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 :DMP-GNEM خبرنامھ 8 شماره در

 مرور - 2017 سال Ultragenyx بیمار روز •

 GNE میوپاتی و ورزش •

 شودمی انجام GNE میوپاتی بھ مبتال افراد مورد در چرا و معناست چھ بھ - عضالنی برداری نمونھ •

 )ھاچالش بر غلبھ برای ھاییراه( شخصی کامپیوتر با کار و عضالنی عصبی بیماری با توأم زندگی •

 اکنون بھ تا من سفر - پینتو ویتور •

 ً  dmp.com-www.gnem :کنید مراجعھ زیر آدرس بھ ،GNE بیماران ثبت پایگاه بھ پیوستن برای لطفا
 nmd.eu-GNEM@treat :بگیرید تماس آدرس این با DMP-GNEM درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 ً  www.ultragenyx.com/patients/gnem :کنید مراجعھ زیر آدرس بھ Ultragenyx دارویی شرکت درباره بیشتر اطالعات کسب برای لطفا
 ً  nmd.eu-www.treat :کنید مراجعھ زیر آدرس بھ NMD-TREAT درباره بیشتر اطالعات کسب برای لطفا

DMP-GNEM خبرنامھ
 .سپاسگزاریم DMP-GNEM در شما پیوستھ مشارکت و حمایت از و آمدید خوش )GNE )DMP-GNEM میوپاتی بیماری پایش برنامھ خبرنامھ ھشتمین بھ

 شما انتقادھای و پیشنھادھا از ما .شماست بھ GNE میوپاتی بھ مربوط علمی اطالعات و DMP-GNEM درباره اخبار ینآخر ارائھ ما خبرنامھ از ھدف
 .کنیممی استقبال خبرنامھ این درباره

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


 

 

 2017 آوریل 22 بیمار، روز
 شرکت مرکزی دفتر در 2017 آوریل 22 تاریخ در بیمار روز ساالنھ مراسم برگزاری حین در

Ultragenyx فضا بر زمین روز موضوع با بخشانرژی و کنندهسرگرم ھوایی و حال کالیفرنیا، واتو،نو در 
 .بودند آمده ھم گرد افراد ،بودند نادر ھایبیماری دچار کھ کسانی افتخار بھ و بود حاکم

 ایبر فرصتی بیمار روز .بردند لذت موسیقی و غذا ھنری، آثار نمایش دستی، صنایع ھا،بازی از مھمانان
 و نمایند ربرقرا ارتباط کنند، مالقات کارکنان با و ھمدیگر با بتوانند تا است نادر ھایبیماری جامعھ اعضای
 عامل رمدی کاکیس، امیل دکتر از بودند عبارت برجستھ سخنرانان .بگذراند میان در آنھا با را خود داستان

Ultragenyx، شبکھ از لشی مکس و لیزا و لولو بنیاد از جعفر لین و مجید RASopathies. 

 

 دیدیمی را کسی ھر کھ بود عالی چقدر"
 آن تحمل از بعد .کردمی تفریح و بود شاد
 برای زندگی طول در سنگین بار ھمھ

 در ویرانگر بیماری با مبارزه
 استراحتی مراسم این ھایمان،خانواده

 " .بود العادهفوق

 

 در آن در و ،)www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk( کندمی اداره را خودش وبالگ کھ( ووگل تارا
 رویداد این در )کندمی صحبت شده مواجھ آنھا با GNE میوپاتی با توأم زندگی در کھ نکاتی و ھاچالش مورد

 .داشت ظرین چنین روز آن مراسم مورد در و داشت حضور

 یک لامسا .بودند کرده فکر دقیق خیلی آن در شرکت برای بیماران نیازھای مورد در رویداد مالی حامیان"
 و دینوال ،GNE میوپاتی بھ مبتال بیماران از گروھی آرام، فضای این در .شد اضافھ مراسم بھ "آرام اتاق"

 و بادلت برای را فضایی "آرام اتاق" .آمدند ردھمگ رسید، پایان بھ روز ھایجشن اینکھ از پس آنھا، مراقبین
 فراوان ھایچالش با مقابلھ چگونگی مورد در باکیفیت اطالعات و عملی ھایراھنمایی گذاشتن اختیار در

 واجھم آنھا با GNE میوپاتی اثر در منحصراً  کھ ھاییچالش داد، قرار اختیارمان در وجھ بھترین بھ رو پیش
 ".ھستیم

 رسدمی نظر بھ گیرند،می قرار ھم کنار GNE میوپاتی بھ مبتال بیماران از گروھی وقتی" :داد ادامھ تارا
 .گیردمی شکل دارد نیاز کمک بھ چگونھ و زمانی چھ کجا، بیمار ھر کھ مورد این در ذاتی و ناگفتھ درکی
 رسیدمی نظر بھ طوراین کردند،می مالقات ھم با کھ بود بار اولین برای واقع در بیماران از بعضی اگرچھ

 - نادر بیماری این - GNE میوپاتی .کنندمی مالقات ھم با شاد رویدادی در قدیمی دوستان از گروھی کھ
 ."کنند برقرار پایداری دوستی پیوند تا سازدمی قادر را بیماران این ھمھ کھ است مشترکی مبنای

 Ultragenyx توسط کھ بیمار از حمایت ادھایروید سایر در مشارکت یا نامثبت نحوه از اطالع برای
 www.ultrarareadvocacy.com :کنید دیدن رویداد صفحھ از شود،می برگزار

 
 

 باشد، داشتھ مناسبی اطالعات کھ است مفید وقتی فقط ثبت پایگاه
 از پس ماه 6 .نگھدارید روزبھ را خود اطالعات کھ است مھم بنابراین

 تکمیل برای ماه، 12 از بعد مجدداً  و اولیھ ھاینامھپرسش تکمیل
 با .شودمی یادآوری شما بھ ایمیل طریق از بعدی سؤاالت مجموعھ

