
  
 

 

 
 

    
 

  الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرض رصد لبرنامج السابعة اإلخبارية الرسالة في بكم مرحًبا

GNE (DMP-GNEM،) برنامج في والمشاركة المتواصل دعمكم على ونشكركم DMP-GNEM. وتهدف 

 توفير وكذلك ،DMP-GNEM الرصد ببرنامج يتعلق فيما منتظمة تحديثات توفير إلى اإلخبارية الرسالة هذه

  .GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل بمرض المتعلقة العلمية التحديثات

 اإلخبارية. الرسالة هذه حول واقتراحاتكم بتعليقاتكم نرحب
 

 

 

 :DMP-GNEM لبرنامج اإلخبارية الرسالة من بعالسا اإلصدار هذا في
 
 

 سجل تحديث على عامة نظرة DMP-GNEM والمشاركة 
 

 

 العضلية العصبية األمراض في بالتقويم االستعانة 
 

 

 الجين طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل الدولية المجموعة GNE - األنشطة على عامة نظرة 
 

 الجين طفرات عن الناجم العضلي واالعتالل المتنحية الجسدية الصبغية الوراثة GNE 
 

 10 الرعاية ومقدمي لألسرة نصائح 
 

 اآلن إلى قصتي - باتيل منى 
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 شهر كل عن السجل في المشاركين ومتوسط الشهري االنهيار :2 الشكل
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 305 المشاركين: إجمالي

 

 
 

 DMP-GNEM سجل تحديث على عامة نظرة

 والمشاركة
 

 وهو مشارك، DMP-GNEM 300 سجل في المسجلين المشاركين تجاوز 2017 يناير شهد

 ةومؤسس وطبيب مريض كل من المدهش والدعم اإلسهام بفضل إال يتحقق لم الذي الرائع اإلنجاز

 لك على لكم فشكًرا العالم. حول للدراسة المناصرين من وغيرهم رعاية ومقدم بالمرضى عناية

 دعم! من قدمتم ما

 21 من مشارًكا 157 باختيار قام واحد عام وخالل 2014 مارس في األولى للمرة االنترنت على السجل إطالق تم

 الكبير. GNE مجتمع من عليه حصلنا الذي المهول الدعم بفضل إال هذا الرائع االختيار توجه يتحقق لم مختلفة. دولة

 معلومات من المستمر الدعم هذا خالل ومن (2 )الشكل شهر كل جدد مشاركين 9 المتوسط في السجل يختار

 المحتملة. جاتالعال وتطوير السريرية التجارب تصميم في الباحثين توجيه على القدرة يملك جلالس يظل المشاركين،

 للمساعدة الُهوية مجهلة المرض معلومات وتشارك جمع العالج ومطوري والباحثين األطباء بمقدور يصبح ؛GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل للمصابين السجل وبتجميع

 للمرض. مستقبلي وعالج أكبر لفهم األبواب فتح مع ،GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل مصاب لكل الرعاية عاييرم تحسين على

 مفيًدا مصدًرا يصبح أن هو السجل من الهدف (.3 )الشكل قارات 5 عبر دولة 31 في 305 إلى لألعضاء الحالي الرقم ويصل أعوام لثالثة المشاركين اختيار في نشًطا السجل ظل واليوم،

 إلى تصل لمدة ليةطو بيانات تقديم المشاركين جميع من السجل يطلب هذا، فعل من وللتمكن السجل. في اآلخرين باألعضاء بالمقارنة الوقت بمرور مرضهم تقدم تتبع يمكنهم إذ للمشاركين،

 اإللكتروني حسابه إلى الدخول تسجيل السجل في مشارك كل بمقدور شهًرا(. 12 كل مجدًدا ثم األول، االستبيان إكمال من شهور 6 بعد أوالً  مختلفة: فترات في استبيانات )إكمال عاًما 15

 لهم إلكتروني ريدب بإرسال وذلك متابعة، استبيان إكمال عليهم يتعين أنه المشاركين السجل على المشرف ُيبلغ االستبيانات. عن إجابات شكل في سابًقا قدمها التي المعلومات جميع ومطالعة

 بالسجل يةالرئيس اتصالك جهة ال. أم لهم متوفر استبيان هناك كان إذا ما لمعرفة وقت أي في السجل إلى الدخول تسجيل المشاركين بمقدور فإن هذا ومع - لالستبيان النهائي الموعد قبل

 nmd.eu-hibm@treat على متاحة
 

  

 dmp.com-www.gnem على DMP-GNEM لسجل الرئيسية الصفحة :1 الشكل

 

 جدد مرضى 9 متوسط
 (1-19) شهر كل في
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 التاريخ
 

 

