
 

 
GNEM-DMP'ye hoş geldiniz! 

Dördüncü GNE myopathy Disease Monitoring Programme (miyopati Hastalık İzleme Programı) 

haber bültenine hoş geldiniz ve GNEM-DMP'ye göstermekte olduğunuz destek ve katılım için 

sizlere teşekkür ederiz. Haber bültenimiz size GNEM-DMP hakkında düzenli güncellemeler 

sağlama ve sizi GNE miyopatisiyle ilgili bilimsel güncellemelerden haberdar etme amacını 

taşımaktadır. Bu haber bülteniyle ilgili yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. 

Bu Sayıda 
 

 ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinde ManNAc ile yapılan GNE miyopati 

Araştırma ve Klinik Çalışmaları 

 Hasta Örgütleri ve Faaliyetleri 

 Nadir Hastalıklarda Hasta Haklarının Korunmasının Önemi 

 Asenöramik asit Faz 3 Klinik Çalışma Güncellemesi (Ultragenyx) - 
Yeni çalışma merkezleri artık açıktır 

 GNEM Kayıt Güncellemesi  

 Kayıt Katılımcılarında Mobilite ve Tekerlekli Sandalye/Scooter 

Kullanımı 

 Katılımcı Öyküsü: ‘Bugüne Kadarki Yolculuğum’ – Mark 

GNE Hasta Kaydına katılmak için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.gnem-dmp.com 
GNEM-DMP hakkında daha fazla bilgi için: HIBM@treat-nmd.eu 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: 
www.ultragenyx.com 

TREAT-NMD hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.treat-nmd.eu 
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ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinde 
ManNAc ile yapılan GNE Miyopati 
Araştırma ve Klinik Çalışmaları         
Hazırlayanlar: Dr N, Carillo, Dr M, Huizing  

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerindeki (NIH) araştırmacılar, GNE Miyopatisindeki altta yatan hücresel kusurlar 
hakkında daha fazla bilgi elde etmek için 2001 yılından beri kapsamlı araştırmalar yapıyor. Mutant fare 
modelleri üzerinde yürütülen çalışmalarından birinde (2007), oral ManNAc tedavisinin hem GNE Miyopatisi 
hem de glomerüler hastalıkların patolojik özelliklerini iyileştirdiğini ortaya koymuştur.  
 
ManNAc veya N-asetil-D-mannosamin, doğal halde bulunan bir şeker ve kas ve diğer dokuların bir bileşeni olan 
sialik asidin üretiminde yer alan bir ara üründür. Kas sialik asit seviyelerindeki azalmanın, GNE Miyopatisinin 
klinik yönlerine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Ulusal Dönüşümsel Bilimleri İlerletme Merkezi (NCATS) ve 
Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü (NHGRI), ManNAc'ın ilaç güvenliğini ortaya koyma amaçlı iki asli 
hayvan toksisite çalışması tamamlamış ve Araştırılan Yeni İlacın (IND) ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) 
başvurusunun başarıyla gerçekleşmesine olanak sağlamıştır.  Ayrıca, FDA ManNAc'a GNE Miyopatisinde yetim 
özelliği vermiştir.  
 
ManNAc'ın GNE Miyopati hastalarındaki farmakokinetik özellikleri ve güvenliğini değerlendiren bir Faz 1 klinik 
çalışma, NIH Clinical Center'da (Bethesda, Maryland, ABD) tamamlanmıştır (ClinicalTrials.gov Kimliği: 
NCT01634750). Bu klinik çalışmalar, ManNAc'ın hastalar tarafından iyi tolere edildiğini ve günde iki defa ağız 
yoluyla uygulanan ManNAc dozunun dolaşımdaki sialik asit seviyelerinde önemli ve uzun süreli artışa neden 
olduğunu ortaya koymuştur. NCATS ve NHGRI araştırmacılarının işbirliğiyle, ManNAc şu anda GNE Miyopatisi 
konusunda açık etiketli bir Faz 2 çalışmada araştırılmaktadır (ClinicalTrials Kimliği: NCT02346461). Çok merkezli 
bir klinik çalışma planlanmaktadır. NIH, nadir görülen bozukluklar için ilaç geliştirme alanında uzman New York 
merkezli bir şirket olan Escala Therapeutics, Inc. ile işbirliği yapmaktadır.  
 
