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

يوم المريض عام 2017 لشركة Ultragenyx - مراجعة •
GNE ممارسة الرياضة واالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين •

خزعات العضالت - ما هي ولماذا يخضع لها األشخاص المصابون باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات  •
GNE الجين

المصابون بمرض عصبي عضلي وتشغيل الكمبيوتر الشخصي (طرق للتغلب على التحديات) •
فيتور بنتو - رحلتي حتى اآلن •

www.gnem-dmp.com :يُرجى زيارة ،GNE لالنضمام إلى سجل مرضى االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين
GNEM@treat-nmd.eu :يُرجى االتصال بـ ،GNEM-DMP لمزيد من المعلومات حول برنامج

www.ultragenyx.com/patients/gnem :يُرجى زيارة ،Ultragenyx Pharmaceutical Inc لمزيد من المعلومات عن شركة
www.treat-nmd.eu :لمزيد من المعلومات حول األمراض العصبية العضلية، يُرجى زيارة

رسالة برنامج GNEM-DMP اإلخبارية
مرحباً بكم في الرسالة اإلخبارية الثامنة لبرنامج رصد مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE (GNEM-DMP)، ونشكركم على 

دعمكم المتواصل والمشاركة في برنامج GNEM-DMP. وتهدف هذه الرسالة اإلخبارية إلى توفير تحديثات منتظمة فيما يتعلق ببرنامج الرصد 
GNEM-DMP، وكذلك توفير التحديثات العلمية المتعلقة بمرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE. نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم حول 

هذه الرسالة اإلخبارية.

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


سيكون السجل مفيداً فقط بمقدار البيانات التي يحتويها، لذا فإنه من 
األهمية بمكان أن تُبقي تفاصيلك محدّثة. سيتم تذكيرك عن طريق 
البريد االلكتروني لتستكمل مجموعة أخرى من األسئلة بعد 6 شهور 
. ومع  من استيفاء االستبيانات األولية ثم مرة أخرى بعد 12 شهراً
ذلك، إذا تغير أي شيء قبل ذاك الحين، علي سبيل المثال تفاصيل 

االتصال بك، فتذكر أن تقوم بتحديثها أيضاً في السجل.

أثناء تحديث تفاصيلك تذكر أن تتحقق إذا كنت:
استكملت جميع االستبيانات؛ كلما كان بحوزتنا معلومات أكثر، يكون السجل 
أكثر فائدة. قد تساعد التفاصيل التي تقدمها في تنوير األبحاث المستقبلية 

وتحسين معايير الرعاية.

حمّلت تقريرك الجيني وخزعات العضالت؛ إذا كنت قادراً على عمل ذلك. 
يتم حفظ معلوماتك الشخصية (االسم، وتاريخ الميالد، وبلد اإلقامة) في أمان، 
ولن يتم اإلفصاح عنها أبداً ألي طرف ثالث (بما في ذلك شركة 

Ultragenyx)، أو أعضاء األسرة أو الشركات التجارية.

حدّث تفاصيلك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على السجل: 
www.gnem-dmp.com

مؤسسة األمراض العصبية العضلية 
(Neuromuscular Disease Foundation) - (الواليات المتحدة األمريكية)

www.curehibm.org

تطور األبحاث الجارية على االعتالالت العضلية 
(Advancement of Research for Myopathies)

www.hibm.org

جمعية مرضى الضمور العضلي القاصي/الطرفي 
(Distal Muscular Dystrophy Patients Association) - (اليابان) 

www.enigata.com

جمعية مرضى االعتالالت العضلية الوراثية 
(Associazione Gli Equilibristi HIBM) - (إيطاليا)

www.gliequilibristi-hibm.org

 GNE جمعية مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات جين
(GNE Myopathy International)

/www.gne-myopathy.org

جمعية ضمور العضالت بالمملكة المتحدة 
(Muscular Dystrophy UK) - (المملكة المتحدة)

www.musculardystrophyuk.org

جمعية سفارديك الصحية لإلحالة والتعليم 
(The Sephardic Health Organization for Referral & Education)

www.shoreforlife.org

الجمعية اإلسبانية لمرضى االضطرابات العصبية العضلية 
(Federación Española de Enfermedades Neuromusculares)

www.asem-esp.org

يوم المريض، 22 أبريل 2017
تحت عنوان يوم األرض حيث األجواء المليئة بالمتعة والطاقة وحيث تجمع الناس لتكريم واالحتفال 
بأولئك المصابين بأمراض نادرة أثناء يوم المريض السنوي الذي عقد في 22 أبريل 2017 بمقر 

شركة Ultragenyx في مدينة نوفاتو، كاليفورنيا.
استمتع الضيوف باأللعاب، واألشغال اليدوية، وعروض الفنون، والطعام والموسيقى. يُعد يوم 
المريض فرصةً رائعةً لألعضاء في مجتمع األمراض النادرة لاللتقاء والتواصل ومشاركة القصص 
مع بعضهم البعض ومع الموظفين. من بين المتحدثين البارزين الدكتور/ إميل كاكيس، الرئيس 
التنفيذي لشركة Ultragenyx، وماجد ولين جعفر من مؤسسة Loulou، وليزا وماكس شيل من 

.RASopathies شبكة

"إنه لشيء عظيم رؤية الجميع 
. لقد  مسترخون ويقضون وقتاً رائعاً
كانت فترة راحة مذهلة بعد الحمل 
الثقيل الذي نحمله طوال حياتنا في 

مكافحة المرض المدمر في عائالتنا".