 اطالعات نظیر کرد تغییر چیزی تاریخ این از قبل تا اگر حال، این
 ثبت پایگاه رد نیز را آنھا کھ باشید داشتھ یاد بھ خودتان، تماس

 .کنید روزبھ
 

 :آیا کنید بررسی کھ باشید داشتھ یاد بھ خود اطالعات روزرسانیبھ حین در
 بیشتر داریم کھ اطالعاتی ھرچھ اید؛کرده تکمیل را ھاپرسشنامھ تمام

 است ممکن دھیدمی ارائھ کھ اطالعاتی .بود خواھد مفیدتر ثبت پایگاه باشید،
 .کند کمک مراقبت استانداردھای بھبود و یندهآ ھایپژوھش شدن پربار بھ

 
 اید؛کرده بارگذاری را خود عضالنی بردارینمونھ و ژنتیکی گزارش
 ختاری نام،( شما شخصی اطالعات امنیت .باشید کار این انجام بھ قادر چنانچھ

 جملھ از( ثالث اشخاص نزد ھرگز و شودمی حفظ )اقامت محل کشور تولد،
Ultragenyx(، گرددنمی افشا تجاری ھایشرکت یا خانواده یاعضا. 

 
 .کنید روزبھ را خود اطالعات ثبت، پایگاه کاربری حساب بھ شدن وارد با

dmp.com-www.gnem 

 

  

 
 

 
 -)Neuromuscular Disease Foundation( عضالنی عصبی ھایبیماری بنیاد

 )آمریکا حدهمت ایاالت(
www.curehibm.org 

 
 )Advancement of Research for Myopathies( میوپاتی تحقیقات پیشبرد

www.hibm.org 

 
 Distal Muscular Dystrophy( – دیستال عضالنی دیستروفی بیماران انجمن

tients AssociationPa( 
 www.enigata.com )ژاپن(

 
HIBM Equilibristi Gli Associazione - )ایتالیا( 

hibm.org-www.gliequilibristi 

 
 )ernationalGNE Myopathy Int( المللیبین GNE میوپاتی

myopathy.org-www.gne 

 
 )بریتانیا( -)Muscular Dystrophy UK( بریتانیا عضالنی دیستروفی

www.musculardystrophyuk.org 

 
 The Sephardic Health Organization( آموزش و ارجاع برای سفاردی بھداشت سازمان

for Referral & Education( 
www.shoreforlife.org 

 
Neuromusculares Enfermedades de Española Federación 

esp.org-www.asem 

 

 در اطالعاتتان نگھداشتن روزبھ
 ثبت پایگاه
 

 بیماران با مرتبط ھایسازمان
 ھایگروه و بیماران با مرتبط یھاسازمان از برخی فھرست
 سطح در را عضالنی دیستروفی و GNE میوپاتی کھ پشتیبان

 :است آمده زیر در دھندمی پوشش جھان

 بیمار از حمایت
 در
  

 کردند پیدا حضور کھ GNE جامعھ از شده دعوت مھمانان عکس

http://www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk/
http://www.ultrarareadvocacy.com/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.curehibm.org/
http://www.hibm.org/
http://www.enigata.com/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
http://www.asem-esp.org/


 

 
 GNE میوپاتی و ورزش

 
 بھ المبت افراد با آن رابطھ و ورزش ویژهبھ و ورزش با مرتبط مختلف موضوعات زمینھ در را اطالعاتی است، عضالنی عصبی فیزیوتراپی محقق یک کھ موت دیون مقالھ، این در

 .گذاردمی اختیار در GNE میوپاتی

 دادن پاسخ است کنمم کھ سؤالی ".کنیدمی ورزش آیا" کھ است پرسیده شما از را دردناک سؤال این بھداشتی ھایمراقبت متخصصان از دیگر یکی یا شما فیزیوتراپیست ،GNE بھ ابتال مدت طول در احتماالً "
 داریم دوست ھافیزیوتراپیست ما چرا کھ دارد وجود خوبی دلیل ".کنم ورزش متواننمی" یا "متنفرم ورزش از اه،" و "بگویم را حقیقت باید آیا" کھ کنیدمی فکر خود با نتیجھ در باشد، کنندهناراحت برایتان آن بھ
ً  را ورزش تکلیف مقالھ این امیدوارم و است اشمنفی نکات از بیش آن مثبت نکات نیاید، چھ و بیاید خوشتان ورزش از چھ و بزنیم، حرف ورزش مورد در  آن ضرورت و عایبم مزایا، یعنی کند، مشخص دقیقا
 !"را

 

 چیست؟ ورزش
 تناسب و سالمت بھبود یا حفظ برای کھ جسمی تالش نیازمند است فعالیتی" ورزش تعریف، بھ بنا

 )آکسفورد لغت فرھنگ( ."شودمی انجام اندام

 شود؟می توصیھ ورزش مقدار چھ
 فعالیت دقیقھ 150 کھ کندمی توصیھ انگلیس دولت ".است خوب برایمان ورزش" کھ دانیممی ما ھمھ
ً ( متوسط ازیھو  و شدید فعالیت دقیقھ 75 یا )ھفتھ در روز 5 ورزش، دقیقھ 30 با معادل تقریبا

 .دھیم انجام ھفتھ در بار دو را قدرتی ھایورزش
)-for-guidelines-activity-ess/Pages/physicalwww.nhs.uk/Livewell/fitn

adults.aspx.( کھ باشید داشتھ یاد بھ است مھم و ھستند راھنمایی نوعی تنھا موارد این حال، این با 
 .است متفاوت خیلی گوناگون افراد برای چیزی بودن مناسب و است فعالیت عدم از بھتر فعالیتی ھر

