
  
 

 

 
 

    
 

 مشارکت و پیوسته حمایت از .آمدید خوش (DMP-GNEM) میوپاتی بیماری پایش برنامه خبرنامه هفتمین به
 اطالعات و DMP-GNEM درباره اخبار آخرین ارائه برای ما خبرنامه .سپاسگزاریم DMP-GNEM در شما

  .است شده گرفته نظر در GNE میوپاتی به مربوط علمی
 .کنیم می استقبال خبرنامه این درباره شما انتقادهای و پیشنهادها از

 
 

 

 :DMP-GNEM ازخبرنامه 7 شماره در
 
 

 رجیستری روزرسانی به DMP-GNEM مشارکت کلی نمای و 
 

 

 عضالنی عصبی بیماریهای در اورتز از استفاده 
 

 

 اینترنشنال میوپاتی GNE - ها فعالیت کلی نمای 
 

 میوپاتی و مغلوب اتوزوم وراثت GNE 
 

 10 کننده مراقبت افراد و خانواده برای نکته 
 

 پاتل مونا (Patel Mona) – اینجا تا من داستان 
 

 

 

 

 کنید مراجعه dmp.com-www.gnem به GNE بیماران فهرست به پیوستن برای
 nmd.eu-HIBM@treat بگیرید: تماس زیر مراجع با DMP-GNEM درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 کنید مراجعه www.ultragenyx.com/patients/gnem به Ultragenyx دارویی شرکت درباره بیشتر اطالعات کسب برای
 کنید مراجعه nmd.eu-www.treat به ،NMD-TREAT درباره بیشتر اطالعات کسب برای
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 ماه هر در رجیستری کنندگان شرکت میانگین و ماهانه های حساب :2 شکل
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  305 :کنندگان شرکت کل تعداد

 

 
 

 مشارکت کلی نمای و DMP-GNEM رجیستری بروزرسانی
 

 نفر 300 از DMP-GNEM رجیستری کنندگان مشارکت تعداد رفتن فرا شاهد 2017 ژانویه در

 انسازم پزشکان، بیماران، تک به تک مشارکت و پشتیبانی با تنها که نظیر بی دستاوردی بودیم؛

 از .بود پذیر امکان جهان سراسر در مطالعه این حامیان سایر و کنندگان مراقبت بیماران، های

 !سپاسگزاریم شما پشتیبانی

 کننده شرکت 157 سال، یک طی و گرفت قرار دسترس در آنالین صورت به 2014 مارس در بار نخستین برای رجیستری این

 طور به رجیستری این .بود پذیر امکان GNE وسیع جامعه نظیر بی پشتیبانی با تنها افراد این جذب .کرد جذب مختلف کشور 21 از

 است توانسته کنندگان مشارکت اطالعات پیوسته ارائه موجب به و (2 شکل) کند می جذب را جدید کننده شرکت 9 ماه هر میانگین

 به مبتال افراد که رجیستری این طریق از .کند راهنمایی بالقوه های درمان توسعه و بالینی های آزمایش طراحی در را محققان

 ناشناس های بیماری اطالعات توانند می درمانی های راه دهندگان توسعه و محققان پزشکان، است؛ آورده گردهم را GNE میوپاتی

 شناخت روی بر را درها و بخشند بهبود GNE میوپاتی به مبتال افراد برای را مراقبت استاندارد بتوانند تا کنند منتشر و گردآوری را

 .نمایند باز آن آینده های درمان و بیماری بیشتر

 مفید منبعی ارائه رجیستری، این هدف (.3 شکل) است قاره 5 در کشور 31 از نفر 305 کنونی اعضای تعداد و است بوده فعال کنندگان شرکت جذب زمینه در که است سال سه مدت به رجیستری این امروز،

 نندگانک شرکت یتمام از رجیستری منظور، این به .بود خواهند رجیستری اعضای دیگر با مقایسه در زمان طول در خود بیماری پیشرفت پیگیری به قادر ها آن آن، طریق از که است کنندگان شرکت برای

 رجیستری اعضای تمام (.ماهه 12 فواصل به سپس پرسشنامه، اولین تکمیل از پس ماه 6 ابتدا در :مختلف زمانی فواصل در پرسشنامه تکمیل) دهند ارائه سال 15 مدت به را خود طولی های داده تا خواهد می

 تکمیل، هلتم به اشاره و کنندگان شرکت به ایمیل ارسال با رجیستری، مسئول .کنند مشاهده پرسشنامه، به هایشان پاسخ شکل به را بودند داده ارائه قبال که اطالعاتی و شده خود آنالین حساب وارد توانند می

 ولیها رجیستری تماس اطالعات .شوند مطلع جدید پرسشنامه جودو از زمان هر در حسابشان به ورود با توانند می کنندگان شرکت وجود، این با – کند می مطلع جدید پرسشنامه تکمیل لزوم از قبل از را ها آن

 .است دسترس در nmd.eu-hibm@treat آدرس در شما
 

  

 dmp.com-www.gnem   آدرس به DMP-GNEM رجیستری خانگی صفحه :1 شکل

 

