
 

Добре дошли в GNEM-DMP! 
Добре дошли на петия бюлетин на Програмата за наблюдение на 

пациенти с GNE миопатия (GNEM-DMP). Благодарим Ви за 

непрекъснатата подкрепа и участие в GNEM-DMP. Нашият бюлетин 

има за цел да Ви предоставя редовни актуализации за GNEM-DMP и 

научни актуализации, свързани с GNE миопатията. Очакваме 

Вашето мнение и предложения за този бюлетин. 

В това издание 

• Приключване на включването на пациенти във Фаза 3 от клинично 
изпитване Ace-ER (ацетилневраминова киселина с удължено 
освобождаване) 

 

• Актуализация на Регистъра на Програмата за наблюдение на 
пациенти с GNE миопатия (GNEM-DMP) 

 

• Събитие: Подкрепа за пациенти с GNE миопатия – актуализация на 
дните за събитията 

 

• Подкрепа за пациенти в Ultragenyx – Стартиране на нов уебсайт 
 

• Среща на Подкрепа за пациентите: „Нека да говорим за миопатията“ 
– Барселона, Испания 

 

• Ремуди (Remudy) – Регистър на мускулните дистрофии (Япония) 
 

• История на участник: „Пътят ми дотук“ – Юрико Ода 

За да се присъедините към Регистъра на пациентите с GNE, моля, посетете: www.gnem-dmp.com 
За повече информация за GNEM-DMP, пишете на: HIBM@treat-nmd.eu 
За повече информация относно Ultragenyx Pharmaceutical Inc., посетете: 

www.ultragenyx.com/patients/gnem 
За повече информация относно TREAT-NMD, моля, посетете: www.treat-nmd.eu 
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Съобщаване на Приключване на записването на участници във Фаза 3 клинично 
изпитване Ace-ER (Ацетилневраминова киселина с удължено освобождаване). 
 

Радваме се да съобщим, че Ultragenyx Pharmaceutical Inc. е приключила записването на участници във Фаза 3 

Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване за оценка на ацетилневраминова киселина при пациенти с 

GNE миопатия (GNEM) или наследствена миопатия с телца на включване (Hereditary Inclusion Body Myopathy, HIBM) 

(www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921). Това основно проучване в разработването на ацетилневраминова киселина 

(Ace-ER), като възможно лечение за GNE миопатия, ще продължи приблизително една година. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 

успешно е включила 89 души в центрове за клинично изпитване в САЩ, Канада, Обединено кралство, България, Франция, 

Италия и Израел. Очаква се тези участници да приключат проучването през лятото на 2017 година. 

Бихме искали да използваме тази възможност не само да благодарим на хората, които участват в самото изпитване, но и на 

онези, които подкрепят международния регистър на пациентите (GNEM-DMP), който играе основна роля в увеличаване 

информираността и обединяването на общността. 

Статистика от регистъра 

Фиг. 1: Разпределение на участници в GNEM-DMP по целия свят 
От юли 2016 г. до момента има 247 участника (Фиг. 1) 
в регистъра GNEM-DMP от 28 различни държави. 
Картата вляво показва разпределението на 
участниците по континенти. Шест държави 
(разположени на четири различни континента) 
съставляват 81% от всички регистрирани участници 
– САЩ, Обединено Кралство, Иран, Италия и Индия. 

 

Средната възраст на регистрираните участници е 
41,3 години (участниците са на възраст от 21 до 72 
години). По-голямата част от участниците в 
регистъра попадат във възрастовата група от 30 до 
39 години (Фиг. 2), но към днешна дата в регистъра 
има широка възрастова група участници. 

Фиг. 2: Разбивка на участниците по пол и възраст GNE миопатията и нейното 
разпространение в семействата на 
участниците в GNEM-DMP 
В първия въпросник, който се попълва от регистрираните 

участници в GNEM-DMP има раздел, в който искаме от Вас 

да ни предоставите малко повече информация за Вашето 

семейство във връзка с GNE миопатията. Питаме 

участниците „Има ли други членове на семейството 
 
с тази диагноза?“, за да разберем по-добре честотата на 

заболяването и в същото време да дадем на всеки един 

възможността да се присъедини към GNEM-DMP. Искаме 

да се докоснем до опита на хора от целия свят и да 

научим как заболяването засяга хора от много и различни 

култури. 

От отговорилите с Да на този въпрос (32,2%, Фиг. 4), 

повече от половината ни уведомиха, че има още един 

член на семейството, за който те знаят, че също му е била 

поставена диагноза GNE миопатия, а 32% заявяват, че 

знаят за двама други члена на семейството. Като 

анализираме и други отговори, един от отговорилите 

заявява, че знае за седем други члена на семейството, 

които са диагностицирани със заболяването. 
 
От членовете на семействата с тази диагноза, 54,1% (Фиг. 

3) от тях са идентифицирани от участниците като тяхна 

сестра и 32,8% като техен брат. Освен това, 6,6% 

заявяват, че първи братовчед също е диагностициран с 

GNE миопатия, както и 6,6% други членове на 

семейството съставляват останалата част от получените 

отговори. 

