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 التطور في المشروع یستمر بمساعدتكم .DMP-GNEM برنامج في ومساھمتكم دعمكم على جمیًعا نشكركم
 ونأمل ھائالً. تقدًما فیھ حققنا رائًعا عاًما 2016 كان لقد المستمرة. مساھمتكم دون لیتحقق یكن لم الذي والنمو

 العلمیة. واإلنجازات الجیدة األخبار من المزید 2017 عام لنا یجلب أن
 

 
 :DMP-GNEM لبرنامج اإلخباریة النشرة من السادس اإلصدار في

 

 جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض عن السنویة )NDF( العضلیة العصبیة األمراض مؤسسة ندوة •

GNE الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي (االعتالل، "HIBM"( - تعلیق 

 تعلیق - GNE جین طفرات عن ناجمال العضلي االعتالل مرضى دعم مؤتمر •

 الرئیسیة لألحداث زمني تسلسل - GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض تاریخ •

 في )ER-Ace( اإلطالق ممتد أسینیورامیك لحامض التسویق ترخیص استعمال سحب :Ultragenyx تصریح •
 األوروبي االتحاد

 الجیدة والصحة الغذائیة الخیارات •

 دیساي روشاب – اآلن" حتى "رحلتي مشارك: قصة •

 
 

 
 
 

 dmp.com-www.gnem زیارة: ُیرجى ،GNE الجین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى سجل إلى لالنضمام
  بـ: االتصال ُیرجى )،GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد (برنامج DMP-GNEM حول المعلومات من لمزید

nmd.eu-GNEM@treat 
  patients/gnemwww.ultragenyx.com/ زیارة: ُیرجى ،Inc Pharmaceutical Ultragenyx شركة عن المعلومات من لمزید

 nmd.eu-www.treat زیارة: ُیرجى العضلیة، العصبیة األمراض حول معلوماتال من لمزید

 عام في والنجاح والسعادة الصحة دوام لكم نتمنى
2017 

   ).GNE )GNEM-DMP جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى رصد ببرنامج التداوي فریق بھا یتمركز التي المدینة متحدة.ال المملكة نیوكاسل، في المیناء رصیف من صورة

https://www.gnem-dmp.com/
mailto:GNEM@treat-nmd.eu
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http://www.treat-nmd.eu/


  
 

 
 

 

 العضلي االعتالل مرض عن )NDF( العضلیة العصبیة األمراض مؤسسة ندوة
 الوراثي) االشتمالي الجسمي العضلي (االعتالل GNE جین طفرات عن الناجم

  كالیفورنیا جامعة في 0162 سبتمبر 1 إلى أغسطس 31

 جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى ذلك في بما السنویة، الندوة لحضور أنجلوس لوس في 2016 أغسطس 31 في تقریًبا شخًصا 40 اجتمع
GNE، العضلیة العصبیة األمراض مؤسسة إدارة مجلس وأعضاء الصحیة، الرعایة ومقدمو )NDF،( .بًثا األول الیوم من الصباحیة الفترة كانت والعلماء 
 التالیة: بالعروض وتمیزت )،NDF( العضلیة العصبیة األمراض لمؤسسة الفیسبوك صفحة من مباشًرا

 یاجورج في الطبیة المختبرات من ھیجد مادوري الدكتورة قدمت •
 االعتالل مرضى في الطفرة وتحلیل DNA فحص على ركز عرًضا

 .GNE جین طفرات عن الناجم العضلي

  معھد من كوجیلنك آندي الدكتور ناقش •
(OPI) Institute Medicine Open وعلم والتعاون الدقیق "الطب 
 جمع على المعھد قدرات على الضوء وسلط الرقمي"، العصر في الجینوم
 العالم. أنحاء جمیع من عینات واختبار

 تصمیم عن عامة لمحة Ultragenyx من كروتشیك ستان قدمدكتور •
 والمرحلة الثانیة المرحلة :Ultragenyx في تنفیذھما یجري لدراستین

 لحامض الممتد اإلطالق وفعالیة سالمة تحدید إلى تھدفان واللتان ،الثالثة
 عن الناجم العضلي االعتالل مرضى في السیالیك) (حامض أسینیورامیك

 المتنقلین. GNE جین طفرات

 األمریكیة الوطنیة الصحة معاھد من ھاوزینج مارجان وناقشدكتور •
)NIH( عقار على السریریة الدراسات ManNAc، من أنھ إلى مشیًرا 

 .2017 عام في الدراسة من الثالثة المرحلة توظیف یبدأ أن المتوقع

 
 دكتور مع تعاونھا )NDF( العضلیة العصبیة األمراض مؤسسة أعلنت •

 في لألطفال Hospital Children’s Nationwide بمستشفى مندل جیري
 العالج مجال في الجدید للعقار البحثیة قبل المرحلة لبدء بأوھایو، كولومبوس

 .GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل یستھدف الذي الجیني

 وتعدیل الجیني العالج عن عاًما عرًضا برتوني كارمن دكتورة قدمت •
 الجین.