تارا فوجل (التي تدير موقعها الخاص (www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk)، إذ تناقش 
التحديات واألفكار المتعمقة في الحياة مع االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE) كانت 

من الحضور في هذا الحدث، وقدمت المراجعة التالية ألحداث اليوم.
"لقد فكر رعاة الحدث بعناية فائقة في احتياجات المريض للحاضرين. هذا العام تمت إضافة "غرفة 
هادئة" لمكان الحدث. في هذه المساحة الهادئة تجتمع مجموعة من مرضي االعتالل العضلي الناجم 
عن طفرات الجين GNE، ووالديهم، ومُقدمي الرعاية لهم بعد مشاركتنا في االحتفاالت اليوم. 
قدمت لنا "الغرفة الهادئة" مساحة لتبادل ومشاركة النصائح العملية ومعلومات نوعية عن أفضل 
طريقة لمواجهة العديد من التحديات المستمرة التي نواجهها بشكل فريد مع االعتالل العضلي الناجم 

."GNE عن طفرات الجين
أردفت تارا قائلة، "عندما تجتمع معاً مجموعة من مرضى االعتالل العضلي الناجم عن طفرات 
الجين GNE، يبدو أن هناك اتفاق غير منطوق به ومعرفة فطرية ألين، ومتى، وكيف يحتاج كل 
مريض للمساعدة. وعلى الرغم من أن، بعض المرضى، في الواقع، يتقابلون للمرة األولى، فقد كان 
كما لو أن مجموعة من األصدقاء القدامى يتقابلون في مناسبة سعيدة. االعتالل العضلي الناجم عن 
طفرات الجين GNE - هذا المرض النادر - هو القاسم المشترك الذي يمكن جميع هؤالء المرضى 

من االنضمام معاً في رابطة من الصداقة الدائمة".
لمعرفة المزيد عن كيفية التسجيل أو المشاركة في أحداث أخرى لمناصرة المريض التي تنظمها 

www.ultrarareadvocacy.com :تفضل بزيارة صفحة الحدث ،Ultragenyx شركة

جمعيات المرضى
في ما يلي قائمة ببعض جمعيات المرضى ومجموعات تقديم 
الدعم والتي تضم المصابين باالعتالل العضلي الجيني الناجم 
عن طفرات الجين GNE والضمور العضلي (سوء التغذية 

العضلي) على الصعيد الدولي.

مناصرة المريض
في

صورة للضيوف المدعوين من مجتمع GNE في الحضور

إبقاء تفاصيلك محدّثة في السجل
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ممارسة الرياضة واالعتالل العضلي الناجم عن 
GNE طفرات الجين

في هذا المقال، يتبادل ديون موات، اختصاصي العالج الطبيعي والباحث في األمراض العصبية العضلية، المعلومات في الكثير من الموضوعات المتعلقة بممارسة الرياضة وعلى 
.GNE األخص، ممارسة الرياضة لألشخاص المصابين بمرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين

"لعل عند نقطةٍ ما خالل رحلتك مع االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE وجه لك اختصاصي العالج الطبيعي أو اختصاصي آخر بالرعاية الصحية السؤال المخيف "هل 
تمارس أي رياضة؟". السؤال الذي ربما يجعلك تشعر بالضيق لإلجابة عنه، السؤال الذي يجعلك تفكر "هل أقول لهم الحقيقة؟" و"أنني أكره ممارسة الرياضة" أو "أنا ال أستطيع ممارسة 
الرياضة". هناك سبب وجيه لنحب نحن اختصاصي العالج الطبيعي أن نتحدث عن ممارسة الرياضة وعن حبها أو كرهها، اإليجابيات تفوق السلبيات وأتمنى أن يضع هذا المقال األمور في 

نصابها الصحيح عن ممارسة الرياضة - الجيد، والسيء والضروري!"

ماهي ممارسة الرياضة؟
تُعرف ممارسة الرياضة بأنها "نشاط يتطلب مجهود بدني، يتم عمله للحفاظ على الصحة واللياقة أو 

تحسينها". (قاموس أكسفورد)

ما هو قدر ممارسة الرياضة المُوصى به؟
نحن نعرف جميعاً أن "ممارسة الرياضة أمر جيد بالنسبة لنا". توصي حكومة المملكة المتحدة بأن 
نخصص 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل (يعادل هذا تقريباً 30 دقيقة من ممارسة الرياضة، 
5 أيام في األسبوع)، أو 75 دقيقة من الرياضة العنيفة وتدريب القوة مرتين في األسبوع. 

www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-)
adults.aspx). ومع ذلك، فهي فقط إرشادات ومن األهمية بمكان أن تتذكر أن أي نشاط أفضل من 

ال شيء والذي يناسب شخص ما يكون مختلفاً جداً للشخص الذي يليه.

