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 پروژه پیشرفت و بھبود روند ،شما کمک بھ .سپاسگزاریم DMP-GNEM با ھمکاری و حمایت بابت شما ھمھ از

 ما و بود ای العاده فوق سال 2016 .نبود پذیر امکان شما پیوستھ حمایت بدون ھدف این بھ دستیابی .دارد جریان
 .باشیم علمی پیشرفت و خوب رویدادھای شاھد 2017 سال در کھ امیدواریم .بودیم چشمگیری پیشرفت شاھد

 
 

 :DMP-GNEM خبرنامھ از 6 شماره در
 

 بازخورد - NDF (HIBM) GNE میوپاتی ساالنھ گردھمایی •

  بازخورد - GNE میوپاتی بیماران از حمایت نشست •

 مھم رویدادھای زمانی خط - GNE میوپاتی تاریخچھ •

 اسنورامیک اسید مدت-بلند انتشار برای یابیبازار مجوز درخواست گرفتن پس :Ultragenyx اطالعیھ •
)ER-Ace( اروپا اتحادیھ در 

 بھداشت و غذایی ھای گزینھ •

 Desai Rushabh - »اینجا تا من سفر« :کننده شرکت داستان •

 
 

 
 
 

 کنید مراجعھ dmp.com-www.gnem بھ GNE بیماران فھرست بھ پیوستن برای
 GNEM@nmd.eu-treat بگیرید: تماس زیر مراجع با DMP-GNEM درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 کنید مراجعھ patients/gnem www.ultragenyx.com/ بھ Ultragenyx دارویی شرکت درباره بیشتر اطالعات کسب برای
 کنید مراجعھ nmd.eu-www.treat بھ ،NMD-REATT درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 موفقیت و شادکامی تندرستی، 2017 سال در شما برای
 آرزومندیم

   .است فعال آن در DMP-GNEM درمانی گروه کھ شھری .بریتانیا نیوکسل، در بارانداز تصویر

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


  
 

 
 

 

 NDF (HIBM) GNE میوپاتی ساالنھ گردھمایی
 UCLA 2016@ سپتامبر 1 - آگوست 31

 

 برای 2016 آگوست 31 روز در درمانی خدمات دھندگان ارائھ و دانشمندان ،NDF ھیات اعضای ،پرستاران ،GNE میوپاتی بیماران جملھ از تن 40 حدود
 شامل بخش این .شد پخش NDF فیسبوک صفحھ از زنده صورت بھ اول روز صبحگاھی بخش .آمدند مھ گرد آنجلس لس در ساالنھ نشست این در حضور

 :بود زیر ھای سخنرانی

 آزمایش درباره Genetics Emory از Hegde Madhuri دکتر •
DNA میوپاتی در جھش تحلیل و GNE کرد سخنرانی. 

 بھ )OMI) Medicine Open موسسھ از Kogelnik Andy دکتر •
 »دیجیتال عصر در ژنومیک و ھمکاری ،دقیق پزشکی« موضوع بررسی

 دنیا سراسر از نمونھ آزمایش و آوری جمع برای OMI ھای قابلیت و
 .پرداخت

 درباره کلیاتی ارائھ بھ Ultragenyx از Krolczyk Stan دکتر •
 برای کھ ،3 فاز و 2 فاز :پرداخت Ultragenyx جاری پژوھش دو طراحی

 در )سیالیک اسید( آسنورامیک اسید ممتد انتشار کارآیی و ایمنی تعیین
 .است شده گرفتھ نظر در سیار GNE بیماران

 بررسی بھ )NIH( بھداشت ملی موسسھ از Marjan Huizing دکتر •
 بیمارگیری فرآیند کھ کرد اشاره و پرداخت ManNAc بالینی مطالعات

 .شود آغاز 2017 سال در است قرار 3 فاز مطالعھ

 
• NDF دکتر با ھمکاری شروع از Mendell Jerry ملی بیمارستان از 

 در جدید داروی درباره مقدماتی تحقیقات کار OH .داد خبر کلمبوس در کودکان
 .کرد خواھد آغاز را GNE میوپاتی و درمانی ژن حوزه

 ارائھ ژن ویرایش و درمانی ژن درباره کلیاتی Bertoni Carmen دکتر •
 .کرد

 جلسات این .بود دانشمندان آموزشی کارگروه میزبان اول روز عصرگاھی بخش
 دکتر ھدایت با بیماران ویژه جلسات .کرد می اداره Hakimi John دکتر را

Judy  ھدایت با پرستاران ویژه جلسات و ،Kubacky chenGret ،شناس روان
Clingman،MFT ، شد برگزار. 

 ،یوگا تطبیقی آموزش شامل گردھمایی دوم روز عصرگاھی/صبحگاھی بخش
 و Clements Mark مدیریت با کھ بود تغذیھ ھای کارگاه و کشش ،ماساژ

Cohen Zamia شد برگزار. 

