
 

 !DMP-GNEM אל הבאים ברוכים
 ,GNE DMP)-(GNEM מיופתיה מחלת לניטור התוכנית של החמישי החדשות לעלון הבאים ברוכים 

 עדכונים לכם לספק מיועד שלנו העלון .DMP-GNEM-ב והשתתפותכם תמיכתכם המשך על ותודה

 אנו .GNE בגן מוטציה עקב שרירים לניוון הקשורים מדעיים ועדכונים DMP-GNEM על שוטפים

 הזה. החדשות לעלון בנוגע שתשלחו והצעות משוב בברכה מקבלים

 זו במהדורה

 מושהה( בשחרור אצנוירמית )חומצה ER-Ace 3 שלב הקליני לניסוי הגיוס השלמת •
 

 DMP-GNEM מרשם עדכון •
 

 היום אירועי בנושא עדכון - GNE מיופתיה במטופלי לתמיכה אירוע •
 

 חדש אינטרנט אתר השקת- Ultragenyxב במטופלים תמיכה •
•  

 ספרד ברצלונה, - מיופתיה" על נדבר "בואו במטופלים: לתמיכה הפסגה •
•  

• Remudy - יפן( השרירים דיסטרופיות מרשם( 
•  

 Oda Yuriko – ’היום עד שלי המסע‘ משתתף: של סיפורו •

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

 באתר: לבקר נא Pharmaceutical Ultragenyx .(Inc Pharmaceutical Ultragenyx,) אודות נוסף מידע קבלתל
www.ultragenyx.com/patients/gnem 

 nmd.eu-www.treat באתר: לבקר נא ,NMD-TREAT אודות נוסף מידע קבלתל
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 בשחרור אצנוירמית )חומצה ER-Ace 3 שלב הקליני לניסוי הגיוס השלמת על הכרזה
 מושהה(.

 
 להערכת אינבו, מבוקר כפולה, בסמיות אקראי, ,3 שלב למחקר הגיוס את השלימה Inc. Pharmaceutical Ultragenyx כי להכריז שמחים אנו

 (HIBM) הסגר גופיפי עם מיופתיה או GNE ((GNEM מיופתיה עם במטופלים האצנוירמית החומצה

(linicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921www.c). אצנוירמית חומצה של פיתוח בנושא זה מרכזי מחקר (ER-Ace) אפשרי כטיפול 

 קנדה, בארה"ב, מחקר במרכזי משתתפים 89 בהצלחה גייסה Inc. Pharmaceutical Ultragenyx אחת. כשנה יימשך GNE במיופתיה

 .2017 בקיץ המחקר את להשלים אמורים אלה משתתפים וישראל. איטליה צרפת, בולגריה, בריטניה,

 תפקיד שמילאו (DMP-GNEM) הבינלאומי המטופלים במרשם שתומכים למי גם אלא הניסוי, למשתתפי להודות רק לא נבקש זו בהזדמנות

 הקהילה. באיחודו המודעות בהעלאת מרכזי

 המרשם סטטיסטיקות
 העולם ברחבי DMP-GNEM משתתפי תפוצת  :1 איור

 (1 )איור משתתפים 247 ישנם ,2016 ליולי נכון

 מציגה משמאל המפה שונות. מדינות 28-מ ,DMP-GNEM במרשם

 )בארבע מדינות שש ישנן השונות. ביבשות המשתתפים פילוח את

 ארה"ב, - במרשם המשתתפים מכלל %81 המהוות שונות( יבשות

 והודו. איטליה איראן, בריטניה,

 

 שנים 41.3 הוא במרשם המשתתפים של הממוצע הגיל

 רוב שנים(. 72-ל 21 בין הוא המשתתפים של הגילאים )טווח

 טווח יש אולם (,2 )איור שנים 30-39 בגילאי הם במרשם המשתתפים

 במרשם. משתתפי בין גדול גילאים

 של משפחה בני בקרב ושכיחותה GNE מיופתיה גיל לפי נשים גברים/ משתתפים פילוח :2 איור
 DMP-GNEM-ב משתתפים

 במסגרת במרשם המשתתפים ידי על שימולא הראשון בשאלון

DMP-GNEM, מידע קצת עוד לספק מתבקשים אתם שבו פרק ישנו 

 את שואלים אנו .GNE מיופתיה של בהקשר שלכם המשפחה אודות

 כלוקים שאובחנו אחרים משפחה בני ישנם "האם המשתתפים

 לתת בעת ובה המחלה, שכיחות את יותר טוב להבין כדי במחלה?"