 DMP-GNEM سجل في للمشاركين العالمي التوزيع :3 الشكل
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 األراضي

 الفلسطينية

 السجل في المشاركين لجميع نصائح
 كنل - السجل في حسابك إلى الدخول في مشكالت أي تواجه ال حتى بك الخاصين المرور وكلمة المستخدم اسم دّون 

ر  بياناتك! أمان على الحفاظ تذكَّ
 

 بفريق اإلشراف على فاتصل السجل، في حسابك إلى الدخول في مشكالت أي واجهت إذا  

nmd.eu-hibm@treat 
 

 من الواردة اإللكتروني البريد رسائل توجه عدم من تأكد nmd.eu-hibm@treat أو 

phillip.cammish@ncl.ac.uk من العديد اإلشراف فريق ُيرسل - فيه المرغوب غير المزعج البريد مجلد إلى 

 أي يفوت أن نريد وال GNE بـ المتعلقة المواضيع من العديد بخصوص المشاركين إلى اإللكتروني البريد رسائل

 منها! أًيا مشارك
 

 قويةت على تساعد حيوية معلومة إجابة كل تقدم - استبيان كل في األسئلة من ممكن قدر أكبر عن تجيب أن من تأكد 

 .GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل في البحث
 

 معنا! فتواصل السجل، في مشاركتك في لحظة أي في شككت إذا 
 

 سجل،ال في مشاركته على يؤثر بما ظروفه تغيرت ربما السجل في لمشارك قريب أو صديق أو رعاية مقدم كنت إذا 

 إبالغنا. فالرجاء
 

 لـ اإلخبارية الرسائل جميع أرشيف DMP-GNEM على: متاح dmp.com/Home/Newsletters-www.gnem 
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 به االستعانة إلى سيحتاجون أو الحركة، على لمساعدتهم يومي بشكل بالتقويم GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل إصابتهم تشخيص تم ممن الكثير بالفعل يستعين سوف

 الموجود يعيالطب العالج لفريق يمكن ما وهو بالتقويم، االستعانة عن األسئلة من الكثير المتحدة بالمملكة نيوكاسل في السريري المركز زوار لدى تكون ما وكثيًرا حياتهم. في ما وقت في

 الكثير يف معلومات العضلية، العصبية األمراض في الباحث الطبيعي العالج اختصاصي موات، ديون المقال هذا في يتشارك فيه. يساعد أن العضالت لضمور والتون جون أبحاث مركز في

 .GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى على باستخدامه المرتبطة وخصوًصا بالتقويم المتعلقة الموضوعات من

 التقويم؟ هو ما
 ظيفيةوالو البنائية السمات لتعديل ُيستخَدم خارجًيا يوضع "جهاز بأنه التقويم ُيعرَّف

 األشكال من عدد في األجهزة هذه وتأتي .(1)العضلي" والعصبي الهيكلي للجهازين

 من تلفةمخ أجزاء في المختلفة األسباب من للكثير استخدامها ويمكن والمواد واألحجام

 أساسي. بشكل السفلية لألطراف لكنها الجسم،

 ُيستخَدم؟ لماذا
 الحد وأ مفصل، وضع تحسين أو الحركة، نطاق تحسين أو على للحفاظ التقويم ُيوصف

 مام توليفة أي أو وظيفة، تحسين أو ألم، عالج على المساعدة أو مطلوبة، غير حركة من

 المريض منها يعاني التي والمشكالت األعراض تحدد سوف الحالة، على وبناءً  سبق.

 به. الموصى التقويم نوع

 ؟GNE أجل من لالستخدام شيوًعا األكثر ما
 في القدم تدلي يحدث .(2)القدم" "تدلي هو شيوًعا األولية GNE أعراض أكثر أحد

 .(3)الظهراني االنثناء عضالت لضعف نتيجة GNE مثل العضلي العصبي المرض

 الكاحل سحب عن والمسؤولة )القصبة( الساق واجهة في الموجودة العضالت هي وهذه

 الكاحل حول أخرى عضالت تصبح قد المرض، بتقّدم أو الحاالت، بعض في ألعلى.