  :کنید مراجعھ زیر منابع بھ ،NDF درباره بیشتر اطالعات کسب برای
www.curehibm.org 

 
 
 
 

 
 

 ییھا شبکھ ،کھ این دوم .بگذارند اشتراک بھ GNE میوپاتی بیماران نیازھای بھتر شناساندن برای را خود تجربھ و دانش بیماران کھ این نخست :کرد می دنبال را ھدف دو نشست این
 .بگیرد شکل ھا خانواده و بیماران از حمایت و حمایتی ھای گروه بین بھتر ارتباط ایجاد برای

 ھای سازمان از تعدادی نیز و ایتالیا و آلمان ،ژاپن ،اسپانیا ،ریونیون جزایر ،ھلند ،بریتانیا ،شمالی ایرلند :داشتند شرکت نشست این در زیر مناطق و کشورھا از بیماران نمایندگان
Federación و ،ایتالیا Equilibristi Gli Associazione ،ژاپن )PADM( دیستال میوپاتی بیماران انجمن ،متحده ایاالت )NDF( عضالنی-عصبی بیماری بنیاد :بیماران از حمایت

 Neuromusculare Enfermedades de)ASEM( اسپانیا. 

 Felgueroso Suárez Mónica .کرد سخنرانی GNE میوپاتی از جاری برداشت درباره پاریس omusculaireNeur Pathologie de Reference de Centre از Behin دکتر
 100 بھ کھ PADM پیشرفت و ایجاد درباره Oda Yuriko .کرد سخنرانی اسپانیا در عضالنی-عصبی مشکالت دچار بیماران ویژه ASEM Federación ھای فعالیت درباره کلیاتی
 .آیند می ھم گرد سال در بار شش بیماران این .کرد سخنرانی ،کند می رسانی خدمت ژاپن در GNE تیمیوپا دچار بیمار

 تجربیات تبادل برای فرصتی نشست این .است ارزشمند بسیار آنان ھای خانواده و GNE میوپاتی بھ مبتال بیماران بین ارتباط ایجاد کھ بودند باور این بر نشست در کننده شرکت بیماران
 .کردند صحبت پرستاران و ھا خانواده ،بیماران روی پیش ھای چالش و روزانھ شخصی تجربیات درباره بیماران .کرد فراھم نادر بیماری این بھ مبتال افراد دیگر حمایت از استفاده و
 .شد بررسی مختلف کشورھای در تکمیلی حمایتی/مراقبتی دماتخ بھ دسترسی و )خانھ سازگارسازی مانند مواردی برای( مالی ھای کمک شناسایی بھ مربوط مشکالت ویژه بھ

 گروه با ارتباط ایجاد بھ آنان ھای خانواده و GNE میوپاتی بیماران تشویق ھدف با کھ بود صنایع و بیماران حامی ھای سازمان ،بیماران بین پیوستھ ھای ھمکاری از بخشی جلسھ این
 بھ مناسب حمایت و مراقبت ارائھ بھ بیماران حامی ھای سازمان و بیماران بین ھمکاری/رابطھ/اتصال/ارتباط از گسترده سطح این .دش برگزار عضالنی-عصبی بیماران طرفدار ھای

 .یریدبگ تماس patientadvocacy@ultragenyx.com با بیشتر اطالعات کسب برای .شود می منجر بیماران

 دیگر نام با( GNE میوپاتی بھ مبتال اگر .شوید می آگاه بیماران از حمایت نشست مانند آینده رویدادھای از خودکار طور بھ DMP-GNEM ثبت دفتر در کننده شرکت عنوان بھ شما
HIBM،DMRV ،QSM ، یا نوناکا میوپاتی IBM پژوھش سایت وب بھ مراجعھ با را کار این توانید می ،شیدبا نکرده نام ثبت ھنوز ولی باشید شده داده تشخیص )2 نوع 

)dmp.com-www.gnem( دھید انجام ساده مرحلھ چند کردن طی و.  

Ultragenyx بارسلون شھر در 2016 اکتبر 1 روز در 
 بیماران، .بود بیماران از حمایت نشت میزبان اسپانیا

 نشست این در بیماران از حمایت ھای سازمان و پرستاران
 .یافتند حضور

 
 مونوپاتی درباره گفتگو

 اسپانیا بارسلون، - GNE میوپاتی بیماران از حمایت نشست

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


 

 
 

 

 کنون تا مھم رویدادھای زمانی خط - GNE میوپاتی تاریخچھ
 

 .است جھان سطح در )بازنشستھ( نامدار استادان و سانشنا عصب از یکی Argov Zohar دکتر :ویراستار مقدمھ
 داشتھ فعالیت عضالنی اختالالت زمینھ در ،اسراییل ،المقدس بیت در عبری-ھداسا دانشگاه پزشکی مرکز در وی