فوائد ممارسة الرياضة

.........GNE لكنني مصاب باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين
يوجد قدر هائل من األدلة تدعم ممارسة الرياضة وفوائدها على األشخاص األصحاء ولكن ال يزال 
هناك نقص في األدلة القوية عن آثار وفوائد ممارسة الرياضة لألشخاص المصابون باضطرابات 
عصبية عضلية. ومع ذلك، فإن الذي تم تحديده على األغلب، أنه لم يكن هناك آثار سلبية ومن هذا 
يمكن للشخص أن ينظر إلي الفوائد العائدة على األشخاص األصحاء ويترجم هذا إلى اآلثار المحتملة 

لألشخاص المصابين باضطرابات عصبية عضلية.

ظهر أن األشخاص المصابون باضطرابات عصبية عضلية هم أقل نشاطاً من األشخاص غير 
المصابين. هذا الخمول، في حد ذاته يمكن أن يكون ضار بالصحة ألنه يمكن أن يسبب زيادة الوزن، 
والمزيد من فقدان الكتلة العضلية أو الضمور الناجم عن قلة استخدام العضالت ذات الصحة الجيدة، 
ويمكن أن يحد من القدرة على التحمل ويزيد التعب ويمكن أن يؤدي إلى ألم بالمفاصل والعضالت 

وفي نهاية المطاف قدرة وظيفية ضعيفة، وصعوبة أكثر في السير ونوعية حياة متدهورة للغاية.

في حين أنه من الحقيقي أن هناك بعض حاالت االضطرابات العصبية العضلية قد تتسبب ممارسة 
الرياضة لها مزيد من المشكالت وتفاقم األعراض، نتيجة لطبيعة المرض العضلي، إال أن االعتالل 
العضلي الناجم من طفرات الجين GNE ليس واحداً من هذه الحاالت وعند ممارسة الرياضة بشكل 

معقول، تكون الممارسة آمنة، وينصح بها ونأمل أن تكون ممتعة!

الفوائد العائدة على األشخاص المصابين بضمور العضالت

العضالت التي تضعف بسبب حالتك ال يمكن تقويتها عن طريق ممارسة الرياضة. ومع ذلك، وكما تم 
تحديده، األشخاص المصابون بهذه الحالة غالباً ما يكونون أقل نشاطاً ويمكن أن يسبب هذا نقص 
التكيف مع الظروف الطبيعية أو الضمور العضلي الناجم عن قلة االستخدام. وهذا عندما تصبح 
العضلة الصحية ضعيفة بسبب عدم استخدامها وقلة اللياقة وليس بسبب المرض. يمكن أن تعكس 

ممارسة الرياضة ذلك وهذه مجرد فائدة واحدة فقط من الفوائد اإلجمالية.

أي نوع من الرياضة يجب أن أمارسها؟
يوجد أنواع ومستويات وكثافات مختلفة ومتعددة من ممارسة الرياضة. بالنسبة إلى العديد من 
األشخاص عندما تُذكر ممارسة الرياضة تتكون لديهم تلقائياً صورة في رؤوسهم لرفع األثقال في 
صالة األلعاب أو الجري مسافة 10 أميال. هذه ليست الحالة! يمكن تكييف الممارسة الرياضية 

لتناسب قدرة األشخاص وتذكر أن بعض النشاط أفضل من ال شيء!

الرياضة الهوائية هي نشاط يرفع معدل النبض والتنفس. هذه التمارين الرياضية جيدة لتحسين 
اللياقة العامة أي القلب والرئة ويمكن أن تساعد في ضبط الوزن. تشمل أمثلة الرياضة الهوائية 
السباحة، والجري، وركوب الدراجة. األشخاص المصابون باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات 

الجين GNE غالباً ما يكون لديهم ضعف 
في السيقان واألذرع، والذي يمكن أن يجعل 
من هذا النوع من الرياضة صعباً، ومع 
ذلك فهناك العديد من البدائل التي ما زالت 
يمكن أن تقدم نفس الفوائد مثل السير أو 
أداء األعمال المنزلية أو البستنة - أساساً 
أي شيء يجعلك تتنفس بشكل أكثر صعوبة.

رياضات التقوية تركز على تدريب العضالت غالباً مقابل مقاومة مثل استعمال األوزان. ال 
ينصح برفع أوزان ثقيلة، وبالنسبة لبعض األشخاص ال ينصح برفع أي أوزان. وعلى الرغم من ذلك 
يوجد طرق بديلة لتقوية العضالت ويمكن تكييف معظم التمارين الرياضية لتصبح مالئمة. وهناك 
مؤشر تقريبي يبين لك أنك قادراً على أداء التمرين الرياضي وتكراره 8 مرات. على سبيل المثال إذا 
كنت تقوم بأداء 4 مراتٍ فقط قبل أن تنهك عضالتك، فعندئذ يجب أن تقلل الوزن. بالنسبة لبعض 
األشخاص، إذا كان لديهم ضعف كبير، فقد ال ينصح برفع األوزان من أي نوع ولكن ربما تكون 

التمارين الرياضية البديلة مثل بيالتيس أو التمدد مالئمة.