 هذه في الضعف يزيد كما مستقر. غير والكاحل ضعيفة تصبح القدم يجعل بما ضعيفة

 .(4)بلةالرَّ  عضالت في ضيق ظهور خطر من الكاحل حول العضالت

 للقدم مالدع من المطلوب المستوى توفير هو القدم تدلي لعالج تقويم استخدام من الهدف

 لىع المرضى ولقدرة للمشي تحسين أفضل أجل ومن جيد وضع على للحفاظ والكاحل

 خالل دمبالق اإلمساك منع على التقويم يساعد وبكفاءة. بأمان اليومية باألنشطة القيام

 وجاعاأل بعض تقليل على يساعد أن أيًضا ويمكنه السقوط. خطر من يقلل بما المشي

 .(5،6)القدم تدلي بسبب مشيتهم األشخاص تعديل نتيجة تظهر التي واآلالم

 القدم لتدلي التقويم أنواع
 آخر يناسب ال قد ما شخص   يناسب وما التقويم، جبائر من مختلفة كثيرة أنواع توجد

 اختصاصي يقوم بأن ُيوَصى متشابهة. أعراض أو ةالحال نفس لديهم كانت وإن حتى

 لتقويما وتحديد بالتقييم تقويم، اختصاصي و/أو طبيعي عالج اختصاصي مثل مؤهل،

 َنعُيص جهاز باستخدام تقويم أو متوفر" "جهاز باستخدام تقويم أكان سواء   الصحيح

 احة،الر لضمان والمناسب الصحيح الجهاز على الحصول المهم من الطلب. حسب

 تحتاج قدو الجبائر، تهترئ أن يمكن ُمرضية. نتيجة أفضل وتوفير االستعمال، وتحمل

 يوجد األماكن باختالف االحتياجات. تغيرت إذا التقييم إعادة أو االستبدال أو للتجديد

 المواعيد تحديد عملية تختلف قد ولهذا والميزانيات الخدمة تقديم في اختالف

 مهااستخدا يمكن التي التقويم أجهزة من لعدد األمثلة بعض يلي ما وفي والمراجعات.

 عضلي: عصبي مرض في القدم تدلي لعالج

 داءواأل المشي على كبير تأثير القدم" "تدلي أو الكاحل حول للضعف يكون أن يمكن

 دمقوال الكاحل سحب على القدرة عدم ألن الكاحل ضعف نتيجة المشي يتغير .(5)والثقة

ب المشي خالل ألعلى  يسبب ما وهو القدم، إمساك إلى يؤدي أن ويمكن القدم رفع ُيصعِّ

 والسقوط. التعثر

 
 الكاحل برفع الطبيعي المشي نمط :1 الشكل

 نمط :2 الشكل األرض. عن األصابع وابتعاد
 القدم بتدلي مشي

 يرتفع ال حيث
 وتبقى الكاحل

 على األصابع
 حركة خالل األرض

 الساق.
 
 

 

 

 

 قل.أ مشي ألشخاص يعني قد ما وهو الثقة وفقدان التوتر إلى يؤدي أن بدوره لهذا يمكن

 .(5)تأقلمال لعدم نتيجة ثانوي ضعف إلى يؤدي أن البدني النشاط في االنخفاض لهذا يمكن

 االستخدام عدم ضمور فإن ،GNE عن الناتج العضالت في الكامن للضعف خالًفا لكن

 مرض في لقدما تدلي لعالج بالتقويم االستعانة تشيع النشاط. تحسين تم إذا ُيعَكس أن يمكن

 اصيواختص الطبيب ورؤية السريرية الخبرة على التقويم ويعتمد (4،5،6)العضلي العصبي

 لوقتا بمرور الرتدائه المريض بتجربة التقويم جهاز نجاح قياس يتم ما وعادةً  .(5)التقويم

 مدى ما ،المثال سبيل على تسجيلها. للطبيب يمكن التي للوظائف القياسات بعض وكذا

 وميق كيف أو بالحركة، يقوم كيف أو المشي، على المريض قدرة في الطول أو السرعة

 استخدامه. بعدم مقارنةً  التقويم جهاز باستخدام اليومية باألنشطة

 القدم رفع
 ةأشرط الحذاء. داخل ارتداؤه ويمكن داماالستخ بسيط وهو تجربته. يتم جهاز أول هو هذا يكون ما غالًبا

 الحذاء. ولسان أربطة بين وضعها يمكن بالستيك حشوة وتوجد القدم". "رفع من األدنى الحد توفر بسيطة مطاطية

 والقدم الكاحل لتقويم أمامي درع
 عضالت بقاءب .مستقيمة الركبة على الحفاظ في أيًضا تساعد أن يمكن لكنها القدم تدلي عند الجبائر هذه تساعد
 ال ،GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل في قوية الفخذ( واجهة في الموجودة )العضالت الفخذ
 الحالة. لهذه الجبائر هذه استعمال يشيع

 

 بالسليكون والقدم الكاحل تقويم
 نم مرونة أكثر لكنها الكاحل حول دعم وتوفر لساقك. ضمادة عمل تستلزم الطلب حسب ُتصَنع جبيرة هذه

 أقسام يف مسبًقا متوفرة ليست وهي الصلبة. المواد جبائر من أكثر حسي بمردود وتسمح الصلب البالستيك
 المحلية. الوطنية الصحة لخدمات التابعة التقويم