 أدارھا وقد للعلماء؛ فرعیة جلسات الظھیرة بعد فترة في األول الیوم استضاف
 على الحاصلة كیوباكي جریتشین المرضى اتجلس قادت حكیمي. جون الدكتور
 كلینمان جودي الصحیة الرعایة مقدمي جلسات وقادت النفس، علم في دكتوراه

 األسریة. والعالقات الزواج أخصائیة

 الیوجا، مع التكیف بتعلیمات الثاني للیوم الظھیرة الصباح/بعد فترة ندوة تمیزت
 كوھین. وزامیا كلیمنتس مارك ألقاھا التي التغذیة وحلقات واالستطالة، والتدلیك،

 ُیرجى )،NDF( العضلیة العصبیة األمراض مؤسسة عن المعلومات من للمزید
  www.curehibm.org زیارة:

 
 
 
 

 
 

 ثانًیا، .GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى الحتیاجات أفضل فھم توفیر أجل من والخبرات المعارف لتبادل للمرضى أوالً، للمؤتمر؛ ھدفان ھناك كان
 والعائالت. المرضى دعم في وتشارك ببعضھا متصلة المرضى مناصرة جماعات أكثر تصبح بحیث شبكات إنشاء على المساعدة

 عن فضالً  وإیطالیا، وألمانیا، والیابان، وإسبانیا، ریونیون، وجزر وھولندا، المتحدة، ةوالمملك الشمالیة، أیرلندا التالیة: والمناطق البلدان من المرضى عن ممثلون ھناك كان
 وجمعیة الیابان، في )PADM( القاصي العضلي االعتالل مرضى وجمعیة المتحدة، الوالیات في )NDF( العضلیة العصبیة األمراض مؤسسة التالیة: المرضى دعم منظمات
 إسبانیا. في Neuromusculare Enfermedades de Federaciónو إیطالیا، من اثیةالور العضلیة االعتالالت مرضى

 طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لمرض الحالي الفھم باریس في Neuromusculaire Pathologie de Reference de Centre من بیھاین دكتورة عرضت
 أودا یوریكو ناقشت إسبانیا. في والعضلیة العصبیة األمراض من یعانون الذین للمرضى ASEM ónFederaci أنشطة فیلجویریسو سواریز مونیكا قدمت .GNE جین

 الیابان في GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل من یعانون ممن فرد 100 تخدم والتي )،PADM( القاصي العضلي االعتالل مرضى جمعیة وتنمیة إنشاء
 سنوًیا. مرات 6 ویلتقون

 طیبة فرصة وفرت حیث ،GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى اآلخرین لألشخاص كبیرة قیمة تمثل مشاركتھم بأن للمؤتمر الحاضرون ضىالمر شعر
 تواجھ التي التحدیات یلتفاص ذاكرین النھار، خالل الشخصیة رحالتھم عن المرضى تحدث النادر. المرض نفس في یشتركون الذین لآلخرین الدعم وتقدیم الخبرات لتبادل

 على والحصول ذلك)، إلى وما المنزلیة التكیفات مثل (ألشیاء المالیة المساعدات تحدید في صعوبات وھي المرض. مع یعیشون عندما الرعایة ومقدمي واألسرة المرضى
 بلد. كل في یختلف ھذا أن وكیف اإلضافي، الرعایة/الدعم خدمات

 جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى لتشجیع محاولة في األخرى، والقطاعات المرضى ومنظمات المرضى، بین المستمر تعاونال من جزًءا االجتماع ھذا كان
GNE نبی المفتوح/العالقات/الشراكة التواصل من المتزاید المستوى ھذا سیؤدي والعضلیة. العصبیة باألمراض المصابین دعم مجموعات مع التواصل على وأسرھم 

 على للحصول patientadvocacy@ultragenyx.com بـ االتصال ُیرجى الصحیحین. والدعم للرعایة المرضى تلقي إلى بدوره المرضى ومنظمات المریض
 إضافیة. معلومات

 الناجم العضلي باالعتالل إصابتك تشخیص تم إذا المرضى. دعم مؤتمر مثل القادمة باألحداث قائًیاتل إعالمك سیتم ،DMP-GNEM ببرنامج التسجیل في مشارًكا بصفتك
 أو )،DMRV( مؤطرة فجوات مع القاصي العضلي االعتالل أو )،HIBM( الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي االعتالل باسم أیًضا (المعروف GNE جین طفرات عن

IBM ( الثاني النوع من الجسمي العضلي االعتالل أو )،Myopathy Nonaka( العضلي نانوكا اعتالل أو )،QSM( الرؤوس رباعیة ضلةللع المستبقي العضلي االعتالل
2 Type( الدراسة موقع زیارة طریق عن بذلك القیام یمكنك مسجل، غیر ولكنك )dmp.com-www.gnem( التسجیل. إلتمام بسیطة واتخط بضع واتباع  

 1 في المرضى دعم مؤتمر Ultragenyx استضافت
 بین جمع والذي بإسبانیا، ةبرشلون في 2016 أكتوبر

 المرضى. دعم ومنظمات الرعایة ومقدمي المرضى

 
 العضلي االعتالل عن لنتحدث

 إسبانیا برشلونة، - GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى دعم مؤتمر

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
http://www.curehibm.org/
mailto:patientadvocacy@ultragenyx.com
http://www.gnem-dmp.com/


 

 
 

 