 ورزش مزایای

 
 ........... دارم NEG میوپاتی من اما

 ھنوز اما کند،می تأیید سالم افراد بر را آن تأثیر و ورزش کھ دارد وجود شواھد از عظیمی حجم
 عصبی ھایبیماری بھ مبتال افراد برای ورزش مزایای و اثرات خصوص در محکمی شواھد

 یرتأث ھیچ افراد بیشتر مورد در کھ است این شده مشخص کھ آنچھ حال، این با .ندارد وجود عضالنی
 عنوانھب را آن و نمود توجھ دارد سالم افراد برای کھ مزایایی بھ توانمی اساس این بر و ندارد منفی

 .گرفت نظر در عضالنی عصبی ھایبیماری بھ مبتال افراد برای بالقوه اثراتی

 فعالیت راداف سایر بھ نسبت عضالنی عصبی ھایبیماری بھ مبتال افراد کھ است شده داده نشان
 سبب تواندمی زیرا برساند آسیب سالمتی بھ تواندمی خود خودیبھ فعالیت عدم این .دارند کمتری
 سالم عضالت از استفاده عدم از ناشی آتروفی یا عضلھ حجم بیشتر رفتن دست از وزن، افزایش
 در و عضالنی و مفصلی درد بھ تواندمی و دھد افزایش را خستگی و داده کاھش را استقامت گردد،
 .گردد منجر زندگی کیفیت شدن بدتر و رفتن راه در مشکل تر،ضعیف عملکردی توانایی نھایت

 تواندمی ورزش عضالنی، عصبی ھایبیماری از برخی مورد در کھ است صحیح حرف این اگرچھ
 ییوپاتم اما است، عضالنی بیماری ماھیت از ناشی کھ شود عالئم شدن بدتر و مشکالت تشدید باعث
GNE ایدب و بوده توصیھ قابل و ایمن شود، انجام احتیاط با ورزش چنانچھ و نیست ھابیماری این جزو 

 !باشد ھم بخشلذت کھ بود امیدوار

 ھستند عضالت تحلیل ھایبیماری دچار کھ افرادی برای مزایا

 

 حال، این با .ردک تقویت ورزش طریق از تواننمی را تانبیماری اثر در شده ضعیف عضالت
 تواندمی مسئلھ این و دارند کمتری فعالیت اغلب بیماری این بھ مبتال افراد شد، مشخص کھ طورھمان
 کھ است آنھا از استفاده عدم علت بھ سالم عضالت یعنی .شود استعمال عدم آتروفی یا خستگی سبب

 را روند این تواندمی زشور .بیماری دلیل بھ نھ یابد،می کاھش شانآمادگی و شوندمی ضعیف
 .است آن کلی مزایای از یکی تنھا این و کند معکوس

 دھم؟ انجام را ورزشی نوع چھ باید
 شنوندمی را ورزش کلمھ وقتی افراد از خیلی .دارد مختلفی ھایشدت و سطوح انواع، ورزش

 مایل 10 یا شگاهبا در سنگین ھایوزنھ کردن بلند بنددمی نقش ذھنشان در کھ تصویری ناخودآگاه
 کھ اشیدب داشتھ یاد بھ و داد تطبیق افراد توانایی با توانمی را ورزش !نیست گونھاین اما .است دویدن

 !است فعالیت عدم از بھتر فعالیت مقداری

 این .شودمی تنفستان میزان و قلب ضربان افزایش موجب کھ است فعالیتی ھوازی ورزش
 کنترل بھ توانندمی و ھستند مفید ھایتانریھ و قلب یعنی شما جسمانی مادگیآ بھبود برای ھاورزش

 افراد .سواریدوچرخھ و دویدن شنا، از عبارتند ھوازی ھایورزش از ھاییمثال .کنند کمک وزن
 ضعف دچار اغلب GNE میوپاتی بھ مبتال

 نوع این شودمی باعث کھ ھستند بازو و پا
 اما باشد، دشوار برایشان ورزش
 ھم باز کھ دارد وجود زیادی ھایگزینھ

 مانند کند ارائھ را مشابھی مزایای تواندمی
 - باغبانی یا خانھ کارھای انجام رفتن، راه

 ً  کمی شود باعث کھ چیزی ھر اساسا
 .بکشید نفس شدیدتر

 دادن تمرین بر قدرتی ورزش
 تمرکز مقاومت برابر در اغلب و عضالت

 ممکن افراد بعضی برای و شودنمی توصیھ سنگین ھایوزنھ کردن بلند .وزنھ از هاستفاد مانند دارد
 عضالت تقویت برای ھم جایگزینی ھایراه حال این با .نشود توصیھ ایوزنھ ھیچ کردن بلند است

 است این کلی راھنمای یک .باشند افراد مناسب تا داد تغییر توانمی را ھاورزش بیشتر و دارد وجود
 کردن بلند بار 4 از پس فقط اگر مثال عنوانبھ .کنید تکرار بار 8 را تمرین یک باشید قادر یدبا کھ

 ضعف اگر افراد، از بعضی مورد در .دھید کاھش را وزنھ باید شوند،می خستھ عضالتتان وزنھ یک
 ممکن باشند، داشتھ توجھی قابل
 نوع ھیچ کردن بلند است
 ممکن اما نشود توصیھ ایوزنھ
 مانند جایگزین تمرینات است

 کششی حرکات یا پیالتس
 .باشند مناسب برایشان

 را بیماری این تواندنمی ورزش و نداریم GNE میوپاتی برای درمانی متأسفانھ دانید،می کھ ھمانطور
 فعال و سالم جسمانی، آمادگی حفظ برای الزم کنترل قدرت حال، این با .درآورد کنترل تحت

 خود توانیدمی کھ آنجا تا کند کمک شما بھ تواندمی کھ دارید را است ممکن کھ نجاآ تا خود نگھداشتن
 یافتن .نمایید حفظ را خود زندگی کیفیت و عملکرد نتیجھ در نگھدارید، سالم جسمی و ذھنی نظر از را