 

aequi Push 
 ويلزم الكاحل. حول تلتف مطاطية أشرطة 3 وبها والكاحل. القدم حول متوسط دعم توفر مرنة جبيرة هذه

 أي األشرطة، ترتيب تحدد نقاط 3 أو 2 أو 1 بـ ُمعلَّم شريط كل المناسب. الدعم لتوفير معتدل بإحكام سحبها
 ل.الكاح حول االستقرار أيًضا توفر لكنها القدم رفع على الجبيرة هذه تساعد األول. الشريط = نقطة 1 أن

 
 

 الكربون بألياف والقدم الكاحل تقويم
 كنهال المعيارية، الصلبة والقدم الكاحل تقويم جبائر من وزًنا أخف الجبائر هذه تكون ما غالًبا
 الكاحل. وخارج داخل حول المناسب الدعم توفر ال قد أنها إذ شخص، لكل مناسبة غير

 
 
 

 الصلب والقدم الكاحل تقويم
 توفر"م "جهاز عن عبارة تكون أن ويمكن الشديد. القدم لتدلي أكبر جوهري دعم الجبائر هذه توفر أو

 اءحذ ارتداء يلزم ما وعادةً  الكاحل. عند شريط أحياًنا لها يكون أن ويمكن الطلب، حسب مصنوع

 الجبيرة. الستيعاب كبير
 
 

 األصابع رفع
 دماعن قدمك بمقدمة فيها تضغط التي اللحظة وهي األصابع" "رفع على الجبيرة هذه تساعد

 القدم. تدلي منع إلى باإلضافة تخطو
 
 
 
 

 بدء قبل الطبيعي العالج اختصاصي أو الصحية رعايتك مقدم تستشير بأن نوصي

 المذكورة األمور من أي بخصوص أسئلة أي لديك كانت وإذا تقويم. جهاز أي استخدام

  السجل: بفريق االتصال فيُرجى المقال، هذا في

nmd.eu-HIBM@treat 
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GMI لالعتالل الدولية )المجموعة 

 الجين طفرات عن الناجم العضلي

GNE) من تتألف دولية مجموعة هي 

 عن الناجم العضلي االعتالل مرضى

 وأسرهم GNE الجين طفرات

 بين الوعي نشر هدفها وأصدقاءهم،

 أنحاء جميع في والمجتمعات المرضى

 الوراثي االضطراب هذا بشأن العالم

 والدعم المعلومات وتوفير النادر،

 األمريكية. المتحدة والواليات وسطاأل والشرق وأوروبا آسيا ذلك في بما البلدان من العديد في نتواجد للمرضى. 
 

 مقدمة
 الناجم العضلي االعتالل لمرضى اتحاد وهي 2014 العام في GMI مجموعة تأسست

 مع وتتحالف العالم. أنحاء جميع من وأصدقائهم، وأسرهم ،GNE الجين طفرات عن

WWGM الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل بدون )عالم GNE، مسجلة أمانة 

 االعتاللب الوعي زيادة على بنشاط ومناصرينا أعضاؤنا يعمل منها. الدعم وتتلقى الهند( في

 أبحاث في التطورات أحدث ومواكبة العالم، حول GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي

 ومات،المعل لتشارك المعنية الدول في وأسرهم المرضى مع ونتواصل العالجية. اإلمكانيات

 نساعد نأ مجتمعين سيمكننا أنه بقوة نؤمن حديًثا. بالمرض المشخصين المرضى لمساعدةو

 التأييد خالل من GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل عالج إيجاد على

 والبحث. والتثقيف

 اإلنترنت عبر المرضى ندوات
 فإننا ،للمرضى الجمعي التصرف خالل من يمر الفعال للعالج الطريق أن رؤيتنا مع تمشًيا

 عن ناجمال العضلي االعتالل عن المعلومات ويكتسبوا يجتمعوا كي للمرضى منصة نوفر

 بشكل تنظيمها يتم التي اإلنترنت عبر المرضى ندوات خالل من GNE الجين طفرات

 بينها نم مختلفة دول من مشاركون ويحضرها مجتمعنا، في شعبيتها تتزايد والتي منتظم

 حدةالمت والواليات والهند، وباكستان، السعودية، العربية والمملكة وإيطاليا، إسرائيل،

 المتحدة. العربية واإلمارات المتحدة، والمملكة األمريكية،

 اإلنترنت عبر األولى المرضى ندوة
 نقدي تحليل :GNE الجين طفرات عن ناجمال العضلي االعتالل "عالجات- العنوان

 الحالية" للمعرفة
 .2016 سبتمبر 17 في: ُعقَدت بهاتاشاريا، ألوك البروفيسور ،WWGM لـ العام األمين المتحدث:

 الخالياب والعالج الجيني، العالج ذلك في بما المحتملة العالج خيارات من العديد مناقشة تمت
 .ManNAcالسياليك/ بحمض المكمالت إلى باإلضافة المرسال، الرنا وتعبير الجذعية،

 محتملةال العالجات تلك باتباع هو السريرية الدراسات لتقدم الطريق أن إلى الوصول وتم
 واعتمادها أخرى، وراثية اضطرابات لعالج التطور من متقدمة مرحلة إلى وصلت التي
 .GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل لعالج

 

 ندوة المرضى الثانية عبر اإلنترنت
 طفرات عن الناجم العضلي االعتالل في التقدم( )على البوصلة "تحريك - العنوان
  "GNE الجين

 في: ُعقَدت (،NDF) العضلية العصبية األمراض لمؤسسة التنفيذي المدير ويلش، اللي المتحدث:
 2016 ديسمبر 3

 عن ناجمال العضلي االعتالل لعالجات والمستقبلية الحالية الحالة ويلش السيدة ناقشت

 السياليك حمض على المستمرة السريرية التجارب مثل GNE الجين طفرات

 ضحتوأو الجذعية. بالخاليا والعالج الجيني العالج احتمالية إلى باإلضافة ManNAcو

 الغذاء ةإدار إلى إلرسالها (IND) البحثي الجديد العقار قبل ما بأعمال تقوم NDF أن

 الجيني. للعالج السريرية التجارب أجل من (FDA) األمريكية والدواء

 االنترنت عبر الثالثة المرضى ندوة
 "GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل الجذعية بالخاليا "العالج العنوان:
 28 يف ُعقَدت بهاتاشاريا، ألوك والبروفيسور سيريسيان، وروبرتا ماالن، تود الدكتور المتحدثون:

 2017 يناير

 قشتنا التي اإلنترنت عبر الندوة لهذه العالم من مختلفة أنحاء من مشارًكا 45 من أكثر انضم

 فراتط عن اجمالن العضلي االعتالل مرضى على تطبيقه وإمكانية الجذعية بالخاليا العالج

 التجميلية الجراحة )مركز ماالن تود الدكتور األول، المحاضر تحدث .GNE الجين

 نسجةاأل في الموجودة الجذعية الخاليا عن األمريكية(، المتحدة الواليات أريزونا، اإلبداعية،

 امً عمو الجذعية الخاليا استعمال سالمة درسوا أنهم على وأكد أجسامنا. في )الدهون( الدهنية

 على عالوة سابًقا. متوقع كان مما أفضل السالمة وأن تحديًدا( العضالت ألمراض )وليس

 ـب المرتبطة )غير الدراسة مجموعة في ثبوته حال في اإليجابي التأثير أن افترض هذا،

GNE وشفاء لنمو المحفزة المواد من العديد إلطالق نتيجة يكون قد عضالت(، مرض أو 

 سورالبروفي الثاني، المحاضر قدم المتضررة. األنسجة إصالح على اعديس ما وهو األنسجة،

 المختلفة األنواع على عامة نظرة نيودلهي(، نهرو، جواهرالل )جامعة بهاتاشاريا ألوك

 عن اجمالن العضلي باالعتالل مريضة سيريسيان، روبرتا السيدة كانت الجذعية. للخاليا

 عالجها وناقشت اإلنترنت. عبر الندوة هذه في الثالثة المتحدثة ،GNE الجين طفرات

 السيد عتخض اليونان(. )أثينا، ألفروجيانيس ستافروس الدكتور أجراه الذي الجذعية بالخاليا

 بناءً  مختلفة ومعادن فيتامينات أخذ في وبدأت 2016 في جذعية خاليا لزراعة سيريسيان

 على فيةاستكشا دراسة وإنما سريرية تجربة هذه ليست ألفروجيانيس. الدكتور توصية على

 لألسئلة ةفتر متحدث كل كلمة تلت الحق. وقت   في النتائج ألخذ العالج ويستمر واحد. مريض

 واألجوبة.
 

 اإلعالنية النشرات
 العتاللبا الوعي نشر في المتفانين المتطوعين من الكثير مع بالتعاون GMI فريق اشترك

 نشرات وترجمة إعداد خالل من المجتمع في GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي

 ويمكن اللغات. من بالعديد GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل تصف إعالنية

 أرسلنا هذا، على عالوة (.myopathy.org-www.gne) اإللكتروني موقعنا من تنزيلها

 الناجم يالعضل باالعتالل لتعريفهم معهم وتواصلنا العالم حول ألطباء اإلعالنية النشرات هذه