كما هو معلوم، أنه لسوء الحظ 
أننا ال نعرف عالجاً لالعتالل 

العضلي الناجم عن طفرات 
الجين GNE وال يمكن 

لممارسة الرياضة أن تُبقي 
المرض تحت السيطرة. ولكن 
لديك السيطرة على أن تحفظ 

نفسك في لياقة وبصحة جيدة ونشطاً بقدر اإلمكان، والذي يمكن أن يساعدك على أن تبقي في صحة 
جيدة عقلياً وبدنياً على قدر المستطاع مما يسمح لك بالحفاظ على القدرة الوظيفية ونوعية الحياة. يمكن 

أن يكون الجزء األصعب هو إيجاد الدافع لتبدأ برنامج رياضة وتجعله جزءاً من نظام حياتك. إيجاد 
شيء تستمتع به أو يمكنك القيام به مع أصدقائك أو في مجموعة يمكن أن يساعدك على االستمرار. 

مكان جيد لتبدأ منه بقراءة هذه الوثيقة الذي نشرته MDUK بالمملكة المتحدة 
www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-)

for-adults.pdf) إذ تقدم العديد من المعلومات المفيدة والمطمئنة ويمكنك أيضاً أن تتحدث مع 
الممارس العام أو اختصاصي العالج الطبيعي عن أي نوع ومستوى التمارين الرياضية المناسب لك 

ولكن تذكر - بعض النشاط أفضل من ال شيء!!

تقلل من خطر اإلصابة باألمراض
تقلل التعب

تسيطر على الوزن
تحسّن نوعية النوم

تحسّن الحالة العقلية والمزاج

تحسن وظيفة القلب والرئة

تحافظ على مجال الحركة بالمفاصل، 
وتحسنها

تساعد على الحفاظ على قوة العضلة

النشاط البدائل

الجري بستنة، تنظيف المنزل، السير

سباحة رياضات الماء الهوائية، أكوا فِت

ركوب الدراجة عجلة التمرين دواسات التمرين

النشاط البدائل

تمارين صالة األلعاب الرياضية التمارين الرياضية على األرض، اليوجا، بيالتيس

تمنع نقص التكيف مع الظروف الطبيعية، 
أو تحد منه

يمكن أن تحد من األلم

يمكن أن تحسن على الوظيفة وتحافظ 
عليها، على سبيل المثال السير

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


أحياناً تتم عمل خزعة العضالت على الشخص الذي يعاني من مشكالت كبيرة في عضالته (ألم/ضعف بالعضالت). وإنها طريقة لألطباء 
المسئولين عن رعايتك الصحية لتقييم األسباب الكامنة وراء اضطراب العضالت وبدء خطة العالج. نشرت مؤخراً جمعية ضمور العضالت 
بالمملكة المتحدة (MD UK) مقالة تغطي العديد من الموضوعات المتعلقة بخزعات العضالت وخاصةً تلك التي يتم عملها على أشخاص 
 GNE مصابين باضطرابات عصبية عضلية. سننظر أدناه الجوانب الرئيسية من المقالة التي تتعلق باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين

(والتي يمكن االطالع عليها بالكامل من خالل:
www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf

ما هي خزعة العضالت؟
خزعة العضالت هي إجراء يتم فيه أخذ عينة صغيرة من العضلة - عادةً حوالي حجم بذرة 
البرتقال - وفحصها تحت الميكروسكوب. وتعتبر إجراء "بسيط"، ويتم عمله عادةً في 
العيادة الخارجية تحت تخدير موضعي أو كحالة يوم تحت تخدير موضعي أو كلي. يطلب 
الطبيب عادةً خزعة عضالت لتساعد مع التشخيص بعد الفحص البدني، واختبارات الدم، 

.(EMG) وممكن بعد التخطيط الكهربائي للعضالت

قد يخضع بعض األشخاص لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي قبل عمل خزعة 
العضالت. التصوير بالرنين المغناطيسي هو اختبار بالتصوير حيث يوجد فيه موجات 
السلكية تتولد بالكمبيوتر وحقل مغناطيسي قوي إلنتاج صور مفصلة ألجزاء الجسم ويمكن 

أن تكشف عن اضطرابات العضالت المنتكسة.

ماذا تتضمن؟
يمكن أخذ خزعة العضالت من أي عدد من العضالت المختلفة - األكثر شيوعاً الفخذ أو 
أعلى الذراع أو الكتف أو عضالت الساق (عضلة الفخذ في حالة األشخاص المصابين 
باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE). سيأخذ الطبيب العينة من العضلة 
المتأثرة بحالتك المشتبه فيها، ولكنها ليست ضامرة بشدة. ستنمو العضلة مرةً أخرى مع 
الوقت. ال تتسبب خزعة العضالت في أي زيادة في ضعف العضلة. خالل إجراء الخزعة، 

عادةً ما يكون هناك القليل من عدم الراحة أو ال شيء. قد تشعر ببعض الضغط أو الشد.

