
  
 

 

 
 

    
 

 מיופתיה מחלת לניטור )תוכנית DMP-GNEM של הרביעי המידע לעלון הבאים ברוכים 

GNE) ב והשתתפותכם המתמשכת תמיכתכם על ותודה-DMP-GNEM. מיועד שלנו העלון 

 שרירים לניוון הקשורים מדעיים עדכונים וגם DMP-GNEM על סדירים עדכונים לכם לספק

  .GNE בגן מוטציה עקב

 זה. לעלון בנוגע שתשלחו והצעות משוב בברכה מקבלים אנו
 

 

 

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

 מחקר עדכון DMP-GNEM השתתפות וסקירת 
 

 

 נוירומוסקולריות במחלות אורתופדיים בהתקנים שימוש 
 

 

 International Myopathy GNE – הפעילויות סקירת 
 

 ומיופתיה אוטוזומלית רצסיבית תורשה GNE 
 

 10 ולמטפלים למשפחה עצות 
 

 כה עד שלי המסע – פאטל מונה 
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 לחודש  במחקר המשתתפים של וממוצעים חודשית חלוקה :2 איור
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 305 הכולל: המשתתפים מספר 

 

 
 

 השתתפות וסקירת DMP -GNEM מחקר עדכון
 

 הישג משתתפים, 300-מ יותר כלל GNEM DMP מחקר 2017 בינואר 

 של והתרומה המדהימה לתמיכה הודות ורק אך להשיגו היה שניתן פנטסטי

 ברחבי בניסוי אחר תומך וכל מטפל מטופלים, ארגון קלינאי, מטופל, כל

 תמיכתכם! על רבה תודה העולם.

 מדינות 21-מ משתתפים 157 גייס שנה ותוך 2014 במרס לראשונה מקוון להיות הפך המחקר 

 מהקהילה שקבלנו הפנטסטית לתמיכה הודות ורק אך התאפשר זה מדהים גיוס מבצע שונות.

 העברה ובעזרת (2 )איור בחודש חדשים משתתפים 9 מגייס המחקר בממוצע .GNE של הגדולה

 ניסויים בתכנון החוקרים את להדריך עדיין יכול המחקר המשתתפים, על מידע של זו מתמדת

 ,GNE ממיופתיה הסובלים אנשים מפגיש המחקר כאשר פוטנציאליים. טיפולים ופיתוח קליניים

 ךובכ המחלה על האנונימי המידע את ולחלוק לאסוף יכולים טיפולים ומפתחי חוקרים רופאים,

 להבנה דלתות פתיחת כדי תוך GNE ממיופתיה הסובלים כל עבור הטיפול רמת את לשפר

 במחלה. עתידי וטיפול יותר מעמיקה

 להוות היא המחקר מטרת (.3 )איור היבשות 5 מכל מדינות 31-מ 305 הוא מגויסים של העכשווי והמספר שנים לשלוש משתתפים בגיוס פעיל המחקר כיום

 מכל דורש המחקר יקרה, שזה מנת על במחקר. אחרים משתתפים עם ולהשוות זמן לאורך מחלתם אחר לעקוב יוכלו שבו משתתפים עבור שימושי מאגר

 כל מכן ולאחר הראשון השאלון את שמילאו אחרי חודשים 6 תחילה, שונים: זמן בפירקי שאלונים )למלא שנים 15 במשך שנאספו נתונים לספק המשתתפים

 מודיע המחקר מנהל לשאלונים. תשובות של בצורה שמסר המידע כל את ולראות שלו המקוון לחשבון להתחבר יכול במחקר תתףמש כל חודשים(. 12

 הנתונים למסד להתחבר יכולים המשתתפים אולם – הסופי המועד לפני רב זמן הנשלחות דוא"ל הודעות באמצעות מעקב שאלון למלא שעליהם למשתתפים

 nmd.eu-hibm@treat בכתובת זמין במחקר שלך העיקרי הקשר איש עבורם. זמין שאלון יש אםה לבדוק מנת על עת בכל
 

  

  בכתובת DMP GNEM מחקר של הבית דף :1 איור
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GNEM-  במחקר המשתתפים של גלובלי פיזור :3 איור

DMP 
 

 גרמניה

 הולנד

 בריטניה

 צרפת

 ספרד

 פורטוגל

 הונגריה

 שוויץ

 קנדה

 ארה"ב

 ברזיל

 ארגנטינה

 המשתתפים מספר מקש:

