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 ממשיך הפרויקט בעזרתכם, .DMP-GNEM-ל תרומתכם ועל התמיכה כל על לכם תודה

 שנה הייתה 2016 המתמשכת. תרומתכם ללא זאת לעשות היה אפשר אי ולצמוח. להשתפר
 טובות חדשות היא אף עמה תביא 2017-ש מקווים אנו ענק. בצעדי בה והתקדמנו מעולה,

 מדעיות. דרך ופריצות
 

 
 :DMP-GNEM עלון של במספר, השישית זו, במהדורה

 

 (מיופתיה GNE מסוג מיופתיה בנושא )NDF( שריר-עצב למחלות הקרן של השנתי הסימפוזיון •

 משוב - )HIBM - הסגר גופיפי עם תורשתית

 משוב - GNE מסוג מיופתיה עם במטופלים לתמיכה הפסגה •

 מפתח אירועי של זמן ציר - GNE מסוג מיופתיה היסטוריית •

 בשחרור אצנוירמית חומצה של השיווק לאישור הבקשה ביטול :Ultragenyx חברת מאת הודעה •
 האירופי באיחוד )ER-Ace( מושהה

 טובה ובריאות מזון סוגי בחירת •

 Desai Rushabh - כה' עד שלי 'המסע משתתף: של סיפורו •

 
 

 
 
 

 dmp.com-www.gnem באתר: לבקר נא ,GNE מטופלי לרשימת להצטרף כדי
 nmd.eu-@treatGNEM עם: קשר צרו ,DMP-GNEM על נוסף למידע

  patients/gnemww.ultragenyx.comw/ באתר: לבקר נא ,Inc. Pharmaceutical Ultragenyx חברת אודות נוסף מידע לקבלת
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  והצלחה אושר בריאות, לכם מאחלים
 2017 בשנת

   .DMP-GNEM של הריפוי צוות של מושבו מקום העיר, בריטניה. בניוקאסל, המזח של תמונה
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 GNE מסוג מיופתיה בנושא NDF של השנתי הסימפוזיון
 )HIBM - הסגר גופיפי עם תורשתית (מיופתיה 

 @UCLA 2016 בספטמבר 1 - באוגוסט 31

  למחלות הקרן
 שריר-עצב

  שריר-עצב מחלות אלרפ הגלובלי למאמץ הצטרפו

 בריאות, שירותי וספקי מדענים ,NDF של הדירקטוריון חברי מטפלים, ,GNE מסוג מיופתיה עם מטופלים כולל איש, 40-כ
 דף באמצעות חי בשידור הועברה 1 יום של הבוקר פגישת .2016 באוגוסט 31-ב אנג'לס, בלוס השנתי בסימפוזיון ויחדי התכנסו

 הבאות: ההרצאות את וכללה NDF של הפייסבוק

 Genetics Emory-מ Hegde Madhuri ד"ר של הרצאה •
 מסוג במיופתיה מוטציות וניתוח דנ"א בבדיקות שהתמקדה

GNE. 

 לרפואה מ'המכון Kogelnik yAnd ד"ר של הרצאה •
 בנושא )Institute Medicine Open - OMI( פתוחה'

" in Genomics and Collaboration Medicine, Precision
Age Digital the" פעולה שיתוף אישית,-בהתאמה (רפואה 
 OMI של היכולות הדגשת תוך הדיגיטלי), בעידן הגנום וחקר
 .העולם מרחבי דגימות ולבדוק לאסוף

 סקירה נתן Ultragenyx מחברת, Krolczyk Stan ד"ר •
 :Ultragenyx של נוכחיים מחקרים שני עבור התכנית של

 של והיעילות הבטיחות תא לקבוע שמטרתם ,3 שלבו 2 שלב 
 בקרב מושהה בשחרור סיאלית) (חומצה אצנוירמית חומצה
 ניידים. GNE מטופלי

 ארה"ב של הלאומי הבריאות ממכון Huizing Marjan ד"ר •
)Health of Institute National - NIH( קליניים במחקרים דנה 

 הגיוס להתחיל צפוי 2017-שב העובדה ציון תוך ,ManNAc של
 .3 לבש למחקר

 
• NDF ד"ר עם פעולה שיתוף על הכריזה Mendell Jerry 

 טרום עבודה להתחיל כדי אוהיו, בקולומבוס, לילדים החולים מבית
 המיועדת גנטיה טיפולה בתחום חדשה תרופה של מחקרית
 .GNE מסוג למיופתיה

 גנטי טיפול בנושא כללית סקירה נתנה Bertoni Carmen ד"ר •
 גנים. ועריכת

 בניהולו למדענים דיון סדנאות התקיימו 1 יום של "צאחה בפגישת
 על נוהלו המטופלים פגישות .Hakimi John ד"ר של
 על נוהלי המטפלים ופגישות PsyD Kubacky, Gretchen. ידי
 .MFT Clingman, Judy. ידי

 סדנאות נערכו בסימפוזיון 2 יום של הבוקר/אחה"צ בפגישות
Mark  של בניהולם ותזונה חותמתי עיסוי, אדפטיבית, יוגה להוראת

Clements ו-Cohen Zamia. 