هناك نوعان من خزعات العضالت.
1. خزعة باإلبرة

تتضمن خزعة اإلبرة إدخال إبرة، قطرها حوالي 5 مم، إلي داخل العضلة. عند إزالة 
اإلبرة، يكون في داخلها عينة صغيرة من العضلة والتي تؤخذ لعمل التحاليل.

الندبة التي تتركها خزعة اإلبرة صغيرة جداً، وتُغلق 
بشرائط معقمة وضمادة. لن تكون بحاجة إلى غُرز. 
خزعة اإلبرة هي إجراء متخصص ويتم إجراؤه فقط 
في العيادة الخارجية أو كحالة يوم في بعض المراكز 

في المملكة المتحدة.

2. الخزعة المفتوحة
تتضمن الخزعة المفتوحة عمل قطع في الجلد إلزالة 
عينة من العضلة. عادةً ما يكون طول القطع بضعة 

سنتيميترات. بمجرد أخذ العينة، يتم غلق القطع بالغُرز. الندبة من الخزعة المفتوحة تكون 
أكبر من خزعة اإلبرة، ألنه تمت إزالة عينة أكبر من العضلة. تكون العينة األكبر 

ضرورية أحياناً وتجعل من غير المرجح أخذ خزعة ثانية.

كال من نوعي الخزعات لهم مزايا وعيوب. غالباً ما تفضل المستشفيات المختلفة أساليب 
مختلفة.

ماذا يبحث عنه األطباء المتخصصين في األمراض واألنسجة؟
المتخصصون في األمراض هم األطباء الذين يشخصون المرض عن طريق فحص الخاليا 
وعينات األنسجة. وسيقومون بتحليل األنسجة التي تم الحصول عليها بواسطة خزعة 
العضالت. تبدو العضلة المتأثرة بحالة ضمور عضلي مختلفة عن العضلة الطبيعية (الشكل 
2). العضلة الصحية لها مظهر متميز، وتتكون من ألياف متراصة بإحكام، والتي تكون 
متساوية الحجم تقريباً. تختلف العضالت المتأثرة في عرضها علي حسب المرض الفعلي 

الذي يؤثر عليها.
الشكل 2: بعض خصائص خزعات العضالت المتأثرة وغير المتأثرة

ال تقدم دائماً خزعات العضالت معلومات كافية لتسمح للطبيب بأن يقدم تشخيص نهائي 
للحالة المقدمة إليه، إذ قد ال يكون هناك مؤشر محدد ومميز لمرض معين في الخزعة. ومع 
ذلك، سيسمح تحليل الخزعة بجانب األعراض السريرية للمريض، بعمل خطة رعاية 
شخصية لتساعد المريض في أمور الحياة اليومية. للحصول على تشخيص نهائي فربما 
يحتاج الشخص إلى الخضوع إلي اختبار جيني، إذ سيفحص اختصاصي الرعاية الصحية 
حمض DNA، عن طريق اختبار دم بسيط، للعثور على التغيرات في الجينات التي يمكن 

أن تسبب المرض.

إذا كنت ترغب في المزيد من المعلومات عن خزعات العضالت أو االختبارات الجينية، 
فيجب أن تتحدث مع طبيبك كي تناقش ظروفك الفردية. لالطالع على قائمة المختبرات 
التي تُجري االختبارات الجينية في بلدك، رجاء البحث في المواقع التالية لمزيد من 

المعلومات:
(www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN):Orphanet

GNE Myopathy ) GNE الجمعية الدولية لمرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات جين
:(International

(www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html)
 :(The Genetic Alliance UK) جمعية التحالف للجينات الوراثية بالمملكة المتحدة

(www.geneticalliance.org.uk/services.htm)

خزعات العضالت
ما هي ولماذا يخضع لها غالباً األشخاص المصابون باالعتالل 

العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE لتساعد مع 
التشخيص

الشكل 1: مثال على خزعة العضالت باإلبرة

عضلة التحكم (غير متأثرة)
(A) ألياف خلوية متماثلة في الحجم •

• ألياف خلوية متماثلة في اللون
• تقع نواة الخلية على حدود كل ليفة 

خلوية
• ال يوجد التهاب في الخاليا

عضلة (متأثرة) باالعتالل العضلي الناجم عن 
GNE طفرات الجين

• تركيب األلياف الخلوية غير متجانس كعضلة 
التحكم

(C) تنوع في حجم الخلية •
• وجود أنسجة دهنية أكثر (عضالت مستبدلة) 

(D)
(فجوة عصارية ذات إطار)

العضلة الداليّة

إبرة الخزعة

عظم العضد

العضلة الداليّة

إبرة الخزعة

عظم العضد

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


المصابون بمرض عصبي عضلي وتشغيل الكمبيوتر الشخصي
(طرق التغلب على التحديات)