 ترینسخت تواندمی زندگی معمول روال از بخشی بھ آن تبدیل و ورزشی برنامھ شروع برای انگیزه
 گروه یک در یا دوستان با بتوانید کھ کاری یا ببرید لذت آن از کھ چیزی کردن پیدا .باشد کار بخش
 این مطالعھ خوب، شروع نقطھ یک .دھید انجام را کار این تا کند کمک شما بھ تواندمی دھید انجام
 است MDUK بھ متعلق سند

)-for-advice-www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise
adults.pdf(، ھمچنین و دھدمی قرار اختیارتان در را فراوانی اطمینان قابل و مفید اطالعات چراکھ 

 فیزیوتراپیست یا عمومی پزشک با است مناسب برایتان کھ ورزشی سطح و نوع مورد در توانیدمی
 !است فعالیت عدم از بھتر فعالیت مقداری - باشید داشتھ یاد بھ اما کنید، گفتگو خود

 دھدمی کاھش را ھابیماری خطر

 دھدمی کاھش را خستگی

 وزن کنترل

 بخشدمی بھبود را خواب

 بخشدمی بھبود را خو و خلق و روانی متسال

 بخشدمی بھبود را ریھ و قلب عملکرد

 یا کرده حفظ را مفاصل حرکتی محدوده
 دھدمی بھبود

 نگھدارد قوی را عضلھ تواندمی

 جایگزین موارد فعالیت

 رویپیاده خانھ، کردن تمیز باغبانی، دویدن

 آبی ورزش آب، در ھوازی ورزش کردن شنا

 جاده در سواریدوچرخھ

 ثابت پدال ثابت دوچرخھ

 جایگزین موارد فعالیت

 پیالتس یوگا، اتاق، کف تمرینات باشگاه در تمرین

 جلوگیری وضعیت شدن بدتر از تواندمی
 دھد کاھش را آن یا کرده

 دھد کاھش را درد تواندمی

 را رویپیاده نظیر عملکردھایی تواندمی
 ببخشد بھبود و کرده حفظ

 جاده در سواریدوچرخھ

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.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
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
 کار این ).عضالنی ضعف/درد( کندمی تجربھ خود ھایعضلھ در را توجھی قابل مشکالت کھ شودمی انجام فردی روی اوقات گاھی عضالنی بردارینمونھ

 عضالنی دیستروفی .است درمانی طرح شروع و عضالنی ھایبیماری ایزمینھ علل ارزیابی جھت شما درمانی ھایمراقبت مسئول پزشکان برای اھیر
 بھ مبتال رادفا مورد در کھ مواردی ویژهبھ و عضالنی بردارینمونھ بھ مربوط موضوعات از بسیاری بھ کھ است کرده منتشر ایمقالھ اخیراً  )UK MD( بریتانیا
 آن کامل نسخھ( اندازیممی نگاھی GNE میوپاتی با ارتباط در مذکور مقالھ کلیدی ھایجنبھ بھ ادامھ در .پردازدمی شود،می انجام عضالنی عصبی ھایبیماری

 :کرد مشاھده زیر نشانی در توانمی را
2017.pdf-Biopsies-www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle 

 

 
 چیست؟ عضالنی بردارینمونھ

 یک اندازه بھ معموالً  - عضلھ از کوچک نمونھ یک آن در کھ است روشی عضالنی بردارینمونھ
 "جزئی" جراحی عمل یک کار این .شودمی بررسی سکوپمیکرو زیر و شده گرفتھ - پرتقال دانھ

 با و روزهیک شدن بستری طی یا موضعی حسیبی با و سرپایی طوربھ معموالً  و شودمی محسوب
 آزمایش فیزیکی، معاینھ از پس معموالً  پزشک .گرددمی انجام عمومی بیھوشی یا موضعی حسیبی

 بردارینمونھ تشخیص بھ کمک برای دھدمی واستدرخ ،)EMG( الکترومیوگرافی احتماالً  و خون
 .شود انجام عضالنی

 صورت MRI اسکن عضالنی، بردارینمونھ انجام از قبل است ممکن افراد از بعضی مورد در
 توسط شده تولید رادیویی امواج از آن در کھ است تصویربرداری آزمایش نوعی MRI .بگیرد

 شودیم استفاده بدن ساختارھای از دقیق تصاویر تولید برای قدرتمند مغناطیسی میدان یک و کامپیوتر
 .دھد تشخیص را عضالنی دژنراتیو اختالالت تواندمی و

 است؟ مواردی چھ شامل
 ران، عضالت آنھا ترینشایع - داد انجام مختلفی عضالت روی توانمی را عضالنی بردارینمونھ
 را نھنمو شما پزشک ).GNE میوپاتی بھ مبتال افراد مورد در ران عضلھ( ھستند پا ساق یا شانھ بازو،

 .ستا نرفتھ تحلیل شدیداً  اما گرفتھ، قرار تانبیماری تأثیر تحت احتماالً  کھ گیردمی ایعضلھ از
 افزایش را عضالنی ضعف عضالنی بردارینمونھ .کندمی رشد دوباره زمان گذشت با عضلھ

 .آیدنمی وجودبھ ناراحتی ھیچ یا دھدمی رخ ناراحتی ندکیا معموالً  بردارینمونھ طول در .دھدنمی
 .کنید احساس را شدن کشیده یا فشار کمی است ممکن

 .دارد وجود عضالنی بردارینمونھ نوع دو
 سوزن با بردارینمونھ .1

 .است شما عضلھ داخل بھ مترمیلی 5 حدود قطر بھ سوزنی کردن وارد شامل سوزن با بردارینمونھ
 و تجزیھ برای عضلھ از کوچک نمونھ یک آن داخل در شود،می کشیده بیرون سوزن کھ یھنگام
 .است شده گرفتھ تحلیل