 بیماران در )بستھ-درون جسم یا غیرتحمیلی-چھارسر میوپاتی زمان آن در( GNE میوپاتی تشریح بھ ابتدا وی .است
 برنامھ و است Pharma Bioblast عامل مدیر پزشکی ویژه مشاور Argov دکتر .پرداخت 1984 سال در یھودی

 دکتر ،2014 سال در .کند می ھدایت را نادر بیماری این برای بھتر ھای درمان توسعھ زمینھ در مھم پژوھشی ھای
Argov میوپاتی کنونی وضعیت و تاریخچھ درباره خود شخصی پژوھش نتایج GNE پژوھش این .کرد منتشر را 

 شامل را امروزی وضعیت تا بیماران بالینی مشاھدات کھ است عضالنی-عصبی حوزه در فعالیت سال 35 نتیجھ
  .شود می

 Argov Zohar دکتر
 

 آن در DMP-GNEM درمانی گروه کھ بریتانیا شمال در شھری( نیوکسل از Argov دکتر سال این در .شود می آغاز 1979 سال از GNE میوپاتی شناسایی داستان
 و والتون جان لرد ھدایت با عضالنی دیستروفی ھای آزمایشگاه در )WHO( جھانی بھداشت سازمان حمایت از نیوکسل در Argov دکتر .بود بازگشتھ )است مستقر
 .دھد می نشان Argov دکتر دید از ار GNE میوپاتی توسعھ و کشف فرآیند مھم نقاط زیر زمانی خط .بود برخوردار ماستاگلیا فرانک استاد

 .110–107 ):2(33 ؛2014 اکتبر . Argov Zohar،Myol Acta درمانی، ھای آزمایش تا بالینی مشاھدات از شخصی سفری :میوپاتی از؛ برگرفتھ
 دستیاری از پس( اسراییل بھ بازگشت از پس اندکی Argov دکتر 1979

WHO در خود زندگی ششم دھھ در کھ مردی با )بریتانیا در 
 صندلی روی مرد این .کرد دیدار بود شده بستری بیمارستان

 صندلی روی بر نشستھ مرد .کرد می بازی خود نوه با چرخدار
 او .کند دراز )افقی( جلو بھ رو را پاھایش توانست می چرخدار

 او پای پایینی قسمت روی کھ را خود نوه پاھایش با توانست می
 می اظھار Argov دکتر .کند بلند نشست می )قوزک نزدیک(

 غیرعادی رونده پیش میوپاتی دچار فرد برای فعالیت این کھ کرد
 عضالت در العاده فوق قدرت وجود نیازمند کارھا این زیرا بود

 و عضالنی ھای دیستروفی از بسیاری( بود ران چھارسر
 ).کند می درگیر را عضلھ این ابتدا اکتسابی ھای میوپاتی

 )یادنامھ بھ معروف( ویژه شماره در را خود ھای یافتھ Argov دکتر 1984 
 بھ نیوکسل از والتون لرد سفر بزرگداشت( شناسی عصب علوم ژورنال

 تشخیص QSM بھ مبتال بیمار 27 ،1984 سال تا .کرد منتشر )آکسفورد
 کننده مراجعھ بیماران از ھایی گزارش ،بعد دھھ دو طی .بودند شده داده

 دلیل بھ و شد منتشر مشابھ اختالل با دنیا سراسر ھای درمانگاه بھ
 این ،پراکنده )IBM2( بستھ درون جسم میوپاتی و QSM بین شباھت
 .گرفت خود بھ را )HIBM( ارثی بستھ درون جسم میوپاتی نام بیماری

 بیماران درباره گزارشی Nonaka Ikuya دکتر دوره ھمان در تقریباً 
 یک با بیماری دو بعداً  .کرد منتشر جدید تالدیس میوپاتی بھ مبتال ژاپنی

 .شدند مرتبط ھم بھ بیماری نام

 

 

 در چھارسر عضالت مکان
 انسان بدن

   
 سپتامبر 16( دیچنت از والتون جان لرد
 شناس، عصب )2016 آوریل 1922 - 21

 بود بریتانیایی توارث قابل غیر لرد و محقق
 شد لردھا مجلس وارد کھ

 فرد، به منحصر سندروم این کشف از پس سال سه 1982
 به مبتال بیمار 9 شناسایی به موفق Argov دکتر
 )QSM( غیرتحمیلی چھارسر میوپاتی امروز آنچه
 شناسایی بیماران ھمه .شد شود، می نامیده
 ھمگی )1 و بودند )فارسی( ایرانی یھودیان تبار از شده

 آنھا از داریبر بافت )2 و بودند شده میوپاتی دچار بزرگسالی در
 واکوئل« حاوی عضالنی ھای رشتھ از تعدادی کھ بود داده نشان

 ھای رشتھ پاتولوژیکی تغییرات ناحیھ( واکوئل ناحیھ( »دار لبھ
 نشست در مختصری گزارش در موضوع این .ھستند ))عضالنی
 .شد مطرح )اسراییل( تیبریاس در ایتالیایی-اسراییلی مشترک