 اآلن حتى الرئیسیة لألحداث زمني تسلسل - GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض تاریخ
 

 الطبي بالمركز (فخري) وأستاذ الشھیر العالمي األعصاب طبیب ھو أرجوف زوھار دكتور المحرر: من مقدمة
 أوالً  وصف وقد العضالت. باضطرابات طویلة فترة منذ یھتم الذي بإسرائیل، القدس في العبریة ھداسا بجامعة

 الوقت ذلك في إلیھ (مشیًرا 1984 عام في الیھود المرضى في GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل
 المستشار ھو أیًضا أرجوف دكتور الوراثي). الجسمي العضلي االعتالل أو الرؤوس رباعیة للعضلة بالمستبقي

 للمرض أفضل عالجات لتطویر بحثیة برامج ویقود ،Pharma Bioblast في التنفیذي للرئیس الخاص الطبي
 جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل تاریخ عن الشخصیة نشرتھ 2014 عام في أرجوف دكتور نشر النادر.
GNE من بدأت والتي اب،األعص مجال في المھنیة حیاتھ عمر ھي عاًما 35 إلى تمتد والتي الحالي، ووضعھ 

 الیوم. إلیھ وصلنا ما إلى للمریض السریریة المالحظة
 

 أرجوف زوھار دكتور
 

 حیث المتحدة المملكة في (مدینة تاین أبون نیوكاسل من أرجوف دكتور عودة بعد ،1979 عام في GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل تحدید رحلة بدأت
 مختبرات في )WHO( العالمیة الصحة منظمة زمالة باشر حیث )،GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد نامجببر التداوي فریق یتمركز
 عن الناجم العضلي االعتالل وتطویر اكتشاف في الرئیسیة النقاط أدناه الزمني الجدول یبین ماستالیا. فرانك والبروفیسور والتون جون اللورد تحت العضالت ضمور

 أرجوف. الدكتور نظر وجھة من GNE جین فراتط
 .107–110 ):2(33 أكتوبر؛ 2014 میول. أكتا أرجوف، زوھار العالجیة، التجارب إلى السریریة المراقبة من شخصیة رحلة العضلي: االعتالل من؛ مقتبس

 زمالة (بعد إسرائیل إلى أرجوف دكتور عاد وجیزة فترة بعد 1979
 المستشفى في رجالً  والتقى بریطانیا)، يف العالمیة الصحة منظمة

 جالس وھو حفیدتھ مع یلعب أنھ والحظ عمره، من الستین في
 المتحرك الكرسي على الجالس الرجل كان المتحرك. كرسیھ على
 وزن یدعم بینما (أفقًیا)، األمام إلى ساقیھ تمدید على قادًرا

 الساق من السفلي الجزء على جالسةً  كانت والتي حفیدتھ،
 غیر نشاط ھذا أن أرجوف دكتور الحظ الكاحلین). من (بالقرب

 متقدم، عضلي اعتالل من یعاني لشخص بالنسبة إطالًقا معتاد
 رباعیة العضلة في كبیرة قوة تتطلب الحركات ھذه أن حیث

 من أنواع بعدة تصاب التي عادةً  األولى العضلة (تكون الرؤوس
 ).المكتسب العضالت واعتالل العضلي الحثل

 (معروف خاص عدد في إلیھا توصل التي النتائج أرجوف دكتور نشر 1984 
 اللورد لمغادرة (تكریًما العصبیة العلوم مجلة من تذكاري) كتاب باسم
 27 تشخیص تم 1984 عام وبحلول أكسفورد). إلى نیوكاسل من التون

 ).QSM( الرؤوس رباعیة للعضلة المستبقي العضلي باالعتالل مریًضا
 في العیادات مرضى من تقاریر ھناك كانت التالیین العقدین مدى على

 التشابھ وبسبب مماثل، اضطراب من یعانون الذین العالم أنحاء جمیع
 )QSM( الرؤوس رباعیة للعضلة المستبقي العضلي االعتالل بین

 بدأ )،IBM2( الثاني النوع من االشتمالي الجسمي العضلي واالعتالل
 الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي العتاللا اسم حمل في المرض

)HIBM.( ونشر نوناكا أوكویا دكتور حدد تقریًبا نفسھ الوقت في 
 جدید. طرفي عضلي باعتالل المصابین الیابانیین المرضى عن تقریًرا

 واحد. مرض اسم تحت مًعا الحالتین ربط تم الحق وقتٍ  في
 

 

 في الرباعیة العضالت موقع
 اإلنسان جسم

   
  دیتشانت من والتون جون اللورد

 )2016 أبریل 1922 – 21 سبتمبر 16(
 البریطاني، واألكادیمي األعصاب عالم كان

 اللوردات. مجلس في جلس الذي واللورد

 نوعھا من الفریدة المتالزمة ھذه اكتشاف على سنوات ثالث مرت 1982
 یطلق بما مصابین مرضى 9 أرجوف دكتور وحدد مرة، ألول
 الرؤوس رباعیة للعضلة المستبقي العضلي االعتالل اآلن علیھ

)QSM.( أصل من تحدیدھم تم الذین المرضى جمیع وكان 
 یصیب عضلي اعتالل )1 جمیًعا: لدیھم وكان یھودي، إیراني
 العضالت ألیاف من مختلفة أرقام أظھرت خزعة )2و الكبار،
 من (منطقة الفجوات" من (منطقة مؤطرة" "فجوات تحوي