 کننده شرکت 9 میانگین، طور به
 جدید
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 :تاریخ
 

 
  DMP-GNEM رجیستری در کنندگان شرکت جهانی گسترش :3 شکل

 

 آلمان

 هلند

 بریتانیا

 فرانسه

 اسپانیا

 پرتغال

 مجارستان

 سوئیس

 کانادا

 متحده ایاالت
 آمریکا

 برزیل

 آرژانتین

 کننده شرکت تعداد کلید:

 ریونیون

 سعودی عربستان

 متحده امارات
 عربی

 هند

 استرالیا

 زالندنو

 مالزی

 جنوبی کره

 ژاپن

 بنگالدش

 پاکستان

 افغانستان

 ایران
 ترکیه

 لبنان

 اسرائیل ایتالیا

 فلسطین سرزمین

 رجیستری اعضای تمامی برای نکاتی
 اما – دباشی نداشته خود رجیستری حساب به ورود برای مشکلی هیچ تا کنید یادداشت را خود عبور رمز و کاربری نام 

 !نمایید حفظ همیشه را اطالعات این امنیت
 

 ایمیل با شدید، مواجه مشکل با خود رجیستری حساب به دسترسی در اگر nmd.eu-hibm@treat مسئول تیم با 

 بگیرید تماسرجیستری
 

 طرف از که هایی ایمیل که شوید مطمئن nmd.eu-hibm@treat یا phillip.cammish@ncl.ac.uk آید، می 

 به GNE به مربوط موضوعات درباره را مختلفی های ایمیل رجیستری مسئول تیم – رود نمی جانک یا اسپم پوشه به

 !برسد اعضا تمامی دست به ها ایمیل این خواهد می و فرستد می اعضا
 

 که دکن می فراهم را مهمی اطالعات ها پاسخ از یک هر – بدهید اسخپ پرسشنامه در توانید می که سواالتی تمام به لطفا 

 .شود می GNE میوپاتی زمینه در ها تحقیق تقویت باعث
 

 بگیرید تماس ما با نبودید، مطمئن رجیستری در خود عضویت درباره اگر! 
 

 شده یرتغی دچار وی شرایط که هستید رجیستری در کننده شرکت فرد خانواده اعضای از یا و دوست کننده، مراقبت اگر 

 .دهید اطالع ما به لطفا گذارد، می تاثیر تحت را رجیستری در او عضویت تغییرات این و است
 

 های خبرنامه تمامی DMP-GNEM اینترنتی آدرس در: dmp.com/Home/Newsletters-www.gnem در 

 .هستند دسترس
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 را آن از استفاده به نیاز زندگیشان از مواقعی در یا کنند، می استفاده اورتز از روزانه صورت به حرکتشان به کمک برای اکنون هم هستند، GNE میوپاتی به مبتال که افرادی از بسیاری

 دیستروفی تحقیقاتی مرکز در مستقر فیزیو یمت که دارند اورتز از استفاده درباره زیادی سواالت معموال کنند می بازدید بریتانیا نیوکسل، بالینی مرکز از که افرادی .کرد خواهند پیدا
 موضوعات زمینه در را اطالعاتی است، عضالنی عصبی فیزیوتراپی محقق یک که (Moat Dionne) موت دیون مقاله، این در .دهند می پاسخ سواالت این به والتون جان عضالنی
 .گذارد می اشتراک به شما با GNE میوپاتی به مبتال یمارانب در ها آن استفاده با رابطه در الخصوص علی و اورتز با مرتبط مختلف

 تزاور از استفاده معموال عضالنی عصبی های بیماری در پا افتادگی مدیریت برای
 توسط شده ارائه دالیل و بالینی تجارب اساس بر تجویز این و (4,5,6)شود می تجویز

 طریق از معموال اورتز وفقیتم .(5)گیرد می صورت اورتز متخصص یا پزشک
 ه،شد ثبت پزشک توسط که آن عملکرد یا زمان طول در آن از بیمار استفاده تجربه
 کتحر چگونگی بیمار، رفتن راه فاصله و سرعت مثال، برای .شود می گیری اندازه

 از استفاده عدم با مقایسه در اورتز از استفاده با روزانه های فعالیت انجام چگونگی
 .آن

 جهت پا مچ و پا برای الزم پشتیبانی ارائه پا، افتادگی مدیریت در اورتز از استفاده دفه
 و ایمن انجام برای بیمار توانایی و رفتن راه بهبود نهایت در و مناسب موقعیت حفظ

 زدن پا پیش از جلوگیری باعث اورتز از استفاده .است روزمره های فعالیت مناسب
 باعث تواند می همچنین اورتز .شود می خوردن زمین از جلوگیری و رفتن راه هنگام
 وجود هب پا افتادگی از ناشی افراد رفتن راه تغییرات خاطر به که دردهایی برخی کاهش

 .(5,6) بشود آید می

 پا افتادگی برای اورتز انواع

 است ممکن است نفر یک مناسب که ای نمونه و دارد زیادی انواع اورتز محصوالت
 یهتوص .باشد یکسان ها آن عالئم و شرایط اگر حتی نباشد، مناسب دیگر شخص برای