 ،نیست فرد بھ منحصر بالینی تشخیص صرفاً  HIBM کھ برداشت این 1995 
Stella  دکتر فعالیت از ،است مشخصی ژنتیکی بیماری واقع در بلکھ

Rosenbaum-Mitrani تشخیص واحد مسئول زمان آن در کھ 
 ،بود اسراییل در عبری-ھداسا دانشگاه پزشکی مرکز در مولکولی

 aumRosenb-Mitrani دکتر با ھمچنان Argov دکتر .گرفت نشات
 QSM بھ معروف بیماری دادن پیوند زمینھ در 1995 سال تا کھ

 )9 کروموزوم( ژنوم در مشخص ژنتیکی نقص بھ یھودی-فارسی
 .کند می ھمکاری ،بود آورده دست بھ ھایی موفقیت

 

 

 ایران اسالمی جمھوری
 غرب در مستقل کشوری
 آسیاست

  

 

 ھشگرپژو .Rosenbaum-Mitrani Stella دکتر
 درمانی ژن Savad Goldyne موسسھ ،ارشد

 چھارسر عضلھ

 ازبکستان

 افغانستان

 پاکستان

 سعودی عربستان

 کویت

 ایران
 عراق

 تھران

 ترکمنستان

 عمان خلیج
 خلیج

 ارسف

 خزر دریای



 

 
 

 

 ،Rosenbaum-Mitrani Stella دکتر فعالیت مستقیم نتیجھ در 1996
 نشست این در .شد برگزار ایتالیا ناپولی در ای ویژه نشست

 را بیماری کھ ای شده تعیین استانداردھای( تشخیص معیارھای
 می فتعری HIBM عنوان بھ خاص ژنتیکی مشخصات اساس بر

 سراسر کارشناسان از گروھی وسیلھ بھ نھفتھ میوپاتی این )کنند
 Myologica Acta ایتالیایی نشریھ ویژه شماره در و تعیین دنیا

 .شد منتشر

 اختالل این بھ نام چندین ،1979 در Argov دکتر اولیھ کشف زمان از 2014 
 می فادهاست آنھا از دنیا سراسر در پژوھشی ھای گروه کھ است شده داده
 و بیماران ،شناسان بالین سردرگمی باعث موضوع این .کنند

 )Argov دکتر شامل( کنسرسیومی نتیجھ در .است شده پژوھشگران
 انتظار .شود تعیین اختالل این برای »GNE میوپاتی« نام کھ داد پیشنھاد

 بیماری این برای استفاده مورد نام تنھا بھ سرانجام نام این کھ رود می
 .شود تبدیل دنیا اسرسر در

 

 

 GNE میوپاتی دیگر ھاینام  
 یا GNE میوپاتی معموالً  عضالنی بیماری این ھرچند

 شود،می خوانده )HIBM( ارثی اینکلوزیونی جسم میوپاتی
 شود: شناختھ نیز دیگری ھاینام با است ممکن

 شده حلقوی واکوئل با ھمراه دیستال میوپاتی
)DMRV( 

 )QSM( ران سر چھار عضلھ سالمت اتیمیوپ

 )HIBM 2) 2 نوع ارثی اینکلوزیونی جسم میوپاتی

 )IBM2 2) نوع اینکلوزیونی جسم میوپاتی

 نوناکا میوپاتی

 

 استاد آزمایشگاه در فعال دکتری دانشجوی ،آیزنبرگ آیریس 2001
Rosenbaum -Mitrani ژنی در ھایی جھش شناسایی بھ موفق 

 نام با( »کیناز مانوزامین استیل-ان/گلوکزامین تیلاس-ان« نام بھ
GNE( این اثبات در کشف این .شد بیماری عامل نقص عنوان بھ 

 دار لبھ واکوئل با دیستال میوپاتی نام دارای بیماری کھ واقعیت
)DMRV( بیماری ھمان ،ژاپن در نوناکا میوپاتی یا HIBM است، 

 دچار بیماران الینیب شرح ،ژن این کشف از پس .شد واقع موثر
HIBM/DMRV آزمایش با دنیا سراسر متعدد کشورھای از 

 عامل جھش 150 از بیش امروز تا( شد تایید ژنتیکی مولکولی
 ).است شده شناختھ بیماری

 
2016 

 کھ بیماران حامی ھای سازمان و پژوھشگران با ھمچنان Argov دکتر
 وی .دارد نزدیکی مکاریھ ،ھستند GNE میوپاتی درمان یافتن پی در

 انتشار شده کنترل و تصادفی ،2 فاز پژوھشی طرح ارشد پژوھشگر
 .بود آسنورامیک اسید ممتد
 آزمایش حاضر حال در و ھست نیز Ultragenyx مشاور Argov دکتر