 ملخص في ذلك جاء العضالت). ألیاف في المرضیة تغیراتال
 (إسرائیل). طبریا في وإیطالیا إسرائیل بین مشترك اجتماع في

 )HIBM( الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي االعتالل أن إدراك جاء 1995 
 مرض الواقع في لكنھ نوعھ، من فریًدا سریرًیا تشخیًصا فقط لیس

 دكتورة بھ قامت الذي العمل من ذاتھ، دح في المعالم واضح وراثي
 وحدة عن مسؤولةً  المرحلة ھذه في كانت التي روزنباوم، میتراني ستیال

 في العبریة ھداسا بجامعة الطبي المركز في الجزیئي التشخیص
 روزنباوم، میتراني دكتورة مع العمل أرجوف دكتور یواصل إسرائیل.

 باسم المعروف ضالمر ربط في 1995 عام بحلول نجحت والتي
 الفارسي )QSM( الرؤوس رباعیة للعضلة المستبقي العضلي االعتالل
 ).9 (كروموسوم الجینوم في معین جیني خلل مع الیھودي،

 

 

 اإلسالمیة الجمھوریة
 ذات دولة ھي اإلیرانیة
 آسیا غرب في سیادة

  

 

 معھد الرئیس، الباحث روزنباوم. میتراني ستیال دكتورة
Savad Goldyne الجیني للعالج 
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 عقد روزنباوم، میتراني ستیال دكتورة لعمل مباشرة كنتیجة 1996
 المعاییر وضع تم حیث بإیطالیا، نابولي في خاص اجتماع

 االعتالل مرض تعرف التي المعاییر (مجموعة التشخیصیة
 إلى استناًدا )HIBM( الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي

 قبل من المتنحي العضلي االعتالل لھذا محددة) وراثیة خصائص
 عدد في ونشرت العالم، أنحاء مختلف من الخبراء من مجموعة

 اإلیطالیة. Myologica Acta مجلة من خاص

 أسماء ھناك كانت ،1979 عام في األولي أرجوف دكتور اكتشاف منذ 2014 
 جمیع يف البحثیة المجموعات استمرت وقد لالضطراب، متعددة تاریخیة

 ارتباك زیادة ذلك سبب وقد الیوم. حتى استخدامھا في العالم أنحاء
 دكتور ذلك في (بما االتحاد اقترح لذا والباحثین، والمرضى األطباء

 عن الناجم العضلي "االعتالل االضطراب تسمیة إعادة أرجوف)
 الوحید ھو النھایة في االسم ھذا یصبح أن ویؤمل ".GNE جین طفرات

 العالم. أنحاء جمیع في الحالة لھذه المستخدم

 

 

 جین طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل أخرى أسماء  
GNE 

 ھي العضالت ألمراض شیوًعا األسماء أكثر كانت بینما
 أو ،GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل
 )،HIBM( الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي االعتالل

 یلي: بما أیًضا إلیھ یشار قد أنھ إال

 مؤطرة فجوات مع القاصي العضلي االعتالل
)DMRV( 

 الرؤوس رباعیة للعضلة المستبقي العضلي االعتالل
)QSM( 

 النوع من الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي االعتالل
 )HIBM2( الثاني

 الثاني النوع من االشتمالي الجسمي العضلي االعتالل
)IBM2( 

  )Nonaka Myopathy( العضلي انوكان اعتالل

 

 مختبر في دكتوراه طالبة وھي أیزنبرج، إیریس حددت 2001
 یسمى جین شفرة في الطفرات روزنباوم، میتراني البروفیسورة

"N-إیبیمیراز/ أمین غلوكوز أسیتیلN-كیناز" منوسامین أسیتیل 
 الخلل. یسبب الذي المرض أنھا على )GNE جین علیھ (یطلق
 الذي المرض أن تحدید في أساسًیا دوًرا االكتشاف ھذال وكان
 المؤطرة الفجوات مع القاصي العضلي االعتالل علیھ یطلق

)DMRV،( الواقع في ھو الیابان، في العضلي نوناكا اعتالل أو 
 الوراثي االشتمالي الجسمي العضلي االعتالل حالة نفس

)HIBM.( أكیدت اآلن الممكن من أصبح الجین، اكتشاف بعد 
 االشتمالي الجسمي العضلي "االعتالل لمرضى السریري الوصف
 الفجوات مع القاصي العضلي االعتالل / )HIBM( الوراثي
 العالم أنحاء جمیع في البلدان من العدید في )"DMRV( المؤطرة

 150 من أكثر (ھناك الجزیئیة الجینیة االختبارات طریق عن
 للمرض). تسبب اآلن حتى طفرة

 
2016 

 ومنظمات الباحثین مع وثیق بشكل العمل أرجوف دكتور یواصل
 طفرات عن الناجم العضلي االعتالل عالج لتطویر المكرسة المرضى

 التوزیع الثانیة، المرحلة دراسة في الرئیس الباحث وكان .GNE جین
 اإلطالق ممتد أسینیورامیك حامض في والتحكم العشوائي،