 یارزیاب را شرایط اورتز متخصص یا و فیزیوتراپ مثال متخصص فردی که شود می
 تجویز را باشد سفارشی و شده طراحی یا «استفاده آماده» چه را مناسب اورتز و کنند
 تهیه کل،مش گونه هیچ بدون استفاده و تیراح از اطمینان و نتیجه بهترین ارائه برای .کند

 تاس ممکن و شوند فرسوده توانند می محصوالت این .است اهمیت حائز مناسب دستگاه
 .ردک دوباره ارزیابی یا و تعویض تعمیر، را ها آن باشد الزم نیازها، تغییر صورت در

 ند،باش اشتهد متفاوتی بودجه میزان و متنوعی خدمات به نیاز است ممکن مختلف مناطق
 نمونه دتوانی می زیر در .باشند متفاوت است ممکن ها تحلیل و ها مالقات فرآیند بنابراین

 ارک به عضالنی عصبی های بیماری در پا افتادگی مدیریت برای که را اورتز از هایی
 :کنید مشاهده را رود می

 

 چیست؟ اورتز
 سیستم عملکردی و ساختاری مشخصات اصالح برای که است خارجی دستگاه یک» اورتز

 اندازه ها، شکل اورتزها .(1) «گیرد می قرار استفاده مورد اسکلتی و عضالنی و عصبی های
 یم استفاده بدن مختلف های بخش برای و مختلف دالیل به و دارند مختلفی سازنده مواد و ها،

 .است پا و دست برای ها آن اصلی استفاده مورد اما شوند،

 چیست؟ ها آن استفاده مورد
 واسته،ناخ حرکت محدودسازی مفصل، موقعیت بهبود حرکتی، بازه بهبود یا حفظ برای اورتزها
 عالئم ط،شرای به بسته .شوند می استفاده باال موارد از ترکیبی یا و عملکرد بهبود درد، مدیریت

 اورتز زا نمونه چه که کند می مشخص کند می نرم پنجه و دست آن با بیمار که مشکالتی و
 .است مناسب وی برای

 چیست؟ GNE در ها آن رایج استفاده مورد
 عصبی های بیماری در پا افتادگی  .(2)است «پا افتادگی» ،GNE در رایج اولیه عالئم از یکی

 در عضالت این .(3)است فلکسور دورسی عضالت ضعف خاطر به ،GNE مانند عضالنی
 ای موارد، برخی در .دارد را پا مچ آوردن باال وظیفه و دارد قرار (ساق) پا پایینی قسمت مقابل

 وندش ضعیف است ممکن نیز پا مچ اطراف عضالت سایر کند، می پیشرفت بیماری که زمانی
 نهمچنی پا مچ اطراف عضالت این ضعف .شود می پا مچ ناپایداری و پا شدن ضعیف باعث که

 یا پا مچ اطراف در ضعف. (4)ودش می پا ساق عضالت گرفتگی به ابتال خطر افزایش باعث
 هداشت نفس به اعتماد و عملکرد رفتن، راه روی زیادی تاثیرات است ممکن «پا افتادگی»

 در پا و مچ بردن باال در توانایی عدم و پا مچ ضعف علت به رفتن راه در تغییرات .(5)باشد
 جهنتی در و زدن پا پیش باعث است ممکن و سازد می دشوار را برداشتن گام رفتن، راه هنگام

 .شود خوردن زمین و خوردن تلو
 باعث است ممکن و شود می نفس به اعتماد دادن دست از و اضطراب به منجر موضوع این
 از اشین ثانویه ضعف به منجر است ممکن بدنی فعالیت کاهش این .شود افراد کمتر رفتن راه

 ناشی عضالت ضعف خالف بر نامناسب استفاده آتروفی این حال نای با .(5)شود شرایط تغییر
.برگردد اولیه حالت به ها فعالیت بهبود صورت در تواند می ،GNE از

 
 پا مچ عادی رفتن راه الگوی :1 شکل
 راه الگوی :2 شکل .زمین با پا پنجه تماس و شدن بلند

 که پا افتادگی با رفتن
 نمی بلند پا مچ آن در

 پا پنجه و شود
 جایی به جا هنگام

 کشیده زمین به پاها
 .شوند می

 
 

 

 

 پا بردن باال
 هک است دستگاهی نخستین معموال اورتز

 راحت آن از استفاده .شود می امتحان
 .پوشید کفش درون را آن توان می و است

 حداقل به باعث ساده ارتجاعی بندهای
 .شود می «پا بردن باال» میزان رسیدن

 پالستیک جنس از که آن از قسمت یک
 کفش زبانه و بندها بین توان می را است
 .داد قرار

 اورتز جلویی محافظ قسمت
 (AFO) پا مچ
 هاستفاد پا افتادگی برای محصوالت این
 برای ها آن از توان می همچنین و شود می

 به .کرد استفاده نیز زانو داشتن نگه صاف
 عضالت) سر چهار عضالت که این دلیل

 می قوی GNE میوپاتی در (ران جلوی
 این برای محصوالت این از استفاده ماند،

 .نیست رایج بیماری
 

AFO سیلیکونی 
 نیازمند که است سفارشی محصول یک

 این .باشد می شما پای قالب ساخت
 گیرد می بر در را پا مچ اطراف محصول

 و است سخت پالستیک از تر منعطف اما
 بازخورد جامد مواد محصوالت به نسبت
 این .شود می موجب را بیشتری حسی

 اورتز ها بخش در راحتی به محصوالت
NHS نیستند دسترس در محلی. 