 ترتیب بدین .کند می ھدایت بیماری این زمینھ در را ای پیشرفتھ درمانی
 بھ منجر زودی بھ 1979 در »دورکری مشاھدات« کھ رود می انتظار
 .شود درمان روش یافتن

Ultragenyx اسید مدت-بلند انتشار برای بازاریابی مجوز درخواست گرفتن پس 
 کند می اعالم را اروپا اتحادیھ در )ER-Ace( اسنورامیک

 
Ace-( آسنورامیک اسید مدت-بلند انتشار بھ مربوط )MAA( وطمشر بازاریابی مجوز درخواست کھ کرد اعالم Ultragenyx دارویی شرکت ،2016 نوامبر 11 در
ER( میوپاتی دچار بزرگسال بیماران درمان برای GNE اروپا دارویی آژانس از را )EMA( صدور برای اروپا اتحادیھ در کھ عبارتی مشروط تاییدیھ .است گرفتھ پس 

 کھ بود شرکت 2 فاز مطالعھ ھای داده بر مبتنی مشروط MAA .رود می کار بھ تاییدی مطالعات دنش اجرا مدت در بیماران بین شدید اختالالت داروھای توزیع مجوز
 2 فاز مطالعھ کھ کرد اعالم CHMP(، CHMP( »انسان مصرف ویژه دارویی محصوالت کمیتھ« جلسھ در .بود نشده گرفتھ نظر در ثبتی مطالعھ عنوان بھ ابتدا در

 ER-Ace آثار تایید برای را اثربخشی تکمیلی ھای داده دارد قصد Ultragenyx .است نکرده ارائھ تایید از حمایت برای کافی اھدشو کنون تا ولی است بوده امیدبخش
 .کند رائھا کامل تایید برای را MAA اسناد ،2017 سال دوم نیمھ در مطالعھ ھای داده شدن آماده از پس دارد قصد شرکت این .کند دریافت خود 3 فاز جھانی مطالعھ از

 اظھار Ultragenyx رئیس و عامل مدیر ،Kakkis D. Emil دکتر .اند نشده روبرو ای عارضھ ھیچ با کنند می شرکت ER-Ace مطالعات در اکنون ھم کھ بیمارانی
 و اولیھ پایان نقطھ با گسترده ھای مایشآز طریق از 2 فاز مطالعھ در آمده دست بھ امیدبخش نتایج تایید برای و است شدن اجرا حال در ما 3 فاز مطالعھ« :کرد
 این تاثیر تحت بیماران بھ بالقوه درمانی روش این رساندن بھ ملزم را خود ما« .»است شده طراحی ،دارد ادامھ مطالعھ ای ھفتھ 48 بازه در کھ دارونما دوره

 ».دانیم می کننده ضعیف و رونده پیش عضالنی بیماری

 )www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=998999( :کامل رسمی اطالعیھ
 .بگیرید تماس gnem@nmd.eu-treat نشانی بھ پژوھش گروه با ،دارید پرسشی اطالعیھ این درباره اگر
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 بھداشت و غذایی ھای گزینھ
 مقدمھ
 متفاوتی فعالیتی و غذایی نیازھای مختلف سنین در بزرگساالن .گذارد می تاثیر روزمره زندگی مختلف ھای جنبھ بر زمان گذشت با GNE میوپاتی مانند نادر عضالنی عصبی بیماری بھ بودن دچار
 درمانگاه در .است جامعھ افراد دیگر ھمانند GNE میوپاتی دچار افراد غذایی نیازھای .است شادابی احساس و تندرستی حفظ برای مھم روشی سالم عادات حفظ ،بدن و زندگی سبک تغییر با و دارند
 توصیھ این کھ باشید داشتھ توجھ .ایم کرده تھیھ باشد سودمند شما برای است ممکن کھ را کوتاه راھنمای این ،سوال این بھ دادن پاسخ برای چیست؟ سالم رژیم کھ شود می مطرح پرسش این اغلب

 .نیست پزشکی
 وزن اضافھ ،چاقی :کرد پیشگیری تغذیھ سوء انواع از تواند می ترتیب بدین .کرد اشاره جسمی و ذھنی توان افزایش بھ توان می پایدار وزن داشتن و متعادل و سالم غذایی رژیم از پیروی مزایای از
 .استخوان پوکی و سرطان ،سکتھ ،قلبی بیماری ،دیابت مانند ،غیرمسری ھای بیماری برابر در محافظت و نوز کمبود و

 دادن تغییر آیا و باشد ای محدوده چھ در باید شما وزن بدانید کھ باشد الزم است ممکن
 .خیر یا است ضروری تحرک کاھش با وزن حفظ یا کاھش/افزایش برای غذایی رژیم

 قد )/کیلوگرم( وزن :BMI( بدنی توده شاخص از کار این برای ھداشتب کارشناسان
 از توان می ،است مفید برخی برای شاخص این کھ این با .کنند می استفاده )2)متر(