 את לתעד גם ברצוננו .DMP-GNEP-ב להשתתף הזדמנות לכולם

 משפיעה המחלה כיצד וללמוד העולם רחבי מכל אנשים של ההתנסויות

 שונות. מתרבויות אנשים על

 מסרו ממחציתם יותר (,4 איור ,32.2)% זו לשאלה כן שענו אלה מתוך

  GNE במיופתיה כלוקה שאובחן נוסף משפחה בן על להם שידוע לנו

 בניתוח .נוספים משפחה בני שני על להם שידוע אמרו %32-ו

 בני שבעה על יודע שהוא מסר אחד משיב האחרות, התשובות

 במחלה. כלוקים שאובחנו אחרים משפחה
 

 זוהו (3 )איור %54.1 במחלה, כלוקים שאובחנו המשפחה בני מתוך

 מסרו %6.6 בנוסף, כאחיהם. %32.8-ו המשתתפים של כאחיותיהם

  ,GNE במיופתיה כלוקה כן גם אובחן ראשונה מדרגה דוד שבן

 שהתקבלו. התשובות בשאר נכללו אחרים משפחה בני %6.6-ו

 שלנו ההבנה את מאשרים במרשם שהוזנו מהנתונים הממצאים

 הכי שיושפעו המשפחה בני הנראה ככל הם )אחים/אחיות( שאחאים

 אוטוזומלית בצורה היא שהמחלה משום זה .GNE מהמיופתיה הרבה

 )נשאים(, נגועים לא ההורים ששני כלל בדרך שאומר מה רצסיבית,

 לילדים )מוטציה( GNE גן של פגום עותק להעביר עלולים הם אולם

 שלהם. הנגועים

 כלוקים שאובחנו משפחה בני :3 איור
  המרשם: לשאלת תשובות :4 איור GNE במיופתיה

 אחרים משפחה בני ישנם "האם
 במחלה" כלוקים שאובחנו
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 GNE מיופתיה במטופלי לתמיכה אירוע

 בעיר בצרפת שנערך מיולוגיה בנושא כנס במהלך ,2016 במרץ 16-ב
 כדי יחדיו חברה במטופלים תמיכה מארגוני מומחים קבוצת ליון,

 ולסייע GNE מיופתיה עם מטופלים של וההבנה הידע את לשתף
 מחוברות תהיינה יותר רבות תמיכה בוצותשק כדי רשתות, בפיתוח

 משפחותיהם. ובבני במטופלים בתמיכה ומעורבות

 
Centre -מ .Behin Anthony Dr ידי על אורגן אחד, יום בן זה, כנס

Neuromusculaire Pathologie de Reference de .בכנס בפריז 
 כמו .Myology of Institute-מ .Urtizberea Andoni Dr גם השתתף

AFM הבאים: במטופלים התמיכה מארגוני נציגים השתתפו כן
Telethon ,בצרפת Dystrophy Muscular ,בריטניה VSN ,בהולנד 

Federacion ASEM ו-Fundacion Mahou Diez Carolina Ana 
 אחר פגישת במהלך הרצאות שהשמיעו האנשים להלן בספרד.