  באתר: לבקר נא ,NDF אודות נוסף מידע לקבלת
www.curehibm.org 

 
 
 
 

 
 

 מסוג מיופתיה עם מטופלים לש הצרכים את ולהבין להיטיב כדי שלהם וההתנסות הידע את יחלקו שמטופלים ראשית, יעדים; שני היו לפסגה
GNE. ,משפחה. ובבני במטופלים בתמיכה יותר ומעורבות מקושרות יהיו יותר רבות תמיכה שקבוצות כדי קשרים רשת בכינון לעזור ושנית 

 והשתתפו ואיטליה, יהגרמנ יפן, ספרד, ראוניון, איי הולנד, בריטניה, אירלנד, צפון שלהלן: והאזורים המדינות מן מטופלים נציגי השתתפו בפסגה
 אגודת ביפן, ),PADM( דיסטלית, מיופתיה מטופלי 'איגוד בארה"ב, )NDF( שריר'-עצב למחלות 'הקרן שלהלן: במטופלים התמיכה ארגוני

Equilibristi Gli Associazione וכן באיטליה Neuromusculare Enfermedades de Federación )ASEM( .בספרד 

 .GNE מסוג מיופתיה אודות היום שידוע מה על הרצאה נתן בפריז Neuromusculaire Pathologie de Reference ed Centre-מ Behin ד"ר
Felgueroso Suárez Mónica של פעילויות על כללית סקירה נתנה ASEM Federación בספרד. שריר-עצב מחלות עם מטופלים עבור  Yuriko

Oda ארגון וצמיחת הקמת בנושא דנה PADM מסוג מיופתיה עם איש 100 לרשות ומדהע GNE בשנה. פגישות שש ומקיים ביפן 

 המשפחה. ולבני למטופלים עצום ערך יש GNE מסוג ממיופתיה הסובלים אחרים מטופלים עם שלקשר הרגישו בפסגה שהשתתפו המטופלים
 המסע על דיברו המטופלים נדירה. מחלה באותה הם גם הלוקים לאחרים תמיכה ולהציע התנסויותיהם את לחלוק מצוינת הזדמנות הייתה זאת

 במציאת הקשיים על כלומר, ומטפלים. משפחה בני במחלה, הלוקים מטופלים של בדרכם הניצבים האתגרים ציון תוך היום, במהלך שלהם האישי
 למדינה. ממדינה ונהש זה וכיצד נוספים, טיפול/תמיכה שירותי וקבלת וכו') הבית התאמת כמו דברים (עבור כספיים מענקים

 ובני GNE מסוג מיופתיה עם מטופלים לעודד במטרה והתעשייה, מטופלים ארגוני מטופלים, בין שוטף פעולה משיתוף חלק הייתה זו פגישה
 מערכת/קשרים פתוחה, תקשורת של זו מוגברת רמה בזכות שריר.-עצב תמחל עם מטופלים של תמיכה קבוצות עם קשר ליצור משפחתם

 עם קשר ליצור נא נוסף, למידע ראויים. ותמיכה טיפול יקבלו המטופלים מטופלים, וארגוני מטופלים בין שותפות/יחסים
patientadvocacy@ultragenyx.com. 

 של אבחון לכם יש אם במטופלים. התמיכה פסגת כגון עתידיים אירועים על אוטומטית לכם יודיעו ,DMP-GNEM-ה ברשימת כמשתתפים
 QSM מעוטרים), חללים עם דיסטלית (מיופתיה DMRV הסגר), גופיפי עם תורשתית (מיופתיה HIBM בתור גם (הידוע GNE מסוג מיופתיה
 אך הסגר)), גופיפי עם יופתיה(מ 2 סוג IBM מיופתיית או נונאקה מסוג מיופתיה ),Sparing Quadriceps(  תקין ראשי-ארבע שריר עם (מיופתיה

  פשוטים. צעדים כמה באמצעות ולהירשם )dmp.com-www.gnem( המחקר של האינטרנט לאתר להיכנס תוכלו נרשמתם, טרם

 אירחה אולטרג'ניקס ,2016 באוקטובר 1-ב
 תמיכה קבוצות של פסגה ספרד, בברצלונה,
 מטפלים מטופלים, בהשתתפות במטופלים
 במטופלים. תמיכה קבוצות של וארגונים