 

 فشاری پای مچ محافظ
 و مچ از که است منعطف محصول یک

 می محافظت متوسط طور به آن اطراف
 دارد ارتجاعی بند سه محصول این .کند
 محافظت برای .پیچد می پا مچ دور که

 محکم بسیار را بندها این باید مناسب
 مشخص نقطه 3 یا 2 ،1 با بند هر .بست
 ترتیبی چه با دهد می نشان که است شده
 این .اول بند = نقطه 1 شوند، بسته باید

 و کند می کمک پا بردن باال به محصول
 می مچ اطراف پایداری باعث همچنین

 .گردد

AFO کربن فیبر 
 سخت هایAFO از تر سبک معموال محصوالت این

 باشند نمی افراد همه مناسب اما هستند استاندارد و
 درون برای را نیاز مورد محافظت است ممکن زیرا

 .نکنند فراهم پا مچ بیرون و
 
 
 

AFO سخت 
 پای افتادگی برای بهتری محافظت محصوالت این

 «مصرف آماده» توانند می ها آن .دهند می ارائه شدید
 مچ ناحیه در گاهی است ممکن و باشند سفارشی یا

 ولمحص این از استفاده برای .باشند نیز بند یک دارای
 .است نیاز مورد بزرگتری کفش معموال

 
 

 

 

 

 

 

 پا پنجه کننده جدا
 زمانی یعنی «پا پنجه کردن جدا» هنگام محصول این
 شود می فشرده پا جلویی قسمت برداشتن، قدم هنگام که

 اپ افتادگی از جلوگیری باعث همچنین و دارد کاربرد
 .گردد می نیز

 
 
 
 

 هاستفاد شروع از قبل که کنیم می توصیه ما
 خدمات دهنده ارائه با اورتز، هرگونه از

 مشورت خود فیزیوتراپ یا سالمت از مراقبت
 این در که مواردی درباره سوالی اگر .کنید
 رجیستری تیم با لطفا دارید، شد بحث مقاله
 :بگیرید تماس

 nmd.eu-HIBM@treat 
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 - عضالنی عصبی بیماریهای در اورتز از استفاده
 .بریتانیا نیوکسل، فیزیو تیم طالعاتا
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GMI (اینترنشنال میوپاتی GNE)، بین گروهی 
 و بستگان و GNE میوپاتی بیماران شامل المللی

 به رسانی اطالع ماموریت با که آنهاست دوستان
 اختالل این درباره دنیا سراسر جوامع و بیماران
 بیماران به کمک و اطالعات ارائه و نادر ژنتیکی
 کشورهای از بسیاری در ما گروه .گرفت شکل

 همتحد ایاالت و خاورمیانه نیز و اروپایی آسیایی،
 .کند می فعالیت آمریکا

 

 بیماران وبینار سومین
 «GNE میوپاتی برای بنیادی سلول با درمان» :عنوان

 و (Çirişyan Roberta) سیرسیان روبرتا ،(Malan Todd) ماالن تاد دکتر :سخنرانان
 2017 ژانویه 28 تاریخ در شده برگزار بهاتاچاریا، الوک پروفسور

 سلول با درمان موضوع با وبینار در جهان مختلف نقاط از کننده شرکت 45 از بیش
 تاد دکتر سخنران، اولین .یافتند حضور GNE میوپاتی بیماران در آن کاربرد و بنیادی
 سلول درباره ،(آمریکا متحده ایاالت آریزونا، نوآورانه، زیبایی جراحی مرکز) ماالن
 آن هک کرد تاکید وی .کرد صحبت دارد وجود ام بدن چربی های بافت در که بنیادی های

 خاص طور به نه) اند کرده مطالعه را بنیادی سلول از استفاده ایمنی کلی طور به ها
 .تاس شد، می بینی پیش قبال چه آن از بهتر ها آن ایمنی و (عضالنی های بیماری برای

 مورد گروه در دهش مشاهده مثبت تاثیرات که داد ارائه را فرضیه این وی ادامه، در
 محرک مواد آزادسازی دلیل به است ممکن ،(عضالنی بیماری یا GNE از غیر) مطالعه

 .ندا کرده کمک دیده آسیب های بافت درمان به که باشد بوده بافت کننده درمان و رشد
 نمای ،(نو دهلی نهرو جواهرلعل دانشگاه) بهاتاچاریا الوک پروفسور بعدی، سخنران