 הצהריים:

 
Behin Dr. של ולשכיחות להיקרות הנוגע בכל היום ידוע מה הסביר 

 שמיופתיה העובדה במיוחד הגנטיות, וההשלכות GNE מיופתיה
GNE מקבצי כמה עם רבות במדינות מאוד נדירה עדיין היא 

 הדגיש הוא ובולגריה. רומא הודו, התיכון, המזרח יפן, כגון אוכלוסייה
 המחלה תולדות ואת האפידמיולוגיה את ולהבין להיטיב ביותר שחשוב

 מטופלים מרשם להקמת שיש החשיבו הדגשת תוך השונות; במדינות
 .GNE מיופתיה של

Meadowcroft Robert, של הבכיר המנהל UK Dystophy Muscular, 

 כל לרווחת והבית, המרפאה בין אחיד רפואי שירות של החשיבות על שוחח

 קבוצות כיצד בשאלה דן הוא שרירית.-עצבית במחלה הלוקה מטופל

 את אישית שמכירים ממי לחברים תמיכה לספק יכולות המטופלים

 במרפאה. יתנותהנ והעצות המידע עם בשילוב לשימוש האתגרים,
 

Linde der van Schoneveld Maryze מ- Centered Patient

Solutions מטופלים רשת של לקיומה שיש החשיבות על שוחחה 

 ארגוני מדינה בכל להן אין שתכופות נדירות, למחלות טובה בינלאומית

 בארגון כחברה מניסיונה דוגמה נתנה היא למחלה. ספציפיים מטופלים

VSN בינלאומי ארגון והקמת במדינתה, הספציפי שריריות-ביותעצ למחלות 

  International myopathy GNE את הזכירה היא למחלתה.

(myopathy.org-www.gne), ותמיכה משאבים לספק המסוגל כארגון 

 .GNE במיופתיה ללוקים
 

Pace Valeria במטופלי האיטלקית התמיכה מקבוצת GNEM שלחה 

 בכתובת בה לצפות שאפשר מרגשת, וידאו הודעת

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

 במיופתיה, הלוקים מטופלים עם בעתיד פעולה שיתופי השיקה זו פגישה

 עם קשר ליצור יכולים דומים ומטופלים משפחות כיצד הסבירה שהיא בשעה

 שריריות.-עצביות במחלות הלוקים במטופלים תמיכה קבוצות

Pharmaceutical Ultragenyx חדש אינטרנט אתר השיקה 

[www.ultrarareadvocacy.com] במחלות שלוקה מי לכל המוקדש 

 נדירות.

 ידע להקניית במסירות פועל ,Ultragenyx במטופלים התמיכה צוות

 בני מאוד, ונדירות נדירות במחלות הלוקים אלה במטופלים ולתמיכה

 למצוא אפשר החדש האתר באמצעות שלהם. והמטפלים משפחותיהם

 נדירות במחלות הלוקים אחרים חיים כיצד לשמוע ערך, יקרי משאבים

 המטופלים קהילת כלפי Ultragenyx של מחויבותה על יותר וללמוד

 נדירות. במחלות הלוקים
 

 השקפות את להבין במטרה מטופלים ארגוני עם פועלים התמיכה צוותי

 ערך, יקר מידע לספק שואפים הם לחברה. ולהציגן המטופלים ודעות

 גם יכול המשוב משרתים. הם שאותן לקהילות ומשאבים הדרכה חומרי

 .Ultragenyx של הקליני הפיתוח תכניות בהנחיית לסייע
 

 הרפואי. הטיפול בשאלת ייעוץ מספקת אינה אולטרג'ניס לבכם, לשימת

 ספציפית שאלה לכם יש אם שלכם, המטפל הרופא עם להתייעץ נא

 שלכם. הבריאות מצב בנושא

 GNE למיופתיה כספים גיוס
 

 אתגרים בכמה מעורבות באמצעות ,GNE במיופתיה לתמיכה כספים אלה בימים מגייסים וחבריה משפחתה ובני GNE בקהילת פעילה חברה

 לתרום: ניתן וכיצד כספים, לגיוס אלה מהזדמנויות אחת כל אודות נוספים פרטים להלן הקרבים. החודשים במהלך

 GNEMyopathy-www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel לונדון: של הדואתלון

 sanj-www.justgiving.com/crowdfunding/sat לפריז: מלונדון אופניים על מסע

00001-UX001-MRCC 
DISEASE MONITORING PRGORAM 

 במטופלים: לתמיכה הפסגה

  מיופתיה" על נדבר "בואו
 ספרד ברצלונה, -

 

 לתמיכה פסגה בברצלונה תתקיים ,2016 באוקטובר 1-ב

Diez Carolina Ana -ו ,Ultragenyx, ASEM ביוזמת במטופלים

Fundacion Mahou.  
 