 
  מיופתיה על נדבר בואו

 ברצלונה, - GNE מסוג מיופתיה עם במטופלים תמיכה קבוצות של הפסגה
 ספרד

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


 

 
 

 

 כה עד מפתח אירועי של זמן ציר - GNE מסוג מיופתיה היסטוריית
 

 במרכז (אמריטוס) ופרופסור עולמי שם בעל נוירולוג הוא ארגוב הרזו ד"ר העורך: מאת מבוא
 תיאר הוא ,1984 בשנת שרירים. במחלות רב זמן כבר העוסק ישראל, בירושלים, הדסה הרפואי

 או sparing-Quadriceps מסוג מיופתיה בשם זאת כינה (בזמנו GNE מסוג מיופתיה לראשונה
 של מיוחד רפואי יועץ גם הוא ארגוב ד"ר יהודים. מטופלים בקרב הסגר) גופפי עם מיופתיה
 נדירות. למחלות משופרים טיפולים לפיתוח מחקר תכניות בראש ועומד פארמה ביובלסט מנכ"ל

 מיופתיה של הנוכחי ולסטטוס להיסטוריה בנוגע שלו אישית סקירה ארגוב ד"ר פרסם 2014-ב
  בצפייה שתחילתו ומוסקולריהנויר בתחום עבודתו שנות 35 לאורך הנפרשת ,GNE מסוג

 היום. שהגענו לאן ועד מאושפז מטופלב
 

 ארגוב זוהר ד"ר
 הריפוי צוות של מושבו (עיר הטיין נהר על מניוקאסל חזר ארגוב שד"ר לאחר ,1979 בשנת מתחיל GNE מסוג מיופתיה זיהוי של המסע
 Laboratories Dystrophy Muscular-ב )WHO( עולמיה הבריאות בארגון מחקר למענק זכה הוא שם בבריטניה), DMP-GNEM של

 בגילויה המפתח נקודות את בוחן שלהלן הזמן ציר .Mastaglia Frank ופרופ' Walton John לורד של בניהולם שרירים) ניוון (מעבדות
 ארגוב. ד"ר של מבטו מנקודת GNE מסוג מיופתיה של והתפתחותה

 :מתוך נלקח
myopathy: a personal trip from bedside observation to therapeutic trials, Zohar Argov, Acta Myol .2014 Oct;  
33(2 :(107–110. 

 מענק (לאחר לישראל ארגוב ד"ר של שובו לאחר מיד 1979
 במטופל פגש הוא בבריטניה), WHO של המחקר
 בכיסא יושב ראה אותו לחייו 60-ה בשנות מאושפז
 גלגלים בכיסא ישב האיש נכדתו. עם שחקמו גלגלים
 תומך בעודו (במאוזן) קדימה רגליו את ליישר והצליח

 של התחתון החלק על שישבה נכדתו, של המשקלב
 שזוהי הבחין ארגוב ד"ר הקרסוליים). (ליד הרגל

 מיופתיה עם אדם עבור מאוד דופן תיוצא פעילות
 בשריר רב כוח דורשות אלה פעולות שכן מתקדמת,

 הראשון השריר כלל (בדרך יראש-הארבע הירך
 נרכשת). ובמיופתיה שרירים בדיסטרופיות המעורב

 (הקרויה מיוחדת במהדורה ממצאיו את פרסם ארגוב ד"ר 1984 
festschrift העת כתב של מאמרים]) [אוסף  of Journal
Sciences Neurological לורד של לפרישתו (כהוקרה 

Walton שנת עד לאוקספורד). שלו והמעבר מניוקאסל 
 העשורים שני במהלך .QSM עם מטופלים 27 אובחנו 1984
 עם העולם ברחבי במרפאות מטופלים על דיווחים היו הבאים
 גופיפי עם למיופתיה QSM בין הדמיון ובשל דומה, הפרעה
 הימיופת להיקרא החלה המחלה )IBM2( 2 סוג הסגר

  ד"ר כמעט, עת באותה ).HIBM( הסגר גופיפי עם תורשתית
Nonaka kuyaI עם יפנים מטופלים על דוח ופרסם זיהה 
 שם תחת אוחדו המחלות שתי מכן לאחר דיסטלית. מיופתיה

 המחלה. של אחד
 

 

 השרירים מיקום
 בגוף ראשיים-הארבע
 האדם

   
Detchant  -מ Walton John לורד

 באפריל 21 -1922  בספטמבר 16(
 למדעי בריטי מומחה היה ),2016
 בתואר זכה דמיה,אק איש המוח,
 בירושה, להעברה ניתן שאינו לורד
 הלורדים בבית חבר שהיה