اتصل بعض المشاركون في سجل برنامج GNEM-DMP بفريق التحديث خالل الشهور األخيرة إلحاطتنا بالصعوبات التي واجهوها في تشغيل كمبيوتر شخصي مكتبي أو 
محمول لفترات ممتدة، بسبب تأثير االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE على أجسامهم. قد يبدأ األشخاص المصابون باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين 
GNE بالمعاناة من تدهور العضالت في الجزء السفلي من األذرع/المعصم/اليدين مع تقدّم المرض بمرور الوقت. لن يعاني جميع األشخاص الذين تم تشخيصهم باالعتالل 
العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE من تضاؤل العضالت إلى الحد الذي لن يكونوا قادرين فيه على التشغيل اليدوي للكمبيوتر الشخصي/المحمول كما كانوا يقومون بذلك 
من قبل. ومع ذلك فقد يحتاج بعض األشخاص (بما في ذلك بعض المشاركين في السجل) إلى تعديل الطريقة التي يستخدمون بها الكمبيوتر الشخصي/المحمول، إذ إن الطرق 

التقليدية قد تصبح غير مريحة/غير ممكنة مع مرور الوقت.
لقد أخبرنا بعض المشاركون أنه بمرور الوقت، عند استخدام لوحة المفاتيح القياسية التقليدية 
(ذات المفاتيح) و/أو جهاز توجيه الكمبيوتر (الماوس)، فإن تقدّم المرض سبب لهم اإلحباط 
المتزايد وأصبح يتطلب المزيد من المجهود البدني، خاصةً عند إدخال نصوص أطول. 
شرح مشارك واحد كيف أن الكتابة حالياً أصبحت قاصرة على استخدام إصبع واحد (لكل 
يد) وأن استخدامهم للوحة المفاتيح أصبح بطيئاً بشكل كبير ألنهم يجب أن يغيروا وضع 
أيديهم بين كل نقرتين للمفاتيح. أيضاً شرح هذا المريض كيف أن اختيار المفتاح المرغوب 
أصبح متزايد الصعوبة وأنهم أحياناً ينقرون على المفاتيح غير المرغوب فيها (أو اثنين من 
المفاتيح المتجاورة مرة واحدة) غالباً، أو في الواقع لديهم صعوبة مع القوة المستخدمة 

الختيار المفاتيح مما ينتج عنه ظهور حروف عدة مرات بالخطأ.

فكر فريق التحديث أنه قد يكون من المفيد لو قمنا باالطالع على بعض تعديالت تكنولوجيا 
المعلومات (IT) المتاحة لالستخدام، والتي قد تكون أنت على دراية بالبعض منها بالفعل 
واآلخرين ليسوا على دراية بها. سنقوم باالطالع بشكل خاص على تعديالت تكنولوجيا 
المعلومات التي نشعر أنها ستكون ذات فائدة لنطاق واسع من األشخاص الذين يعانون من 

.GNE اضطرابات عصبية عضلية مثل االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين

لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة
أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows وApple مزودة بنطاق من األدوات 

"لسهولة الوصول" التي تمكن 
المستخدمون من تغيير الطريقة التي 

تعمل بها لوحة المفاتيح والماوس علي 
نظامهم.

وظيفة واحدة كتلك هي وظيفة "لوحة 
المفاتيح الظاهر على الشاشة". تبدو لوحة 
المفاتيح الظاهرة على الشاشة مثل صورة 

للوحة المفاتيح على الشاشة. يمكن اختيار الحروف من لوحة المفاتيح باستخدام الماوس، أي أن 
الشخص يمكنه أن يكتب النص على الشاشة بدون أن يستخدم لوحة مفاتيح على اإلطالق. هذه األداة 
مفيدة ألي شخص يعاني من الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح التقليدية، ولكن ال يزال قادراً على 
استخدام الماوس لتشغيل الكمبيوتر. يمكن العثور على المزيد من المعلومات عن لوحة المفاتيح 

الظاهرة على الشاشة على الموقع االلكتروني (الروابط أدناه):
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html

الماوس ذات كرة المسار
الماوس ذات كرة مسار هي جهاز توجيه 
يتكون من كرة تحملها ماوس مقلوبة بواسطة 
شبه تجويف وبه كرة بارزة مكشوفة. يلف 
المستخدم الكرة بإصبع اإلبهام، أو األصابع، أو 
راحة اليد لليد التي تحرك المؤشر. الماوس 
ذات كرة المسار هي مثالية لشخص يعاني من 
مشكالت في األصابع بسبب التمرير على 
عجلة تمرير تقليدية. فائدة أخرى لهذا النوع من 
الماوس هو أن استخدام الجهاز غير مقصور 
على سطح مكتب مسطح مما يجعله مثالياً ألي 

شخص يفضل أن يضع الماوس علي ساقه على سبيل المثال.