 ودخ که سیرسیان روبرتا خانم .کرد ارائه را بنیادی های سلول مختلف های نمونه کلی
 مورد در او .بود وبینار این سخنران سومین است، GNE میوپاتی به مبتال بیمار یک

Stavros ) الوروگیانیس استاوروس دکتر توسط که خود بنیادی سلول با درمان
Alevrogiannis) (،یونان آتن) سال در سیرسیان خانم .ردک صحبت است، شده انجام 

 به روعش الوروگیانیس، دکتر توصیه طبق و داد انجام را بنیادی سلول پیوند عمل 2016
 مطالعه بلکه نیست بالینی پژوهش یک این .نمود معدنی مواد و ها ویتامین مصرف
 یم بررسی دیگر زمانی در ها نتیجه و یابد می ادامه درمان .است بیمار یک اکتشافی

 .شد برگزار پاسخ و پرسش جلسه سخنران، هر های صحبت از سپ .شود
 

 ها آگهی
 به نسبت جامعه آگاهی افزایش در متعهد، داوطلبان از زیادی تعداد همراه به GMI تیم

 ارائه را بیماری این به مربوط توضیحات که های آگهی و اند داشته نقش GNE میوپاتی
 وبسایت از توان می را ها آگهی این .اند دهکر ترجمه متعددی های زبان به است کرده می
 را ها آگهی این ما عالوه، به .کرد دانلود (myopathy.org-www.gne) آدرس به ما

 .ایم کرده آگاه GNE میوپاتی از را آنها و ایم فرستاده دنیا سراسر در پزشکان برای

 بیماران پرسشنامه

 در بیماران از آمده دست به اطالعات تطبیق برای کوتاهی پرسشنامه GMI همچنین
 این .است دیده تدارک استفاده، مورد مختلف های تمرین/ها درمان تاثیرات مورد

 در زودی به نظرسنجی این نتایج .است شده تکمیل بیمار 50 از بیش توسط نظرسنجی
 .بود خواهد دسترس

 

 می کنند کمک ما به اهدافمان به رسیدن برای دارند تمایل که افرادی
 GMI با wwgm.india@gmail.com ایمیل از استفاده با توانند
 بگیرند تماس

 

 مقدمه 
 GMI میوپاتی بیماران از کنسرسیومی که GNE، دنیا سراسر از ها آن دوستان و ها خانواده 

 که ،GNE میوپاتی بدون جهان) WWGM با کنسرسیوم این .شد تاسیس 2014 سال در است
 و ااعض .شود می پشتیبانی آن توسط و است ارتباط در (است هند در شده ثبت ائتالف یک

 و جهان، سراسر در GNE میوپاتی از آگاهی افزایش جهت در فعال صورت به ما نمایندگان
 با رتباطا برقراری دنبال به ما .کنند می کار درمانی پتانسیل با تحقیقات آخرین با بودن همگام

 اشتراک به را اطالعاتشان تا هستیم مربوطه کشورهای در ها آن های خانواده و بیماران
 با همگی ما .کنند کمک شده داده تشخیص تازگی به ها آن بیماری که بیمارانی به و گذاشته

 آموزش حمایت، طریق از GNE میوپاتی برای درمانی یافتن به که داریم باور اشتیاق و شور
 .کرد خواهیم کمک تحقیق، و

 بیماران وبینارهای
 بیماران جمعی اقدام محصول مناسب، درمان راه آن، مبنای بربر که دیدگاهمان راستای در

 طریق از و آمدن گردهم با آنها که ایم دیده تدارک بیماران برای را جایگاهی ما ، است
 از کنندگانی شرکت و هستند رایج بسیار ما جوامع در که شده ریزی برنامه وبینارهای
 تحدهم ایالت هند، پاکستان، سعودی، عربستان ایتالیا، اسرائیل، مانند، مختلف کشورهای

 میوپاتی درباره را اطالعاتی دارند، حضور آن در عربی متحده امارات و بریتانیا آمریکا،
GNE آورند دست به. 

 بیماران وبینار اولین

 «فعلی دانش انتقادی تحلیل :GNE میوپاتی های درمان» -عنوان
 برگزار ،(Bhattacharya Alok) بهاتاچاریا الوک پروفسور ،WWGM امنای هیئت رئیس :سخنران

 .2016 سپتامبر 17 :تاریخ در شده

 راهکار بنیادی، های سلول با درمان درمانی، ژن مانند متنوع بالقوه درمانی های گزینه
mRNA، سیالیک اسید مکمل مصرف عالوه به / ManNAc قرار بحث مورد وبینار این در 

 ادامه ی،بالین مطالعات پیشرفت برای راه بهترین که شد گیری نتیجه وبینار این از .گرفت
 و ،هستند توسعه و پیشرفت مراحل در ژنتیکی اختالالت سایر برای که بالقوه، های درمان
 .است GNE میوپاتی با آن انطباق

 

 بیماران وبینار دومین
  ولش اللِی :سخنران «GNE میوپاتی در (ها پیشرفت در) تغییر ایجاد» -عنوان