NIH Clinical Center'da (Bethesda, ABD), GNE Miyopatisine sahip ~45 hasta, prospektif, tek merkezli bir Ulusal 
Öykü Çalışmasında (ClinicalTrials.gov Kimliği: NCT01417533) takip edilmiştir. Bu çalışma Eylül 2011'de başlamış 
ve GNE Miyopatisi hastalığının hastaların kuvveti, işlevi ve yaşam kalitesini nasıl etkilediğini anlamak amacıyla 
zaman içinde sağlıkla ilgili ve biyolojik bilgiler toplamaktadır. Toplanan bilgiler araştırmacılara, yavaş ilerleyen 
bu hastalığa yönelik klinik ilaç çalışmalarında tedaviye verilen yanıtı ortaya koymak için hangi tedbirlerin 
kullanılabileceğine dair içgörü kazandırmaktadır.  Katılımları kapsamında hastalar, hastalıkların durumu ve GNE 
Miyopatisiyle ilgili tıbbi yönlerin daha iyi nasıl yönetilebileceği hakkında bilgi de alırlar. 
  
NIH araştırması ve klinik çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için: Nuria Carrillo (carrilln@mail.nih.gov) veya 
Marjan Huizing (mhuizing@mail.nih.gov) 
 

 

 

Bazı katılımcıların bizimle temasa geçerek, GNEM-DMP ekibinden gelen bazı e-postaların zaman zaman e-posta adreslerinin 
önemsiz posta klasörlerine düştüğünü bildirdiğini belirtmek isteriz. Çalışmayla ilgili önemli bilgiler ve güncellemeleri 
kaçırmadığınızdan emin olmak için lütfen e-posta adresinizin ayarlarını kontrol edin. Bu konuda yardıma ihtiyaç duyarsanız, 
lütfen HIBM@treat-nmd.eu adresine bir e-posta gönderin. 
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Julie Kelly, nadir hastalıklar alanında çalışan serbest bir danışmandır. Ultragenyx hakkında Hasta Hakları 
Savunmasını destekleyen bir Hasta Hizmetleri Danışmanıdır ve bu yazıda GNE Miyopatisi gibi nadir hastalıklar 
için hasta hakları savunmasının önemiyle ilgili deneyim ve önerilerini paylaşmaktadır.  
 

“Yıllardır nadir hastalıklar alanında çalışıyorum ve bu süre zarfında birçok hasta hakları savunma grubuyla bağlantı 
kurma ayrıcalığına sahip olduğum için çok şanslıyım. Onların önerileri, yardımlar ve rehberliği, bir insan olarak 
hastaların, bakıcılarının ve ailelerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamda bana büyük fayda sağladı.  
 

Hasta hakları savunma gruplarının amacı ve ilgi odağı, prensipte size bakım sağlayan tıbbi ekiplerinki ile aynıdır - 
size ve ihtiyaçlarınıza odaklanmışlardır. Gerekli olduğu yerde ve zamanda çok değerli yardım, destek ve bilgi 
sağlarlar ve nadir bir hastalıkla yaşamanın sosyal bakım ve destek, günlük yaşamınızda size yardımı olacak 
kaynaklara ulaşım gibi birçok yönünü görmenizi sağlarlar.   
Nadir bozukluklarla ilgili farkındalığın artması için yorulmadan çalıştılar ve “nadir” sözcüğünün “görünmez” 
anlamına gelmemesini sağladılar. Erken teşhis konmasını sağlamak için çalışmak ve hastaları ve aileleri yardımı 
dokunabilecek kişilerle iletişime sokmak da işlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Her zaman tıbbi ekiplerle yakın 
şekilde ve şefkat ve ilgiyle çalıştılar. 
 