  ראוניון

 הסעודית ערב

 איחוד
האמירוי

 ות
הערביו

 ת

 הודו

 אוסטרליה

 זילנד ניו

 מלזיה

 קוריאה דרום

 יפן

 בנגלדש

 פקיסטן

 אפגניסטן

 איראן
 טורקיה

 לבנון

 ישראל איטליה

 הרשות

 הפלסטינית

 במחקר המשתתפים לכל עצות
 במסד שלך לחשבון בהתחברות בעיות למנוע מנת על והסיסמה המשתמש שם את לשמור יש 

 חסויים! אותם לשמור חשוב אך הנתונים,
 

  צוות עם קשר ליצור יש הנתונים, במסד שלך לחשבון להתחבר כלשהי בבעיה שתתקל/י במקרה 

 nmd.eu-hibm@treat בכתובת הניהול
 

 מ דוא"ל שהודעות לוודא חשוב- nmd.eu-hibm@treat מ או- phillip.cammish@ncl.ac.uk 

 רבים נושאים אודות למשתתפים דוא"ל הודעות הרבה שולח הניהול צוות – לספאם מופנות נןאי

 יתפספס! כלשהו שמשתתף רוצים ואיננו GNEל הקשורים
 

 חיוני מידע מספקת תשובה כל – אפשרי שאלון בכל השאלות כל על עונים שאתם לוודא חשוב 

 .GNE מיופתיה על מעמיק למחקר שמסייע
 

 אלינו! התקשר במחקר, להשתתפותך בנוגע בטוח אינך אם 
 

 על משפיע והדבר השתנו שנסיבותיו במחקר משתתף של משפחה בן או חבר מטפל, אתה אם 

 אותנו. לעדכן נא במחקר, השתתפותו
 

 עלוני כל של הארכיון DMP-GNEM בכתובת זמין dmp.com/Home/Newsletters-www.gnem 
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 כלשהי בנקודה להם להזדקק עתידים שהם או שלהם, בתנועתיות כסיוע אורתופדיים בהתקנים יום-יום משתמשים GNE ממיופתיה כסובלים המאובחנים אנשים הרבה 

 צוות שעליהן שאלות , אורתופדיים בהתקנים השימוש על מגוונות שאלות קרובות לעתים שואלים בניוקאסל/בריטניה הקליני במרכז שמבקרים אנשים בחייהם.

 מואט דיון זה, במאמר תשובות. לספק יכול וולטון ג'ון שם על שרירים יווןנ למחקר במרכז הפיזיותרפיה
 (Moat Dionne,) ייעודיים אורתופדיים בהתקנים לשימוש הקשורים נושאים מגוון על במידע אנשים משתפת נוירומוסקולרי במחקר המשתתפת פיזיותרפיסטית 

 .GNE מיופתיה עם  למטופלים
 היא לפעמים הדבר ומשמעות העצמי הביטחון ואובדן חרדהל גורם זה מצב

 משנית לחולשה להוביל יכול הגופנית בפעילות הירידה פחות. ילכו שהאנשים

 שונה הפעלה מחוסר הנובע זה ניוון אולם (.5כושר) מאובדן כתוצאה  שנגרמת

 משתפרת. הפעילות אם זאת לתקן וניתן  GNE ידי על הנגרמת השרירים מחולשת

 (4,5,6) נוירומוסקולרית במחלה foot drop -ב לטיפול לרוב משמש אורתופדי התקן

 הקלינאי של מצדו הנמקה ועל רפואית מומחיות על מבוססת ההתקן ואספקת

 התנסות פי על כלל בדרך נמדדת האורתוטיקה הצלחת (.5לאורתוטיקה) והמומחה

 שהקלינאי מסוימים תפקוד מדדי פי על וכן זמן לאורך בו יםהמשתמש המטופלים

 או מתהלך הוא איך ללכת, המטופל יכול רחוק וכמה מהר כמה למשל, לתעד. עשוי

 ההתקן. ובלי עם יומיומיות פעילויות מבצע הוא איך

 רמת את לספק היא drop foot -ב בטיפול אורתופדי בהתקן השימוש מטרת

 דבר של ובסופו טובה תנוחה על לשמור מנת על רסולולק לרגל הנחוצה התמיכה

 בביטחה יומיומיות פעולות לבצע המטופל של יכולתו ואת ההליכה את לשפר

 הליכה בזמן הרגל כף מעידת של במניעה מסייע האורתופדי ההתקן וביעילות.

