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

رسالة برنامج GNEM-DMP اإلخبارية
 ،(GNEM-DMP) GNE مرحباً بكم في الرسالة اإلخبارية التاسعة لبرنامج لرصد مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين
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.

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

 UX001-CL301 نتائج التجربة السريرية 

 أبرز المسائل التي تناولتها ندوة مؤسسة األمراض العصبية العضلية لعام 2017 عن مرض 
 GNE االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين

 Equilibristi الذي استضافته الجمعية الوطنية GNEM المؤتمر اإليطالي عن مريض 

مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE من خالل عيون مقدمي الرعاية 

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.treat-nmd.eu/
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 ،GNE أعزائي مجتمع مرضى االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين

لقد أعلنا عن أخبار مُخيبة جداً لآلمال من المرحلة الثالثة لدراسة 001UX (Ace-ER) والتي أخفقت في إثبات فعالية في عالج مرض االعتالل 
العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE. لم نؤكد الفائدة في الحفاظ على قوة مجموعة المشاركين الذين تم عالجهم بدواء Ace-ER كما كنا نتوقع 
من المرحلة الثانية من دراستنا. إذا كان هناك أي تأثير، فقد كان ضعيفاً ولم تقدم نقاط النهاية األخرى أي دليل مُدعم للفعالية. كانت درجة السالمة 
مقبولة كما تم رصدها سابقاً. يمكننا أن نقول أن المرضى كانوا يتناولون العقار حسب مستويات حمض السياليك في المصل. أعتقد أن فريق 

Ultragenyx للدراسة السريرية صمم ونفذ دراسة عالية الجودة ولكن لسوء الحظ، لم تؤكد فعالية العالج. 

لقد كنا نبحث عن سبب عدم نجاح العالج ولكن ال توجد إجابة مُثلى. من الواضح أن المرضى الذين تم إدراجهم في هذه الدراسة كانوا أقوي عند خط 
األساس ولكن هذا هو ما خططنا له حسب معايير اإلدراج لتشمل األشخاص الذين سيفقدون المزيد من العضالت، على أساس بيانات المرحلة الثانية. 
لم تتدهور حالة مرضى المرحلة الثالثة تماماً بالسرعة المتوقعة ولكن ال زالوا يعانون من تدهور في قوة الذراع ولم يكن لعقار Ace-ER أي تأثير 
ملحوظ. قد تكون هناك بعض الفروق الصغيرة بين الدراسات، ولكن ال يمكن لهذه الفروق وحدها أن تكون مسؤولة تماماً عن عدم فعالية هذا العالج 
في تحقيق استقرار المرضي. كانت دراسة المرحلة الثانية صغيرة ودراسة المرحلة الثالثة أكبر بكثير، ولذا فهي مجموعة بيانات أفضل لعمل 

استنتاجات. بدون وجود مسار مستقبلي للموافقة على المُنتج وبدون نتائج إيجابية، فقد كان علينا إنهاء البرنامج والتركيز على أشياء أخرى بالشركة. 

بالنسبة للمرضي في الدراسات أو المرضي على االستعمال الرحيم، فإننا أكثر حزناً ألننا ال نستطيع أن نقدم لهم حتى عالج متواضع وأن مستقبلهم 
اآلن يعتمد على أعمال البحث األخرى التي ال تزال مستمرة. سوف نتعامل مع هذا التحول بلطف كي نتجنب توقُف سريع أو حاد. نحن نعرف أن هذه 
لحظة صادمة للمرضى المقيدين في دراساتنا وأولئك الذين يشعرون أن العقار يساعدهم. بالنسبة للمرضى الذين ال يتناولون Ace-ER بالفعل، فلن 
يمكننا البدء في عالج جديد. سواءٌ أكنت تتناول Ace-ER أم ال، فإن مجتمع المرضي المصابين بمرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين 
GNE بحاجة إلى عدم فقدان الثقة في البحث والمشاركة في دراسات سريرية أخرى للمساعدة في الحصول على عالج فعّال مُعتمد. على األرجح 

يجب على المرضى التوقف عن تناول Ace-ER للمشاركة في دراسات سريرية أخرى. 