 ייחודית תסמונת לראשונה שגילה לאחר שנים שלוש 1982
 מעתה שהוגדרו מטופלים 9 זיהה ארגוב ד"ר זאת,

QSM - (  תקין ראשי-ארבע שריר עם מיופתיה כלוקים
Myopathy Sparing Quadriceps( המטופלים כל 

 היה ולכולם (פרסי), איראני ממוצא יהודים יוה שזוהו
 ביופסיה )2 וגם בוגר; בגיל נרכשת מיופתיה )1 גם

 'חללים הכילו שונים שריר סיבי מספר כי שהדגימה
 שינויים של אזור 'חללים', של (אזור מעוטרים'
 במפגש בתקציר דווח הדבר שריר). בסיבי פתולוגיים
 (ישראל). בטבריה שהתקיים משותף איטלקי-ישראלי

 אלא ייחודי, רפואי אבחון רק לא הייתה HIBM-ש התובנה 1995 
 נבעה היטב, המוגדרת עצמה בפני גנטית מחלה למעשה
 רוזנבאום-מיטרני סטלה ד"ר ידי על שבוצעה מעבודה
 במרכז מולקולרי לאבחון היחידה את זה בשלב שניהלה
 לעבוד ממשיך ארגוב ד"ר ישראל. בירושלים, הדסה הרפואי

 את לקשר הצליחה 1995 שעד רוזנבאום,-מיטרני ד"ר עם
 גנטי לפגם פרסים-יהודים של QSM-כ הידועה המחלה
 ).9 (כרומוזום בגנום מסוים

 

 

 הרפובליקה
 איראן של האסלאמית

 ריבונית מדינה היא
 אסיה במערב

  

 

 ראשית, חוקרת רוזנבאום.-מיטרני סטלה ד"ר
 סאבד גולדין שם על גנטית לתרפיה המכון

-ארבע שריר
 ראשי

 אוזבקיסטן

 אפגניסטן

 פקיסטן

 הסעודית ערב

 כווית

 איראן
עירא

 

 טהרן

 טןטורקמניס

 עומאן מפרץ
 המפרץ
 הפרסי

 הים
 הכספי



 

 
 

 

-מיטרני סטלה ד"ר של מעבודתה ישירה כתוצאה 1996
 איטליה, בנפולי, מיוחד מפגש התקיים רוזנבאום

 קבעה העולם מרחבי מומחים קבוצת שבמסגרתה
 שמגדירים הקבועים (הסטנדרטים לאבחון קריטריונים

 גנטיים מאפיינים על המבוססת HIBM-כ המחלה את
 וזה הזאת, הרצסיבית המיופתיה של ספציפיים)
 איטלקי; עת כתב של מיוחדת במהדורה התפרסם

Myologica Acta. 

 המחלה ,1979-ב ארגוב ד"ר של הראשוני הגילוי מאז 2014 
 ברחבי מחקר קבוצות היום וגם שמות למגוון זכתה
 מאוד מבלבל זה בהם. להשתמש ממשיכות העולם
 דיי על הוצע ולכן וחוקרים, מטופלים רופאים, עבור

 המחלה את לכנות ארגוב) ד"ר את שכלל( קֹונְסֹוְרְציּום
 זה ששם היא התקווה '.GNE מסוג 'מיופתיה בשם
 מחלה עבור ישתמשו שבו היחיד למונח לבסוף יהפוך

 העולם. ברחבי זו

 

 

 GNE מסוג מיופתיה עבור אחרים שמות  
 או GNE מסוג מיופתיה לרוב קרויה המחלה
 ),HIBM( הסגר גופיפי עם שתיתתור מיופתיה

 בשמות: גם להיקרא עשויה השרירים מחלת אולם

 מעוטרים חללים עם דיסטלית מיופתיה
)DMRV( 

QSM - (  תקין ראשי-ארבע שריר עם מיופתיה
Quadriceps Sparing Myopathy( 

2  סוג הסגר גופיפי עם תורשתית מיופתיה
)HIBM2( 

 )IBM2( 2 סוג הסגר גופיפי עם מיופתיה

 נונאקה מיופתיה 

 

 של במעבדה לדוקטורט סטודנטית אייזנברג, איריס 2001
 למחלה שגורם שהפגם זיהתה רוזנבאום,-מיטרני פרופ'
-אצטיל-N' בשם הגן בקידוד מוטציות של תוצאה הוא

 קינאז' מאנוזמין-אצטיל-N / אפימראז גלוקוזמין

)-acetylglucosamine epimerase/N-‘N
amine kinase’acetylmannos( 

 שהמחלה לקבוע אפשר זה גילוי ).GNE (הנקרא
 מעוטרים חללים עם דיסטלית מיופתיה הקרויה

)DMRV( מחלה אותה זו ביפן, נונאקה מיופתיה או 
 לאשר מעתה היה ניתן הגן, גילוי בעקבות .HIBM כמו
 'HIBM/DMRV' עם מטופלים של הקליני התיאור את

 גנטית בדיקה מצעותבא העולם ברחבי רבות ממדינות
 שגורמות מוטציות 150 מעל יש להיום (נכון מולקולרית
 למחלות).

