدیم. امضا میلیون 2.04 به 2014 می در و ایم بوده فعالیت حال

 سال نتیجه، در شد. تقدیم ژاپن رفاه و کار بهداشت، وقت وزیران به شده امضا
 شد. پذیرفته نادر بیماری عنوان به رسماا  دیستال میوپاتی ژاپن در 2015

PADM ما کند. می پشتیبانی درمانی های روش توسعه و بالینی های پژوهش از 
 و ها گروه دیگر با همکاری از و کوشیم می حوزه این در تحول ایجاد برای

 تر قوی درمان روش یافتن زمینه در را ما اتحاد زیرا کنیم می بالاستق ها سازمان
 سازد. می
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 «اینجا تا من سفر» - ادوا یوریکو
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q
http://www.npopadm.com/
http://www.enigata.com/
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 ادامه - «اینجا تا من سفر» - ادوا یوریکو

PADM هدف شد. 2015 سال در «گوگل اثر چالش» بزرگ جایزه برنده 

 و دنیا در تحول ایجاد ایده دارای کارآفرین های گروه از قدردانی برنامه این

 نشست ششمین در گذشته سال همچنین من است. غیرممکن مفهوم گرفتن نادیده

 نشست این در نیز اومابا جمهور رئیس کردم. شرکت کنیا در کارآفرینی جهانی

 داشت. حضور
 

 پیشرفت
 

 پله ارتفاع این هستید؟ آشنا ارقام این مفهوم با آیا - اینچ 1.8 یا متر سانتی 4.5

 کمک بدون توانم می چرخدار صندلی از استفاده صورت در من که است ای

 نمی تصور هرگز بودم، سالم فردی که پیش سال 10 کنم. عبور آن از دیگران

 تنها شوم. گریبان به دست چرخدار صندلی از استفاده مشکل با روزی که کردم

 بسیاری که کنند می استفاده چرخدار صندلی از نفر میلیون 2 از بیش ژاپن، در

 از بیرون محیط در چرخدار صندلی حرکت محدودیت دلیل به اساساا  آنها از

 داخل در حتی افراد این از بسیاری شوند. می حبس خود های خانه در منزل

 نیازمند ناآشنا مکان به سفر شوند. می محدود کوچکتری محیط در نیز منزل

 از یکی است. شجاعت تر مهم همه از و دقیق ریزی برنامه گسترده، تحقیقات

 صندلی کاربران برای تعاملی ای نقشه ایجاد مشکل این به رسیدگی های راه

 نقشه این است. عمومی های مکان در دسترسی امکانات دیدن هدف با چرخدار

 برای را مجازی راهنمای ایتابلوه ایجاد و تجربیات تبادل زمینه همچنین

 کاربردی و دقیق اطالعات کند. می فراهم منزل از خارج محیط در حرکت

 واکر کاربران خردسال، فرزند دارای مادران چرخدار، صندلی کاربران برای

 است. فراهم سالخوردگان و

 بدون توانند نمی افراد این از یک هیچ تقریباا 

 همکاری ما هدف شوند. خارج خانه از کمک

 ایجاد برای دنیا مردم گوناگون های گروه با

 بدون نقشه طرح» از است. بهتر دنیایی

 (free.org/english-www.b) «مانع

 و بزرگ موانع طرح این کنید. پشتیبانی

 ما دارد. می بر ما روی پیش از را کوچک

 را «بینش دارای زنان» نام به ای مجموعه

 این کردیم. پخش World NHK شبکه از

  4.5است ممکن است. انگلیسی زبان به فیلم

 ولی نباشد بزرگ چندان شما برای متر سانتی

 دار معنی چرخدار صندلی کاربران برای

 است.
 در 2015 سال در من دانشگاه در شوهرم، و من

 من دوم کتاب به مربوط عکسبرداری جریان

 تماس nmd.eu-HIBM@treat نشانی به ثبت دفتر سرپرست با شود، داده پوشش DMP-GNEM خبرنامه بعدی شماره در شما داستان خواهید می اگر

 بگیرید
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 2013 دوستان. از یکی ازدواج جشن در خودم خانواده با

 2014 توکیو. در PADM اعضای و Ultragenyx رئیس و عامل مدیر ،Kakkis Emil دکتر با

 بعدی گامهای جهانی اثر چالش
 بیماران گریبانگیر های ناتوانی و ها دشواری بر غلبه PADM در ما هدف

 و دهیم می ادامه خود های فعالیت به ما است. دیگر بیماران همه و میوپاتی

 می )بیماران( ما اگر ایم. یافته دست خود اهداف از تعدادی به خوشبختانه

 دچار افراد نیز و DMRV برای امیدی روزنه کنیم، مصرف دارو توانستیم

 پیشرفت به پزشکی متخصصان شد. می ایجاد بیماران همه و نادر های ریبیما

 می بر گام درمان یافتن مسیر در پژوهشگران و اند یافته دست چشمگیری های

 باور نادر بیماری این سیستم دادن تغییر در خود توانایی به که آنجا از دارند.

 هستیم. علمی شرفتپی و بخشی آگاهی های فعالیت گرفتن شکل خواستار داریم،

 و هستیم مصمم آن بر حاکم قوانین و پزشکی نظام تغییر برای خود تالش در ما

 دانشمندان که امیدواریم یابد. ادامه خروشان رودی مانند جنبش این که امیدواریم

 کنیم. غلبه خود بیماری به بتوانیم تا بیابند را ما درمان روش زودی به

 PADM اعضای از تعدادی و نیشینو دکتر همکارانش، شیمورا، آقای .Nobelpharma رئیس با

 احساس
 برای خبر این شدم. داده تشخیص GNE میوپاتی به مبتال سالگی 22 در من

 خود زندگی از باشم، داشته مثبتی دیدگاه که گرفتم یاد ولی بود ویرانگر من

 گوناگون های فعالیت دادن انجام توانایی بابت و ببرم را استفاده نهایت

 من برای اوقات گاهی برقی چرخدار صندلی روی بر زندگی باشم. سپاسگزار

 بدون اکنون، شود. می تر ضعیف روز به وزر من عضالت شود. می دشوار

 افراد که اعتقاد این با است. غیرممکن من برای حرکت برقی چرخدار صندلی

 این رفع مسیر در راسخ عزم با کنند، کمک دیگران به توانند می شاد

 NMD-TREAT اجرایی کمیته به باور این با من کنم. می حرکت مشکالت

 جامعه برای جدیدی درمانی های روش انیمتو می همکاری با ما که پیوستم

 کنیم. ایجاد عضالنی-عصبی بیماران

 خواندید را من انداست که این از
 سپاسگزارم. شما از

 

 ایچی. و یویچی یوریکو،

http://www.b-free.org/english
http://www.b-free.org/english
http://www.b-free.org/english
http://www.b-free.org/english/)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/editors/18/20160422/
mailto:HIBM@treat-nmd.eu