 تجربة حالًیا تدیر التي ،Ultragenyx مع أرجوف دكتور تشاور كما
 في الممر" "مراقبة أن یأمل أنھ قال ھذا مع الحالة. ھذه في متقدمة عالج

 العالج. إلى قریب وقت في ستؤدي 1979 عام

 أسینیورامیك لحامض التسویق ترخیص استعمال سحب Ultragenyx تعلن
 األوروبي االتحاد في )ER-Ace( اإلطالق ممتد

 
 األدویة وكالة من المشروط )MAA( التسویق ترخیص استعمال سحبت أنھا Inc Pharmaceutical Ultragenyx شركة أعلنت – 2016 وفمبرن 11 في

 الموافقة .GNE جین طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل المصابین البالغین المرضى لعالج )ER -Ace( اإلطالق ممتد أسینیورامیك لحامض )EMA( األوروبیة
 اعتمد التأكیدیة. الدراسات من االنتھاء یتم بینما للمرضى الخطیرة االضطرابات عالج أدویة بتوفیر تسمح التي األوروبي االتحاد في المستخدمة التسمیة ھي المشروطة

 المنتجات لجنة اجتماع خالل تسجیلیة. كدراسة البدایة من مصممة تكن لم والتي بالشركة، الثانیة المرحلة دراسة من بیانات على المشروط التسویق ترخیص استعمال
 ھذا في الموافقة لدعم األدلة من كافًیا كًما توفر لم ولكنھا مشجعة، كانت الثانیة المرحلة دراسة أن إلى CHMP لجنة أشارت )،CHMP( البشري لالستخدام الطبیة
 استعمال لتقدیم وتخطط ،ER -Ace آثار لتأكید بالكامل، المسجلة العالمیة الثالثة حلتھامر دراسة من فعالة إضافیة بیانات على للحصول Ultragenyx تعتزم الوقت.

 في حالًیا المشاركین للمرضى تبعات توجد ال .2017 عام من الثاني النصف في الدراسة ھذه من بیانات توفر بعد الكاملة الموافقة على للحصول تسویق ترخیص
 الثالثة للمرحلة دراستنا“ ،Ultragenyx ورئیس التنفیذي والرئیس ،الدكتوراه وشھادة الطب، في دكتوراه كاكیز، دي إمیل قال .ER-Ace على الدراسات

 وھمي دواء وفترة رئیسیة نھایة نقطة مع أكبر تجربة خالل من الثانیة، المرحلة دراسة في شوھدت التي المشجعة النتائج تأكید إلى وتھدف طریقھا في ماضیة
" من كامالً  أسبوًعا 48 لمدة تستمر  الموھن". المتقدم العضلي المرض بھذا المصابین للمرضى المحتمل العالج ھذا بتوفیر ملتزمون "نحن .الدراسة

 )?ReleaseID=998999www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm( كامالً: الصحفي البیان
 nmd.eu-gnem@treat على الدراسة فریق مراسلة ُیرجى اإلعالن، ھذا حول أسئلة أي لدیك كانت إذا
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 الجیدة والصحة الغذائیة الخیارات
 مقدمة
 تغذیة إلى األعمار مختلف من البالغون یحتاج الوقت. مرور مع الیومیة الحیاة من معینة جوانب على GNE جین راتطف عن الناجم العضلي االعتالل مثل نادرة وعضلیة عصبیة حالة وجود یؤثر

 االعتالل من نونیعا الذین األشخاص حاالً. أحسن أنك تشعر ویجعلك جیدة صحة على للحفاظ مھمة وسیلة الصحیة العادات على الحفاظ وُیعد وأجسامھم، حیاتھم تغیرت كلما مختلف بدني ونشاط
 مًعا وضعنا السؤال، ھذا عن لإلجابة محاولة في الصحي؟ الغذائي النظام ھو ما العیادة، في سؤالھم یتم ما وغالًبا األفراد. بقیة مثل الغذائیة المتطلبات نفس لھم GNE جین طفرات عن الناجم العضلي

 طبیة. نصیحة لیس نھأ المالحظة ُیرجى - مفیًدا تجده قد الذي المختصر، الدلیل ھذا
 وزیادة السمنة، التغذیة: سوء أشكال جمیع یمنع وقد مًعا. والجسدیة النفسیة الصحة زیادة على یساعد ثابت، جسم وزن على والحفاظ متوازن، صحي غذائي نظام اتباع أن والمعروف الموثق من

 العظام. وھشاشة السرطان، أنواع وبعض الدماغیة، والسكتة القلب، وأمراض السكري، ضمر مثل المعدیة، غیر األمراض من الحمایة على ویساعد الوزن، ونقص الوزن

 نظامك تعدیل في ترغب كنت إذا ما لتحدید الوزن نطاق في تقع أین تعرف أن ترید قد
 المقیاس الحركة. من الحد مع الوزن على الحفاظ أو الوزن، زیادة/نقص إما الغذائي،

 الجسم كتلة مؤشر ھو ذلك لتحدید الصحیین مھنیینال قبل من المستخدم الشائع
 )BMI: مفید أمر ھذا أن حین في ،))مربع متر( الطول جرام)/مربع (كیلو الوزن 