 
2016 

 חוקרים עם הדוק פעולה בשיתוף ממשיך ארגוב ד"ר
 עבור טיפולים בפיתוח המתמקדים מטופלים וארגוני
 הראשי החוקר היה הוא  .GNE מסוג מיופתיה
 ירמיתאצנו חומצה של מבוקר אקראי, ,2 שלב במחקר
 מושהה. בשחרור

 ,Ultragenyx עבור כיועץ גם משמש ארגוב ד"ר
  זו. לבעיה מתקדם טיפולי ניסוי אלה בימים המנהלת

 החולים בית במסדרון צפה הוא בו שהדבר מקווה הוא
 טיפול. למציאת במהרה יוליך 1979 בשנת

Ultragenyx חומצה של השיווק לאישור הבקשה ביטול על מודיעה 
 האירופי באיחוד )ER-Ace( מושהה בשחרור אצנוירמית

 
 מותנה לשיווק לאישור בקשתה את ביטלה שהיא הודיעה Inc. Pharmaceutical Ultragenyx - 2016 בנובמבר 11-ב
)MAA( האירופאית התרופות מסוכנות )EMA( מושהה בשחרור אצנוירמית חומצה עבור )ER-Ace( בגירים במטופלים לטיפול 

 עבור תרופות למטופלים לתת המאפשר האירופי, באיחוד משתמשים שבו סיווג הוא מותנה אישור .GNE וגמס מיופתיה עם
 החברה, של 2 שלב ממחקר נתונים על התבסס המותנה MAA-ה האישור. מחקרי השלמת על שעובדים בזמן חמורות מחלות
-ה ),CHMP( אדם בבני לשימוש רפואיים יםלמוצר הוועדה של הפגישה במהלך רישומי. מחקר להיות מלכתחילה תוכנן שלא

CHMP באישור. שתתמוך עדות של מספקת כמות סיפק לא הוא נוכחית אך מעודד היה זה 2 שלב שמחקר ציינה 
Ultragenyx של ההשפעות את לאשר כדי הושלם, אליו שהגיוס הגלובלי 3 שלב ממחקר נוספים יעילות נתוני להשיג מתכוונת 

ER-Ace, ישלהג ובכוונתה MAA אין .2017 של השנייה במחצית זמינים יהיו זה ממחקר שהנתונים לאחר מלא אישור לקבלת 
 התוצאות את לאשר ונועד כסדרו מתנהל שלנו 3 שלב "מחקר .ER-Ace במחקרי כיום המשתתפים מטופלים עבור השלכות

 שתתקיים פלצבו ותקופת יתעיקר קצה נקודת עם יותר נרחב ניסוי באמצעות ,2 שלב במחקר שהתקבלו המעודדות
 מחויבים "אנו .Ultragenyx ונשיא מנכ"ל .,Ph.D M.D., Kakkis, D. Emil אמר המחקר," של השבועות 48 כל במהלך
 הזאת" והמתישה המתקדמת השרירים במחלת הלוקים למטופלים זה פוטנציאלי טיפול להביא

 )www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=998999( במלואה: לעיתונות, הודעה
 nmd.eu-gnem@treat באמצעות המחקר צוות עם קשר ליצור נא זו, להודעה בנוגע שאלות לכם יש אם
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 טובה תובריאו מזון סוגי בחירת
 מבוא

 בכל בגירים לאנשים זמן. לאורך היומיום חיי של מסוימים בהיבטים מפגיעה סובלים GNE מסוג מיופתיה כגון נדירה שרירית-עצבית במחלה הלוקים
 על לשמור חשובה דרך היא בריאים הרגלים על שמירה ובגופם. בחייהם לשינויים במקביל גופנית ופעילות תזונה של שונים צרכים  יש הגילים
 תכופות .ההאוכלוסיי לכלל כמו תזונתיים צרכים אותם יש GNE מסוג מיופתיה עם לאנשים טוב. הכי להרגיש לכם מאפשרת והיא טובה בריאות
 עצה איננה שזו לב ושימ אנא – לכם לעזור העשוי זה קצר מדריך חיברנו זו שאלה על ולהשיב לנסות כדי בריאה? תזונה מהי במרפאה שואלים
 רפואית.
 היא והגופנית. הנפשית הרווחה תחושת את למקסם עוזרת היא היטב. תועדו יציב גוף משקל על ושמירה ומאוזנת בריאה תזונה של היתרונות
 לב, מחלות סוכרת, לרבות מידבקות,-לא מחלות מפני להגן ועוזרת משקל,-ותת עודף משקל יתר, השמנת צורותיה: בכל לקוחה תזונה למנוע עשויה
 ואוסטאופורוזיס. מסוימים סרטן סוגי מוחי, שבץ
 כדי המשקל, בטווח ממוקמים אתם היכן לדעת שתרצו ייתכן
 להוסיף/לאבד כדי שלכם התזונה את לשנות עליכם אם לקבוע
 מדד בניידות. הירידה למרות משקל על לשמור כדי או משקל
 מדד הוא זאת קבועל כדי רפואיים גורמים משתמשים שבו מקובל
 לחלק מתאים אמנם זה ).2(מ') (ק"ג)/גובה משקל :BMI( גוף מסת