تطبيقات لألجهزة المحمولة
توجد بعض التطبيقات متاحة للتنزيل والقادرة على تحويل هاتفك الذكي/حاسبك اللوحي إلى جهاز 
عالمي للتحكم عن بُعد، مما يسمح لك بأن تستخدم جهازك كلوحة مفاتيح أو ماوس لتشغيل جهاز 

كمبيوتر مكتبي أو محمول. قد يجد بعض المشاركون أنهم قادرون على تشغيل لوحة مفاتيح شاشة 
اللمس بنجاح أو استخدام أصابعهم/مُؤشر 
للتمرير على جهاز محمول بسهولة أكثر، 

من استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس 
القياسيين. تطبيق مثل ذاك متاح وتنتجه 

 Unified Remote شركة تسمى
www.unifiedremote.com وهو 

متاح ألجهزة األندرويد، وأيفون، وأجهزة 
.Windows هواتف

التعرّف على الكالم
إذا كنت بطئ في الطباعة أو تعاني من صعوبة أو عدم الراحة عند استخدام لوحة المفاتيح، فإن 
برنامج التعرّف على الكالم يسمح لك بالتحدث إلى الكمبيوتر بارتداء سماعة رأس، بحيث تتم طباعة 
ما تقوله في الميكروفون على الشاشة. يوجد عدد من الشركات التي قامت بتطوير برنامج لإلمالء 
الرقمي، ولكن هناك إصدارات مجانية من هذا البرنامج متاحة ألي شخص يستخدم كمبيوتر يعمل 
بنظام التشغيل Windows أو Apple، فقبل أن تنفق ماالً على أي برنامج متقدم، لماذا ال تجرّب 
اإلصدار المجاني وتعتاد عليه. يمكن العثور على المزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني 

www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html :NHS

Camera Mouse برنامج
Camera Mouse أو ماوس الكاميرا هو 
برنامج مجاني يسمح لمستخدم الكمبيوتر بالتحكم في 
مؤشر الماوس بتحريك رأسه. يمكن عمل "النقر" 
بجعل مؤشر الماوس يسكن عند نقطة على الشاشة 
وعندها سيقوم بالنقر، تماماً مثل أي ماوس عادية. 
المتلقون الرئيسيون لهذا البرنامج هم األشخاص 
الذين ليس لديهم التحكم الموثوق أليديهم، ولكن 
يمكنهم تحريك رأسهم. أنت بحاجة إلى كاميرا ويب 
مدمجة أو كاميرا ويب USB قياسية على أو 
بالقرب من شاشة الكمبيوتر كي تستخدم هذا 

البرنامج. ولقد طوّرت كلية بوسطن هذا البرنامج.
www.cameramouse.org/about.html

إذا كانت لديك أي أسئلة حول البرنامج أو األجهزة المذكورة في هذا المقال، فرجاء أال تتردد في 
االتصال بفريق التحديث (GNEM@treat-nmd.eu) للحصول على المزيد من المعلومات. 
أيضاً، إذا كانت لديك مخاوف حول األجهزة المعدّلة أو أمور تتعلق بإمكانياتك المتنقلة، فرجاء تحدث 
مع مُقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من المعلومات عن الدعم المتاح لك في مكانك. ال يؤيد 
فريق التحديث البرامج واألجهزة التي تم وصفها في هذا الم

قال، والمقال هو ألغراض المعلومات فقط.

Windows لقطة شاشة من لوحة المفاتيح ظاهرة على الشاشة في نظام التشغيل

مجموعة من أنواع الماوس ذات كرة المسار

لقطة شاشة تعرض برنامج 
Camera Mouse

http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html
http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu


فيتور بنتو - رحلتي حتى اآلن
يبلغ فيتور 39 عاماً من العمر ويعيش في مدينة بورتو، وهي ثاني أكبر مدينة في 
 GNE البرتغال. في عام 2012 تم تشخيصه باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين
وكان مشارك نشط في سجل برنامج GNEM-DMP منذ عام 2014. يتحدث فيتور في 
ما يلي عن الحياة مع الحالة ويشارك بعض القصص عن نفسه - يُرجى مالحظة أن تجارب 

فيتور هي تجارب خاصة به، وال تمثل جميع المشاركين في الدراسة.
كما هو الحال مع جميع األشخاص المصابين باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE، فقد كانت حياتي طبيعية قبل 
أن تبدأ األعراض في الظهور. كنت ألعب كرة القدم، كنت أجري - األشياء التي يقوم بها معظم المراهقين. في حوالي سن 15 
سنة بدأت باالبتعاد عن ممارسة الكثير من الرياضة وبدالً من ذلك خصصت وقت فراغي للموسيقى، وبدأت أتعلم العزف على 

الطبول بشكل خاص.

أعراضي األولى
أتذكر أنني كنت أبلغ حوالي 22 عاماً، عندما تقابلت مع أصدقائي لنلعب كرة قدم أنها كانت المرة األولى التي الحظت فيها تغيير في جسدي...كانت هذه هي المرة األولى التي شعرت فيها بقليل من 
الغرابة. عند تمرير الكرة لي كنت أفقد اتزاني، ولم أستطع إدراك ما كان يحدث لي. في البداية، اعتقدت أنه ربما كان ذلك يحدث بسبب أنني لم أعد أمارس الرياضة مثلما كنت في الماضي وأنه 

ينقصني بعض الممارسة.