 תמיכה קבוצות יקבץ אחד, יום בן הזה, הציבורי הדיון פאנל

 שריריות-עצביות הפרעות עם במטופלים התומכות חיצוניות

 הלוקים אנשים עם בבגירים( שתחילתה מיופתיות )במיוחד

 בקהילת נענו לא הצרכים בבירור לסייע כדי ,GNE במיופתיה

 בגירים. של מיופתיה מטופלי
 

 ייכלל היום אירועי על עדכון אולם כעת, הסגור זה לאירוע ההרשמה

 .DMP-GNEM של החדשות עלון של הבאה במהדורה

pharmaceutical 

 במטופלים תמיכה
 genyxultra-ב

 מיופתיה על נדבר בואו

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


  

Remudy - יפן( השרירים דיסטרופיות מרשם( 
 יפן (,NCNP) ופסיכיאטריה לנירולוגיה הלאומי המרכז ,Remudy מנהל ,Kimura En מאת

 

 המרכז ידי על ומנוהל 2012-ב שהושק GNE במיופתיה הלוקים של לאומי מטופלים מרשם הוא GNEM-Remudy (www.remudy.jp) מרשם

 (DMD) דושן שם על שרירים ניוון בנושא NMD-TREAT מטופלים למרשמי זהה המרשם פורמט יפן. (,NCNP) ופסיכיאטריה לנירולוגיה הלאומי

 ידי על שנית ונבדק המטופלים רופאי ידי על מאושר במרשם נתון כל המטופלים. של עצמי בדיווח מרשם והוא (,SMA) המוטורי הנוירון ניוון ומחלות

 ,GNE מיופתיה עם מטופלים 176 נרשמו 0162 יוני חודש סוף עד .GNE-Remudy מיופתיה למרשם הכנסתו לפני וגנטיקה, ברפואה מומחים

 מבחר להערכת המוצע פרויקט של הישימות )בדיקת היתכנות במחקר כה עד שימשו זה במרשם שנאספו הנתונים לגדול. ממשיך הנרשמים ומספר

 חוקרים. ביוזמת קליניים לניסויים בגיוס וגם (GNE מיופתיה עם מטופלים המשמשים האלקטרוניים המכשירים
 

 יהיה שאפשר כדי DMP-GNEM עם פעולה לשתף מאוד מעוניין המרשם צוות ..Yoshimura-Mori Madoka Dr ידי על מנוהלת Remudy ום,כי

 הקליני הפיתוח את לקדם לכולנו שיסייע איתן, נתונים בסיס ייצרו המשולבים האנונימיים הנתונים הגורמים. שני של האנונימיים הנתונים את לשלב

 .GNE במיופתיה טיפולים של

GNE for Registry Patient tionwideNa  שכותרתו במאמר 2014 בשנת ופורסמו ביסודיות נותחו Remudy מרשם באמצעות שנאספו הנתונים

Japan in myopathy. שד"ר קצרה סקירה להלן Kimura En שלו. הממצאים אודות לנו לספק בטובו הואיל 

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

 ביפן. GNE במיופתיה הלוקים של הלאומי המטופלים מרשם

Orphanet J Rare Dis 9:150  

 תקציר

 של ארצי כלל מטופלים מרשם לפתח (1) נועד זה מחקר ויעדים: מטרות
 וגיוס קליניים ניסויים תכנון לאפשר במטרה GNE במיופתיה הלוקים

 הטיפול את לשפר במטרה המחלה על נוסף ידע להשיג (2) וכן מועמדים,
 בה.