 بالنسبة الخصر، محیط مثل موثوقیة، أكثر مقیاس ھناك یكون قد للبعض، بالنسبة
 استشارة ىُیرج .2الحركة على المساعدة الوسائل على كثیًرا یعتمدون الذین لألشخاص

 أنسب ھو عما المشورة تقدیم على قادًرا سیكون والذي التغذیة، اختصاصي أو الطبیب
 لك. بالنسبة

 المتوازن؟ الصحي الغذائي النظام ھو ما
 طاقة تبذل أن یجب أنك یعني تبسیًطا، المصطلحات أكثر في صحي وزن على الحفاظ

 من أكبر طاقة تبذل أن یجب الوزن، إنقاص ترید كنت إذا أكثر. طعاًما تناولت كلما أكبر
 الطاقة من أكثر طعاًما تتناول أن یجب الوزن، زیادة ترید كنت إذا تتناولھ. الذي الطعام

 تبذلھا. التي
 الخمس نسب لوصف توضیحیة صورة ھو )1 (شكل guide3 Eatwell دلیل

 على قادًرا لتكون الیوم، مدار على تناولھا یتم أن یجب التي الرئیسیة غذائیة مجموعات
 على بناءً  بإنجلترا، العامة الصحة وكالة من مقدمة وھي صحي. غذائي نظام تحقیق
 )،COMA( الغذائیة للسیاسة الطبیة الجوانب (لجنة العلمیة اللجان من مستفیض بحث

 بصفة الغذائیة المعلومات نشر بھدف ))SACN( للتغذیة العلمیة االستشاریة اللجنة
 أن إال آخر، إلى بلد من قلیالً  النصیحة تختلف قد .4المتحدة المملكة لسكان أساسیة

 وتتماشى العالم، مستوى على عامة بصفة نفسھا ھي المروجة الرئیسیة التغذیة توصیات
 .9،8،7،6،5العالمیة الصحة منظمة بھا أوصت التي تلك مع

 Guide Eatwell دلیل :1 الشكل

 

 ھي: الرئیسیة التغذیة رسائل
 تكون التي تلك ھي المغذیة الغنیة األطعمة الحراریة. السعرات حدود في االحتیاجات لتلبیة )،1 والجدول 1 (الشكل الغذائیة المجموعات جمیع خالل من ومغذیة، متنوعة غنیة أطعمة على التركیز

 في مثالیة وھي بدونھا. أو والصودیوم المكررة والنشویات المضافة والسكریات الصلبة الدھون من القلیل مع إیجابیة، صحیة تأثیرات لھا التي المواد من وغیرھا والفیتامینات بالمعادن جًدا غنیة
 إلى الملح تناول نم الحد • یلي: ما عالمًیا تردیدھا یتم لكن أدناه، الجدول في مذكورة الغیر األخرى المھمة الرئیسیة التوصیات تشمل الغذائیة. األلیاف مثل المھمة بالمواد لالحتفاظ الطبیعیة أشكالھا

 الخاصة. إمكانیاتك حدود في جسدًیا نشیًطا كن • جرام/یوم 5 من أقل
 الرئیسیة الغذائیة التوصیات :1 جدول

 النشویة الكربوھیدرات إلى وجبتك في استند
 یزید ما الكاملة الحبوب من النشویة الكربوھیدرات تمثل أن یجب
 الجذریة، الخضروات ملوتش تتناولھ. الذي الطعام ثلث على قلیالً 

 اختر .البیضاء والذرة والحبوب، والمعكرونة، واألرز، والخبز،
 عندما بقشرھا) البطاطس تناول (أو الكاملة الحبوب أصناف
 تساعدك أن ویمكن األلیاف، من المزید على تحتوي فھي تستطیع:

 أطول. لفترة بالشبع الشعور على

 5 أدنى بحد رواتوالخض الفاكھة من متنوعة تشكیلة تناول 
 یومًیا حصص

 الفاكھة من قطعتان 
 أصغر بجزء وُینصح جراًما، 80 حوالي عادةً  الحصة تكون

  المركز السكر لمحتوى نظًرا المجففة الفاكھة من
 عصیر من مل 150 كوب صغیرة)، جراًما/قطعة 30(

 الفاكھة
 الخضروات من حصص ثالث

 طعام عقمال ثالث أو جراًما 80 على تشتمل واحدة حصة
 الخضار من ممتلئة

 بالكالسیوم الغنیة األلبان بدائل أو األلبان مصادر تشمل 
 للكالسیوم غنًیا مصدًرا ھذه وتوفر الغذائي. نظامك في الكریمي والجبن والزبادي الجبن تشمل

 ویمكنك المشبعة، والدھون الدھون عالیة األلبان منتجات بعض تكون قد والفیتامین. والبروتین
 الدھون. في أقل أصناف اراختی

 بھا: الموصى الوجبات
 جراًما) 30( الثقاب علبة بحجم جبن

 صغیر زبادي
 اللبن من لتر 1/3

 مصادر من یتحسسون الذین ألولئك بالنسبة األلبان منتجات غیر للكالسیوم أخرى مصادر
 الالكتوز:

 والخبز، والحبوب، المقویة، العصائر •
 تشوي، بوك (كالي، الربیع وخضرة والقرنبیط بالعظام، السلمون وسمك المعلب، السردین •

 والكرنب).