 استفاده حرکتی کمک وسایل از مرتباً  کھ افرادی برای کمر محیط مانند معتبرتری معیار
 بالین با ،است تر مناسب شما برای معیار کدام بدانید کھ این برای .2کرد استفاده کنند می

 .کنید مشورت تغذیھ متخصص یا شناس
 چیست؟ متعادل و سالم رژیم
 دریافتی انرژی ھمھ کھ است معنی این بھ عبارت ترین ساده با بدن مناسب وزن حفظ
 شما مصرفی انرژی مقدار ،کنید کم را خود وزن خواھید می اگر .کنید مصرف را خود
 مقدار ،دھید افزایش را خود وزن خواھید می اگر .باشد دریافتی انرژی از بیش باید

 .باشد مصرفی انرژی از بیش باید دریافتی انرژی
 گروه پنج ھای نسبت تشریح برای تصویری راھنمایی )1 شکل( Eatwell 3 راھنمای

 سالم غذایی رژیم بھ دستیابی برای روز طول در آنھا مصرف کھ است اصلی غذایی
 ھای پژوھش اساس بر »انگلستان عمومی بھداشت اداره« را راھنما این .است وریضر

 ای تغذیھ رسانی اطالع برای اصل در ) COMA،SACN( علمی کمیتھ چندین گسترده
 اندکی مختلف کشورھای در است ممکن ھا توصیھ .4است کرده تھیھ انگلستان مردم بھ

 و یکسان جھان سراسر در ای تغذیھ دیکلی پیشنھادھای کلی طور بھ ولی باشد متفاوت
 .5،6،7،8،9است جھانی بھداشت سازمان ھای توصیھ با سازگار

 Eatwell راھنمای :1 شکل

 
 از: اند عبارت ای تغذیھ کلیدی ھای پیام

 دیگر و معدنی مواد و ویتامین از سرشار مغذی ماده .شوید متمرکز )1 جدول و 1 شکل( غذایی ھای گروه ھمھ از مغذی مواد مصرف و تنوع روی بر کالری محدودیت الزامات کردن برآورده برای
 فیبر مانند مھمی مواد تا باشد خود طبیعی فرم در است بھتر مغذی ماده .است مفید بدن سالمت حفظ برای و حد کمترین در آن نمک و شده تصفیھ نشاستھ ،افزوده قند و جامد چربی کھ است ترکیباتی

 5 از کمتر بھ را نمک مصرف • :کرد اشاره زیر موارد بھ توان می ،شود می مطرح جھان سراسر در ولی است نشده ذکر جدول این در کھ کلیدی و مھم پیشنھادھای دیگر از .کند حفظ را مغذی
 .باشید داشتھ جسمی فعالیت خود ھای قابلیت با • برسانید روز/گرم

 تغذیھ کلیدی پیشنھادھای :1 جدول

 دار نشاستھ ھای کربوھیدرات اساس رب را خود غذای
 .کنید تھیھ

 غذای سوم یک باید دار نشاستھ کامل ھای دانھ ھای کربوھیدرات
 توان می کربوھیدرات حاوی مواد از .دھد تشکیل را شما مصرفی

 اشاره ارزن و حبوبات ،پاستا ،برنج ،نان ،دار ریشھ سبزیجات بھ
 یا( کنید انتخاب ار کامل ھای دانھ انواع امکان صورت در .کرد

 فیبر از سرشار غذاھا این ):کنید مصرف پوست با زمینی سیب
 .دارد می نگھ سیر بیشتری مدت را شما و است

 کنید مصرف روز در بخش 5 حداقل را سبزیجات و میوه طیف 

 میوه تکھ دو
 دلیل بھ خشک میوه برای .است گرم 80 حدود بخش ھر

 و )کوچک مشت/مگر 30( کوچکتر بخش غلیظ قند محتوای
 شود می پیشنھاد میوه آب لیتری میلی 150 شیشھ یک

 سبزیجات بخش سھ
 سرپر غذاخوری قاشق سھ یا گرم 80 شامل بخش ھر

 است سبزیجات

 غذایی رژیم در را کلسیم از سرشار لبنیات ھای جایگزین یا لبنیات منابع 
 بگنجانید خود

 ،خوراکی کلسیم غنی منبع اینھا .بگنجانید ودخ غذایی رژیم در را frais fromage و ماست ،پنیر
 اشباع چربی و چربی از سرشار است ممکن لبنی محصوالت برخی .ھستند ویتامین و پروتئین

 .کنید انتخاب را چربی-کم ھای گونھ باید صورت این در .باشد شده
 :از اند عبارت پیشنھادی بخشھای

 )گرم 30( کبریت قوطی اندازه بھ پنیر
 کوچک ماست

 شیر پیمانھ 1/3
 :از عبارتند کلسیم لبنی غیر منابع دیگر ،الکتوز بھ حساس افراد برای

 ،نان و حبوبات ،شده تقویت میوه آب •
 ).برگ کلم ،چوی باک ،کلم( بھاری سبزیجات و بروکلی ،استخوان با سالمون و ساردین کنسرو •