 מסוימים כאבים על בהקלה מסיע גם הוא הנפילה. סכנת את מקטין והדבר

 (.5,6הליכתם) את משנים drop foot  עם שאנשים מכך כתוצאה שמתפתחים

 drop foot עבור אורתופדיים התקנים של סוגים

 יכול מסוים לאדם שמתאים ומה אורתופדיים קיבוע לוחות של רבים סוגים ישנם 

 מומלץ דומים. מתסמינים או בעיה מאותה סובלים הם אם גם לאחר, להתאים לא

 את ויספק הערכה יבצע אורתוטיסט ו/או פיזיותרפיסט כגון מוסמך מקצוע שאיש

 חשוב אישית. התאמהב מוזמן התקן או מדף" "רכיב הוא אם בין הנכון ההתקן

 התוצאה את ולספק סבל ללא נוחות להבטיח כדי והמתאים הנכון ההתקן את לקבל

 מחדש, בעיצוב  צורך שיהיה וייתכן להישחק יכולים קיבוע לוחות ביותר. הטובה

 שירותים יש שונים במקומות השתנו. הצרכים אם מחודשת הערכה או החלפה

 שונים להיות יכולים ההערכות וביצוע וריםהת קביעת תהליך ולכן שונים ותקציבים

  לניהול לשמש שיכולים שונים התקנים של דוגמאות כמה להלן למקום. ממקום

drop foot נוירומוסקולרית: במחלה 
 

 אורתוטיקה? - אורתופדיים התקנים הם מה
 המבניות התכונות  לשינוי שמשמש חיצוני כ'התקן מוגדרת אורתוטיקה

 צורות להתקנים .(1) והשלדיות' הנוירומוסקולריות המערכות של והתפקודיות

 שונות מסיבות בהם להשתמש וניתן שונים מחומרים עשויים הם שונים, וגדלים

 התחתונות. הגפיים עבור בעיקר אך הגוף, של שונים חלקים עבור

 משמשים? הם הלמ
 את לשפר התנועה, טווח את לשפר במטרה ניתנים אורתופדיים התקנים 

 לשפר כאב, על בשליטה לעזור רצויה, לא תנועה להגביל מפרק, של התנוחה

 יקבעו מהם סובל שהמטופל והבעיות התסמינים הנ"ל. של צירוף כל או תפקוד,

 המצב. פי על המומלץ, ההתקן סוג את

 ?GNE-ב משמשים הם למה רוב פי על

 היחלשות’)drop foot‘   הוא GNE-ב השכיחים הראשונים התסמינים אחד

 ,GNE כגון נוירומוסקולרית במחלה שרירים היחלשות (2)הרגליים( שרירי

 שבקדמת השרירים אלה .(3) פלקסוריים הדורסי השרירים מהחלשות נגרמת

 שהמחלה ככל מסוימים, במקרים  העקב. הרמת על אחראים והם השוק

 מכך וכתוצאה הם גם להיחלש עלולים הקרסול סביב אחרים שרירים מתקדמת,

 של החולשה מתגברת כן, כמו יציב. בלתי להיות הופך והעקב נחלשת הרגל

  הקרסול סביב השרירים

 
drop ‘ או לקרסול מסביב חולשה (4)השוק ריבשרי מתיחות להתפתחות סיכון

foot’ הביטחון ועל התפקוד על ההליכה, על משמעותי באופן להשפיע יכולים 

 למשוך היכולת חוסר כי בעקב מחולשה כתוצאה משתנה ההליכה .(5) העצמי

 הרגל כף שחרור על מקשה הליכה בזמן מעלה כלפי הרגל כף ואת העקב את

 ונפילות. למעידות שגורם דבר ,הרגל לתפיסת לגרום ועלול

 

 

 
   קרסול של נורמלית הליכה דפוס :1 איור

 הרצפה.  את עוזבות והאצבעות מתרומם
 הליכה דפוס :2 איור 

 drop foot  עם
 אינו כשהקרסול

 והאצבעות מתרומם
 הריצפה את תופסות

 שהרגל בזמן
 מתנדנדת.

 מורמת רגל
 ההתקן קרובות לעתים זהו 

 קל הוא שמנסים. הראשון

 לתוך להכניסו וניתן לשימוש

 פשוטות גמישות רצועות הנעל.