في حين أننا لم نتمكن من الحصول على الموافقة لعقار Ace-ER، لكننا ساهمنا في هذا المجال وهذا شيء مهم للغاية في إعداد وتطوير أي عالج. 
مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE هو مرض معروف اآلن على نطاق أوسع بين الناس خالف األطباء والمرضى. فهو يتم 
تشخيصه أكثر مع برنامج التشخيص الذي ندعمه. لقد قمنا بتأسيس وإتاحة أساليب جديدة ونقاط نهاية لقياس قوة العضلة ووظيفة المريض المصاب 
بمرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE، كما اكتسبنا القبول لنقاط النهاية هذه من وجهة نظر تنظيمية. اآلن إدارة الغذاء والدواء 
األمريكية (FDA) والوكالة األوروبية لألدوية (EMA) على علم بالمرض ويوجد اآلن مسار تنظيمي. بيانات دراسة التاريخ الطبيعي لبرنامج رصد 
المرض (DMP) قيمة للغاية وحسب الخطة الموضوعة، ستكون جميع البيانات متاحة لآلخرين القائمين على األبحاث على المرض من خالل 
عالقتنا مع TREAT-NMD. أخيراً، سوف نواصل عمل األبحاث إلعداد وتطوير بديل أفضل للعالج في برنامج الدواء األولي حمض السياليك. إذا 
استطعنا إثبات أن لديه فعالية كبيرة في النماذج الحيوانية عندئذٍ ربما نتمكن من العودة إلى العيادة في مرحلةٍ ما في المستقبل. ال نعلم متى سيكون هذا 
ولكن العمل مُستمر. في الوقت نفسه، نحن نأمل أن نرى المرضى يشاركون في برامج سريرية أخرى وأن يقاوموا هذا المرض في كل مكان، وفي 

كل يوم، وفي كل وقت، حتى يتم العثور على حل. 

شكراً لكم على كل ما تقومون به. 

Emil (إميل) 

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951 لقراءة النشرة اإلخبارية الرسمية لشركة Ultragenyx (22 أغسطس/آب 2017) رجاء النقر هنا
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ندوة مؤسسة األمراض العصبية العضلية لعام 2017 
- أبرز المسائل

كانت الندوة السنوية الرابعة على مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE (األجسام المشتملة في 
مرض االعتالل العضلي الوراثي (HIBM))، حَدَث لمدة يومين من 25-24 أغسطس/آب في جامعة كاليفورنيا، لوس 

أنجلوس، الواليات المتحدة األمريكية. 

تضمنت الندوة عروض، وحلقات نقاش، وأفرقة فرعية فردية للمرضى؛ ومقدمي الرعاية؛ والعلماء، واألطباء، 
والمتخصصين في الصناعة الحاضرين. قام بتقديم العروض مجموعة كبيرة من قادة الرأي الرئيسيين على العديد من 
الموضوعات ذات األهمية لمجتمع مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE (التفاصيل أدناه). تمكنت 
مؤسسة األمراض العصبية العضلية (NDF) من بث الحدث على اإلنترنت عبر الفيسبوك واآلن تمت إتاحة العديد من 
العروض على صفحة الفيسبوك العامة للمؤسسة حيث يمكن ألي شخص االطالع عليها: 

 www.facebook.com/NDF.HIBM

 GNE دكتور نيشينو، المعهد الوطني لعلوم األعصاب، طوكيو، اليابان - علم الوراثة واالستراتيجيات العالجية المحتملة لمرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين 
 DMP -دكتور لوكموللر، نيوكاسل أبون تاين، المملكة المتحدة - التاريخ الطبيعي - برنامج رصد المرض 

