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 مراجعه زیر نشانی به ،GNE بیماران ثبت پایگاه به پیوستن برای

 dmp.com-www.gnem :کنید
 بگیرید تماس ما با nmd.eu-gnem@treat:نشانی با

 6 از 1 صفحه

DMP-GNEM
(دهم ویراست) ثبت پایگاه خبرنامه

 شما پیوسته مشارکت و حمایت از و آمدید خوش DMP-M(GNE GNE») میوپاتی بیماری پایش برنامه» خبرنامه دهمین به
 شده هگرفت نظر در GNE میوپاتی به مربوط موضوعات سایر و ثبت پایگاه درباره منظم رسانی اطالع برای خبرنامه این .سپاسگزاریم

 .کنیممی استقبال خبرنامه این درباره شما انتقادهای و پیشنهادها از ما .است

 :خبرنامه این موضوعات

  ثبت پایگاه آمار رسانی روز به

 ثبت پایگاه آکادمیک پژوهشی مقاله نخستین نتایج

  علمی و پژوهشی نشست اطالعات

ثبت پایگاه آینده تغییرات و Ultragenyx پیام



 

 

 ثبت پایگاه آمار 2018 رسانی روز به

  

 36 زا کننده شرکت 354 با GNE میوپاتی ثبت پایگاه نی،زبا موانع وجود با که کنیممی اعالم افتخار با
 پژوهش حوزه از ارزشمندی و مهم بخش پایگاه این (.1 شکل) شودمی 2018 سال وارد قاره 6 از کشور

 و اریبیم این درباره رسانی اطالع نیاز کردن برآورده برای پایگاه این .ماند خواهد بیماران جامعه و
 و کرده نام ثبت که افرادی تک تک از .یافت خواهد تداوم 2018 سال در سازی کاربردی هایپژوهش
 هب دانشمندان .سپاسگزاریم اند،کرده ارائه را شانزندگی بر GNE میوپاتی تأثیر به مربوط اطالعات

 تاطالعا هرچه واقع، در .کنند درک بهتر بلندمدت در را بیماری پیشرفت توانندمی اطالعات این کمک
 .است مهم هاپاسخ تک تک .کنند درک را GNE میوپاتی توانندمی بهتر دانشمندان باشد، بیشتر دریافتی

 
 را اندکرده نامثبت DMP-GNEM در که GNE میوپاتی دچار افراد جغرافیایی پراکندگی سبزرنگ کشورهای .1 شکل
 دهد.می نشان

 به شما هایپاسخ تازگی به دنیا سراسر از GNE میوپاتی متخصصان از گروهی و Pogoryelova دکتر
 نخستین این .است شده منتشر علمی ایمقاله قالب در نتایج .اندکرده خالصه و تحلیل دقت با را ثبت پایگاه
 اطالعات از استفاده روش از عالی اینمونه و ثبت پایگاه هایداده از استفاده با شده تهیه آکادمیک مقاله
//:https  :ببینید اینجا در توانیدمی را کامل نسخه .است علمی عهجام به رسانی اطالع برای شما

goo.gl/Rhoia4  

 میوپاتی زمینه در بیشتر هایپژوهش ریزی برنامه و ثبت پایگاه هایداده تحلیل امکان کردن فراهم برای
GNE در اگر .کنید پر را ما ساالنه نامه پرسش که خواهیممی شما همه از پزشکان، و دانشمندان برای 
www.gnem- سامانه وارد یا بگیرید تماس ما با اید،نکرده پر را نامه پرسش این 2017 سال

dmp.com کنندگان شرکت از %41 .کشدمی طول دقیقه 15-20 حدود نامه پرسش کردن پر .شوید 
 در ما با را فرآیند این بهبود درباره خود پیشنهادهای .اندکرده پر را خود دوم سال نامه پرسش (2 شکل)