 של ימליתמינ מידה מאפשרות

 שיבוץ קיים מורמת". "רגל

 השרוכים בין שנכנס מפלסטיק

 הנעל. לשון לבין

 shell Anterior
AFO 

 -ל  עוזרים אלה קיבוע לוחות
drop foot לסייע גם יכולים אך 

 מאחר ישרה. הברך בהחזקת
 נשארים הירך בחזית שהשרירים

 ,GNE במיופתיה יותר חזקים
 משמשים לא אלה קיבוע לוחות
 הזאת. בבעיה לטיפול לרוב

 

AFO מסיליקון 
 הזמנה לפי מוכן קיבוע לוח זהו

 של מגבס דגם הכנת שמצריך
 תמיכה מעניק זה התקן הרגל.
 יותר גמיש הוא אך הקרסול סביב

 יותר ומאפשר קשיח מפלסטיק
 קיבוע לוח לעומת סנסורי פידבק

 אינם אלה מוצק. מחומר עשוי
 במחלקות מאוד זמינים

  החולים. פותקו של אורתוטיקה

 

aequi Push 
 שמעניק גמיש קיבוע לוח זהו 

 הרגל כף סביב בינונית תמיכה
 רצועות 3 בו יש והקרסול.

 הקרסול. את שסובבות גמישות
 להשיג כדי היטב אותן להדק יש
 כל המתאימה. התמיכה את

 3 או ,1 2 עם מסומנת רצועה
 הקשירה סדר לציון נקודות
 = 1 נקודה לדוגמה, שלהן,

 הקיבוע לוח ראשונה. עהרצו
 כף את להרים מאפשר הזה

 סביב יציבות מקנה גם אך הרגל
 הקרסול.

AFO פחמן מסיבי 
 קרובות לעיתים הם אלה התקנים

 הקשיח AFO-מה יותר קלים
 לכל מתאימים אינם אך הסטנדרטי

 תמיכה מעניקים לא הם כי אחד
 הפנימי הצד סביב מתאימה
 הקרסול. של והחיצוני

 
 
 

AFO קשיח 
 תמיכה מקנות אלה קיבוע לוחות 

 drop foot של במקרים יותר טובה

 מדף" כ"רכיב להשיגם ניתן חמור.

 יש בהם וגם אישית בהתאמה או

 הקרסול. באזור רצועה לפעמים

 על יותר גדולה בנעל צורך יש לרוב,

 הקיבוע. לוח את להתאים מנת
 
 

off Toe 
 של ברגע עוזר זה קיבוע לוח

 בתחילת הרגל כף תכרי התנתקות

foot  מונע הוא כן וכמו חדש צעד

drop. 
 
 
 
 

 שירותי עם להתייעץ ממליצים אנו 

 תחילת לפני פיזיותרפיסט עם או הבריאות

 לך יש אם אורתופדי. התקן בכל השימוש

 במאמר שנזכר כלשהו פריט לגבי שאלות

  המחקר: צוות עם קשר ליצור נא הזה,

nmd.eu-HIBM@treat. 
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 Myopathy (GNE GMI

International) קבוצה היא 

 מיופתיה מטופלי של בינלאומית

GNE, וחברים, משפחה 

 מודעות לעורר היא שמטרתם

 ברחבי וקהילות מטופלים בקרב

 נדירה גנטית מחלה לגבי העולם

 המטופלים את ליידע וכן זו,

 קיימת הקבוצה להם. ולסייע

 באסיה, כולל רבות במדינות
 ובארה"ב. התיכון, המזרח אירופה,

 

 למטופלים שלישי סמינר
 "GNE מיופתיה עבור גזע בתאי "טיפול כותרת: 
 באטאצ'אריה, אלוק ופרופסור צ'ירישיאן רוברטה מאלאן, טוד דר' המרצים: :

 2017 בינואר 28 בתאריך

 ודנו זה מקוון בסמינר חלק לקחו העולם מרחבי משתתפים 45-מ למעלה 

 ממיופתיה הסובלים מטופלים עבור ליישמו ובאפשרות גזע בתאי בטיפול

GNE. קוסמטית לכירורגיה )המרכז מאלאן טוד דר' הראשון, המרצה 

 השומן ברקמת המצויים גזע תאי על הרצה ארה"ב( אריזונה, חדשנית,

 כללי באופן גזע תאי של הבטיחות את רוחק שהם הדגיש הוא שבגופנו.

 שציפו מה על עולה ובטיחותם שרירים( למחלות בהתייחס דווקא )לאו

 בקבוצת חיובית השפעה מזהים שאם הניח הוא כן, על יתר בעבר.

 לשחרור קשור שהדבר יתכן (GNE שאינה שרירים )מחלת המחקר

 רקמה בתיקון המסייע דבר רקמה, וריפוי צמיחה שמקדמים שונים חומרים

 )אוניברסיטת באטאצ'אריה אלוק פרופ' הבא, המרצה פגומה.