 نوار با و است کوچک بسیار سوزن با بردارینمونھ زخم
 .ندارید بخیھ بھ نیازی .شودمی پوشانده گچ و استریل

 تنھا و است تخصصی عمل یک سوزن با بردارینمونھ
 بستری طی یا سرپایی صورتبھ بریتانیا در مرکز چند در

 .شودمی انجام روزهیک شدن
 

 باز بردارینمونھ .2
 برای پوستتان در برش ایجاد شامل باز بردارینمونھ
 گرفتھ نمونھ کھ ھنگامی .است سانتیمتر چند تنھا معموالً  برش این طول .است عضالنی نمونھ گرفتن

 بزرگتر سوزن با بردارینمونھ از باز بردارینمونھ از ناشی مزخ .شودمی بستھ بخیھ با برش شد،
 و است الزم اوقات گاھی بزرگتر نمونھ گرفتن .شودمی گرفتھ بزرگتری عضالنی نمونھ زیرا است،
 .شود کمتر کنید پیدا نیاز دوم بردارینمونھ بھ اینکھ احتمال شودمی باعث

 از دھندمی ترجیح اغلب مختلف ھایبیمارستان .است یمعایب و مزایا دارای بردارینمونھ نوع دو ھر
 .کنند استفاده متفاوتی ھایروش

 

 گردند؟می چیزی چھ دنبال بھ ھاپاتولوژیست
 .دھندمی تشخیص را بیماری بافت و سلول ھاینمونھ بررسی با کھ ھستند پزشکانی ھاپاتولوژیست

 یلتحل بیماری بھ کھ ایعضلھ .کنندمی تحلیل و تجزیھ را عضالنی بردارینمونھ از حاصل بافت آنھا
 و دارد مشخصی ظاھر سالم عضلھ ).2 شکل( است متفاوت عادی عضلھ با باشد شده دچار عضالنی

 بھ بستھ دیدهآسیب عضلھ .دارند یکنواختی کمابیش اندازه کھ است شده تشکیل ایفشرده فیبرھای از
 .کندمی پیدا متفاوتی ظاھر باشد گذاشتھ تأثیر آن بر کھ واقعی بیماری نوع

 سالم و دیدهآسیب عضالت از عضالنی بردارینمونھ ھایویژگی از برخی :2 شکل

 
 ھک بدھد را امکان این پزشک بھ تا آوردنمی فراھم را کافی اطالعات ھمیشھ عضالنی بردارینمونھ

 ھیچ بردارینمونھ در است ممکن کھ چرا دھد، صتشخی قطعی طوربھ را شده مشاھده بیماری
 عالئم کنار در بردارینمونھ وقتی حال، این با .باشد نداشتھ وجود خاصی بیماری از ایمشخصھ

 بیمار بھ کمک برای را شخصی مراقبت طرح یک تھیھ امکان گیرد، قرار تحلیل مورد بیمار بالینی
 قطعی، تشخیص بھ دستیابی منظور بھ .آوردمی فراھم اشروزمره زندگی ھایجنبھ خصوص در

 بھداشتی ھایمراقبت متخصص آزمایش این در دھد، انجام ژنتیک آزمایش فرد باشد الزم است ممکن
 باعث توانندمی کھ ھاژن در تغییراتی تا کندمی بررسی را DNA ساده خون آزمایش یک طریق از

 .کند مشاھده را شوند بیماری

 باشید، داشتھ ژنتیک آزمایش یا عضالنی بردارینمونھ مورد در بیشتری عاتاطال خواھیدمی اگر
ً  .بپردازید بحث بھ تانفردی شرایط مورد در تا کنید صحبت خود پزشک با باید  همشاھد برای لطفا

 اطالعات کسب جھت و دھندمی انجام کشورتان در را ژنتیک آزمایش کھ ھاییآزمایشگاه از فھرستی
 :کنید مراجعھ زیر ھایایتسوب بھ بیشتر

Orphanet):bin/ClinicalLabs.php?lng=EN-www.orpha.net/consor/cgi( 
 )myopathy.org/Diagnostic_Centres.html-www.gne( :المللیبین GNE میوپاتی

 )The Genetic Alliance UK(: )www.geneticalliance.org.uk/services.htm( بریتانیا ژنتیک اتحاد

 ھایبردارینمونھ
 عضالنی

 میوپاتی بھ مبتال افراد مورد در اغلب چرا و است معنا چھ بھ
GNE کمک شانبیماری تشخیص در آنھا بھ تا شودمی انجام 

 

 سوزن با عضالنی بردارینمونھ از مثالی :1 شکل

 )سالم( شاھد ضلھع

 )A( مشابھ اندازه با سلول فیبرھای •
 مشابھ رنگ با سلول فیبرھای •
 فیبر ھر مرز در واقع سلولی ھستھ •

 سلولی
 سلولی التھاب فاقد •

 )دیدهآسیب( GNE عضلھ

 شاھد عضلھ خالف بر سلولی فیبر ساختار •
 نیست یکنواخت

 )C( سلول اندازه در تغییر •
 عضلھ جایگزین( دارد بیشتری چربی بافت •

 )D( )شودمی

 )واکوئل شدن حلقوی(

 دلتوئید عضلھ

 بردارینمونھ سوزن

 بازو استخوان

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


 