  .بگذارید میان

 اهمیت GNE میوپاتی حوزه در رسانیاطالع و آموزش مسئله به همچنان بیماران از حمایت هایگروه
Gli ) ایتالیا اسرائیل، :شد برگزار 2017 سال در زمینه این در بسیاری هاینشست خوشبختانه و دهندمی

HIBM Equilibristi)، آمریکا متحده ایاالت (عضالنی،-عصبی هایبیماری بنیاد Ultragenyx) و 
 کنندگان شرکت به ثبت پایگاه درباره که کسانی از (.الملل بین GNE میوپاتی GM) المللیبین

 این انتهای در بیماران از حمایت مختلف هایگروه تماس مشخصات .سپاسگزاریم کردند، رسانیاطالع
 .است شده درج خبرنامه

 
  ثبت پایگاه در کنندگان شرکت کل از

 حدودا  

 هستند زن %51 و مرد 49%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سال نامه پرسش که ثبت پایگاه در کنندگان شرکت تعداد .2 شکل
 کردند. پر را خود دوم
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 جهانی ثبت پایگاه در مشارکت

 کردند. اقدام دوم سال نامه پرسش کردن پر برای که افرادی درصد

41% 

 کننده شرکت کشور 36

 تشکیل را کنندگان شرکت کل از 79%

 دادندمی

 از



 

 

 کندمی کمک علم تقویت به شما هایداده منتشره آکادمیک متن
  

 این تشد و بالینی نمود شناخت و ثبت پایگاه هایداده تحلیل برای عضالنی-عصبی هایبیماری متخصصان از تعدادی و نیوکسل دانشگاه از Pogoryelova دکتر
 ینا اینفوگرافی .است شده پذیرفته «عضالنی-عصبی اختالالت مجله» در نشر برای تازگی به مقاله این که کنیممی اعالم افتخار با .اندکرده همکاری هم با بیماری
  .بینیدمی زیر در را آن اصلی ایهیافته و مقاله

 ایشپ برنامه» گزارش نخستین :GNE میوپاتی بیماران المللیبین و ناهمگن گروه در ژنوتیپ همبستگی و فنوتیپیک بندی طبقه :مقاله عنوان
 ثبت پایگاه بخش ،«GNE میوپاتی بیماری

 
 

 شد؟ استفاده ثبت پایگاه هایداده کدام از تحلیل این در

 کلیدی هاییافته

 تشخیص و شروع

 27.8 شروع سن میانگین
 است سالگی

 زودتر زنان در شروع سن
 = زنان) است مردان از

 29.2 = مردان سال، 26.5
 (سال

 32.7 تشخیص سن میانگین
 است سالگی

 طور به تشخیص فرآیند
 زمان سال 5.2 میانگین

 بردمی

 هانشانه نخستین

 دودح در و دارد وجود بیماران بیشتر در تنهپایین هایاندام ضعف رب تاثیرگذار هاینشانه

 کندمی بروز سالگی 28.8

 است شده گزارش بعد سال 4 میانگین طور به پاها و دستها در ضعف

 تحرک وضعیت

 نبودند حرکت به قادر مبنا خط ارزیابی در ثبت پایگاه جمعیت از 24.3%

 صندلی از طوالنی سفرهای برای که کردند اعالم دهندگان پاسخ «همه» از 36.4%

 کنندمی استفاده چرخدار

 صندلی شدن ضروری تا استفاده شروع زمانی فاصله چرخدار، صندلی کاربران برای

 (سال 5-25 :دامنه) بود سال 11.9 چرخدار

 سال 38.3 کنند،می استفاده چرخدار صندلی از که ثبت پایگاه کنندگان شرکت سن میانگین

 است

 بیماری شدت و ژنتیکی جهش عنو

 ژنتیکی هایجهش ترینشایع

  از اندعبارت

 ،p.Ala662Val ،p.Met743Thr

p.Arg277Trp ،p.Val727Met. 