 הגנטי. הניתוח דוח של המקורי העותק נדרש מטופל מכל
 

 121 כיום, .GNE- Remudy מיופתיה מרשם את בהצלחה הקמנו תוצאות:

 בתי 73-מ רופאים 100-ל קרוב בלבד(. )יפן המדינה בכל רשומים מטופלים

 ניתוח המרשם. את להקים כדי המרשם נאמני עם פעולה שיתפו חולים

 המחלה להתפרצות הממוצע שהגיל מראה במרשם הנתונים של דמוגרפי

 (24/121) במרשם מהמטופלים %20 וכמעט שנים(, 9.6 /+-) 27.7 היה

 להתחיל שנים 12-כ לוקח בממוצע עזרה. ללא ללכת יכולים שהם דיווחו

 15 בתוך הראשון. התסמין שאובחן מרגע מסייעים במכשירים להשתמש

 אובד שנה, 20 ולאחר גלגלים בכיסא להשתמש מתחילים המטופלים שנים,

 להם שהייתה פליםמטו 3-ב נצפו חריגים נלווים תסמינים ההליכה. כושר

 של נמוכים )רמה אידיופתית תרומבוציטופניה של סיבוך ו/או היסטוריה

 במחקר ההתקדמות את לחלוק כדי לדימום(. הסיכון לגידול הגורמת טסיות

 הנוגע מידע כללו והם קבוע, בסיס על חדשות עלוני פורסמו הקהילה, עם

 על ביפן שנערך GNE מיופתיה בנושא קליניים ניסויים של I החדש לשלב

 המודעות להעלאת כאמצעי גם שימשו החדשות עלוני .pharma Nobel ידי

 במטופלים נשימתית ספיקה באי והטיפול הנשימתית ההערכה לחשיבות

 למיטה. המרותקים

 
 

 להגדלת שימושי כלי הוא היפני GNE-Remudy מיופתיה מרשם סיכום:

 מיופתיה עם ופליםמט וגיוס המחלה של הטבעית ההתפתחות אודות הידע

GNE קליניים. לניסויים 

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

 כלוקים גנטית שאושרו מטופלים של הרפואיים הרישומים שיטות:
 לנירולוגיה הלאומי המרכז של החולים בבית GNE במיופתיה

 נתונים להשיג כדי רטרוספקטיבית נבדקו (,NCNP) ופסיכיאטריה
 בגיליון לנתונים גם התייחסנו והתקדמותה. המחלה חומרת את המשקפים

 השרירים דיסטרופיות מטופלי של הלאומי המרשם של הנתונים
(Remudy.) גיל מין, גיל, כללו הנתונים גיליון עבור שנבחרו הנתונים 

 משקל משפחתית, היסטוריה וסיבוכים, היסטוריה המחלה, בהתפרצות
 יכולת אחיזה, כוח שרירים, ביופסיית של פתולוגיים ממצאים וגובה, גוף

 קליניים בניסויים להשתתף רצון לב, תפקוד ימתי,נש תפקוד הליכה,
  מטופלים. בארגוני והשתתפות עתידיים
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 תפוצה. משתתף

 רחבי בכל התפלגו המשתתפים

 92-ו מחוז(, הנהלות 38/47) יפן

 הסכימו מוסדות 73-ב רופאים

 למרשם. לתרום

DISEASE MONITORING PROGRAM 

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


 

 
 
 

 במיופתיה הלוקים המטופלים 'איגוד היפני המטופלים ארגון נשיאת היא Oda Yuriko העורך: מאת מבוא

 .NMD-TREAT של המנהלים במועצת חברה גם והיא (,PADM) ’דיסטלית

 Yuriko משלה ערוץ מארחת והיא וב,ייוט בקהילת פעילה חברה היא  

(P0h5u49Q-www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa) עם וידאו סרטוני סדרת בו העלתהו( 

 הלוקה אדם נתקל שבהן יומיומיות בעיות של רחב מגוון סוקרים אלה וידאו סרטוני באנגלית(. כתוביות

 מהעץ. פרי לקטוף כמו פשוטה פעולה וגם ברכבת נסיעה למטוס, עלייה כגון פעילויות - EGN במיופתיה

Yuriko מחסומים נטולת סביבה לקידום החופשי זמנה רוב את מקדישה והיא ולנסוע, להסתובב מאוד אוהבת 

 את משתפת Yuriko למטה, כולו. בעולם אלא ביפן רק לא שריריות,-עצביות מחלות עם לאנשים ונגישה

 מבצעת. שהיא הנפלאה העבודה ואת התנסותה

 סטודנטית הייתי כאשר ,2002 בשנת היה זה ברגליי. חריגים שינויים לחוש התחלתי שנים, 20 לי מלאו כאשר

 כמיופתיה ידועה )כיום מעוטרים חללים עם דיסטלית במיופתיה כלוקה אובחנתי עת באותה באוניברסיטה.