بعد هذا الحدث، قررت أن أنضم إلى صالة ألعاب محلية وأبدأ ممارسة الرياضة بانتظام أكثر. لكن، سرعان ما الحظت أنني لم أحرز تقدماً بالشكل الذي كنت أفكر فيه. فقد ظلت عضالتي على حالها 
كما كانت قبل التدريب بالصالة الرياضية والحظت أن أجسام أصدقائي كانت تتغير بسبب الرياضة المتزايدة، بينما ظلت عضالتي على حالها. وعند هذه النقطة الحظت أيضاً أنه عندما أجري، فإنني 

كان البد من أبذل مجهوداً أكثر مما كنت أبذل في السابق كي أقطع المسافة.

السعي إلي إيجاد تشخيص
لسنوات عدة، زرت العديد من مختلف األطباء والمتخصصين، وكل منهم أعطاني تشخيصاً مختلفاً عن اآلخر. لم أكن أعرف ماذا أفعل 
وواصلت حياتي - هذا كان حتى عام 2004 عندما بلغت من العمر 26 عاماً، شعرت بأنني أتدهور بمعدل أكبر وشعرت بنقص واضح 
في القوة بقدمي. عند هذه النقطة، قررت أن أذهب إلى مستشفى القديس جون (São João) في مدينتي بورتو. ومع ذلك، لم يكن حتى 
عام 2012 أن تم تشخيصي أخيراً باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE. أنا أتذكر عندما تم إخباري بالمرض - وأنه ال 

يوجد عالج متاحٌ في الوقت الحالي، قلقت بشأن ذلك.

أتذكر المرة األولى التي ارتديت فيها حذاء متخصص كي يساعد مع سقوط قدمي - كان هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي في هذه 
المرحلة من حياتي. كان يبدو أنني أقيد تحركاتي عند السير. أيضاً أصبحت غير قادر على ارتداء أي من األحذية التي كنت أمتلكها، مما 
كان محبطاً للغاية. كان هذا حتى اكتشفت رافعات القدم (Foot-Up’s) (وزن خفيف لتقويم عظام كاحل القدم والذي يوفر دعم ديناميكي 

للقدم الساقطة) واختفت المشاكل التي عانيت منها بسبب الحذاء - لقد شعرت بحرية أكثر في هذه النقطة.

GNE التواصل مع مجتمع
لقد قررت أن أبحث أكثر عن االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE عن طريق البحث عن المعلومات على اإلنترنت، ولكن وجدت أن ما كان متاحاً لي للقراءة كان مبهماً جداً ولم يساعد 

 GNE بالضرورة. وأصبحت غير قادر على تعلُم الكثير عن المرض كما كنت أريد. حتى قابلت سيدة من خالل الفيسبوك، والتي تم تشخيصها أيضاً باالعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين
وقدمتني إلي مجموعة مغلقة على الفيسبوك. من خالل كوني عضواً في هذه المجموعة، أمكنني أن أجد كل المعلومات التي كنت بحاجة إليها، بما في ذلك المعلومات عن الدراسات السريرية التي كان 
يتم إجراؤها كجزء من العمل الذي تقوم بتنفيذه شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc في عالج االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE. على الرغم من أنه لدي ميزة العيش 
في بلد هادئ نسبياً ذات مناخ جيد، فإن البرتغال لسوء الحظ ال تتمتع باقتصاد قوي مثل الدول األوروبية األخرى. في الوقت الحالي، أنا ال أعمل بسبب حالتي، ولكن بسبب البنية التحتية في البرتغال، 

فأنا ال اتلقى دعم مالي كافي من الدولة، كما تتطلب حالتي.

مواصلة الحياة كشخص طبيعي
خالل مكافحتي لهذا المرض، كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لكوني محاط بمجموعة كبيرة من األشخاص القادرين على 
دعمي. زوجتي، جنباً إلى جنب مع عائلتي وأصدقائي هم األشخاص الذين يمنحوني القوة ويسمحون لي بمواصلة الحياة 
بابتسامة على وجهي. الموسيقى أيضاً كانت منفذاً كبيراً لي. فأنا أقوم بالغناء في واحدة من الفرق وأعزف الطبول في 
فرقة أخرى. سوف أستمر في العزف على الطبول حتى ال يصبح لدي أي قوة! يتضمن نظام حياتي اليومي أخذ ابنتي 
إلى المدرسة في الصباح، والسير مع كلبي في المنتزه وأحياناً أذهب إلى فصل بناء األجسام (CrossFit) لعمل بعض 
التمارين الرياضية، وأيضاً أقوم بالتدريب مع فرقتي بصفة منتظمة. ما زلت قادراً على أداء العديد من أنشطتي اليومية 

في جميع أنحاء المنزل بمستوي طبيعي بعض الشيء. باختصار، أنا أعيش حياة طبيعية ولكن مع بعض القيود.

أثناء الغناء في إحدى الفرق التي أنا عضو فيها

القيام ببعض تمارين التمدد قبل التدريب في صالة األلعاب

العزف على الطبول - آلة موسيقية أعزف عليها كجزء من فرقة

شكراً لك على اقتطاع جزء من وقتك لقراءة قصتي، فيتور