Hasta Hakları Savunma Grupları sağlık sektörü içindeki planlama ve karar mekanizmalarını da etkileyebilir ve bu da 
destekledikleri insanların yaşamlarına etki edebilir.  Devlet, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve kaynak planlamasıyla ilgili 
karar mercilerinin tümü de Hasta Hakları Savunma Gruplarıyla bağlantı kurmaktan fayda görebilir; zira onların 
içgörü ve deneyimleri hastaların ve ailelerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına büyük fayda sağlayabilir. 
 

Nadir bir hastalık tanısı konmuş hastalar ve onların aileleri, zaman zaman kendilerini durumlarıyla baş başa, terk 
edilmiş hissedebilir.  Başkalarıyla ve sizinle aynı zorlukları yaşayan insanlarla bağlantı kurmayı seçmenin size 
gerçekten yardım edeceğine ve yalnız olmadığınızı hissetmenize yardımcı olacağına inanıyorum. Tabii ki özel kalıp 
başkalarıyla bağlantı kurmamayı tercih edebilecek hastalar ve aileler de vardır, fakat onlar da ihtiyaçlarını ve her 
gün karşılaşmak zorunda kaldıkları şeyleri anlayan profesyonel bir kişinin yardımına ihtiyaç duyar ve bunu takdir 
eder. 
 

Hasta hakları savunma grupları, ihtiyaçlarınız hakkında ortak bir anlayış olabilmesi için tıbbi ekiplerle yakın işbirliği 
içinde çalışır.  Bu, doktorlarınız, hemşireleriniz ve tıbbi ekiplerinizden gördüğünüz bakım ve rehberliği genişletir ve 
böylece yardım ve rehberliğe ihtiyacınız olabilecek zamanda ve yerde yaşamın diğer yönlerine de bakabilmenizi 
sağlar.  
Bazen hayatta farkı yaratan tamamen küçük şeylerdir.   
 

Yardım ve öneri almak, sizi karşılaştığınız zorlukların bazılarını yaşayan başkalarıyla bağlantıya sokmak ve yalnız 
olmadığınızı hissetmenizi sağlamak için arayabileceğiniz birisinin olduğunu bilmek, hepimiz için çok değerli ve 
önemlidir.” 
 

Hasta hakları savunması veya bu yazıdaki bilgilerden herhangi biri hakkında sorunuz varsa, lütfen 
patientadvocacy@ultragenyx.com adresiyle iletişime geçin. 

 
Muscular Dystrophy UK (MD UK) – (Birleşik 
Krallık) 
MD UK, Birleşik Krallık'ta kas eritici sorunlarla 
yaşayan 70.000 kişiyi içeren bir yardım 
kuruluşudur. 1959 yılından bu yana, kas eritici 
sorunlarla yaşayan aileleri desteklemektedir. Bu 
sorunları yaşayan insanlar, onların aileleri ve 
onlarla çalışan profesyonellere hayati önemde 
bilgiler, öneriler, kaynaklar ve destek 
sağlamaktadır.  
www.musculardystrophyuk.org/ 

 
Neuromuscular Disease Foundation (NDF) – 
(ABD) 
NDF, misyonu GNE Miyopatisi hakkında 
farkındalığı artırmak ve bu alandaki testleri 
teşvik etmek ve GNE Miyopatisi de dahil olmak 
üzere sinir-kas hastalıklarına tedavi ve çare 
bulmak için çalışan bilim insanlarına doğrudan 
kaynak sağlamak olan, kar amacı gütmeyen bir 
kuruluştur. Vizyonumuz bugün ve gelecek 
nesiller için GNE Miyopatisiz bir dünyadır. 
www.ndf-hibm.org/ 

 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI), İrlanda'nın 
batısındaki küçük bir insan grubu tarafından, kas 
distrofili bir ferdi olan ailelere destek olmak amacıyla 
1972 yılında kurulmuş bir gönüllü örgütüdür. O 
zamandan bu yana önemli ölçüde büyümüş ve şu anda 
700'ün üzerinde üyeye ve İrlanda genelinde şube ağına 
sahiptir.  
www.mdi.ie/ 
 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (İtalya) 
Bu, başlıca amacı GNE Miyopatisi ile ilgili bilgiyi 
yaymak olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
2012 yılında kurulan örgütün misyonu, bu 
hastalıkla ilgili tıbbi ve bilimsel araştırmaları 
tanıtmak ve desteklemek için para toplamak, 
hastalıkla ilgili doğrudan güncellemeler yapmak 
ve bir iletişim aracı sağlamak amacıyla GNE 
Miyopatisi olan hastalardan oluşan bir ağ 
kurmaktır 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 