 גב' גזע. תאי של שונים טיפוסים סקר דלהי(, ניו נהרו ג'אוואהרלאל

 השלישית הדוברת הייתה ,GNE מיופתיה מטופלת צ'ירישיאן, רוברטה

 דר' ידי על לה שניתן גזע בתאי טיפול על דיברה היא זה. בסמינר

 תאי השתלת עברה צ'ירישיאן גב' יוון(. )אתונה, וג'יאניסאלבר סטאברוס

 המלצת פי על שונים ומינרלים ויטמינים לקחת והחלה 2016 בשנת גזע

  במטופלת גישושי מחקר אלא קליני ניסוי אינו זהו אלברוג'יאניס. דר'

 דובר כל לאחר יותר. מאוחר בשלב יופקו והמסקנות נמשך הטיפול  אחת.

 ותשובות. שאלות של מושב התקיים
 

 עלונים
 המודעות בהעלאת מעורבים מסורים מתנדבים הרבה עם יחד GMI צוות

 רבות לשפות ותרגום כתיבה באמצעות GNE למיופתיה בנוגע בקהילה

 מהאתר אלה עלונים להוריד ניתן .GNE מיופתיה שמתארים עלונים של

 ויצרנו אלה עלונים שלחנו בנוסף, (.myopathy.org-www.gne) שלנו

 למיופתיה בנוגע מידע להם לספק כדי העולם ברחבי רופאים עם קשר

GNE. 

 מטופלים סקר

 GMI על ממטופלים שנאסף מידע להשוות כדי קצר סקר פיתחו גם 

 50-מ יותר כלל זו סקר שעשו. תרגילים ועל שונים טיפולים של היעילות

 בקרוב. זמינות תהינה הסקר תוצאות ם.מטופלי

 

 קשר ליצור תבקשים מ מטרותינו את להשיג לנו לסייע המעוניינים 
wwgm.india@gmail.com בכתובת: GMI עם

 מבוא
. GMI מיופתיה מטופלי של אגודה והיא 2014 בשנת נוסדה GNE, של 

 נאמנות ידי על ונתמכת קשורה היא העולם. רחבי בכל וחבריהם משפחותיהם

 והתומכים החברים (.GNE מיופתיה ללא )עולם WWGM בשם בהודו רשומה

 ברחבי GNE למיופתיה המודעות את להעלות כדי במרץ עובדים שלנו בארגון

 אלפוטנצי עם במחקרים החדשות להתפתחויות בנוגע להתעדכן וכדי העולם

 אותנו לשתף השונות בארצותיהם ולמשפחותיהם למטופלים פונים אנו טיפולי.

 נוכל שביחד אמונה חדורי אנו לאחרונה. שאובחנו למטופלים ולסייע במידע

 ומחקר. חינוך תמיכה, ידי על GNE למיופתיה ריפוי למצוא

 למטופלים מקוונים סמינרים
 של משותפת פעולה ידי על היא יעיל לטיפול שהדרך שלנו לחזון בהתאם

 מידע ולהשיג להתאסף כדי למטופלים פלטפורמה מספקים אנו המטופלים,

 באופן המאורגנים למטופלים מקוונים סמינרים באמצעות GNE מיופתיה על

 מארצות אנשים בהם ומשתתפים שלנו, בקהילה רב לביקוש וזוכים סדיר

 ואיחוד בריטניה הודו, פקיסטן, הסעודית, ערב איטליה, ישראל, וללכ שונות

 הערביות. האמירויות

 למטופלים הראשון המקוון הסמינר
 העכשווי" הידע של ביקורתי ניתוח :GNE למיופתיה "טיפולים-כותרת
  בתאריך: ,WWGM בהנהלת נאמן באטאצ'אריה, אלוק פרופסור המרצה:

 .2016 בספטמבר 17
 גזע, בתאי טיפול גנים, ריפוי כולל שונים פוטנציאליים בטיפולים דיון התקיים

 היא שלנו המסקנה .ManNAcסיאלית/ חומצה לתוספת בנוסף ,mRNA מופע
 טיפולים אותם אימוץ ידי על תושג הקליניים במחקרים שהתקדמות
 אחרות גנטיות הפרעות עבור פיתוח של מתקדם בשלב שנמצאים פוטנציאליים