 עבור מותניים, היקף כגון יותר, מהימן מדד יש אבל מהאנשים,
 לפנות נא .2לניידות בעזרים קרובות לעתים המשתמשים אנשים
 לכם. מתאים הכי מה לכם שייעץ לתזונאי או שלכם לרופא
 ת?ומאוזנ בריאה תזונה מהי

 שעליכם פשוטות במילים פירושה בריא גוף משקל על שמירה
 לרדת ברצונכם אם צורכים. שאתם אנרגיה כמות אותה להוציא
 שאתם האנרגיה מכמות אנרגיה יותר להוציא עליכם במשקל,
 אנרגיה יותר לצרוך עליכם במשקל, לעלות ברצונכם אם צורכים.

 מוציאים. שאתם מהאנרגיה
 הכמויות את המתאר חזותי אמצעי הוא )1 ור(אי 3טוב-אכול מדריך

 כדי היום במהלך לצרוך שיש העיקריות המזון קבוצות חמש של
 אנגליה' הציבור 'בריאות ידי על נוצר הוא  בריאה. מתזונה ליהנות
 ,COMA( מדעיות ועדות כמה על שהסתמך מקיף מחקר בעקבות
SACN( הילאוכלוסי בעיקר תזונתיים נתונים לספק במטרה 

 אבל למדינה, ממדינה מעט להשתנות עשוי הייעוץ .4בריטניהב
 העולם ברחבי זהות הן המומלצת לתזונה המפתח המלצות ככלל
 .9 ,8 ,7 ,6 ,5העולמי הבריאות ארגון המלצות עם אחד בקנה ועולות

 טוב-אכול מדריך :1 איור

 

 הן: לתזונה המפתח המלצות
 הקלוריות. המגבלות במסגרת הצרכים את לספק כדי )1 וטבלה 1 (איור המזון קבוצות ומכל גבוהה תתזונתי צפיפות עם במזונות בגיוון, להתמקד
 מעט עם או ללא טובה, הבריאות על שהשפעתם נוספים, ובחומרים ובמינרלים בוויטמינים עשירים מזונות הם גבוהה תזונתית צפיפות עם מזונות
 תזונתיים. סיבים כגון חשובים חומרים על לשמור כדי הטבעית בצורתם שיהיו רצוי ומלח. וקקיםמז עמילנים סוכרים, ותוספת מוצקים שומנים מאוד
 • ליום גר' 5-מ לפחות מלח צריכת לצמצם • העולם: רחבי בכל נשמעות הן אבל למטה, בטבלה מופיעות שאינן נוספות חשובות מפתח המלצות להלן
 שלכם. היכולות במסגרת גופנית פעילים להיות

 תזונתיות מפתח המלצות :1 הטבל

 עמילניות פחמימות על הארוחות את לבסס
 מלאים דגנים של עמילניות פחמימות של הצריכה
 שורש, ירקות כוללות הן המזון. מן שליש רק תגלם
 דגנים מסוגי לבחור .ודוחן ִמְדַּגּנִים פסטה, אורז, לחם,
 אימת כל הקליפה) עם אדמה תפוחי לאכול (או מלאים
 לעזור ויכולים סיבים יותר מכילים הם :שאפשר
 יותר. רב לזמן שובע לתחושת

 5 לפחות הקשת. צבעי מכל וירקות פרות לאכול 
 ביום מנות

 פרי חתיכות שתי
 מיובשים פרות לגבי גר', 80-כ כלל בדרך היא מנה

 30( הסוכר ריכוזי בשל יותר קטנה מנה מומלצת
   רותפ מיץ מ"ל 150 של אחת וכוס קטן) גר'/חופן