 GNE والكيمياء الحيوية إلنزيم GNE دكتورة ستيلال روزينبوم، مركز هداسا الطبي، أورشليم، إسرائيل - نموذج الفأر 
 GNE في مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين ManNAc على NIH تحديث على المرحلة 2 من دراسة - (NIH) دكتورة ماريان هيزنج، معاهد الصحة الوطنية 
دكتور مادوري هيدج، بيركين إيلمر، أطلنطا، جورجيا - اختبار للكشف عن مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE - االتجاهات الجديدة في االختبارات الجينية  

دكتور سيافاش كرديستاني، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، والدكتور حسين خاديميان، إيران - الهندسة الوراثية لالعتالل العضلي الوراثي (HIBM) في مجموعة سكانية من اليهود  
اإليرانيين 

عقد دكتور زوهار أرجوف، ودكتورة لورا روفيباك، ودكتور بيري شي، ودكتور هانك مانسباك، ودكتور ماريان هوزينج، ودكتور تحسين مُظفر حلقة نقاش تفاعلية لمناقشة أبحاث  
 .GNE مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين

دكتور جيري مينديل، مستشفى األطفال على الصعيد الوطني، كولومبس، أوهايو - العالج الجيني  

عُقدت جلسات تفاعلية متوازية في اليوم الثاني من الندوة. بينما شارك المرضي ومقدمي الرعاية في ورش العمل التي تناولت موضوعات مثل التمارين الرياضية، والتغذية، والتأمل، 
وأدوات استخدام الرعاية الصحية - عقد العلماء واألطباء وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة األمراض العصبية العضلية (NDF) مناقشة مثمرة حول التوجه المستقبلي لألبحاث العالجية، 

وكيفية تحقيق تبادل المعلومات بشكل أفضل بين المجموعات المختلفة للبحث على مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE. كان هناك اتفاق تام على الحاجة إلي متابعة 
األبحاث األساسية والتحويلية في السبل العالجية المختلفة من خالل عمل تعاوني لجميع أصحاب المصلحة. يشمل ذلك الجهود المتواصلة للسجل لدعم التجارب السريرية المقبلة لالختيار 

وغيرها من "أنشطة االستعداد للتجربة". 

إذا كانت لديك أي أسئلة ذات صلة بهذا الحدث أو تود أن تتصل بالمؤسسة نفسها، فيُرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
(www.curehibm.org/contact-us.html) من أجل االتصال بها. 

جمعية Equilibristi لمرض االعتالل العضلي 
الوراثي االشتمالي

المؤتمر الوطني األول لمرضى االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين 
GNE - إبالغ ومعرفة وتبادُل 

السبت 16 سبتمبر في كاتانيا، صقلية، إيطاليا
 ONLUS لمرض االعتالل العضلي الوراثي االشتمالي" هي جمعية ال تهدف للربح، ومسجلة في سجل جمعية Equilibristi إن "جمعية
 (D. Lgs n. 460, 4.12.1997)، وهدفها الرئيسي هو نشر المعلومات عن مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE، وهو مرض عضلي نادر والذي ما زال ال 
يوجد له عالج أو وسيلة شفاء متاحة. قد تأسست الجمعية في 20 أبريل 2012 ومهمتها هي جمع األموال لتعزيز ودعم البحوث الطبية والعلمية، والتي تهدف إلى دراسة هذا المرض؛ 
ولخلق شبكة بين المتضررين من مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE، بمنحهم تحديثات مستمرة، وفورية حول المرض؛ ولتصبح وسيلة اتصال تسمح بعقد 

االجتماعات للدعم المشترك والنقاش الوظيفي. 