 
Advancement for Research for Myopathies (ARM) 

ARM, başlıca hedefi, Kalıtsal Dahil Vücut 
Miyopatilerinin (HIBM) Otozomal Resesif formu olan 
IBM2 üzerinde yapılan biyomedikal araştırmaları 
hızlandırmak olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
2000 yılında HIBM hastaları tarafından kurulan 
ARM'nin misyonu, hastaları ve ailelerini desteklemek 
ve bilgilendirmek, araştırma için kaynak toplamak, 
araştırmacıları bu nadir bozukluk hakkında araştırma 
yapmaya teşvik etmek ve nihayetinde HIBM'ye çare 
bulmaktır.  
www.hibm.org/arm/home 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association (PADM) – (Japonya) 
PADM, merkezi Japonya'da bulunan ve GNE Miyopatisine tedavi 
bulma yolunda çok aktif bir hasta örgütüdür. Nisan 2008'de kurulan 
bu derneğin 130'dan fazla üyesi vardır.  
www.enigata.com/index_e.html 

 
GNE Myopathy International 
GNE miyopatili hastalar, aileleri ve arkadaşlarından oluşan ve misyonu 
hastalar arasında ve dünya çapındaki toplumlarda bu nadir genetik 
bozukluk hakkında farkındalık yaratmak ve hastalara bilgi ve destek 
sağlamak olan uluslararası bir gruptur. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve 
Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkede mevcuttur. 
www.gne-myopathy.org/ 
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GNE Miyopatisi (GNEM) veya Kalıtsal Dahil Vücut Miyopatisi (HIBM) olan 
Hastalarda Sialik Asit Uzatılmış Salım Tabletlerini Değerlendiren Faz 3, 
Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma - Yeni çalışma merkezleri 
açılmıştır 
 

Ultragenyx Pharmaceutical, kalıtsal dahil vücut Miyopatisi (HIBM) ve Nonaka distal miyopatisi olarak da bilinen 
GNE miyopatisinin tedavisine yönelik araştırma amaçlı asenöramik asit uzatılmış salım (Ace-ER) tabletleri 
(sialik asit uzatılmış salım veya SA-ER olarak da bilinir) içeren bir faz 3 çalışma için katılımcılar aramaktadır. 
 

Çalışmada, Ace-ER'nin GNE Miyopatisi olan insanlardaki güvenliği ve etkinliği hakkında bilgi toplanacaktır. 
Çalışma plasebo kontrollü olduğundan, kaydedilen hastaların yarısı çalışma ilacını, yarısı ise plasebo (şeker 
hapı) alacaktır. Çalışma tamamlandıktan sonra, tüm katılımcılar Ace-ER alacakları bir uzatma çalışmasına 
katılma olanağına sahip olacaktır. 
 

Çalışma, dünya üzerinde seçilmiş merkezlerde gerçekleşecektir. Aşağıdaki merkezler şu anda hasta alımına açıktır: 
ABD, California 
University of California, Irvine  Hasta alımı var 
Irvine, California, ABD, 92697 
İletişim: Brian Minton  Tel: 714-456-8520  bminton@uci.edu   
Sorumlu Araştırmacı: Tahseen Mozaffar, MD      
 
ABD, Missouri 
Washington University School of Medicine Hasta alımı var 
Saint Louis, Missouri, ABD, 63110 
İletişim: Renee Renna  Tel: 314-362-1626 
rennar@neuro.wustl.edu   
Sorumlu Araştırmacı: Alan Pestronk   
    
ABD, New York 
Washington University School of Medicine Hasta alımı var 
New York, New York, ABD, 10016 
İletişim: Swapnil Parma  Tel: 212-263-6628  
swapnil.parmar@nyumc.org   
Sorumlu Araştırmacı: Heather Lau, MD  
     