GNE.) עצלנית שאני משום שזה חשבתי ברגליי. שחשתי בשינויים עצמי את יהאשמת תמיד האבחון, לפני - 

 מאוד לי שרווח האמת במדרגות. ועלייה שלי הכלב עם הליכה שחיה, כגון בפעילויות שהשתתפתי למרות

 גנטית. מחלה שזוהי לי הסבירו הרופאים כי אושר, שלי שהאבחון לאחר

 בתכנון לדון שלי הרופא אצל ביקרתי ,2005 בשנת 25-ה הולדתי יום לפני ממש

 היא GNE שמיופתיה לי אמר הוא השרירים. חולשת והתקדמות המשפחה

 אוטוזומלית במחלה מדובר כי מאוד קטן הוא בו ילקו שילדיי והסיכון גנטית מחלה

 הרופא היה. כך אם מאוד מיוחדת תופעה תהיה זו אחרות, במילים רצסיבית.

 שהמחלה משום ילדים ללדת יותר קשה יהיה המחלה, שבגלל לי אמר שלי

 ילד וללדת תחתןלה החלטנו ואני שלי החבר אז בגופי. חלקים בכמה התקדמה

 שבגידול הקושי למרות אייצ'י. שלי, הבן נולד מכן לאחר שנה האפשרי. בהקדם

 מאמינה אני מאחרים. עזרה ל הודות זאת לעשות שיכולתי תודה אסירת אני בני,

 על להתגבר אצליח חיים, שמחת על ואשמור לזולת הערכתי את אשכח לא שאם

 קושי. כל

 .2015 בשנת ואני אייצ'י שלי הבן בהוואי. בחוף

 PADM-ה הקמת
 באפריל 1-ב מטופלים ידי על הוקם PADM (www.npopadm.com)-ה

 )כולם חברים 128 כיום מונה והוא רווח, מטרת ללא כארגון 2008

 התחלנו כאשר בעיקרו הוקם PADM-ה במחלה(. הלוקים מטופלים

 ,GNE במיופתיה הטיפול בנושא המחקר אודות טובות חדשות לקבל

 למחלתי. תרופות או לטיפולים מורכבת גישה כל הייתה לא כן לפני שכן

 קבוצה ולהקים להתאחד זה בשלב החליטו יפניות קבוצות כמה

 היא PADM של העיקרית המטרה .PADM דברינו, את שתשמיע

 במגוון והממשלות בתחום הגורמים לצד לעבוד - לעתיד לתקווה להפוך

 ,GNE במיופתיה היום הלוקים םלמטופלי הנוגעות סוגיות של רחב

 של היומיומיים בצרכים לעמוד כדי סייגים ללא אקטואלי )מידע לדוגמה

 לתרופות )גישה בעתיד לצוץ העשויות סוגיות כן, כמו  מוגבלים(. אנשים

 המוביל הנירולוג יפן, במולדתי, נדירות(. למחלות רשתות יצירת בעתיד,

Nishino Ichizo Dr., מיופתיה בנושא מחקר בראש עומד GNE ובראש 

 פועלים שאנשים הידיעה למחלה. הקשורה תרופה של הפיתוח חזית

 לו. לצפות משהו לי העניקה שלנו, למחלה מרפא למציאת
 

 

 הישגים
 אחד שלנו. בהישגים גאים ואנו האחרונות השנים 9 במהלך קשות עמלנו

 הפרמצבטית החברה ,2009 באוגוסט 14-שב היה הללו מההישגים
.Ltd Co., Nobelphama מ מענק קיבלה-NEDO אנרגיות לפיתוח )הארגון 

-ל טיפולי גורם פיתוח על לעבוד להתחיל כדי חדשות( תעשייתיות וטכנולוגית
DMRV שם( למיופתיה אחר GNE ,)הוליך זה מעשי. לשימוש ביפן 