 .تمپھ و سویا ماست ،کلسیم سولفات با شده تھیھ توفو سویا محصول •
     

 پروتئین
 گوشت و قرمز گوشت از را استخوان و اضافھ چربی :چربی-کم گوشت

 است بھتر .بپرھیزید کردن سرخ از امکان صورت در و بزدایید سفید
 فرآوری گوشت .دھید کاھش ھفتھ در نوبت دو بھ را قرمز گوشت مصرف

 نمک حاوی )مصرف آماده گوشت و دودی سوسیس ،ژامبون سوسیس( شده
 .شود مصرف اندک باید و است فراوان
 گروه عضو نیز نخود و لوبیا :)عدس و نخود/لوبیا( بنشن / حبوبات

 فیبر از سرشار و اندک بسیار چربی حاوی ،پروتئین غنی منبع و سبزیجات
 .ھستند

 است بھتر .کنید مصرف ماھی بخش دو ھفتھ ھر کنید سعی :دریایی غذاھای
 ،ھرینگ ،سالمون ،ماکرل ،تون ،آزاد ماھی( روغنی ماھی بخش یک

 باشد )گرم 140( )آنچووی

 کره و روغن 
 روغن یا منداب تخم ،آفتابگردان ،زیتون( اشباع غیر کره و روغن

 مانند ترانس / شده اشباع ھای چربی از ترجیحاً  و کنید انتخاب را )نباتی
 غذایی رژیم از را چربی ھرگز .کنید پرھیز واناسپاتی و مایع کره ،کره

 بھ را چربی بخش حجم .است انرژی از سرشار زیرا نکنید ذفح خود
 .کنید محدود خوری چای قاشق /گرم 5

 قند
 مصرف روز در قند )حبھ 7( گرم 30 از بیش بزرگساالن است بھتر
 مصرف را مقدار این برابر 3 تا 2 میانگین طور بھ بریتانیا مردم .نکنند
 از .باشد دشوار است ممکن غذایی مواد قند محتوای تشخیص .کنند می
 می پیشنھاد معموالً  .است ضروری غذایی مواد برچسب خواندن رو این

 و بیسکوییت ،کیک ،شیرینی مانند شیرین غذاھای مصرف کھ شود
 .دھید کاھش را شیرین ھای نوشیدنی

 

 

 رسانی آب
 )لیوان در لیتر میلی 240 تقریباً (

 14 بھ را الکل مصرف
 کاھش ھفتھ در الکل واحد
 بدون روز دو حداقل و دھید

 باشید داشتھ ھفتھ در الکل
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 روز در لیتر میلی 150
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 Desai bhRusha - اینجا تا من داستان
 

Desai Rushabh بھ عضالت برنده تحلیل بیماری بھ مبتال 2011 سال در و است ھند اھل 
 .شد داده تشخیص ،GNE میوپاتی دیگر نام با ،)HIBM( ارثی بستھ درون جسم میوپاتی نام

 و آموزش زمینھ در و است DMP-GNEM المللی بین دفتر عضو حاضر حال در وی
 درباره Rushabh زیر قسمت در .کند می فعالیت دنیا مردم ھب نادر بیماری این معرفی
 کھ باشید داشتھ توجھ .کند می تعریف را خود داستان و کند می صحبت بیماری این با زندگی

 .نیست مطالعھ تحت بیماران ھمھ نماینده و است وی شخص بھ مربوط Rushabh تجربیات

 

 دانستم می .دھد تغییر را من زندگی مسیر است قرار تحوالتی چھ کھ دانستم نمی و گذراندم می را انشگاهد در تحصیل آخر سال کھ بود دیروز ھمین گویا
 ،تحصیل دوره در .کردم می ورزش و بودم سالم بسیار کودکی دوره از .دھم تشخیص را آن توانستم نمی ولی است شده عجیبی تغییر دستخوش من بدن کھ

 ،پرسیدند را من »عجیب رفتن راه« دلیل دوستانم وقتی بنابراین .داشتم بدنسازی و شنا ھای رشتھ در خوبی الیتفع ،بیماری این شدن ظاھر از پیش
 .نکنم مراجعھ پزشک بھ و بگیرم نادیده را موضوع این کھ دادم ترجیح و ھستم جسمی مشکل دچار کھ بپذیرم نتوانستم

 
 مرکز در Caraco استاد و من ،Argov استاد ،پدرم
 اسراییل ،المقدس بیت در ھداسا بیمارستان ینیبال

 ھنگام در مشکلی بروز متوجھ ناگھان بودم ورزش سرگرم دوستانم با کھ )20 سن در( روز یک
 شد باعث وضعیت این .است محسوس نیز اکنون دویدن و رفتن راه غیرعادی الگوی .شدم دویدن