 ירקות של מנות שלוש
 ירקות של כפות שלוש או גר' 80 מכילה אחת מנה

 חלב מוצרי של תחליפים או חלב מוצרי לכלול יש 
 בסידן העשירים

 סידן, של עשיר מקור הם שומן. דלת לבנה וגבינה יוגורט גבינה, בתזונה לכלול יש
 רווי. ושומן מניםשו עתירי להיות עלולים החלב ממוצרי חלק וויטמינים. חלבונים
 שומנים. פחות עם בסוגים לבחור אפשר
 המומלצות: המנות להלן
 גר') 30( גפרורים קופסת בגודל גבינה
 קטן יוגורט

 חלב מ"ל 150 
 חלב: ממוצרי שאינם סידן מקורות להלן ללקטוז, רגישות שיש למי

 ולחמים, ִמְדַּגּנִים מועשרים, מיצים •
 צ'ואי, בוק (קייל, ירוקים ועלים ברוקולי עצמות, עם וסלמון סרדינים שימורי •

 קולרד).

 וטמפה. סויה יוגורט סידן,ה גופרת עם טופו, סויה, מוצרי •
     

 חלבונים
 אדום מבשר והעור השומן עודפי את להסיר יש רזה: בשר

 אדום בשר להגביל מומלץ מטיגון. להימנע וכשאפשר ומעוף,
 נקניקיות, חזיר, (ירך מעובדים בשרים בשבוע. לפעמיים
 את להגביל ויש מלח עתירי הם משומרים) ובשרים נקניקים,
 שלהם. הצריכה
 משתייכים ואפונה שעועית :ועדשים) (שעועית/אפונה קטניות

 שומן דלי והם לחלבונים מעולה מקור הם הירקות. לקבוצת גם
 תזונתיים. בסיבים ועשירים
 אחת בשבוע, דגים מנות שתי ולכלול להשתדל יש ים: מאכלי
 אנשובי) הרינג, סלמון, מקרל, טונה, מעושן, (דג שמנונית מהן

 גר') 140(

 וממרחים שמנים 
 שמן זית, (שמן רווי לא שומן של וממרחים שמנים לבחור יש

 להימנע ולהשתדל צמחי) שמן או לפתית זרעי שמן חמניות,
-ו גהי חמאה, כגון טראנס / רוויים משומנים מסוגים

vanaspati. אולם מהתזונה, שומנים להוציא ןאי לעולם 
  המנה גודל את להגביל יש אנרגיה עתירי שהם משום

 כפית. 1 / גר' 5-ל

 סוכר
 סוכר קוביות) 7( גר' 30-מ יותר לא לאכול לבגירים מומלץ
 מכמות 3 עד 2 פי צורכים בבריטניה אנשים בממוצע ביום.
 לבדוק חשוב ולכן במזונות, יש סוכר כמה לדעת קשה זו.
 ארוזים. מזונות בתזונה להגביל מומלץ ככלל התוויות. את

 ביסקוויטים עוגות, לִמְגָּדנֹות, כלל בדרך מתייחס זה
 ממותקים. ומשקאות
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 מים, נחשב, הכול
 שומן, דל חלב

 סוכר ללא משקאות
 וקפה. תה כולל
 מיצי להגביל יש

 שייק ו/או פרות
 מ"ל 150-ל פרות
 .ליום
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 Desai Rushabh - היום עד שלי הסיפור
 

Desai Rushabh ם,שרירי ניוון מחלת אצלו אבחנו 2011 ובשנת מהודו, הוא 
 ).HIBM( הסגר גופיפי עם תורשתית מיופתיה גם הקרויה ,GNE מסוג מיופתיה

 בשיתוף מעורב גם והוא הבינלאומי, DMP-GNEM ברשימת כיום משתתף הוא
 למטה בהמשך העולם. ברחבי זו נדירה למחלה המודעות והגברת הסברה פעולה,

Rushabh נא – עצמו לע סיפורים בכמה אותנו ומשתף המחלה עם חייו על מדבר 
 במחקר. המטופלים כל מייצגות ואינן שלו הן Rushabh של שההתנסויות לזכור

 

 ידעתי חיי. מהלך כל את ישנה לי שמצפה שמה לכך מודע לא באוניברסיטה, ללימודיי האחרונה בשנה הייתי אתמול שרק נדמה
 בתקופת ספורט. בפעילויות ופעיל מאוד בריא הייתי ילדותי מאז זה. מה להבין הצלחתי לא אבל שלי, בגוף קורה מוזר שמשהו
 הולך אני "למה אותי, שאלו חבריי כאשר ולכן ובהתעמלות, בשחייה מעולה הייתי המחלה, הופעת לפני באוניברסיטה, לימודיי
 ברופא. להיוועץ ולא מזה להתעלם והעדפתי בגוף לי להשתבש עלול שמשהו דעתי על התקבל לא מוזרה", בצורה