 .GNE למיופתיה והתאמתם

 למטופלים שני מקוון סמינר
 מנכ"ל וולש, לאלה המרצה: "GNE במיופתיה להתקדמות "דירבון -כותרת

 2016 בדצמבר 3 בתאריך: (,NDF) נוירומוסקולריות חלותלמ הקרן

 מיופתיה טיפולי של בתחום והעתידי הנוכחי המצב על הרצתה וולש גב' 

GNE, ו סיאלית בחומצה המתמשכים הקליניים הניסויים כגון- ManNAc 

 שקרן הסבירה היא גזע. בתאי וטיפול בגנים לטיפול הפוטנציאל על כן וכמו

NDF חדשה תרופה על מחקרית-קדם בעבודה  עוסקת (IND) הגשה לפני 

 בגנים. טיפול עבור קליניים ניסויים לצורך בארה"ב FDA  ל
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  International Myopathy GNE של הצוות אנשי
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 רצסיבית אוטוזומלית תורשה

 GNE ומיופתיה

 שהמחלה הוא הדבר פירוש רצסיבי. אוטוזומלי בדפוס ורק אך בתורשה עוברת GNE מיופתיה 
 של 'נשאים' שניהם אם כלומר, הפגום, הגן של עותק ההורים לשני אם ורק אך לילד עוברת

 להעביר סיכוי יש הורה לכל רצסיבי, בגן מוטציה אותה של נשאים לשני ילד נולד כאשר המחלה.
 הגן. של הפונקציונלי ותקהע את או המוטציה את לתינוק

 עצות 10 
 למשפחה
 ולמטפלים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מסומן  הפונקציונלי  והעותק  r באות מסומן רצסיבית מוטציה שמכיל הגן שבו ,2 באיור לראות שניתן כפי

 זאת הריון. בכל  מועברים להיות שיכולים גנטי מידע של אפשריים צירופים ארבעה קיימים ,R באות

 יש: הריון שבכל אומרת
 

 את יוריש שהצאצא (25%) 4 מתוך 1 של סיכוי נשא-לא - 1
 ולא המחלה את ירש ולא הפונקציונלי הגן של העותקים שני

 הגן. של נשא יהיה
 שלהם שהילד (50%) 4 מתוך 2 של סיכוי גנטיים. נשאים - 2

 של הפונקציונלי העותק ואת  הרצסיבי הגן מוטציית את יירש
 להוריו. בדומה המחלה, של נגוע לא נשא ויהיה מההורים הגן

 שיירש ילד להם שיהיה (25%) 4 מתוך 1 של סיכוי נגוע. - 3
 זה בתרחיש הרצסיבי. הגן מוטציית העותקים שני את מהוריו

 במחלה נגוע יהיה וילדם פונקציונלי גן של מוצר ייווצר לא
 הזה. מהגן הנגרמת

  

 ממוקם GNE הגן
 מדויק )מיקום 9 בכרומוזום

9p13.3 ) 

4  מתוך 1 של סיכוי

25% 

 גנטית נשאית
 האם

 ביציות

 גנטי נשא
 האב

R= פונקציונלי עותק 
rזרע רצסיבית =מוטציה 

 נשא-לא
 נשאים
 נגוע גנטיים

4  מתוך 1 של סיכוי

25% 
4  מתוך 2 של סיכוי

50% 

 הגנטיקה יסודות
 כדי לגופכם ההוראות את מכילים שלכם הגנים •

 מסוימים שינויים בריא. ולהישאר להתפתח לגדול,
 גורם זה ודבר פגומים נעשים שהם לכך גורמים

 לא שהוא או שגויה בצורה נקרא שהמסר לכך
 התא. ידי על בכלל נקרא

 

 והם תא בכל כרומוזומים 46 קיימים לרוב  •
 אלינו מועבר זוג מכל אחד זוגות. 23-ב מסודרים

 מזוגות 22 אבינו. ידי על והשני אמנו ידי על
 ממוספרים זוגות ממוספרים. האלה הכרומוזומים

 23-ה הזוג אוטוזומליים. ככרומוזומים ידועים אלה
 לזכרים .Y-ו  X הנקראים המין מכרומוזומי מורכב

 עותקים שני יש ולנשים Y וכרומוזום X כרומוזום יש
 /X כרומוזום של

 

 גנטית מחלה אם מוטציה. נקרא פגום בגן שינוי •
 משתנים, הגן של העותקים שני כאשר רק מופיעה
 רצסיבית. מוטציה לזה קוראים

 