ABD, New York 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hasta alımı var 
New York, New York, ABD, 10029 
İletişim: Luca Fierro  Tel: 212-659-1477  
luca.fierro@mssm.edu   
Sorumlu Araştırmacı: George Diaz, MD 
      
Bulgaristan 
UMHAT “Alexandrovska”    Henüz hasta alımı yok 
Sofya, Bulgaristan 
İletişim: Teodora Chamova, MD    teodoratch@abv.bg   
Sorumlu Araştırmacı: Ivailo Tournev, MD      
 
Kanada, Ontario 
McMaster University   Hasta alımı var 
Hamilton, Ontario, Kanada, L8N3Z5 
İletişim: Erin Hatcher  Tel: 905-521-2100 x 76929  
hatchere@hhsc.ca   
Sorumlu Araştırmacı: Mark Tarnopolsky, MD      

 Fransa 
CHU La Réunion - site GHSR  Hasta alımı var 
Saint-Pierre, Reunion, Fransa 
İletişim: Julie Ruiz  Tel: 0262.35.96.73  julie.ruiz@chu-reunion.fr    
 
Institut de Myologie GH Pitié-Salpêtrière Hasta alımı var 
Paris, Fransa 
İletişim: Nacera Reguiba    n.reguiba@institut-myologie.org   
Sorumlu Araştırmacı: Anthony Behin, PH      
 
İsrail 
Hadassah-Hebrew University Medical Center   Hasta alımı var 
Kudüs, İsrail 
İletişim: Yael Feinsod-Meiri  Tel: 972 2 677 9398 
yaelfeinsod@hadassah.org.il   
Sorumlu Araştırmacı: Yoseph Caraco, MD      
 
İtalya 
University of Messina    Hasta alımı var 
Messina, İtalya 
İletişim: Prof. Carmelo Rodolico    crodolico@unime.it    
Sorumlu Araştırmacı: Prof. Carmelo Rodolico      
 
University of Milan   Hasta alımı var 
Milano, İtalya 
İletişim: Prof. Giacomo Comi      
Sorumlu Araştırmacı: Prof. Giacomo Comi  
     
Università Cattolica   Hasta alımı var 
Roma, İtalya 
İletişim: Prof. Massimiliano Mirabella    mirabella@rm.unicatt.it   
Sorumlu Araştırmacı: Prof. Massimiliano Mirabella  
     
İngiltere 
The Newcastle upon Tyne Hospitals Hasta alımı var 
Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, Birleşik Krallık, NE1 4LP 
İletişim: Oksana Pogoryelova, PhD  +44 (0) 191 2418640  
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk    
Sorumlu Araştırmacı: Hanns Lochmuller, MD      

Dahil etme ve dışlama kriterleri de dahil olmak üzere bu çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için: 
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.
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Versiyon: (MRCM-UX001-00006) - Mayıs 2016 

GNEM-DMP'nin Kayıt Bileşeni hakkında Güncelleme 
Mart 2016 itibarıyla, GNEM-DMP Kaydında şu anda 25 farklı ülkeden gelen 225 katılımcı (Şek. 1) bulunmaktadır.  Soldaki haritada 
katılımcıların küresel dağılımı görülmekte ve her ülkeden bugüne kadar kaydolan katılımcı miktarı vurgulanmaktadır.  Kayıttaki 
katılımcıların yaş ortalaması 39,5'tir (katılımcıların yaş aralığı 20,5 ile 70,1 arasındadır).   
Kayda sağlayacağınız veriler bize küresel GNE miyopati topluluğu hakkında büyük içgörü kazandırmaktadır ve ilk ziyaretinizde, ondan 
6 ay sonra ve sonrasında da bir yıllık aralıklarla anketlerinizi doldurmaya zaman ayırmanız bizi memnun edecektir. 

 
GNE Miyopatisi yavaş ilerleyen bir hastalıktır. 
SSS: Ne kadar çabuk kötüleşebilirim / ne kadar 
hızlı veya yavaş olabilir? 