 
 קרקו ופרופ' אני ארגוב, פרופ' שלי, אאב

 בירושלים, הדסה הרפואי במרכז במרפאה
 ישראל

 לפתע הבחנתי שלנו ספורטיבית פעילות במהלך ),20 (בגיל חבריי עם בפיקניק
 נבהלה ואמי לעין, בלטו כבר שלי המשונים והריצה ההליכה דפוסי לרוץ. לי שקשה

 בדיקות, מגוון ועברתי רופאים מהלכ שפניתי אחרי לרופא. אותי לקחת והחליטה
 שלטובתי, החליטו, הוריי איזו. ידוע לא אבל שרירים מחלת לי שיש להוריי נאמר
 לימודיי. את לסיים שאצליח כדי כך על לי לספר לא עדיף
  Behin Anthony ד"ר אל פניתי 2010-ב בהודו, שאובחנתי אחרי

 המום הייתי  יותר. דויקמ אבחון לקבל כדי שבפריז Myology of Institute-ב
 מחלת לי שיש כששמעתי דמעות ושטוף שבור לגמרי, מבולבל הייתי מהאבחון.
 במילים לתאר אין עת, באותה 21 בן בחור עבור מרפא. לה שאין נדירה שרירים

 חלומותיי. כל התנפצו שנייה בשבריר שחשתי. והתסכול הייסורים את

 GNE מסוג מיופתיה אודות נוסף מידע לחפש התחלתי לבכות. טעם שאין עצמי את שכנעתי שאובחנתי, לאחר קצר זמן
 הוקל 2012-ב המחלה. את ולהבין להיטיב כדי העולם ברחבי ומדענים מטופלים קבוצות עם קשרים ליצור והתחלתי באינטרנט,

 הוריי של בתמיכה ים.קליני בניסויים סיאלית חומצה להעריך כדי פלצבו-מבוקר מחקר יזמה Ultragenyxש שמעתי כאשר לי
 אנג'לס. בלוס )UCLA( קליפורניה באוניברסיטת המחקר למרכז ונרשמתי לארה"ב טסתי

 כי שלי, בחולשה אותם לשתף רציתי ולא נבוך הייתי בהתחלה לי. קרה מה שאלו שלי בקהילה רבים אנשים זו תקופה במהלך
 שונות מטופלים קבוצות עם קשרים וליצור לנסוע התחלתי פתרון. לא היא בריחה אבל – המורכבות את יבינו לא שהם ידעתי

 עצמי את ולקבל לבטא לי עזר שונות במסגרות שלי בהתנסות אותם ולשתף אותם להבין של החוויה העולם. ברחבי ומדענים
 טובה. יותר הרבה בצורה

 במיופתיה העוסקים העולם ביברח הראשונה מהשורה בחוקרים/מדענים ולהיוועץ לפגוש מזלי והתמזל מדהים, מסע היה זה
 הסברה פעולה, לשיתוף לפעול אחרים מטופלים ולהדריך לעזור עצמי על ולקחתי אחריות תחושת לי העניק זה .GNE מסוג

 שלהם המשפחה בני מטופלים, כמה זו, משותפת מטרה לאור מרפא. לה למצוא במטרה זו, נדירה למחלה המודעות והגברת
 בהיבטים ולתמוך לעזור כדי  )International Myopathy GNE  )myopathy.org-www.gne שםב ארגון בהודו הקמנו ואני

 .GNE מסוג למיופתיה הנוגעים שונים

 
 מנכ"ל ,Kakkis Emil וד"ר אני

Ultragenyx, 2012 בתחילת 

 יום כל בעתיד. להשתנות עוד עומדים רבים יםודבר השתנו רבים דברים ,2008-ב המחלה הופעת מאז
 האמונה, את מאבד אני שבהם ימים יש בעתיד. צפויים רבים ועוד בחיי, חדשים אתגרים עמו מביא

 וזה תשנה, שהמחלה אסכים שלא אחד דבר יש הזה האומלל במסע כאלה. רבים ימים עוד לי וצפויים
 ביותר. הטובה בצורה לצמוח שלי יכולותב ולדחוק החיים מתת את במלואה להוקיר שלי  הדחף

 כאנליסט בתפקידי מלאה במשרה לעבוד מצליח אני היום
 יום כל מקבל ואני בהודו, רשומה פיננסית בחברה השקעות

 ולא לעשות מסוגל שאני במה להתמקד בוחר אני שהוא. כמות
 מסוגל. שאינני במה

 שלי! הסיפור לקריאת מזמנכם שהקדשתם תודה

 

Desai bhRusha 

 בישראל התיכון הים מעל אוויר בגלישת

 הטאג' בחזית שלי תצלום
 הודו מהאל,

 

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