(Welsh Lalé)، عضالنی و عصبی های بیماری بنیاد عامل مدیر (NDF)، 3 :تاریخ در شده برگزار 
 2016 دسامبر

 های پژوهش مانند GNE میوپاتی آینده های درمان وضعیت و کنونی های درمان ولش خانم
 با درمان و درمانی ژن پتانسیل نیز و ManNAc و سیالیک اسید برای اجرا حال در بالینی
 حال در NDF که داد توضیح وی .دادند قرار بررسی و بحث مورد را بنیادی های سلول
 و غذا سازمان به را آن تا است (IND) جدید داروی تحقیق پیش به مربوط کارهای انجام

 .دهد تحویل درمانی ژن به مربوط بالینی های پژوهش برای متحده ایالت (FDA) داروی

http://www.gne-myopathy.org/
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 GNE میوپاتی و مغلوب اتوزوم وراثت

 
 در تنها بیماری این که معناست بدین این .است ممکن مغلوب اتوزوم الگوی طبق تنها GNE میوپاتی وراثت امکان 

 عبارتی به یا باشند داشته را معیوب ژن از رونوشتی دو هر مادر و پدر که دارد را کودک به انتقال امکان صورتی
 از کدام هر شوند، می زندفر صاحب مغلوب، یافته جهش ژن ناقل دو که زمانی .باشند بیماری «ناقل» دو هر دیگر

 .دارند را فرزند به ژن آن فعال رونوشت یا یافته جهش ژن انتقال احتمال ها آن

 

 نکته 10
 خانواده برای

 کنندگان مراقبت و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 و شود می داده نشان «r » با باشد مغلوب جهش دارای ژن که زمانی است، شده داده نشان 2 شکل در که همانطور
 در توانند می که دارد وجود ژنتیکی اطالعات از ممکن ترکیب چهار .گردد می مشخص «R » با نیز فعال رونوشت

 :بارداری هر در که است معنی بدین این .شوند منتقل بارداری هر
 

 دارد وجود احتمال این  (%25) وردم 1 مورد 4 هر از .ناقل غیر - 1

 بیماری تاثیر تحت و ببرد ارث به را فعال ژن رونوشت دو هر ها آن فرزند که
 .نباشد ژنتیکی ناقل و نگیرد قرار

 این (%50 احتمال) مورد  2 مورد 4 هر از .ژنتیکی های ناقل - 2
 ژن رونوشت و مغلوب فتهیا جهش ژن ها آن فرزند که دارد وجود احتمال

 قرار بیماری تاثیر تحت والدین مانند درست و ببرد ارث به والدین از را فعال
 .باشد آن ناقل اما نگیرد

 احتمال این (%25 احتمال) مورد 1 مورد 4 هر از .تاثیر تحت - 3
 از را مغلوب یافته جهش ژن رونوشت دو هر ها آن فرزند که دارد وجود
 شود نمی تولید فعال ژن از محصولی هیچ مورد، این در .ببرد ارث به والدین

 .گیرد می قرار ژن این از ناشی بیماری تاثیر تحت ها آن فرزند و
  

 مکان) 9 کروموزوم در GNE ژن
 دارد قرار (9p13.3 دقیق

 احتمال ،4 از 1
 25% 

 ناقل مادر
 ژنتیکی

 ها تخمک

 ناقل پدر
 ژنتیکی

R = فعال رونوشت 
r = اسپرم مغلوب جهش 

 ناقل غیر
 ژنتیکی ناقل

 هگرفت تاثیر

 احتمال ،4 از 1
 25% 

 احتمال ،4 از 2
 50% 

 مبانی - ژنتیک
 بر در را بدنتان سالمتی و توسعه رشد، دستورالعمل شما های ژن •

 که شود می ها آن شدن معیوب باعث ها ژن تغییرات از برخی .دارد
 یا و ودنش تفسیر درستی به ها سلول توسط پیام که است این آن نتیجه

 .برود بین از پیام خوانش امکان اصوال
 

 23 صورت به که دارد وجود سلول هر در کروموزوم 46 معموال •

 از دیگری و مادر از ها آن از هرکدام از یکی .اند گرفته قرار جفت

 شماره ها کروموزوم جفت این از تا 22 .شوند می منتقل ما به پدر

 کروموزوم را شده گذاری شماره های کروموزوم این .اند شده گذاری

 به جنسی های کروموزوم از متشکل 23 جفت .نامند می اتوزوم های

 جنس و Y یک و X کروموزوم یک مذکر جنس .تندهس Y و X نام

 .دارند X کروموزوم از رونوشت دو مونث
 

 می یافته جهش را شود می دیده معیوب ژن یک در که تغییراتی •

 ود هر که زمانی تنها ژنتیکی بیماری آن در که ای پدیده به .گویند
 یم گفته مغلوب جهش بیفتد، اتفاق شوند تغییر دچار ژن رونوشت