 כרומוזום על הממוקם גן הוא אוטוזומלי גן •
 אופן. באותו ובנשים בזכרים לרוב ופוגע ממוספר

 או

 GNE הגן את )קאריוטיפ(המראה כרומוזום תמונת :1 איור

 רצסיבית. אוטוזומלית תורשה הממחישה גנטית תמונה .2 איור

 היא (CAN) מטפלים של הפעולה רשת
 הברית בארצות רווח מטרות ללא ארגון

 בעמיתים תמיכה חינוך, המספקת
 החיים איכות לשיפור  הפועלים ובמטפלים

 אמריקאים מיליון 90-מ למעלה של
 ממחלות הסובלים ביקיריהם המטפלים

 של מחולשות או מחלה נכויות, כרוניות,
 רשימת פרסמו הם לאחרונה הזיקנה. גיל

 מכל למטפלים לעזור  שנועדו )להלן( עצות
 עם באדם המטפלים אלה כולל סוג

 באתר מצוי השלם המאמר .GNE מיופתיה
 .CAN: www.rarecaregivers.org של

 שיכולים מכריך כל עם זה מאמר שתף אנא
 שבו. מהמידע תועלת להפיק לדעתך

 
 לא אתה אחרים. ממטפלים תמיכה קבל .1

 לבד!

 חזק מספיק להיות כדי לבריאותך דאג .2
 באהוביך. לטפל  מנת על

 דברים וציין לעזרה הצעות קבל .3
 כדי לעשות יכולים שאנשים ספציפיים

 לך. לסייע

 בצורה רופאים עם לתקשר איך למד .4
 יעילה.

 לכן קשה, עבודה היא באנשים טיפול .5
 קרובות. לעיתים מנוחה להפסקות צא

 תדחה ואל דיכאון לסימני לב שים .6
 אתה כאשר מקצוע מאנשי עזרה קבלת
 לה. זקוק

 שיכולות חדשות לטכנולוגיות ער היה .7
 באהוביך. לטפל לך לעזור

 שיהיה כדי הרפואי המידע את ארגן .8
 בקלות. וזמין מעודכן

 מסודרים. המשפטיים שהמסמכים ודא .9

 עושה שאתה על קרדיט לעצמך תן .10
 הקשות העבודות באחת יכולתך כמיטב
 ביותר.
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 כה עד שלי המסע – פאטל מונה
 GNE מיופתיה עם אובחנה  והיא בבריטניה, מתגוררת הודי, ממוצא היא מונה 

 לגיוס במבצעים פעילה והיא DMP-GNEM במחקר משתתפת היא .2005 בשנת

 מספרת מונה להלן .GNE למיופתיה המודעות להעלאת ספציפית מטרה עם כספים

 לכך לב לשים נא – עצמה על סיפורים בכמה אותנו ומשתפת המחלה עם חייה על

 במחקר. המטופלים כל את מייצגות  לא והן בלבד שלה הן מונה של שההתנסויות

 שעברתי האבחון לפני החיים
 בהם גאה שאני דברים הרבה עשיתי המוקדמות העשרים לשנות ועד העשרה שנות במשך
 באוניברסיטה, ללמוד כדי הבית את עזבתי צדקה, למטרות ק"מ 40.2 של מרוץ השלמתי מאד.

 שנמשכו צירים עם בלידה בתי את ילדתי שבאוסטרליה. Reef Barrier Great האלמוגים בשמורת וצללתי בסידני הנמל גשר על טיפסתי
 ואויר!! גז בעזרת ורק אך שעות 28

 

 כבגיר או העשרה בגיל נורמלי אדם כל כמו  שלי. המחלה התפתחות לפני יקודור פילטס ביוגה, לעסוק ונהניתי נלהבת שחיינית גם הייתי 

 שהמחלה כך העשרים, שנות לאמצע עד עצמאית ומאד פעילה חסון, גוף בעלת הייתי לעתידי. בנוגע ושאיפות תקוות הרבה לי היו צעיר,

 מה מושג לי היה לא אך מציעים, שהם מה כל ואת םהחיי את לליבי אימצתי תמיד שבסביבתי. היקרים האנשים את ובמיוחד אותי טלטלה

 העתיד. לי צופן
 

 כיום חיי
 מיני בכל תלויה כעת שאני כך כדי עד השרירים חוזק את בהדרגה ממני נטלה GNE המיופתיה המחלה, תחילת מאז השנים במהלך