 والبنغریق. الصویا وزبادي الكالسیوم، كبریتات مع الصویا فول من المصنوعة الصویا منتجات •
     

 البروتین
 والدواجن، الحمراء اللحوم من والجلد الزائدة الدھون أزل طري: لحم

 تناول یقتصر أن ینبغي المثالیة، ةالناحی من اإلمكان. قدر القلي وتجنب
 لحم (سجق المصنعة اللحوم األسبوع. في مرتین على الحمراء اللحوم

 ویجب الملح من جًدا مرتفعة كمیة على تحتوي الباردة) واللحوم الخنزیر
 باعتدال. تناولھا
 جزء أیًضا ھما والبازالء الفاصولیا :والعدس) (الفاصولیا/البازالء البقول

 الذي للبروتین كبیًرا مصدًرا توفران ألنھما الخضروات مجموعة من
 بشكل األلیاف من مرتفعة وكمیة الدھون من جًدا منخفضة كمیة على یحتوي
 طبیعي.

 أن بد ال والتي أسبوعًیا السمك من وجبتین إدراج حاول البحریة: المأكوالت
 السلمون، وسمك والماكریل، والتونة، المدخن، (السمك زیتیة تكون

 جراًما) 140( واألنشوجة) الرنجة،و

 الكریمیة واألطعمة الزیوت 
 عباد أو (الزیتون، المشبعة غیر الكریمیة واألطعمة الزیوت اختر

 أصناف تجنب وحاول النباتیة)، الزیوت أو اللفت، بذور أو الشمس،
 تستغنِ  ال النباتي. والسمن والسمن الزبدة مثل المشبعة/الَمْفروقة الدھون

 5 تبلغ صغیرة كمیة ضع ولكن الغذائي، النظام في نھائًیا نالدھو عن
 بالطاقة. جًدا غنیة إنھا إذ صغیرة، ملعقة 1جرامات/

 السكر
 مكعبات) 7( یومًیا السكر من جراًما 30 من أكثر تناول بعدم ینصح

 أضعاف 2-3 المتوسط في المتحدة المملكة في األفراد یتناول للبالغین،
 في الموجودة السكر كمیة معرفة الصعب من یكون وقد الكمیة. ھذه

 ُینصح األطعمة. ملصقات من التحقق الضروري فمن لذا األطعمة،
 ویشیر الغذائي، النظام في كبیر بشكل المعلبة األغذیة من بالحد عموًما

 السكریة. والمشروبات والبسكویت، والكعك، الحلویات، إلى عادةً  ذلك

 

 

 السوائل
 كوب) لكل مل 240 (حوالي

 الكحول استھالك من قلل
 األسبوع، في وحدة 14 إلى

 األسبوع في یومین واجعل
 فیھما تتناولھ ال األقل على
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 یومًیا

 قلیل واللبن المیاه،
 والمشروبات الدھون،
 بما السكر، من الخالیة

 والقھوة الشاي ذلك في
 ھذا ضمن تدخل كلھا

 النطاق.
 الفاكھة عصیر من قلل

 ما إلى المشروبات و/أو
 مل 015 مجموعھ

 یومًیا.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250131/1/9789241511247-eng.pdf
http://www.nhs.uk/Livewell/Disability/Pages/weight-loss-wheelchairs.aspx
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528193/Eatwell_guide_colour.pdf%20
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547050/%20government__dietary_recommendations.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547050/%20government__dietary_recommendations.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_introduction.pdf
http://ninindia.org/dietaryguidelinesforninwebsite.pdf
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/en/


 

 
 

 
 

 دیساي روشاب - اآلن حتى قصتي
 

 االعتالل عضالت بتلف حالتھ تشخیص تم 2011 عام وفي الھند، من دیساي روشاب
 الجسمي العضلي االعتالل باسم أیًضا والمعروف ،GNE جین طفرات عن الناجم العضلي

GNEM- ببرنامج دوليال التسجیل في حالًیا یشارك وھو ).HIBM( الوراثي االشتمالي
DMP، أنحاء جمیع في النادر المرض لھذا والتوعیة والتثقیف التعاون في یشارك كما 
 - نفسھ عن القصص بعض ویشارك الحالة مع الحیاة عن یلي ما في روشاب یتحدث العالم.
 الدراسة. مرضى جمیع تمثل وال بھ، خاصة تجارب ھي روشاب تجارب أن مالحظة ُیرجى

 

 كنت حیاتي. في كامل تغییر إلى سیؤدي سیحدث ما أن مدرًكا غیر الجامعة، في الدراسة من األخیرة السنة في كنت عندما باألمس كان لو كما كذل یبدو
 يدراست أثناء الریاضیة. األنشطة وأمارس جًدا جیدة بصحة طفولتي منذ أتمتع كنت ھو. ما أعرف ال ولكني جسدي، في یحدث غریًبا شیًئا أن أعرف

 لم غریب"، بشكلٍ  أسیر "لماذا أصدقائي سألني عندما وبالتالي الریاضیة، األلعاب وأمارس تماًما السباحة أجید كنت المرض ھذا ظھور وقبل الجامعیة
 طبیًبا. استشر ولم ذلك وتجاھلت لجسدي بالنسبة األمور تسوء أن تقبل أستطع