 .شود
 

 دارد قرار دار شماره کروموزوم یک روی که است ژنی اتوزوم ژن •

 .گذارد می تاثیر شکل یک به مونث و مذکر جنس روی اغلب و

 یا

 دهد می نشان را GNE ژن که (کاریوتایپ) کروموزوم تصویر :1 شکل

 .مغلوب اتوزومی وراثت دهنده نشان ژنتیکی تصویر :2 شکل

 (CAN) کنندگان مراقب های فعالیت شبکه
 ایاالت در واقع انتفاعی غیر سازمان یک

 آموزشی، خدمات که باشد می آمریکا متحده
 رایب را منابع تخصیص و همکاران، پشتیبانی
 آن هدف و کند می فراهم کنندگان مراقبت
 می آمریکایی میلیون 90 زندگی کیفیت بهبود
 بیماری به مبتال که عزیزانشان از که باشد
 ضعف یا و اری،بیم معلولیت، مزمن، های
 اخیرا شبکه این .هستند سن کهولت از ناشی

 مراقبت به کمک برای را نکاتی فهرست
 نبیمارا از کنندگان مراقبت شامل که کنندگان
 منتشر شود می نیز GNE میوپاتی به مبتال
 کامل مقاله توانید می (.زیر فهرست) اند کرده
 آدرس به CAN وبسایت در را

www.rarecaregivers.org لطفا بیابید 
 بمناس کنید می فکر که افرادی با را مقاله این
 .بگذارید اشتراک به باشد ها آن

 
 درخواست کنندگان مراقبت دیگر از .1

 !نیستید تنها شما .کنید پشتیبانی

 قوی قدر آن تا کنید مراقبت خودتان از .2
 .نیدک مراقبت عزیزانتان زا بتوانید تا باشید

 و کنید قبول را کمک ارائه پیشنهادات .3
 کمک شما به توانند می افراد که هایی زمینه
 .کنید مشخص را کنند

 .دبگیری یاد را پزشک با مفید ارتباط نحوه .4

 است دشواری کار افراد از مراقبت .5
 .بدهید استراحت خود به گاهی بنابراین

 مراجعه و باشید افسردگی عالئم مراقب .6
 نیاز ها آن به که زمانی متخصص افراد به

 .نیاندازید تاخیر به را دارید

 در شما به که جدیدی های فناوری از .7
 استقبال کند می کمک عزیزانتان از مراقبت

 .کنید

 تا نمایید سازماندهی را پزشکی اطالعات .8
 .باشد راحت ها آن یافتن و باشند روز به

 تندهس مرتب حقوقی اسناد که این از .9
 .کنید حاصل اطمینان

 در دارید توان در چه آن انجام خاطر به .10
 به ممکن، های شغل ترین سخت از یکی

 !بدهید اعتبار خودتان
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 اینجا تا من داستان – پاتل مونا
 مونا .است شده GNE میوپاتی به مبتال 2005 سال در و دارد هندی نیاکانی و است بریتانیا اهل مونا
 بر تمرکز با سرمایه جذب های کمپین در و است DMP-GNEM رجیستری کنندگان شرکت از یکی

 بیماری این با زندگی درباره مونا زیر قسمت در .است بوده فعال GNE میوپاتی به راجع آگاهی افزایش
 شخص به مربوط مونا تجربیات که باشید داشته توجه - کند می تعریف را خود داستان و کند می صحبت

 .نیست مطالعه تحت بیماران همه نماینده و است وی

 من بیماری تشخیص از قبل زندگی
 ماراتون یک من .بالم می ها آن به بسیار که یافتم دست چیزهایی به ام، سالگی 20 از و نوجوانی دوران طول در

 جدا خانه از دانشگاه به رفتن برای رساندم، پایان به خیریه اهداف برای را (کیلومتر 40.2) مایلی 25 روی پیاده
 را دخترم هوا، و گاز مصرف با تنها و درد ساعت 28 تحمل از پس حتی من .کردم غواصی استرالیا مرجانی بزرگ دیواره در و رفتم، باال سیدنی بندرگاه پل از شدم،

 !آوردم دنیا به
 

 و امید یزن من جوانی، و نوجوان هر مثل درست .بردم می لذت رقص و پیالتیز، یوگا، از ام بیماری پیشرفت و ابتال از قبل و بودم مند عالقه شنا به بسیار همچنین من
 و زیزانع الخصوص علی و من برای اریبیم این بنابراین و بودم مستقل بسیار و فعال سالم، فردی ام سالگی بیست دهه میانه تا من .داشتم ام آینده برای هایی آرمان

 بیفتد اتفاق برایم آینده در است قرار چه آن به راجع ای ایده هیچ اما پذیرفتم می باز آغوش با داشت خود با را چه آن و زندگی همیشه من .بود بزرگ شوک یک اطرافیانم
 .نداشتم

 

 من کنونی زندگی
 به کردن حرکت و روزمره های فعالیت انجام برای که جا آن تا کرد محروم عضالتم قوت از مرا آرامی به GNE میوپاتی بیماری، آغاز ابتدایی های سال از

 من .شدم مبتال آن به سالگی 26 از که است عضالت کننده زائل و رونده پیش بیماری یک GNE میوپاتی .داشتم نیاز مختلفی حرکتی کمک های دستگاه/تجهیزات
 تنرف باال و دویدن به قادر من .است شده محدود بیماری خاطر به من حرکتی های فعالیت از بسیاری که هستم شرایطی در اکنون