تنظم السيدة فاليريا بيس، الممثل القانوني لجمعية جمعية Equilibristi لمرض االعتالل العضلي الوراثي االشتمالي ، بالتعاون مع المقر الرئيسي القانوني في سان جيوفاني ال بونتا، عن 
طريق سوتوتينيت سكاليا 19، 95037 كاتانيا الحدث التالي: "المؤتمر الوطني األول لمرضى االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE - إبالغ ومعرفة وتبادُل"، والذي سوف 

يتم عقده في مدينة كاتانيا بفندق نيتونو (Nettuno)، في 16 سبتمبر 2017. 

سينعقد المؤتمر لمدة يوم واحد، حيث ستجرى مناقشات علمية ومتخصصة وتُعرض شهادات حية للمشاركين. فيما يتعلق بالنصف األول، والذي يتميز باالجتماعات والمناقشات العلمية، 
سيُدلي األطباء بمعلومات حول المعرفة الفعلية التي تم تحقيقها حول مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE، على دراسات وتجارب تُجرى حالياً، وسوف يجيبون عن 

جميع األسئلة التي طرحها المرضى، لتوضيح أحدث ما توصلوا إليه وإزالة الشكوك، وفي نفس الوقت إزالة بعض المخاوف والقناعات غير الصحيحة أو التي ليس لها أساس. 

أثناء النصف الثاني من المناقشات، سيشارك المرضى (إذا أرادوا) مدعومين بواسطة التدخل من مشرف على الحوار والذي سوف يقوم أيضاً بتيسير النقاش، قصتهم وخبرتهم مع 
المشاركين، بهدف خلق مناقشة تبشر بالوعي واألمل. أنا أعتقد أنه من األهمية بمكان أن نجعل المرضى يشعرون بالمسؤولية وبأنهم العناصر الفاعلة في حياتهم الشخصية، وبأنهم قادرون 

على نشر الوعي حول حالتهم وبأنهم ليسوا مجرد متفرجين. إنشاء تواصل مع المرضى اآلخرين ومع المجتمع بأكمله، من خالل كل شيء وبالرغم من كل شيء. 

عالوةً على ذلك، سيشارك الدكتور بيهين من باريس، فرنسا، أيضاً في الندوة وسيقدم تحديث سريري على GNEM باللغة اإليطالية! 

(/www.gliequilibristi-hibm.org) لمزيد من المعلومات حول هذا الحدث، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

صورة للهيئة أثناء العرض التقديمي يوم الجمعة

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
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في بداية بلوغي الثالثين من عمري، كانت التحديات التي واجهتها مشابهة جداً لتلك التي واجهها اآلخرين في نفس السن ومحاولة التوفيق بين الحياة 
وتربية أطفالي األربعة الصغار. 

أنا وزوجي نعمل بجِد. شاي في الجيش وأنا أعمل في الشرطة. نحن نحب الحياة جداً. ثم كان التشخيص - شاي مصاب بضمور العضالت، االعتالل 
 .GNE العضلي الناجم من طفرات الجين

في األساس كان لدينا شك في أنه مرض هانتنجتون (Huntington’s) إذ هناك تاريخ لهذا المرض في عائلة شاي. ومع ذلك، فقد كنا نصلي أن 
يكون األلم الذي كان شاي يعاني منه بسبب إصابة في الظهر أو الركبة. التشخيص غير معقول بالنسبة لنا. شاي لديه شخصية مثل سوبرمان، فهو أول 

شخص يتصل به الناس طلباً للمساعدة، وهو األول ليعرض المساعدة، فهو رجل عسكري شارك في العمليات والحروب. هذا غير معقول بالمرة. 

عندما نقلت إلينا األخبار المريرة، وشرح لنا الطبيب أنه ال يوجد عالج. تحدث الطبيب وتوقفنا عن االستماع. لقد سمحت لنفسي ببعض الوقت للبكاء 
وإدراك الواقع. ال زلت غير قادرة على قبول األخبار. وشاي؟ لم يتحدث في طريق العودة وأنا لم أستطع أن أجد الكلمات ألقوي زوجي الحبيب أو 

أساعده. 