 
 ھداسا مستشفى موقع في كاراكو واألستاذ وأنا أرجوف، واألستاذ والدي،

 بإسرائیل القدس في الطبیة

 أنني فجأة الحظت عاًما)، 20 یبلغون (الذین أصدقائي مع نزھة خالل الریاضة ألعب كنت بینما
 مما اآلن، تماًما ملحوًظا الطبیعي غیر والجري السیر نمط أصبح الجري. في صعوبات من أعاني
 من العدید وإجراء األطباء من العدید إلى ذھابال بعد الطبیب. لزیارة أخذتني التي أمي أقلق

 عني أخفى مؤكًدا. نوعھ یكن لم ولكن العضالت، في مرض لدي أن لوالدي قیل االختبارات،
 تخرجي. إكمال من أتمكن حتى لمصلحتي األمر والداي

 لزیارة 2010 عام في باریس في العضالت علم معھد إلى ذھبت الھند في حالتي تشخیص بعد
 مشوًشا كنت لي. صدمة بمثابة حالتي تشخیص وجاء دقة. أكثر لتشخیص بیھین أنطوني رالدكتو
 مثل في عالج. لھ لیس العضالت في نادر مرض من أعاني ألنني الدموع، وأذرف ومحطًما تماًما
 عنھ التعبیر یتم أن من أبعد واإلحباط العذاب كان الوقت، ذلك في عاًما 21 یبلغ الذي العمر ھذا

 الثانیة. من جزءٍ  في أحالمي جمیع تحطمت حیث ات،بالكلم

 عن الناجم العضلي االعتالل حول المعلومات من المزید عن أبحث بدأت لقد البكاء. من جدوى ال بأنھ نفسي أقنعت حالتي، تشخیص من وجیزة فترة وبعد
 عام وفي المرض. عن المزید لفھم العالم أنحاء جمیع في ءوالعلما المرضى مجموعات مع التواصل في وبدأت اإلنترنت، شبكة على GNE جین طفرات
 ذھبت .Ultragenyx تدیرھا التي السیالیك لحامض السریریة التجارب لتقییم وھمي بدواء المراقبة الدراسة بدایة عن لسماعي بالراحة شعرت 2012

، من بدعم المتحدة الوالیات إلى  التجربة. مكان )،UCLA( جلوسأن لوس في كالیفورنیا بجامعة والتحقت والديَّ
 یفھموا لن أنھم أعرف كنت كما الحرج، بسبب ضعفي مشاركة أرید أكن لم البدایة في لي. حدث عما مجتمعي في الناس من الكثیر سألني الوقت ھذا أثناء

 ومشاركة فھمھم وساعدني العالم، أنحاء میعج في والعلماء المختلفة المرضى جماعات مع والتواصل السفر بدأت الحل. ھو لیس الھروب لكن - تعقیداتھ
 بكثیر. أفضل بطریقة وقبولھا نفسي عن التعبیر في المنصات مختلف على تجربتي

 أنحاء جمیع من GNE جین طفرات عن الناجم العضلي االعتالل على یعملون الذین الباحثین/العلماء كبار التقي بأن جًدا محظوًظا كنت لقد رحلة، من یالھا
 ورفع والتثقیف التعاون أجل من والعمل اآلخرین المرضى وإرشاد لمساعدة أتطلع وأنا بالمسؤولیة، شعوًرا لدي ذلك استحضر وقد توجیھاتھم. وأتلقى العالم

  سمىت منظمة وأنا وأسرھم المرضى من قلیل عدد شكل المشترك، الھدف ھذا مع عالج. إلى التوصل ھو مشترك ھدف مع النادر، المرض بھذا الوعي
"International Myopathy GNE" )myopathy.org-www.gne( العضلي باالعتالل المتعلقة المختلفة الجوانب ودعم لمساعدة الھند في 

 .GNE جین طفرات عن الناجم

 
 الرئیس كاكیس إمیل الدكتور مع أنا

 في Ultragenyx لشركة التنفیذي
 2012 عام وائلأ

 یوم كل كان المستقبل. في التغییر ینتظر مما الكثیر وھناك كثیرة، أشیاء تغیرت ،2008 عام في المرض ھذا ظھور بدایة منذ
 ھناك یكون وسوف اإلیمان، فیھا فقدت أیام ھناك كانت بعد. یأت لم والمزید حیاتي، في التحدیات من جدیدة مجموعة یجلب
 ھو بتغییره، المرض لھذا السماح سأرفض الذي الوحید الشيء العسیرة، الرحلة ھذه في المستقبل. في األیام ھذه من الكثیر

 نحو. أفضل على للنمو قدراتي ودفع الحیاة، بنعمة الكامل اعتزازي

 في مسجلة مالیة شركة في استثماري كمحلل كامل بدوام أعمل أنا الیوم
 بھ، القیام یمكنني ما على تركیزال اخترت یأتي. حین یوم كل وأغتنم الھند،
 أستطیعھ. ال ما على ولیس

 قصتي! لقراءة الوقت القتطاعك شكًرا

 

 دیساي روشاب

 إسرائیل في المتوسط البحر فوق بالمظالت

 الھند في محل تاج أمام لي صورة

 

http://www.gne-myopathy.org/