 

Bu soruyu yanıtlayabilmek için, kayıt anketlerine verdiğiniz 
yanıtlara baktık. Bu analize göre, GNE Miyopatisinin ilk 
belirtileri 28-29 yaş civarında ortaya çıkmakta, fakat zaman 
zaman 15 yaş kadar erken veya 50 yaş kadar geç de 
olabilmektedir. Kollarda ve ellerde zayıflık genelde 
bacaklardaki zayıflıktan beş yıl sonra hissedilmektedir. 
Destek olmadan dik oturma güçlüğü, GNE Miyopatisinin ilk 
semptomlarından yedi yıl sonra fark edilir hale gelmektedir. 
Tekerlekli sandalye 39 yaşından sonra kullanılmakta, fakat bu 
durum 20'lerin başında veya 50'li yaşlardaki insanlar 
arasında geniş bir yayılım gösterebilmektedir. Kayıttaki 
katılımcıların %30'dan fazlası, ortalama 33-34 yaşında kas 
güçsüzlüğü nedeniyle çalışmayı bırakmıştır. 
 
Gözlemlerimiz ön veri analizine dayanmakta olup, daha fazla 
bilgi mevcut olduğunda değişebilir. Olayların tahmini zaman 
sıralamasının, hasta yönetimine ve hazırlıklı olmaya yardım 
etmesi açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki, bu 
semptomların hepsinin de GNE Miyopatisi tanısı konmuş her 
kişide meydana gelmeyeceğini unutmamak önemlidir - 
bazıları, bu semptomların hepsinden etkilenmeyerek orta 
yaş sonrasına kadar yıllarca yaşayacaktır. 

Şek. 2: Katılımcı Mobilitesinin Dökümü –  
Başlangıçtan Tekerlekli Sandalye/Scooter Kullanma İhtiyacına 

Kadar (Ortalama ve Aralık) 

 

Şek. 1: GNEM-DMP 
katılımcılarının dünya 
genelindeki dağılımı 

KANADA 

ABD 

BREZİLYA 

ARJANTİN 

ALMANYA 

HOLLANDA 

BİRLEŞİK 
KRALLIK 

İRLANDA 

FRANSA 

İSPANYA 

PORTEKİZ İTALYA 

FİLİSTİN 

İSRAİL 

TÜRKİYE 

İRAN 

AFGANİSTAN 

HİNDİSTAN 

PAKİSTAN 

SUUDİ ARABİSTAN 

BANGLADEŞ 

JAPONYA 

GÜNEY KORE 

YENİ ZELANDA 

AVUSTRALYA 

Katılımcı Sayısı 

Ayak parmaklarını kaldırmada güçlük 

Bacaklarda veya ayaklarda güçsüzlük 

Yürümede güçlük (örn. Dengesiz) 

Sık sık düşme ve tökezlemeler 

Merdiven çıkmada güçlük 

Kol/El güçsüzlüğü 

Otururken hareket etmede güçlük 

Yürüme cihazı kullanımı  

Yıl Sayısı 

M
o

b
ili

te
 T

ip
i 

10,6 (4,5 – 19,0) 

10,3 (4,5 – 19,0) 

9,1 (4,5 – 19,0) 

8,8 (3,5 – 19,0) 

7,6 (4,5 – 19,0) 

5,8 (3,5 – 19,0) 

5,0 (3,5 – 23,5) 

4,9 (4,5 – 23,5) 
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Mark Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve 
2003 yılında kendisine GNE Miyopatisi olarak da 
bilinen Kalıtsal Dahil Vücut Miyopatisi (HIBM) adlı 
kas eritici durum tanısı konmuş. Mark şu anda, bu 
sorunla ilgili anlayışı geliştirme ve klinik çalışma ve 
araştırmaları ilerletmeyi amaçlayan ve etkili 
tedaviler sağlayabilecek olan Newcastle 
University'deki GNEM-DMP Uluslararası Kaydına 
katılıyor. Aşağıda, Mark bu sorunla birlikte 
yaşamayı anlatıyor ve kendisiyle ilgili bazı 
hikayeleri paylaşıyor. 