Nobelphama -ו פרמסוטיקלס באולטרג'נטיקס הנערכים הנוכחיים למחקרים
dLt Co.,. בסדר הקהל לתודעת להגיע גם הצלחנו אלה פעילויות במהלך 

 אנו התקשורת. באמצעי פורסם שלנו שהחזון לכך הודות יותר, נרחב גודל
 למיופתיה תרופה של אפשרי בייצור עניין הביעו תרופות שחברות שמחים

GNE, רבים. מני אחד שלב רק זה אולם 
 

 פעילות
 ביפן. GNE במיופתיה כלוקים חנושאוב מטופלים 300 ישנם להיום נכון

 לקו העולם ברחבי אנשים קומץ שרק אומר הווה נדירה, מחלה היא זו מחלה
 משהו לעשות שעלינו חשנו כמטופלים, ויקר. מורכב מאוד המחלה וחקר בה,
 מלבד דיסטלית. למיופתיה שקשור מה בכל לפחות המצב, את לשנות כדי

 פגישות סימפוזיונים, ערכנו לנו,ש במטרה לתמיכה מהציבור חתימות איסוף
 מאי ועד קידום, מסע מנהלים אנו 2008 מאפריל החל עגול. שולחן וועידות
 למשרדי נמסרה החתומה העתירה חתימות. מיליון 2.04 השגנו 2014

 מכך, כתוצאה ביפן. פה והרווחה העבודה למשרד המחויבים, הבריאות
 תומך PADM-ה ביפן. הנדיר כמחלה 2015-ב נרשמה הדיסטלית המיופתיה
 בתחום שינוי לחולל כדי קשות עמלים אנו טיפולים. ופיתוח קליניים במחקרים
 אנו שיחדיו משום אחרים, וארגונים קבוצות עם הפעולה שיתוף על ומברכים

 למחלה. המרפא את למצוא ויכולים יותר חזקים
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Oda Yuriko - היום עד שלי המסע 
 

http://www.youtube.com/
http://(www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q
http://www.npopadm.com/
http://www.enigata.com/
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Oda Yuriko - המשך - היום עד שלי המסע 

 הבאים השלבים

 למען רק אל שלנו, והמוגבלויות הקשיים את לפתור רוצים PADM-ב אנו

 אנו האחרים. המטופלים סוגי לכל אלא ,GNE במיופתיה הלוקים מטופלים

 כמה מכבר זה להגשים בחלקנו שנפל שמחים ואנו בפעילויותינו נמשיך

 שהן חושב אני תרופות, לקחת המטופלים( )אנו יכולנו לו ממטרותינו.