 .GNE الجين طفرات عن

 للمرضى رأي استطالع

 العديد فعالية عن المرضى من معلومات لفحص قصير رأي استطالع أيًضا GMI أعدت

 استطالع في ريًضام 50 من أكثر شارك وقد المستخدمة. العالجات/األدوية/التمارين من

 قريًبا. االستطالع نتيجة إتاحة وسيتم هذا. الرأي

 

 GMI بـ االتصال أهدافنا تحقيق على بمساعدتنا يهتمون ممن نرجو

 wwgm.india@gmail.com على:

 شيلبي ألوك سودا

 منى تارا روشاب

 هللا عبد عماد

 GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل الدولية المجموعة فريق أعضاء

http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


 المتنحية الجسدية الصبغية الوراثة

  طفرات عن الناجم العضلي واالعتالل

 GNE الجين

 الحالة أن هذا يعني متنحي. جسدي صبغي بنمط فقط GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل وراثة يمكن
 ولدي عندما للحالة. "حامل" كالهما أن أي المعيب، الجين من نسخة األبوين كال لدى أن لو للطفل فقط تمريرها يمكن
 أو ينيةالج ةالطفر إما األبوين من واحد   كل يمرر أن احتمالية توجد المتنحية، الجينية الطفرة لنفس حاملين الثنين طفل

 المولود. إلى الجين من العاملة النسخة

10 

 نصائح 
 لألسرة

 الرعاية ومقدمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "r" بالحرف له ممثل متنحية طفرة على المحتوي الجين إذ ،2 الشكل في موضح هو كما

 التي الوراثية للمعلومات محتملة توليفات أربع توجد "،R" بالحرف لها ممثل العاملة والنسخة

 حمل: كل في يوجد أنه هذا يعني حمل. كل في تمريرها يتم
 

 العامل الجين نسختي كال طفلهما يرث أن (%25 )احتمالية 4 من 1 احتمالية حامل. غير - 1

 لها. حامل وغير الوراثية بالحالة مصاًبا يكون وأال
 

 الجينية الطفرة طفلهما يرث أن (%50 )احتمالية 4 من 2 احتمالية الوراثية. للحالة حاملين - 2
 غير الوراثية للحالة حامالً  الطفل يكون وأن الوالدين من الجين من العاملة والنسخة المتنحية
 الوالدين. مثل بها، مصاب

 

 
 الجينية الطفرة نسختي كلتا يرث طفالً  ينجبا أن (%25 )احتمالية 4 من 1 احتمالية ُمصاب. - 3

 ةبالحال ُمصاًبا الطفل وسيكون عامل جين إنتاج يتم لن سيناريو،ال هذا في الوالدين. من المتنحية
 الجين. هذا يسببها التي

  

 في موجود GNE الجين
  9 الكُروُموُسوم

 (9p13.3 الدقيق )الموقع

 أي 4 من 1 احتمالية

25% 

 حاملة أم
 للوراثة

 بويضات

 حامل أب
 للوراثة

R = عاملة نسخة 
r = َمنِيّ  متنحية طفرة 

 حاملة غير
 للحالة حاملين

 ُمصاب الوراثية

 أي 4 من 1 احتمالية

25% 
 أي 4 من 2 احتمالية

50% 

 األساسيات - الوراثة علم
 يف وبقائه وتطوره جسمك نمو تعليمات على جيناتك تحتوي •

 وهو معيبة تجعلها الجينات في التغيرات وبعض صحية. حالة
 دمع أو صحيح بشكل للرسالة الخلية قراءة عدم عنه ينتج ما

 مطلًقا. قراءتها
 

 23 إلى مقسم خلية كل في كُروُموُسوم 46 يوجد ما عادةً  •
 من واآلخر األم من لنا زوج كل من واحد تمرير يتم زوًجا.
 هذه وُتعَرف مرقمة. هذه الكُروُموُسوم أزواج من 22 األب.

 ويتألف الجسدية. الصبغية بالكُروُموُسومات المرقمة األزواج
 المسماة الجنسية الكُروُموُسومات من والعشرون الثالث الزوج

X وY. كُروُموُسوم الذكور لدى X وY نسختين اإلناث ولدى 
 .X الكُروُموُسوم من

 

 أن ولو "طفرة". معيب جين في دالموجو االختالف ُيسمى •
 هذا إنف الجين، نسختي كال تغير عند فقط تحدث وراثية حالة
 متنحية. طفرة ُيسمى

 

 كُروُموُسوم في موجود جين هو الجسدي الصبغي الجين •
 الطريقة. بنفس واإلناث الذكور يصيب ما وعادةً  مرقم

 وأ

 GNE الجين ُتظِهر النووي( )النمط كُروُموُسوم صورة :1 الشكل

 المتنحية. الجسدية الصبغية الوراثة يعرض للوراثة توضيحي شكل :2 الشكل

 هي (CAN) الرعاية مقدمي عمل شبكة
 الواليات مقرها للربح هادفة غير مؤسسة
 قرانلأل والدعم التثقيف توفر األمريكية المتحدة

 نوعية تحسين على وتعمل الرعاية، ولمقدمي
 يرعون أمريكي مليون 90 من ألكثر الحياة
 أو مزمنة، حاالت من يعانون لهم أحباءً 

 في التقدم مشكالت أو أمراض، أو إعاقات،
 نصائح قائمة مؤخًرا نشرت وقد العمر.