 
Benim hikayem de pek çoğununki gibi, yani doğmakla başlıyor ve 
benim durumumda bu 1965 yılında gerçekleşti. Ailem büyüme 
dönemimde farklı şeyler denememe izin verdi, örneğin müzik 
(nefret ettim) ve futbol oynamak (bunu sevdim) gibi. Tüm ailemde 
üniversite diploması almış olan tek kişiydim ve hala da öyleyim. 
Mezun olduktan sonra, birkaç iş değiştirdikten sonra yolsuzluk 
müfettişi olarak çalıştığım bir örgüte girdim ve orada yaklaşık 20 
sene kaldım. Phyllis adında güzel bir kadınla evlendim ve iki harika 
kızım var (üniversite öğrencisi).  
 

32 yaşında dizimi sakatladım ve terapi görmek zorunda kaldım. İlk 
değerlendirmede, baldır ve diz arkası kirişlerimin alışılmadık 
şekilde zayıf olduğu ortaya çıktı ve ben de terapi seanslarında bu 
kas gruplarını da çalıştırmaya başladım. Zamanla dizim iyileşti 
ama diğer kas gruplarını geliştiremedim. Gittiğim terapist bir 
Nöroloğa görünmemi tavsiye etti. Gittiğim ilk Nörolog, bende ALS 
(Amyotropik lateral skleroz) olduğuna inandığını söyledi. 
Söylemeye gerek yok, panik oldum; ancak yapılan testlerde ALS 
olmadığı ortaya çıktı.  Bundan sonra Nöroloğa her gidişimde farklı 
testler oldum ve hepsi de negatif çıktı. Bundan sekiz ay sonra, ilk 
Nörolog pes etti. Birkaç ay sonra semptomlarımı İnternet'te 
paylaştım (İnternet'in ilk günlerinde) ve beni University of Medicine 
and Dentistry of New Jersey'deki bir doktora havale ettiler ve o da 
birkaç test (başka bir kas biyopsisi dahil) yaptıktan sonra HIBM 
hastası olduğumu doğruladı. Bu noktada, tanı beni fazla rahatsız 
etmedi.  
 

Hızla geçen birkaç yıl boyunca, artan güçsüzlüğümü takip eden 
doktora gitmeye devam ettim. IVIG kullanmayı denedim ve biraz 
yardımı oldu, fakat yan etkileri çok ağırdı. Bu noktada basamaklar 
ve merdivenler zorlayıcı hale geldi ve tökezleyip düşmeye 
başladım. Oturur konumdan ayağa kalkmak da daha zor, ama yine 
de mümkündü. Sonunda evime bir merdiven asansörü taktırdım, 
çünkü 15 basamak bana fazla geliyordu. Düşmelerim daha sık 
hale geldikçe, yardımcı olarak baston kullanmaya başladım. 
İşyerimde de görevlerime uygun şekilde ayarlamalar yapıldı ve 
böylece 2006 yılına kadar işimde kaldım. İşi bıraktığımdan beri 
kendimi ufak tefek işler yapmanın yanı sıra çocuklara bakmakla 
meşgul ediyorum.  
 

2005 yılında California'daki Advancement of Research Myopathies 
(ARM) ile temasa geçtim (HIBM.ORG) ve onlara araştırmalarında 
incelemeleri için numuneler verdim (HIBM / GNE Myopathy 
Support Group adlı Facebook grubunun üyesiyim). Zaman 
ilerledikçe çok fazla düşmeye başladım ve bir keresinde de düşüp 
iki omurumu kırdım.  Rehabilitasyona gönderildim ve o zamandan 

bu yana da elektrikli tekerlekli sandalyeye bağlıyım.  Şu anda, 
gündelik işlerimin büyük kısmını yapmak için yardıma ihtiyaç 
duyuyorum.  
  