 نسبت گروه این در جهش ویژه تحلیل

 یعنی .داد نشان را فنوتیپ-ژنوتیپ

 p.Ala662Val جهش دچار افراد

 دچار افراد با مقایسه در است ممکن

 فنوتیپ با p.Val727Met جهش

 باشند مرتبط شدیدتری

 هاگیری نتیجه

 بیماران ویس از شده ارائه هایداده این .است بالینی هایکارآزمایی برای سوژه انتخاب و اطالعات انتشار برای سودمند ابزاری ثبت پایگاه

 هب توجه با .کندمی تأیید را GNE میوپاتی به مربوط پیشین نگرانهپس هایگزارش دهد،می نشان را بیماری پیشرفت وضعیت و نمود که

 تدریج به بتث پایگاه .باشد استخراج قابل معتبری نتایج تا شود تکرار بزرگتری گروه در باید ایمشاهده هاییافته این مطالعه، هایمحدودیت

 گیرسید علمی مشکالت به ثبت پایگاه .ندکمی آوریجمع را بیشتری المللیبین جمعیت به مربوط هایداده بلندمدت در و شودمی ترکامل

 .نمایدمی کمک بالینی مراقبت تا گرفته دارو توسعه از پژوهش روند به و کندمی

 150 از FAS-GNEM هایداده
 شد گنجانده کننده شرکت

 داشتند حضور کشور 26 نمایندگان

 متحده ایاالت جنوبی، کره ایتالیا، ایران،

 همه %77.7 دحدو هند و بریتانیا آمریکا،
 را نامه پرسش پرکننده کنندگان شرکت

 دهندمی تشکیل

 هستند مذکر 48%

 هستند مؤنث 52%



 

 

 مشارکتی هایفعالیت

  

  

 هایفعالیت از بسیاری در پیشین، خبرنامه رسانی روز به بتنو آخرین از پس نیوکسل دانشگاه گروه
  .است کرده شرکت GNE میوپاتی درباره رسانیاطالع با مرتبط علمی

 DMP-GNEM پوستر ....عضله جهانی انجمن

 سنت در (WMS) «عضله جهانی انجمن» المللیبین نشست دومین و بیست ،2017 اکتبر اوایل در
 و است عضله-عصب حوزه هاینشست بزرگترین از یکی احتماالاً WMS .دش برگزار فرانسه، مالو،

 شرکت آن در عصب شناسیآسیب متخصصان و درمانگران پژوهشگران، جوان، و مجرب پزشکان
 اتیمیوپ مانند نادری هایبیماری درباره ویژه به رسانیاطالع برای مناسبی فرصت نشست این .کنندمی

GNE دکتر .است Pogoryelova یافت حضور نشست این در نیوکسل دانشگاه از نمایندگی به. 
 کند سخنرانی نشست این در GNE میوپاتی درباره تا یافت فرصت Pogoryelova دکتر که خوشحالیم

 میوپاتی در فنوتیپ-ژنوتیپ همبستگی تحلیل» :بگذارد نمایش به را زیر پوستر و
GNE» دیگر المللیبین آکادمیک مؤسسه چندین .تگرف قرار بحث و توجه مورد بسیار پوستر این 

 متحده ایاالت ،NIH) بهداشت ملی مؤسسه :گذاشتند نمایش به GNE میوپاتی درباره پوسترهایی نیز
 و (آفریقا) Reunion la de CHU ،(ژاپن ،NCNP) پزشکیروان و شناسیعصب ملی مرکز ،(آمریکا

 متنوع GNE میوپاتی حوزه به مربوط علمی تحقیقات دامنه که است مشخص .مصر هوایی بیمارستان
-زیست مسیرهای بررسی برای موش هایمدل با پژوهش به توانمی تحقیق مورد موضوعات از .است

 .ردک اشاره فنوتیپ-ژنوتیپ تحلیل و موردی مطالعات ثبت، هایپایگاه سیالیک، اسید بیوسنتز شیمیایی