 
 شخصی رکامپیوت با کار و عضالنی عصبی بیماری با توأم زندگی

 )ھاچالش بر غلبھ برای ھاییراه( 
 و دارند طوالنی زمان مدت بھ تاپلپ یا رومیزی کامپیوتر با کار حین در کھ مشکالتی تا اندگرفتھ تماس مراقبت تیم با اخیر ھایماه طی در DMP-GNEM ثبت پایگاه اعضای از بعضی
 عضالت رفتن تحلیل دچار کمکم زمان طول در بیماری پیشرفت با است ممکن GNE میوپاتی بھ مبتال افراد .دھند اطالع ما بھ را است بوده آنھا بدن روی GNE میوپاتی تأثیر از ناشی
 حال این با .کنند کار تاپلپ/شخصی کامپیوتر با قبل مثل نباشند قادر کھ شوندنمی عضالت رفتن تحلیل دچار حد آن تا GNE میوپاتی بھ مبتال افراد ھمھ .شوند خود دست/مچ/دست ساق

 ھایروش از استفاده است ممکن زیرا دھند تغییر را تاپلپ/کامپیوترشخصی از خود استفاده روش باشند داشتھ نیاز )ثبت پایگاه اعضای برخی جملھ از( افراد از برخی است ممکن
 .شوند غیرممکن/نامناسب زمان گذشت با سنتی

 سنتی داستاندار کلید صفحھ یک از استفاده ھنگام در مان،ز گذشت با کھ اندگفتھ ما بھ اعضا از برخی
 طوربھ کھ شده موجب بیماری پیشرفت ،)ماوس( کامپیوتر گراشاره دستگاه یا/و )کلید دارای(

 نیازمند ترطوالنی متون کردن تایپ ھنگام در خصوصبھ کار این و شوند مشکل دچار ایفزاینده
 محدود وی کردن تایپ حاضر حال در کھ داد توضیح اعضا از یکی .است بوده بیشتر جسمی تالش

 توجھی قابل میزان بھ را سرعتش کلید صفحھ از وی از استفاده و شده )دست ھر در( انگشت یک بھ
 یمارب این .کند جابجا کلیدھا فشردن بار ھر بین را دستانش کھ است آن نیازمند کھ چرا سازدمی کند

 گاھی و است شده دشوار ایفزاینده طوربھ وی برای دلخواه یدکل انتخاب کھ داد توضیح ھمچنین
 نیاز مورد نیروی زمینھ در یا دھدمی فشار را )مجاور کلید دو ھمزمان یا( ناخواستھ کلیدھای اوقات
 .شود تکرار بار چند حرف یک شودمی باعث کھ دارد مشکل کلیدھا انتخاب برای

 عاتاطال تکنولوژی فعلی ھایانطباق از برخی بھ باشد بھتر شاید کھ رسید نتیجھ این بھ مراقبت تیم
 از و باشید مطلع آنھا از برخی از است ممکن و بیندازیم، نگاھی ھستند دسترس در استفاده برای کھ
 انداخت خواھیم نگاھی اطالعات تکنولوژی ھایانطباق از دستھ آن بھ خاص طوربھ .نھ ھم برخی ھم
 عفونت مانند عضالنی عصبی ھایبیماری بھ مبتال افراد از وسیعی فطی برای رسدمی نظر بھ کھ

 .بود خواھد مفید GNE میوپاتی
 

 نمایش صفحھ روی کلیدصفحھ
 قادر را کاربران کھ ھستند "دسترسی سھولت" ابزارھای از ایمجموعھ دارای اپل و ویندوز کامپیوترھای

 .دھند تغییر خود مسیست در را ماوس و کلید صفحھ عملکرد شیوه سازندمی

 روی کلید صفحھ" عملکردھا این از یکی
 روی کلید صفحھ .است "نمایش صفحھ
 یک از تصویری مثل درست نمایش، صفحھ
 حروف .است نمایش صفحھ روی کلید صفحھ

 کلید صفحھ از ماوس از استفاده با توانمی را
 تواندمی فرد کھ معنی این بھ کرد، انتخاب

 بدون کند تایپ ایشنم صفحھ روی را متن
 کلید صفحھ از استفاده در کھ است مفید کسانی برای ابزار این .باشد داشتھ کلید صفحھ از استفاده بھ نیازی اینکھ
 در بیشتر اطالعات .ھستند کامپیوتر با کار برای ماوس از استفاده بھ قادر اما دارند، مشکل کردن تایپ برای سنتی
 ):زیر لینک( کرد مشاھده NHS سایتوب در توانمی را شنمای صفحھ روی کلید صفحھ مورد

7.html-Windows-in-keyboard-screen-on-Windows-www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using 
keyboard.html-screen-on-OSX-Mac-www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using 

 

 توپی ماوس
 شبیھ - شودمی نگھداری ایمحفظھ داخل در کھ بوده توپ یک دارای کھ است گراشاره دستگاه یک توپی ماوس

 کف یا انگشتان شست، انگشت از استفاده با را توپ کاربر .باشد زده بیرون آن توپ کھ شده تھ و سر ماوس یک
 اسکرول چرخ با کار ھنگام در کھ است آلایده کسی برای توپی ماوس .دھد حرکت را گراشاره تا غلتاندمی دست

 است این ماوس سبک این از ستفادها مزایای از دیگر یکی .باشد کرده تجربھ خود انگشتان در را مشکالتی ماوس
 صاف سطح روی دستگاه این از استفاده بھ نیازی کھ

 کھ کسی ھر برای مسئلھ این و ندارد وجود میز
 قرار پاھایش روی مثالً  را ماوس دھدمی ترجیح

 .است آلایده دھد،

 ھمراه تلفن ھایدستگاه برای ھاییبرنامھ
 عمومی دور راه از کنترل یک بھ را شما تبلت/ھوشمند تلفن توانندمی کھ دارند وجود دانلود برای ھاییبرنامھ
 یا کامپیوتر با کار برای ماوس یا کلید صفحھ یک عنوانبھ خود دستگاه از دھندمی امکان شما بھ و کنند تبدیل

 لمسی کلید فحھص با خوبیبھ ھستند قادر کھ برسند نتیجھ این بھ اعضا از برخی است ممکن .کنید استفاده تاپلپ
 برای خود گراشاره/انگشت از یا کنند کار