Tanı konmasından bu yana, beni parasal açıdan da etkileyen 
birçok sorunla karşılaştım.  Evime dışarıdan ulaşabilmem için 
takılacak rampaya para ödemek zorunda kaldım (ki ağır kar 
yağdığında onun da kendine has sorunları olduğunu fark ettim). 
Ayrıca, ABD'nin West Wilford adı verilen ve tekerlekli sandalyedeki 
insanlar için ulaştırmanın kolayca elde edilemediği uzak bir yerinde 
yaşadığım için, sağa sola gitmek için rampalı bir minibüs satın 
almak zorunda kaldım.  Bu ekstra masraflar konut kredisi 
şirketimle aramda sorunlara yol açtı ve sonunda evimizden çıkmak 
zorunda kaldık. Çok daha tekerlekli sandalye dostu olan bir 
apartman dairesine taşındık ve şimdi de kendimize tekerlekli 
sandalye dostu olan bir yer satın almaya çalışıyoruz.  
 

Bu zorlu dönemde karşılaştığım sorunlar, beni burada, ABD'de 
yürütülen ‘Çalışabilirlik’ adı verilen bir programı bulmaya itti. 
Medicaid (bir sosyal sağlık bakım programı) aracılığıyla maddi 
yardım alabildim - tek bityeniği, yardım alabilmek için işimin olması 
gerekmesiydi. Düzinelerce sonuçsuz görüşmeden sonra, ikinci dil 
olarak İngilizce öğreten bir İnternet şirketiyle bağlantı kurdum.  
Ancak yeterlilik gösterebilmem için okula geri dönüp bir 
öğretmenlik sertifikası almam gerekiyordu ve bunu da başarıyla 
aldım. O zamandan beri öğretmenlik yapıyorum. Medicaid ile 
günlük yaşamımı sürdürebilmek için ihtiyacım olan temel 
hizmetlere artık ulaşabiliyorum. Bu program hayatımı kurtardı. 
Yaşadığınız ülkedeki sosyal sağlık bakım programlarını 
araştırmanızı önemle tavsiye ederim.  
 

Bu hastalık ben ve ailem için çok zor oldu. Her şeyi “normal” 
insanlardan çok daha farklı şekilde yapmaya alışmam gerekiyor. 
Nesneleri almak için kıskaç kullanmak, günlük yaşamın her 
alanında elektrikli sandalyeden çalışmak, yardım için başkalarına 
tabi olmak, basamaklar/merdivenler yüzünden arkadaşlarınız ve 
ailenizle mekanlara gidememek, bir kavanozu açamamak veya 
birkaç kilodan fazlasını kaldıramamak ve başkaları tarafından 
arabayla götürülmek zorunda olmak bunlardan sadece birkaçı.  
Teşhisimden bu yana biraz depresyon sorunum da oldu, ama onu 
aşmayı başardım.  Bence işin en zor kısmı, hastalığın ilerlemesini 
durduracak gerçekten hiçbir şeyin olmadığını bilmek.   
 

Ama işin parlak tarafı da var. Uzun bir zaman önce, tedavi 
olmadığını bildiğim zamanlar, alternatif ve bitkisel ilaçları 
araştırmaya başladım. Pek çok deneme-yanılma sonrasında, 
vitaminler, mineraller ve protein katkıları da dahil olmak üzere 
sağlığım açısından faydalı olduğuna inandığım bir rejime kavuştum.  
Başkalarıyla temas halinde olmanın da faydası oluyor, tek başına 
olmadığımı fark etmemi sağlıyor. Bu çileyi çekmemde bana en çok 
faydası olan şey, Phyllis'in yanımda olmasıdır. Beni sevdiğini 
bilmek, başka her şeyi çekilebilir kılıyor. Bana verilen şey ne olursa 
olsun, onu aştım ve bunu sizde yapabilirsiniz.  
 

 
GNEM-DMP haber bülteninin bir sonraki sayısına kendi 
hikayenizle katkı sağlamak isterseniz, lütfen HIBM@treat-nmd.eu 
adresinden bizimle iletişime geçin  
 

Bu yazının Mark'ın duydu ve düşüncelerini içerdiğini ve TREAT-NMD 
veya Uluslararası GNE Miyopati Kaydının bunları onayladığı anlamına 
gelmediğini lütfen unutmayın 
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