 ולכל אחרות נדירות למחלות גם אלא ,DMRV-ל רק לא תקווה יעניקו

 התקדמות משיגים הרפואה בתחום מומחים במחלות. הלוקים אנשיםה

 ליבנו בכל מאמינים אנו במחלה. הטיפול את ימצאו וחוקרים מרשימה

 מעודדים אנו ולכן נדירות, מחלות בנושא המערכת את לשנות ביכולתנו

 אנו מדעיות. דרך ופריצות המודעות את לקדם שביכולתן פעולות נקיטת

 הרפואית המערכת את לשנות במאמצינו המשמר על ודלעמ נמשיך מצידנו

 אנו פוסקת. בלתי תנועה תהיה שזו בתקווה אותה, המווסתים והחוקים

 לנו יסייע שזה בתקווה טיפול, במהרה למצוא לנו לסייע מהמדענים מצפים

 שלנו. המחלה על להתגבר

 PADM חברי וכמה .Nishino Dr עמיתיו, ,Nobelpharma. Shiomura Mr נשיא עם

 הרגשה
 חדשות היו אלה .22 בת כשהייתי GNE במיופתיה כלוקה אובחנתי

 במלואם חיי את לחיות החיובי, הצד את לראות למדתי אולם נוראיות,

 פעילויות. הרבה כך כל לעשות יכולה שאני משום מאושרת, ולהישאר

 שלי השרירים חשמלי. גלגלים בכיסא חיי את לחיות קשה לפעמים

 אני ממונע. גלגלים כיסא ללא לזוז יכולה לא אני כיום, ונחלשים. הולכים

 יכולים מאושרים שאנשים אמונה מתוך הדברים, כל את לעשות נחושה

 למועצת הצטרפתי לאחרים. מעצמם לתרום ביכולתם שבהם חיים לחיות

 שבעבודה לבי בכל מאמינה שאני משום NMD-TREAT של המנהלים

 שיועילו חדשים בטיפולים ובתמיכה בקידום לסייע נוכל משותפת

 שריריות.-עצביות במחלות הלוקים בקהילת למטופלים

 מזמנכם שהקדשתם תודה
 שלי. הסיפור לקריאת

 
Yoichi Yuriko, ו-Eiichi. 

  בכתובת המרשם נאמן עם קשר צרו ,DMP-GNEM של החדשות עלון של הבאה במהדורה שלכם בסיפור אחרים לשתף ברצונכם אם

nmd.eu-HIBM@treat 
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 2013 חתונה. במסיבת וחבריי משפחתי עם

PADM בתחרות יוקרתי בפרס זכתה Challenge Impact Google 

 לשנות רעיון עם יזמים לצוותי פרסים להעניק במטרה 2015-ב שנערכה

 היזמות בפסגת השתתפתי כן כמו אפשרי. שהכול ולהאמין העולם את

 .בהשתתפותו אירוע שעבר, בשנה בקניה שנערכה השישית העולמית

 

 התקדמות
 

 המספרים פירוש מה מה יודעים אתם - אינץ' 1.8 או סנטימטרים 4.5

 מסתובב אני כאשר בעצמי לעלות יכול לא שאני המדרגה גובה זה האלה?

 דמיינתי לא מעולם בריא, אדם הייתי שנים 10 לפני שלי. הגלגלים בכיסא

 ביפן גלגלים. בכיסא להיות של הנוחות אי עם להתמודד אצטרך אחד שיום

 רבים ובמקרים גלגלים, בכיסאות משתמשים מיליון 2-מ למעלה יש לבדה

 בעולם גלגלים לכיסאות גישה היעדר בשל לבתיהם מרותקים אלה אנשים

 יותר. קטן מחייה לאזור מוגבלים םרבי בתיהם, בתוך אפילו החיצוני.

 הכול, ומעל זהיר תכנון רציני, מחקר דורשת מוכרים לא למקומות נסיעה

 מפה ליצור היא זו בעיה עם ההתמודדות מדרכי אחת אומץ.

 בבירור לראות גלגלים בכיסאות למשתמשים שתאפשר אינטראקטיבית

 שלנו יוןהניס את לשתף לנו יאפשר זה ציבוריים. למקומות הגישה את

 מידע זהו החיצון. העולם את לגלות נוכל שבעזרתו וירטואלי מדריך וליצור

 תינוקות, עם לאמהות גלגלים, בכיסאות למשתמשים מפורט שימוש

 ולקשישים. בהליכונים למשתמשים

 יכולים אינם האלה האנשים כל כמעט

 רוצים אנו עצמם. בכוחות מהבית לצאת

 מגוונת אנשים קבוצת עם פעולה לשתף

 עולם ליצור המבקשת העולם, רחבי בכל

Barrier  בפרויקט תמכו אנא יותר. טוב

Project Map Free  

(hfree.org/englis-www.b)/, יסיר זה 

 הקטנים המכשולים, כל את מלפנינו

of Women  בסדרה הופענו והגדולים.

Vision, ערוץ של World NHK. סרטון 

 סנטימטרים 4.5 באנגלית. הוא הווידאו

 אולם ,רציני כסיפור לכם יישמע לא אולי

 המשתמשים עבורנו, ומלואו עולם זה

 גלגלים. בכיסאות

 בשנת שלי באוניברסיטה ,ואני בעלי

 שלי השני הספר עבור בצילום ,2015

 2014 בטוקיו. PADM וחבר Ultragenyx ונשיא מנכ"ל ,Kakkis Emil Dr עם

 גלובלית השפעה עם אתגרים
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