 في هم من لمساعدة مصممة أدناه( )مذكورة
 من ذلك في بما شخص، ألي رعاية تقديم موقع

 العضلي باالعتالل مصاب بشخص يعتنون
 االطالع يمكن .GNE الجين تطفرا عن الناجم
 اإللكتروني الموقع على الكامل المقال على

 :CAN لشبكة
www.rarecaregivers.org. تشارك 

 تعرفه شخص أي مع المقال هذا فضلك من
 التي المعلومات من يستفيد قد أنه تشعر

 يقدمها.
 

 آخرين. رعاية يمقدم من الدعم اطلب .1

 وحدك! لست أنت

 يكفي بما قوًيا لتكون بصحتك اعتن .2
 تحب. بمن للعناية

 أموًرا واقترح المساعدة عروض اقبل .3
 لمساعدتك. عملها لآلخرين يمكن محددة

 اء.األطب مع الفعال التواصل كيفية تعلم .4

 فترات خذ لهذا شاق عمل الرعاية تقديم .5
 كثيًرا. راحة

 تؤخر وال االكتئاب لعالمات انتبه .6
 احتياجك عند المهنية المساعدة على الحصول

 لها.

 يالت الجديدة التقنيات على منفتًحا كن .7
 تحب. بمن االعتناء على مساعدتك يمكنها

 تكون بحيث الطبية المعلومات نظم .8
ثة  لها. الوصول وسهل محدَّ

 القانونية المستندات كون من تأكد .9
 سليمة.

 يف جهدك قصارى بذل على نفسك كافئ .10
 اإلطالق! على الوظائف أصعب من واحدة
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 اآلن إلى رحلتي - باتيل منى
 باالعتالل إصابتها تشخيص وتم هندية، أصول من تنحدر المتحدة، المملكة من منى

 سجل في مشاركة منى .2005 العام في GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي
DMP-GNEM نشر على خاص تركيز مع التبرعات جمع حمالت في فاعلة وهي 
 عن يلي ما في منى تتحدث .GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي باالعتالل الوعي
 هي منى تجارب أن مالحظة ُيرجى - نفسها عن القصص بعض وتشارك الحالة مع الحياة

 الدراسة. مرضى جميع تمثل وال بها، خاصة تجارب

 التشخيص قبل ياةالح
 هاب أفتخر التي األشياء من الكثير حققت عمري، من العشرينات بداية وحتى مراهقتي سنوات طوال
 بالجامعة، لاللتحاق وسافرتُ  الخيرية، لألعمال كم( 40.2) ميالً  25 لمسافة مشي سباق في شاركتُ  بشدة.

 فقط!! والهواء الغاز استعمال من ساعة 28 بعد ابنتي ولدتُ  أني حتى أستراليا. في العظيم المرجاني الحيد في وغصتُ  سيدني، ميناء جسر وتسلقتُ 
 

 لدي كانت عادية، شابة أو مراهقة أي ومثل مرضي. يتقدم أن قبل رقصوال والبيالتس اليوجا في بالمشاركة واستمتعت جًدا متحمسة سباحة أيًضا كنت كما
 وتحديًدا لي، صدمةك المرض أتى وحينها العشرينات منتصف حتى تماًما ومستقلة نشيطة البنيان متينة شخًصا كنت لمستقبلي. والطموحات اآلمال من الكثير

 لي. المستقبل يخبأه ما عن فكرة أي أملك لم لكني به، تأتي ما وكل الحياة احتضنتُ  ما دائًما بي. يحيطون الذين ألحبائي
 

 اآلن حياتي
 اآلن وصولي حد إلى - العضلية قوتي من تدريجًيا GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل حرمني المرض، ظهور منذ السنوات بمرور
 ليالعض االعتالل والتنقل. اليومية األنشطة في لمساعدتي الحركة المعدات/أجهزة من العديد على االعتماد إلى للحاجة
ب حالة هو GNE الجين طفرات عن الناجم  وأنا عاًما. 26 عمري كان عندما تصيبني بدأت تدريجًيا العضالت تخرِّ
 على عالوة الدرج صعود أو الركض يمكنني ال الحركة. على قدرتي من الكثير من المرض حدَّ  حيث مرحلة في ناآل