NMD-Treat 
Treat- المللیبین نشست پنجمین

NMD در 2017 نوامبر در 

 200 از بیش شد. برگزار فرایبورگ

 نماینده و ذینفع متخصص، شناس،بالین

 نشست این در عضالنی-عصبی بیماران

 تبادل نشست، این هدف کردند. شرکت

 سازیکاربردی حوزه در هایافته

-عصبی هایبیماری برای پزشکی

 ارائه برای ریزیبرنامه و عضالنی

 بود. یمارانب به جدید هایدرمان

 این درباره جالبی مباحث به سخنرانان

 منابع و ابزارها پرداختند: موضوعات

 بالینی هایآزمایش اجرای برای الزم

 در استاندارد رویکردهای کارآمد،

 بهبود بیماران، ثبت هایپایگاه توسعه

 هایروش بهبود و مراقبت استانداردهای

 هایبیماری پیشابالینی هایمدل ارزیابی

 عضالنی.-عصبی

 

 پوستر کلیدی نکات
 همبستگی بررسی و بالینی نتایج تحلیل هدف،
 بود. بیماری شدت و جهش نوع بین احتمالی

 ارائه را خود ژنتیکی گزارش که کنندگانی شرکت
 شدند گنجانده هاتحلیل این در بودند، کرده

 (278)تعداد=

 
 

 هایپژوهش باید قطعی جهنتی به دستیابی برای
  بگیرد صورت بیشتری
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 بالینی پارامترهای
 خوداظهار و ژنوتیپ
 که دهدمی نشان شده

 را بیماری شدت
 به حدی تا توانمی

 نسبت خاص ژنوتیپ
 داد
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  ثبت پایگاه تغییرات

  
 

 Ultragenyx انصراف

 )به «Ultragenyx داروسازی شرکت» گذشته، آگوست ماه در دانید،می احتماال   که طور همان
 اسنورامیک اسید ممتد شارانت ارزیابی برای 3 فاز پژوهشی طرح که کرد اعالم (Ultragenyx اختصار

(ER-Ace) میوپاتی دچار بیماران در GNE در است. نرسیده ثانویه نقاط برخی و اولیه پژوهشی نقاط به 
 اعالم را خود تصمیم این و کند متوقف را ER-Ace بیشتر بالینی توسعه گرفت تصمیم Ultragenyx نتیجه،
 پیوند شد. فرستاده بیماران برای (Kakkis Emil) کاکیس امیل ما، مدیرعامل نامه اولیه، اعالم از پس کرد.
//:ultrarareadvocacy.com/wp http- بیابید: اینجا در توانیدمی را نامه این

Letter.pdf-content/uploads/2017/09/GNEM  

 فرآیند وارد بیماران، نیازهای گرفتن نظر در با Ultragenyx رویداد، این از پس هایماه در
 فرآیند این از بخشی شد. ER-Ace توسعه از حمایت هایبرنامه و بالینی هایپژوهش به دادن پایان طوالنی
 پایش برنامه» کلینیکیدرون بخش که این با بود. «بیماری پایش برنامه» حفظ هایگزینه بررسی شامل
 به را DMP GNEM که nmd.eu-(http://www.treat NMD/) درمان شد، خواهد متوقف «بیماری
 بر را آنالین برنامه این کامل مسئولیت کند،می اجرا Ultragenyx پژوهشی رهنمودهای طبق آنالین صورت
 1 از بنابراین، یافت. خواهد ادامه NMD-TREAT پژوهشی برنامه اساس بر برنامه این و است گرفته عهده
TREAT- و داشت نخواهد ینآنال برنامه این در دخالتی یا مسئولیت دیگر Ultragenyx ،2018 مارس

NMD کرد. خواهد مدیریت را آن هایجنبه همه  

 و یکاربر رابط ظاهر داشت. نخواهد آنالین برنامه کنندگان شرکت روی بر چندانی تأثیر مالکیت تغییر این
 ایج هیچ در دیگر Ultragenyx نماد که است این عمده تفاوت بود. خواهد کنونی ظاهر مشابه تقریبا   سامانه
  کنید. امضا را NMD-TREAT نامه رضایت باید پژوهشی طرح در شرکت برای شد. نخواهد دیده سایتوب