 ،گوناگون ھای آزمایش انجام و پزشک چندین بھ مراجعھ از پس .ببرد پزشک نزد را من مادرم کھ
 با ،والدینم .نیست مشخص آن نوع ولی ام شده عضالنی بیماری دچار من کھ شد گفتھ من والدین بھ
 .بگیرم را خود مدرک بتوانم تا داشتند نگھ مخفی من از را خبرھا این ،من مصلحت گرفتن نظر در
 عضلھ موسسھ بھ 2010 سال در ،نشد هداد تشخیص درستی بھ ھند در من بیماری کھ این از پس

 تشخیص فرآیند نتیجھ .دھد تشخیص تر دقیق را من بیماری بھین آنتونی دکتر تا رفتم پاریس شناسی
 ،سردرگم کامالً  را من ،نداشت درمانی کھ عضالنی نادر بیماری بھ شدن دچار .کرد غافلگیر را من

 در ،شد )زمان آن در( سالھ 21 فردی گیر گریبان کھ نومیدی و عذاب شرح .کرد غمگین و آشفتھ
 .رفت باد بر ثانیھ چند ظرف من رویاھای ھمھ زیرا گنجد نمی ھا واژه قالب

 بھ مربوط اطالعات جستجوی بھ شروع ،بیماری این بھتر شناخت برای .ندارد سودی کردن گریھ کھ کردم قانع را خودم ،تشخیص آن از پس بالفاصلھ
 با پژوھشی طرح شروع خبر شنیدن ،2012 سال در .کردم برقرار ارتباط دنیا سراسر دانشمندان و بیماران ھای گروه با و کردم اینترنت در GNE میوپاتی

 متحده ایاالت بھ والدینم کمک بھ .شد من خوشحالی باعث ،بود آن مجری Ultragenyx کھ سیالیک اسید بالینی ھای آزمایش ارزیابی برای دارونما شاھد
 .کردم نام ثبت )UCLA( آنجلس لس ،کالیفرنیا دانشگاه آزمایش مرکز در و رفتم

 ،نبودم بیماری این کردن آشکار بھ مایل خجالت دلیل بھ ابتدا در .است افتاده من برای اتفاقی چھ کھ پرسیدند می من از جامعھ مردم از بسیاری زمان آن در
 مختلف ھای گروه با ارتباط ایجاد و مسافرت بھ شروع من .نبود مناسبی راھکار کردن رارف ولی .ندارد خبر آن پیچیدگی از کسی کھ دانستم می زیرا

 فراھم را خودم بھتر شناخت و دیدگاه ابراز زمینھ مختلف ھای مناسبت در تجربھ تبادل و افراد این شناخت .کردم دنیا مختلف نقاط در دانشمندان و بیماران
 .کرد
 .شدم برخوردار GNE میوپاتی حوزه در دنیا سراسر دانشمندان /پژوھشگران راھنمایی از کھ بودم خوشبخت بسیار من و بود سودمند من برای سفرھا این

 بیماری این درباره رسانی اطالع و آموزش حوزه در فعالیت و بیماران دیگر بھ رسانی کمک و راھنمایی و گرفت شکل من در مسئولیت حس ترتیب بدین
 »الملل بین GNE میوپاتی« نام بھ سازمانی مشترک ھدف این با من و آنان ھای خانواده ،بیمار چندین .کردم آغاز را درمان بھ نرسید مشترک ھدف با نادر

)myopathy.org-www.gne( میوپاتی بھ مربوط مختلف حوزه در تا دادیم تشکیل ھند در را GNE بپردازیم تیحمای فعالیت بھ. 

 
 عامل مدیر Kakkis Emil دکتر و من

Ultragenyx 2012 سال اوایل در 

 رخ آینده در نیز تحوالتی و است گرفتھ شکل چشمگیری تحوالت ،گردد می باز 2008 سال بھ بیماری این ظھور کھ آنجا از
 .بود خواھم بیشتری بسیار ھای چالش اھدش نیز آینده در و ھستم خود زندگی در جدیدی ھای چالش شاھد روز ھر .داد خواھد

 سفر این در .بود خواھد من انتظار در روزھایی چنین نیز آینده در و دادم دست از را خود امید آنھا در کھ بود روزھایی
 مسیر در ھا توانایی گرفتن کار بھ و زندگی موھبت حفظ برای من انگیزه بیماری این کھ داد نخواھم اجازه ،ناخوشایند

 .ببرد بین از را بھینھ شرفتپی
 یک در گذاری سرمایھ گر تحلیل عنوان بھ وقت تمام صورت بھ امروز
 .دانم می را روزھا قدر و کنم می فعالیت ھند در برجستھ مالی شرکت
 من روی پیش ھای محدودیت نھ و خودم ھای توانایی روی بر من تمرکز

 .است

 .پاسگزارمس شما از خواندید را من داستان کھ این از

 

Desai Rushabh 
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