فجأةً، في منتصف الحياة، عندما كان يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام، انقلب عالمنا رأساً على عقب. لقد أدركت أن مستقبلي كما تصورته سيتغير 
وكانت لدي الكثير من األسئلة. كيف سأشرح الموقف ألطفالنا؟ من سيعلم طفلنا ذو العامين السباحة؟ ما هو الشيء الصحيح الذي يجب أن نقوم به؟ هل 

يجب علينا الذهاب لطلب العالج؟ هل سيتغير شاي؟ هل ستختفي سعادتنا؟ 

لمدة عامين، هذا هو كيف تعاملنا مع هذا "الوحش" (كما يشير إليه شاي اآلن). في داخلي أنا مكسورة وغاضبة، أصرخ إللهي لماذا هو؟ رجلي 
الشجاع، رجلي القوي الوسيم. أنا أبذل كل ما أستطيع كي أبقي قوية من أجل شاي وأطفالي وبعد كل شيء فأنا لست المريضة التي تتعامل مع التغيرات. 

أنا غاضبة ولكن صامتة ألنني لست مريضة. شكراً لقراءتكم - أفيشاج.

تشخيص GNE - من وجهة نظر 
أحد أفراد األسرة 

تم تشخيص شاي زوج أفيشاج، بمرض 
االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين 
GNE منذ عامين. إنهم يقيمون في أورشليم، 
إسرائيل. تتبع هذه المقالة القصة كما روتها 
أفيشاج عن كيف كان وقع خبر إصابة زوجها 
بمرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات 
الجين GNE. نحن نتمنى أطيب التمنيات 
ألفيشاج وشاي ونأمل في تغيرات إيجابية في 
عالج مرض االعتالل العضلي الناجم عن 

 .GNE طفرات الجين

تجارب أفيشاج هي تجاربها الشخصية وال تمثل جميع 
الناس المصابون بمرض االعتالل العضلي الناجم عن 
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صور أفيشاج شاي وعائلتهم.



قصة مريض - من وجهة نظر مقدم الرعاية
نود أن نتقدم بالشكر على التعليقات التي تلقيناها من مجموعات منظمة المريض، خاصةً منى باتل وتارا فووجل. وبسبب هذه 

التعليقات نود أن نتشارك معكم مقالة كتبتها لوني ترايكوفسكي. كان لوني مقدم الرعاية لتارا فووجل ألكثر من 20 عاماً. تكتب 
أدناه عن ما يعنيه هذا بالنسبة لها ليس فقط من الناحية العملية بصفته مقدم الرعاية ولكن أيضاً الرحلة العاطفية التي مرو بها.

عندما طلبت مني صديقتي تارا أن أكتب مقال قصير عن خبرتي بصفتي 
مقدم الرعاية لها، تساءلت ما إذا كان من األفضل أن تقوم ابنتها أو 
زوجها بعمل ذلك ألنهم متواجدون معها يومياً. ومع ذلك، فقد عرفت تارا 
منذ أن كشف المرض عن نفسه من 24 سنة، حتى قبل أن يكون له اسم. 
لقد قضيت فترات طويلة من الوقت مع تارا في ما نسميه "مغامرات 
الرحلة الممتازة" حيث أقوم بالقيادة إلى جنوب كاليفورنيا من أجل تجربة 
عقار سريرية وأحداث (GNEM) لمرض االعتالل العضلي الناجم عن 
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إن جدول عملي مرناً، بصفتي اختصاصي عالج طبيعي للصحة 
المنزلية، ولذا، فإنني سعيدة بإمكانية القيادة وإدارة المعدات، 
والمستلزمات، والخدمات اللوجستية، وهذا هو الشكل الذي اتخذته لتقديم 
الرعاية. أنا أقوم بمصاحبة تارا إلى هذه المواعيد الطبية أو األحداث 
ثالث أو أربع مرات سنوياً. عندما ال أستطيع القيادة، تقوم تارا بالرحلة 

المرهقة لمدة 11 ساعة بالمواصالت العامة. 