 שהחלה פרוגרסיבית שרירים ניוון מחלת היא GNE מיופתיה להתנייד. וכדי היומיומיות הפעולות את לבצע מנת על ניידות מכשירים/התקני
 לעלות או לרוץ יכולה איני המחלה. בגלל מוגבלת שלי התנועתיות שבו בשלב אני כעת .26 בגיל בי לפגוע

 מאליהם מובנים הם האנשים רוב שעבור דברים לעשות יכולה איני ליפול. חוששת הזמן כל ואני במדרגות,
 את מבינים )אתם ראשי... את לגרד או עליון למדף להגיע להתלבש, לחם, כיכר לקנות כדי לחנות לגשת כמו

 התהליך את להתחיל שעלי כך נוסף, תפקוד מפסידה אני למחלתי עצמי את מתאימה שאני ברגע כוונתי(.
 מה יכולות. ועוד עוד אובדן על קבוע באופן מתאבלת עצמי את מוצאת ואני סופיים-אין האתגרים – מחדש
 הדבר ברירה. לי אין אבל זה, עם להתמודד לי וקשה ל'תלותית' אותי הופכת שהמחלה הוא גרוע שיותר
 הזאת. המחלה עם מתמודדת אני יךא הוא לגביו ברירה לי שיש היחידי

 

 אותי לבלום GNE למיופתיה לתת לא
 אותי לימדה הזאת המחלה בגופי. התחושה חוסר שינויי כל את לנהל לי שיסייעו אסטרטגיות יצרתי אני 

 את לחולל מנת על וסטיגמות מכשולים עם להתעמת לי עזרה היא בנוסף, ואמפתיה. נפשי חוסן מהם
 בשביל עבודתי עבור וגיוון" לשוויון "מומחית הפרס כלת אני שכעת כך אחרים. כיםנ של בחיים ההבדל

 לתומכת להפוך במטרה לעבוד מתחילה ואני כספים, מגייסת שינוי, למען נציגה אני פרס,-זוכת אוניברסיטה
  מטופלים.

 אולם, כך. על להם תודה אסירת מאד מאד ואני השראה, ומעוררי רצון, כוח תושייה,  רבי אנשים לב, טובי אנשים לחיי הביאה זו מחלה

 הסביבתית התמיכה או הנפשית הסיבולת יש אחד לכל לא בחיינו. האהובים האנשים על דומינו אפקט של הרסנית השפעה GNE למיופתיה

 GNE מיופתיה קהילת .זו נדירה במחלה לטיפול קרובים כה אנו כי כעת במיוחד מיואשים, אנו מטופלים, בתור זו. מחלה עם להתמודד כדי

 שמשקיעות Ultragenyx כגון לחברות תודה אסירי ואנו יאושר שהטיפול עד והמורכבת הארוכה ההמתנה עם מתמודדות והמשפחות שלנו

 יצטרך לא שאיש כך זמין טיפול יהיה שבקרוב מקווה אני לפעמים. והחשוכה הארוכה המנהרה שבקצה האור את מוסיפות ובכך במחקר

 .GNE ממיופתיה הסובלים אלה בחיי הקשות החיים חוויות את לסבול

 מודעות ולהפיץ קדימה להסתכל
 שמטרתם לפריס( מלונדון האופניים ומרוץ בלונדון )הדואתלון שונים כספים גיוס במבצעי חלק נטלתי החולפת בשנה

 מהמעבדה הקיים המחקר את להביא כדי חדשות ביוזמות ,לתמוך נדירות תורשתיות למחלות  המודעות את להעלות
 של בתהליך נמצאת גם אני השגויות. האבחנות    שכיחות את להקטין במטרה מדויקות שיטות ולפתח למטופלים

 (.MDUK) בבריטניה שרירים בניוון הלוקים של בארגון המידע את המפיצה למטופלת הפיכתי

 המטופלים עוצמת
 העלאת חשובים. לשינויים ביחד ומובילה אחריות לוקחת GNE המיופתיה מטופלי שקהילת לראות שמחה אני

 ספציפיים מקוונים סמינרים צדקה, פעולות החברתיות, ברשתות קמפיינים כגון שיטות בעזרת למחלה המודעות
 בסילוק החברתי, בבידוד במאבק עוזרות האלה היוזמות כל  כולם. מוצלחים היו למטופלים, המוקדשים וימים למחלה

 אותנו ומעצים השראה מעורר הדבר חשוב, פחות ולא  שלנו. ולמטפלים לרעהו איש חיונית תמיכה מתןוב מכשולים
 תקווה. לאבד לא ולעולם עצמנו את ולדחוף להמשיך
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