 الناس غلبأ يعتبرها التي األشياء من بالكثير القيام يمكنني ال سقوطي. حالة في اإلصابة بقابلية مستمر إحساس وجود
 أو رف، على من شيء ألخذ النهوض أو المالبس، ارتداء أو ز،خب رغيف لشراء المتجر إلى االندفاع مثل عادية أموًرا
 من يةالعمل بدأ عليّ  يتعين ولهذا أخرى، وظيفة أفقد حالتي، مع التأقلم أبدأ أن بمجرد قصدي(. )تفهمون رأسي... هرش
 المرض أن هو هذا كل من األسوأ أخرى. قدرة خسارة على أحزن باستمرار نفسى وأجد للتحديات نهاية ال - جديد

 لخيارا فيه أملك الذي الوحيد األمر خياًرا. أملك ال لكني - هذا مع التعامل في صعوبة وأجد "االحتياج" بـ أشعر يجعلني
 المرض. هذا مع التعامل كيفية هو فعالً 

 

 يعوقني بأني GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل السماح عدم
 لمرضا هذا علمني لجسمي. بالنسبة الحساسة غير التغيرات جميع مع التعامل على لمساعدتي استراتيجيات وضعتُ 
 ناآلخري حياة في فرق أُحِدث كي السلبية والتبعات الحواجز مجابهة على ساعدني هذا، على عالوة والتعاطف. المرونة
 تمويل،ال عن ومسؤولة للتغيير، وكيلة وأنا جائزة، على ئزةحا جامعة في أعمل جائزة على حائزة والتنوع المساواة في اختصاصية أنا واآلن، المعاقين.

 للمرضى. مناصر لدور التقدم على العمل وأبدأ

 GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي لالعتالل لكن كثيًرا، بهم أمتن قوية إرادة ولديهم الحيلة واسعي طيبين بأشخاص حياتي إلى المرض هذا أتى
 خصوًصا - مستميتون نحن كمرضى، الحالة. هذه مع للتأقلم بجانبه دعم وال التحمل على عقلية قدرة شخص كل لدى ليس حولنا. أحبائنا على مدمر تأثير
 االنتظار ضد وأسرهم GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى مجتمع يناضل النادرة. الحالة لهذه عالج من جًدا قريبون ألننا اآلن،
 النفق نهاية في ضوًءا تعطي وبالتالي األبحاث في تستثمر Ultragenyx مثل لشركات الكبير باالمتنان ويشعرون عالج، على للموافقة والمعقد الطويل
 المعيشة هاتجلب التي لمؤلمةا الحياتية التجارب من للمعاناة أحد يضطر ال حتى طويل، وقت مضي قبل عالج، توفير يتم أن آمل أحياًنا. والمظلم الطويل،

 .GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مع

 الوعي ونشر للمستقبل التطلع
 وسباق الهوائية والدراجات للركض لندن )سباق التمويل جمع حمالت من العديد في شاركتُ  الماضي، العام خالل

 دعمو العام، المجال في النادرة الوراثية باألمراض لوعيا نشر إلى هدفت التي باريس( إلى لندن من الهوائية الدراجات
 لتشخيصا تكرارية من للتقليل دقيقة طرق وتطوير المرضى، إلى المختبر من الحالية األبحاث لنقل الجديدة المبادرات
 ةالمملك في العضالت ضمور منتدى مع للمرضى مناصر دور في مشتركة أصبح أن بصدد أيًضا اآلن وأنا الخاطئ.
 (.MDUK) المتحدة

 المرضى قوة
 جماعي بشكل ويتجه يسيطر وهو GNE الجين طفرات عن الناجم العضلي االعتالل مرضى مجتمع برؤية سعيدة أنا
 واألعمال االجتماعي، التواصل وسائل حمالت مثل وسائل خالل من بالمرض الوعي نشر كان لقد مهمة. تحديات نحو

 قضاءال على المبادرات هذه كل تساعد ناجحة. كلها المريض، ويوم بالمرض، الخاصة اإلنترنت عبر والندوات الخيرية،
 لهمنات أنها هذا من واألهم الرعاية. لنا يقدمون ولمن البعض لبعضنا الحيوي الدعم وتقديم بات،العق وإزالة العزلة، على

 أبًدا. األمل نفقد ال وأن أنفسنا تحفيز في االستمرار من وتمكننا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مانشستر جامعة موظفي جوائز

 2014 متروبوليتان

 (2000) فيلة مزرعة تايالند:

 ىمن قصتي. لقراءة الوقت تكريس على لك شكًرا

 والدراجات للركض لندن سباق
 2016 الهوائية

 نادر" ألنني "اهتم
rare) I’m because care (You 