 تراح و عادی افراد اکثر برای که کارهایی توانم نمی من .دارم پذیری آسیب حس بخورم زمین که صورتی در و نیستم ها پله از
 سر الیبا خاراندن یا قفسه از چیزی برداشتن و شدن بلند پوشیدن، لباس نان، خریدن برای مغازه به رفتن مانند دهم انجام را است
 از یزن را هایم توانایی از یگرد یکی کردم، شرایطم با تطبیق به شروع که زمانی از (.اید شده من منظور متوجه کنم فکر) ...خودم
 سایر دادن دست از ناراحت همواره من و ندارد تمامی ها چالش – کنم آغاز دوباره را فرآیند این تا شدم مجبور بنابراین دادم، دست

 ار آن من و است بدتر چیز همه از باشم داشته «نیازمندی» احساس من شود می باعث بیماری که موضوع این .هستم هایم توانایی
 .است بیماری با آمدن کنار چگونگی انتخاب آید، می بر ام عهده از که چیزی تنها .ندارم دیگری چاره اما – یابم می دشوار

 

 من داشتن نگه عقب برای GNE میوپاتی به ندادن اجازه

 انعطاف من به بیماری این .کنند می کمک من به بدنم حساس تغییرات تمامی مدیریت در که ام کرده مشخص را راهبردهایی من
 افراد سایر زندگی در بتوانم تا کرده کمک مشکالت و ها محدودیت با مقابله در من به عالوه، به .است آموخته همدلی و پذیری
 یزن آن که دانشگاهی یک در و ام شده جایزه برنده که هستم تنوع و برابری متخصص یک من اکنون، .کنم ایجاد تغییری معلول
 و یلوک نقش آوردن دست به برای را خود کار و هستم سرمایه کننده جذب یک و تغییر، نماینده من .کنم می کار است جایزه برنده

 .ام کرده شروع بیماران نماینده

 امواج با ،GNE میوپاتی وجود، این با .سپاسگزارم بسیار بابت این از که شوند من زندگی وارد بخش الهام و اراده، با کاردان، مهربان، افرادی تا شده باعث بیماری این
 به ما .بیاید کنار بیماری این با تا ندارد خود رافاط در را الزم پشتیبانی و ذهنی استقامت کسی هر .است داده قرار تاثیر تحت را ما اطرافیان و عزیزان خود مخرب
 خانواده و ما GNE میوپاتی جامعه .هستیم کمک نیازمند هستیم، نزدیک نادر بیماری این برای درمانی یافتن به بسیار که حال زمان در الخصوص علی بیمار، عنوان

 تامین را تحقیقات سرمایه که Ultragenyx مانند هایی شرکت از ما .کنند می نرم پنجه و دست اریبیم این درمان تایید برای پیچیده و طوالنی انتظاری با ها، آن های
 کس چهی تا شود یافته بیماری این برای درمانی نزدیک، آینده در که امیدوارم .کنیم می قدردانی دارند می نگه زنده ما برای را امید سوی کور طریق این از و کنند می

 .کند تحمل را GNE میوپاتی با زندگی دردناک جاربت که نباشد مجبور

 آگاهی افزایش و آینده به نگاه
 ،(پاریس به لندن سواری دوچرخه مسابقه و لندن، دوگانه مسابقه) ام کرده شرکت سرمایه جذب مختلف های کمپین در من گذشته سال در
 قاتتحقی آوردن بیرون برای جدید های طرح از پشتیبانی و عموم بین در ژنتیکی نادر های بیماری مورد در آگاهی افزایش ها آن هدف که
 رآیندف کردن طی حال در همچنین من .است بوده اشتباه های تشخیص میزان کاهش برای دقیق های روش توسعه و بیماران به آزمایشگاه از

 .ستمه (MDUK) بریتانیا در عضالنی دیستروفی به مبتال بیماران نماینده و وکیل نقش پذیرش

 بیماران قدرت
 ایشافز .خشنودم بسیار است کرده تجربه را مهمی تغییرات و گرفته دست به را کنترل GNE میوپاتی بیماران جامعه که این از همچنین من

 و بیماری تخصصی وبینارهای خیریه، کارهای اجتماعی، های رسانه های کمپین مانند هایی روش طریق از بیماری این درباره آگاهی
 یکدیگر هب حیاتی های پشتیبانی تامین و موانع، حذف انزوا، بردن بین از به ها طرح این تمامی .اند بوده آمیز موفقیت نیز بیماران وزهایر
 امید دادن دست از عدم و خویش پیشرفت برای را ما و بخشد می الهام ما به مسئله این این، بر عالوه .کند می کمک هایمان کننده مراقبت و

 .کند می یتتقو
 2016 لندن دوگانه مسابقه مونا .سپاسگزارم شما از خواندید را من داستان که این از

 «است آن بودن نادر خاطر به بیماری این به دادن اهمیت»
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