 ھمراه تلفن دستگاه صفحھ روی حرکت
 از ترراحت برایشان کار این و کنند استفاده
 .باشد معمولی ماوس یا کلید صفحھ از استفاده

 دارد قرار دسترس در کھ ھابرنامھ این از یکی
 بھ Remote Unified نام بھ شرکتی توسط
 تولید www.unifiedremote.com آدرس

 و آیفون آندروید، ھایدستگاه برای و شده
 .است دسترس در فون ویندز

 

 گفتار تشخیص
 تشخیص افزارنرم دارید، ناراحتی یا مشکل کلید صفحھ از استفاده ھنگام بھ یا است کند شما تایپ سرعت اگر

 بگویید میکروفون پشت آنچھ ھر و کنید، صحبت خود کامپیوتر با ھدست از استفاده با دھدمی امکان اشم بھ گفتار
 اما اند،داده توسعھ دیجیتال گوییدیکتھ برای افزارھایینرم ھاشرکت از برخی .شودمی تایپ صفحھ روی
 از قبل چرا بنابراین است، دسترس در اپل یا ویندوز تحت ھایکامپیوتر در افزارھانرم این رایگان ھاینسخھ

 بیشتر اطالعات .نبینید نزدیک از را آن و نکنید امتحان را آن رایگان نسخھ پیشرفتھ، افزارنرم برای پول صرف
 talking.html-ibilityhelp/Keyboardwww.nhs.uk/access :است مشاھده قابل NHS سایتوب در

 

 ماوس کمرا
 کامپیوتر کاربر بھ کھ است رایگان ایبرنامھ ماوس کمرا

 را ماوس گراشاره سرش دادن حرکت با تا دھدمی اجازه
 دادن قرار با توانمی را "کردن کلیک" .کند کنترل

 کھ داد انجام نمایش صفحھ در اینقطھ روی ماوس نشانگر
 کردن کلیک باعث معمولی ماوس ھر مثل درست

 کھ ھستند افرادی برنامھ این اصلی مخاطبان .شودمی
 خود سر توانندمی اما نیست، اطمینان قابل دستشان کنترل

 یک باید افزارنرم این از استفاده برای .دھند حرکت را
 بھ نزدیک یا روی USB استاندارد کموب یا توکار کموب

 کالج در برنامھ این .باشید اشتھد خود کامپیوتر نمایشگر
 .یافت توسعھ بوستون

www.cameramouse.org/about.html 
 
 
 

ً  دارید، سؤالی مقالھ این در شده ذکر ھایدستگاه یا افزارھانرم از ھریک مورد در اگر  اطالعات کسب برای لطفا
 سازگارشونده ھایدستگاه مورد در اگر ھمچنین .بگیرید تماس )nmd.eu-GNEM@treat( مراقبت تیم با بیشتر

ً  دارید، نگرانی خود حرکتی ھایتوانایی بھ مربوط مسائل یا  کنید گفتگو تانبھداشتی ھایمراقبت دھندهارائھ با لطفا
 ھایدستگاه و افزارھانرم .دھد ارائھ شما بھ تانزندگی محل در دسترس در پشتیبانی ینھزم در بیشتری اطالعات تا

 .است رسانیاطالع جھت فقط مقالھ این نیستند، مراقبت تیم تأیید مورد مقالھ این در شده داده شرح

 ویندوز در نمایش صفحھ روی کلید صفحھ بھ مربوط صفحھ از عکس یک

 کامپیوتر توپی ھایماوس از ایمجموعھ

 نشان را ماوس کمرا افزارنرم کھ تصویری
 دھدمی

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


 

 اکنون بھ تا من سفر - پینتو ویتور
 سال در او .کندمی زندگی پرتغال بزرگ شھر دومین پورتو، شھر در و دارد سال 39 ویتور
 پایگاه فعال عضو 2014 سال از و شد داده تشخیص GNE میوپاتی بیماری بھ مبتال 2012

 صحبت بیماری این با زندگی درباره ویتور زیر قسمت در .است بوده DMP-GNEM ثبت
 ویتور تجربیات کھ باشید داشتھ توجھ - کندمی تعریف خود درباره ھاییداستان و کندمی

 .نیست مطالعھ تحت بیماران ھمھ نماینده و است وی خود بھ مختص
 من .اشتمد عادی زندگی کنند، شدن ظاھر بھ شروع بیماری عالئم اینکھ از قبل ،GNE میوپاتی بھ مبتال افراد ھمھ مثل نیز من

 زیاد ورزشی ھایبازی از کمکم سالگی 15 حدود در .دھندمی انجام نوجوانان اکثر کھ کارھایی - دویدممی کردم، بازی فوتبال
 .ردمک درام نواختن یادگیری بھ شروع ویژهبھ دادم، اختصاص موسیقی یادگیری بھ را خود آزاد وقت عوض در و گرفتم فاصلھ

 
 

 من عالئم اولین
ً  احساس کھ ودب بار اولین این ... شدم بدنم در تغییر متوجھ کھ بود بار اولین برای و کنیم بازی فوتبال تا کردیم مالقات دوستانم با روز یک داشتم، سن سال 22 حدود کھ آورممی یاد بھ  عجیبی نسبتا

 کمی و کردمنمی ورزش قبل لمث ھک افتاده خاطر این بھ اتفاق این کردم فکر ابتدا .کنم درک را افتادمی برایم کھ اتفاقی توانستمنمی دادم،می دست از را تعادلم دادند،می پاس من بھ را توپ وقتی .داشتم
 .بودم مانده دور تمرین از