تتطلب المشاركة في دراسة سريرية التزام كبير في الوقت، وأيضاً طاقة 
بدنية، وعقلية، وعاطفية، مع عدم وجود ضمان نتيجة إيجابية. ومع ذلك، 
فإن تارا على استعداد للقيام بهذه التضحية كي تساعد األطباء والعلماء 
على فهم المرض والعثور على العالج المُجدي حتى يمكن أن تتفادى 

األجيال المقبلة التحديات.

االستنتاجات:

بصفتي سائق تارا، وصديقتها، ومقدم الرعاية لها في رحالتنا، فقد 
توصلت إلى بعض االستنتاجات المذهلة:

أوالً، أنا أقدر أنه في عالقتنا، وخاصةً في هذه الرحالت، فإن تارا أيضاً 
مقدم الرعاية لي. فهي مقدم الرعاية العاطفية لي والحافز المعنوي. هي 
ممتنة وإيجابية، مما يحيطني من كل الجوانب. هي دائماً تقوم بعمل الكثير 
لنفسها على قدر استطاعتها كي تيسر مهمتي. هي دائماً منتبهة لي 
ولرفاهتي؛ حيث تتأكد من أنني أشرب ما يكفي من الماء وأنني أتناول 
الطعام بشكل صحيح. وهي تساعدني في تذكُر المهام وتنظيم اللوجستيات 
الفريدة من نوعها للسفر مع مستخدم كرسي متحرك. ونضحك بقول "أنا 

الجسم وهي العقل، وبيننا نحن االثنان فنحن نشكل شخص واحد كامل".

قبل كل رحلة السبع ساعات إلى لوس أنجلوس، أعاني من قدر كبير من 
القلق والتوتر ألنني أعرف أنني المسؤول عن سالمتنا. العديد من األشياء 
ليست تحت سيطرتي، مثل الحالة المرورية، أو الطقس، أو مخاطر 
الطريق، إلخ. ومع ذلك، فأنا أعرف أنه يمكنني االعتماد على ذكاءها 
ويقظتها لمساعدتي في تذكُر التفاصيل اإلجرائية. (في أحد المرات كنت 
في عجلة شديدة من أمري ونسيت أن أغلق الباب المنزلق للسيارة قبل 
البدء في القيادة. لقد كان حسناً أن يكون لديك تذكيراً يتسم بالهدوء!). هي 
زوج آخر من العيون لمشاهدة المخاطر المرورية المحتملة - وهي أيضاً 
المالح في الرحلة. تقوم تارا بكل هذا بروح مرحة وصبر. وبالطبع، فأنا 
استمتع بصحبتها ولدينا الكثير لنتحدث عنه في هذه المغامرات. أيضاً 
لدينا السيارة ممتلئة بالرموز الدينية المفضلة لنا للحماية والسالمة. 
ونطلب البركة قبل كل رحلة ونقدم الشكر لكل وصول بالسالمة عند 

عودتنا إلى ديارنا. 

استنتاج آخر وهو عدم االمتثال القانون األمريكي للمعاقين (ADA) الذي 
نواجهه. على الرغم من أن المرفق أو المبنى يكون في امتثال من الناحية 
الفنية، ففي كثير من األحيان ال يكون كذلك من الناحية الوظيفية. يمكن أن 
تكون األبواب ثقيلة جداً وصعب دفعها لدرجة أنه حتى أنا أعاني منها. 
سيكون على الشخص ذو اإلعاقة والذي يسافر وحده أن يجلس وينتظر 
المساعدة، وهذا أمر مُهين، ناهيك عن أنه غير مُريح. قد تكون أركان 
األرصفة معززة، ولكن ال يزال لديها حواف كبيرة وعرة مما يجعل من 
الصعب أو المستحيل دفع كرسي متحرك، حتى مع مساعدة مقدم الرعاية 
قوي البنية. لقد رأينا مناشف ورقية وورق تواليت صعب الوصول إليه 
في حمامات عامة "ميسرة للمعاقين"، والصنابير التي تتطلب قوة قبضة 
إضافية، واألسرّة عالية جداً في غرف الفنادق التي يمكن الوصول إليها، 
مساحة الممرات محدودة في المتاجر، إلخ. واآلن، بدالً من أن أتخذ موقفاً 
دفاعياً فقد قررت أن التقط الصور للحاالت غير المالئمة وأن اتصل 

باألشخاص المناسبين بخصوصهم.