 تقویت برای NMD-TREAT پژوهشی طرح امیدوارند Ultragenyx هم و NMD-TREAT هم
 شیسپر خودتان وضعیت بر آن تأثیر یا تغییر این درباره اگر یابد. ادامه GNE میوپاتی از شناخت و آگاهی
 بگیرید. تماس nmd.eu-hibm@treat نشانی به GNE ثبت پایگاه متصدی با توانیدمی دارید،

 
 



پرسش زمان

 شد. بازبینی ...موضوعخوراکی سیالیک اسید

 یوپاتیم دچار افراد در سیالیک اسید ارزیابی برای دارونما، با شده کنترل و دوسوکور تصادفی، 3 فاز پژوهشی طرح شدن تعطیل زمان از
GNE اسید رفمص مقدار باید آیا که اندپرسیده ما از کنندگان شرکت از بسیاری غذایی، مکمل عنوان به سیالیک اسید به توجه افزایش و 
 .gregistry.or-www.gne پرداختیم: آن به (3 )شماره پیشین خبرنامه در که بود موضوعی این خیر. یا دهند افزایش را خود سیالیک
 است. نکرده تغییری یعلم پیشینه

  دارد وجود شیر در گاو( نژاد به )بسته گرم/کیلوگرم 1.68 -3.93 حدود مقدار با طبیعی طور به سیالیک اسید •
 است نگرفته صورت GNE میوپاتی دچار بیماران در عضله عملکرد بر خوراکی سیالیک اسید اثر تعیین برای پژوهشی تاکنون •
 ناشناخته نآ بلندمدت و مدتکوتاه مزایای ولی اندنداده تشخیص آورزیان را سیالیک اسید حاوی دلمتعا رژیم اصلی مقاله نویسندگان •

است

کنید مشارکت

 شود. اندهگنج خبرنامه در چیزهایی چه مایلید که بگویید ما به هستیم. DMP-GNEM ثبت پایگاه خبرنامه برای تازه هایایده دنبال به ما
 کنید اعالم ما به nmd.eu-HIBM@treat طریق از را موضوع کنید، منتشر خبرنامه در را مطلبی خواهیدمی اگر

ترجمه زمینه در کمک
 عبری، ،آلمانی فرانسوی، فارسی، هلندی، چینی، عربی، هایزبان به بعدی هایخبرنامه ترجمه زمینه در داوطلبان کمک به همچنین ما

 نینشا با کنید، ککم ما به زمینه این در توانیدمی و دارید آزاد وقت اگر داریم. نیاز کیتر و اسپانیایی پرتغالی، ای،کره ایتالیایی،
nmd.eu-HIBM@treat بگیرید. تماس ما با  

بیماران با مرتبط هایسازمان

 دهندمی وششپ جهان سطح در را عضالنی دیستروفی و GNE میوپاتی که پشتیبانی هایگروه و بیماران با مرتبط هایسازمان از برخی فهرست

 است آمده زیر در

www.cureHIBM.org عضالنی و عصبی هایبیماری بنیاد آمریکا متحده ایاالت

 www.musculardystrophyuk.org بریتانیا عضالنی دیستروفیبریتانیا

 HIBM Equilibristi Gli Associazione hbim.org-www.gliequilibristiایتالیا

 www.enigata.com دیستال عضالنی دیستروفی بیماران منانجژاپن

 www.hibm.org میوپاتی تحقیقات پیشبردالمللیبین

 myopathy.org-www.gne المللیبین GNE میوپاتیالمللیبین

 میزراچی( و سفاردی یهودی )جوامعالمللیبین
 آموزش و ارجاع برای سفاردی بهداشت سازمان
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