 عضالتم وضعیت .نداشتم پیشرفتی چندان تصوراتم برخالف کھ شدم متوجھ سرعتبھ حال، این با .کنم شروع منظم طوربھ را تمریناتم و بروم محلی ورزشگاه بھ گرفتم تصمیم حادثھ، این از بعد
 نیز مسئلھ این متوجھ ھک بود مرحلھ این در .ماندمی باقی حالت ھمان در من عضالت اما کرد،می تغییر تمرینات افزایش دلیل بھ دوستانم بدن کھ شدم متوجھ و کردنمی تمرینات شروع از قبل با فرقی
 .کنم طی را مسافت ھمان بتوانم تا بدھم خرج بھ بیشتری تالش قبل بھ نسبت باید دوم،می وقتی کھ شدم

 
 

 تشخیص دنبال بھ
 حلھمر این در .داد دیگری از متفاوت تشخیصی آنھا از کدام ھر کھ کردم مراجعھ مختلفی متخصصین و پزشکان بھ سال چندین مدت بھ

 کھ بود قعمو آن داشت، ادامھ رسیدم سالگی 26 سن بھ کھ وقتی 2004 سال تا وضعیت این - دادم ادامھ را امزندگی و کنم چکار دانستمنمی
ً  و دھممی دست از را توانم دارم بیشتری رعتس با کردم احساس  مرحلھ این در .داشتم مشخصی قدرت فقدان احساس پایم در مشخصا
 بھ بتالم نھایت در تا کشید طول 2012 سال تا حال، این با .بروم پورتو یعنی زادگاھم شھر در ژوئو داسو بیمارستان بھ گرفتم تصمیم

 وجود یدرمان ھیچ حاضر حال در اینکھ و - شد داده توضیح برایم بیماری مورد در وقتی آورمیم یاد بھ .شدم داده تشخیص GNE میوپاتی
 .شدم نگران - ندارد

 این در توانستمی کھ بود اتفاقی بدترین این - آورممی خاطر بھ را شود کمک پایم افتادگی بھ تا پوشیدم مخصوص کفش کھ باری اولین
 از کدام ھیچ توانستمنمی ھمچنین .کردممی محدود را حرکاتم روممی راه دارم وقتی رسیدمی نظر بھ .بدھد رخ من زندگی از مرحلھ

 دینامیک پشتیبانی جھت پا مچ وزنسبک ارتز یک( آپفوت کھ زمانی تا وضع این .بود ناامیدکننده خیلی کھ بپوشم را خودم قبلی ھایکفش
 کھ بود موقع این در - رفت بین از بودم کرده تجربھ ھایمکفش با کھ مشکالتی ترتیب این بھ و داشت ادامھ کردم کشف را )پا افتادگی
 .کردم بیشتری آزادی احساس

 GNE جامعھ با ارتباط برقراری
ً  و بود مبھم خیلی بود، رسمدست در خواندن برای کھ اطالعاتی شدم متوجھ اما بیاورم، دستبھ GNE میوپاتی درباره بیشتری اطالعات اینترنت در جستجو با گرفتم تصمیم  من .کردنمی کمکی لزوما

 داده تشخیص GNE پاتیمیو بھ مبتال ھم او کھ شدم آشنا شخصی با بوکفیس طریق از کھ داشت ادامھ وقتی تا مسئلھ این .بیاموزم چیزھایی بیماری این مورد در خواستممی کھ اندازه آن بھ نتوانستم
 توسط کھ الینیب مطالعات مورد در اطالعاتی جملھ از کنم، پیدا داشتم نیاز کھ را اطالعاتی تمام توانستم گروه این در عضویت با .کرد معرفی بوکفیس وصیخص گروه یک بھ مرا او و بود شده

ً  کشوری در اگرچھ .بود انجام حال در GNE میوپاتی درمان خصوص در Ultragenyx دارویی شرکت  اندازه بھ ادیاقتص نظر از پرتغال متأسفانھ اما کنم،می گیزند خوب ھوایی و آب با آرام نسبتا
 .کنمنمی دریافت مالی حمایت دولت از کافی اندازه بھ پرتغال، در ھازیرساخت فقدان دلیل بھ اما کنم،نمی کار امبیماری دلیل بھ حاضر حال در .نیست قوی اروپایی کشورھای سایر

 عادی زندگی بھ دادن ادامھ
 ھاحاط افرادی از بزرگی گروه را اطرافم کھ امبوده برخوردار موھبت این از بیماری، این با امزهمبار طول در

 و دھندمی تقدر من بھ کھ ھستند افرادی دوستانم، و خانواده ھمراه بھ ھمسرم، .کنند حمایت من از توانندمی کھ اندکردھ
 من .ستا بوده من برای عالی گریزی راه نیز موسیقی .بدھم ادامھ زندگی بھ و باشم داشتھ لب بھ لبخند شوندمی باعث

 ھیچ گردی کھ وقتی تا داد خواھم ادامھ درام نواختن بھ .نوازممی درام دیگر گروھی در و ھستم خواننده گروه یک در
 قدم ایبر ار سگم برم،می مدرسھ بھ را دخترم ھاصبح کھ است قرار این از امروزمره زندگی !نماند باقی برایم توانی
 ودخ موسیقی گروه با ھمچنین و بدھم انجام تمریناتی تا روممی ورزش کالس بھ اوقات گاھی و برممی پارک بھ زدن

 امانج عادی شکلی بھ حدی تا را خانھ روزانھ ھایفعالیت از بسیاری توانممی ھم ھنوز .کنممی تمرین منظم طوربھ
 .دارم ھاییمحدودیت با ھمراه اما عادی زندگی یک خالصھ، طوربھ .بدھم

 
 

 

 دارد نام "خوانانآوازه" ھستم آن عضو کھ ھاییگروه از یکی

 باشگاه در کردن ورزش از قبل کششی، تمرینات انجام حال در

 نوازممی را آن گروه در کھ موسیقی آلت - درام نواختن

 ویتور سپاسگزارم، خواندید مرا داستان و گذاشتید وقت اینکھ از
 