من خالل السفر مع تارا، قابلت مرضى آخرين من مختلف األعمار، وفي 
مراحل مختلفة من المرض. إنه لشيء مُذهل كيف أن هؤالء المرضى 
منفتحين وسريعي التأثر في تبادل مخاوفهم العميقة الداخلية وصراعاتهم 

الحميمة مع بعضهم البعض ومعي أنا، الدخيل عليهم.



صورة حديثة لوني (اليسار) وتارا (اليمين).

مرض االعتالل العضلي الناجم عن طفرات الجين GNE الدولية 
www.gne-myopathy.org

 (MD UK) جمعية ضمور العضالت بالمملكة المتحدة
www.musculardystrophyuk.org

جمعية سفارديك الصحية لإلحالة والتعليم
www.shoreforlife.org 

تطور األبحاث الجارية على االعتالالت العضلية 
www.hibm.org

جمعية Equilibristi لمرض االعتالل العضلي الوراثي 
www.gliequilibristi-hibm.org (إيطاليا) - االشتمالي

جمعية مرضى الضمور العضلي القاصي/الطرفي - (اليابان) 
www.enigata.com

مؤسسة األمراض العصبية والعضلية – (الواليات المتحدة األمريكية) 
www.curehibm.org

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

أنني مندهش من شجاعتهم وروحهم المرحة، وسعيهم للعثور على 
طرق لتحسين وظائفهم بالرغم من المرض. أحياناً أستطيع أن أعطيهم 
اقتراحات على أساس خبرتي كأختصاصي عالج طبيعي. وأحياناً ما 
يحتاجونه هو شيء بسيط مثل فتح باب، أو حمل طبق من الطعام إلي 
المنضدة، أو شد الشعر إلى الخلف لعمل ذيل حصان وأنا سعيد بأن 

أقدم المساعدة.

 في أوقات أخرى، أشعر بالذنب لكوني مهتمة بنفسي جداً، مثل أن 
أكون بطيئة جداً في االستعداد في الصباح بينما يجب علي أن أساعد 
تارا في االستعداد. ولست دائماً منتبهةً كما ينبغي لي أن أكون وأعتقد 
أنه يمكنني أن أكون في حالة امتنان معظم الوقت. عندما أري األزواج 
والزوجات الذين يعيشون مع مرضى GNEM، والذين يكونون 
مكرسين ويقظين على أساس يومي ومستمر، أشعر بالضآلة، والرهبة 
من نزاهتهم ومثابرتهم في وجه الصعوبة العظيمة. وأفكر في كيف أنه 
شيء مختلف بالنسبة لي أن أكون مجرد مقدم الرعاية بصفة متقطعة. 
أنا ال أعرف إذا كان يمكنني أن أقوم بهذا بصفة مستمرة، بسلوك طيب 

وصبور، ومِعطاء.

ما الذي تعلمته عن نفسي:

لقد تعلمت الكثير عن نفسي - مواطن قوتي ومواطن ضعفي، من 
السفر مع تارا بصفتي السائق، والمعاون والصديق. شيء واحد 
تعلمته، ومتأكد منه مع تارا، تقديم الرعاية هو شارع ذو طريقين (أخذ 

وعطاء).

شكراً لكم لقراءة قصتي لوني ترايكوفسكي

http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
http://www.hibm.org/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.enigata.com/
http://www.curehibm.org/