Резултатите от въведените данни в регистъра 

потвърждават нашето разбиране, че братята/сестрите са 

най-вероятните членове на семейството, които също са 

засегнати от GNE миопатията. Това е така, защото 

болестта е автозомно-рецесивна, с което имаме предвид, 

че и двамата родители обикновено не са засегнати 

(носители), но могат да предадат дефектно копие на GNE 

ген (мутация) на засегнатото си дете. 

Фиг. 3: Членове от семейството с 
установена диагноза GNE миопатия Фиг. 4: Отговори на въпрос 

от регистъра: „Има ли други 
членове от семейството с 
тази диагноза“ 
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Събитие на Мрежата за подкрепа на пациенти с GNE миопатия 

На 16 март 2016 г. по време на Конференцията по миология 
в Лион, Франция, група специализирани организации в 
подкрепа на пациентите се събират, за да споделят знания и 
разбиране за нуждите на пациентите с GNE миопатия, както 
да помогне да се разработят мрежи, за да могат да се 
свържат повече групи за подкрепа и да участват в 
подкрепата на пациенти и техните семейства. 

 
Домакин на събитието в този ден е д-р Антъни Беан от 
Centre de Reference de Pathologie Neuromusculaire 
(Референтен център за нервно-мускулна патология) в 
Париж. Там присъстваше и д-р Андони Уртизбереа от 
Института по миология. Присъстваха и представители от 
следните пациентски организации за подкрепа: AFM Telethon 
от Франция, Muscular Dystrophy UK, VSN от Нидерландия, 
ASEM Federacion и Ana Carolina Diez Mahou Fundacion от 
Испания. Следните хора направиха презентации по време на 
следобедната сесия: 

 
Д-р Беан представи разбирането в момента на честотата и 

разпространението на GNE миопатията и генетичните 
последици и по-конкретно, че GNE миопатията си остава 
рядко заболяване в много страни при някои групи в Япония, 
Близкия изток, Индия, Рим и България. Той подчерта, че по-
добрите знания за епидемиологията и историята на 
заболяването в различни страни са жизнено важни; подчерта 
и значението на регистъра за пациенти с GNE миопатия. 

Робърт Медоукрофт, главният изпълнителен директор на 

асоциация „Muscular Dystophy UK“, обсъжда значението на 

обединяването на услугите на клиниката и домашното лечение за 

доброто здравно състояние на всеки пациент с невромускулни 

заболявания. Разговаря и за това, как пациентските групи могат 

да осигурят помощ на участниците от хора, които лично знаят 

предизвикателствата да използват комбинирането на 

информация и съвети, предоставени от клиниката. 
 
Мариз Шьоневелд ван дер Линде от Patient Centered Solutions 

говори за значението на добрата международна мрежа на 

пациенти с редки заболявания, които често нямат пациентски 

организации за конкретни редки заболявания във всяка държава. 

Тя даде пример от своя опит като участник в организацията за 

невромускулни заболявания „VSN“, специфична за страната, 

както и от сформираната от нея международна асоциация за 

нейното заболяване. Тя цитира GNE myopathy International 

(www.gne-myopathy.org) като сайт, който може да предостави 

ресурси и помощ за хората с GNE миопатия. 

 
Валерия Паце от италианската помощна група за Подкрепа на 

пациентите GNEM изпрати емоционално видео съобщение, което 

можете да гледате на 

(www://drive.google.com/openid=0B9WbnySs8jnec09iaUpxc2I1NnM). 

Тази среща даде началото на бъдещо сътрудничество между 

хората с GNE миопатия, както обясни Валерия как и семейства, и 

пациенти могат да се свързват с групите за подкрепа на 

пациентите с невромускулни заболявания. 

Ultragenyx Pharmaceutical пуска съвсем нов уебсайт 

[www.ultrarareadvocacy.com], посветен на всички, които са 

засегнати от редки заболявания. 

Екипът от Подкрепа за пациенти в Ultragenyx има силно 

желание да образова и помага на пациентите, семействата и 

болногледачите, засегнати от редки и изключително редки 

заболявания. През новия уебсайт можете да намерите ценни 

ресурси, да чуете историята на други хора, които живеят с 

редки заболявания, както и да научите повече за 

ангажираността от страна на Ultragenyx към общността на 

пациентите с редки заболявания. 

 

Екипът за подкрепа работи с пациентски организации, за да 

разбере и представи мненията на пациентите на компанията. 

Те се стремят да осигуряват ценна информация, 

образователни материали и ресурси на общностите, на които 

служат. Информацията помага да се насочват програмите за 

клинични разработки на Ultragenyx. 

 

Имайте предвид, че Ultragenyx не предоставя здравни съвети. 

Консултирайте се с лекуващия си лекар, ако имате конкретни 

въпроси за Вашето здравословно състояние. 

Събиране на средства за GNE миопатията 
 

Активен член на GNE общността, нейните приятели и семейство в момента събират средства в подкрепа на GNE 

миопатията, като ще изпълнят няколко предизвикателства през следващите месеци. Научете повече за всяка от 

възможностите за събиране на средства и как да дадете своя принос по-долу: 

Дуатлон в Лондон: www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy 

Колоездене от Лондон до Париж: www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj 
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Среща на Подкрепа за пациентите: 

„Нека да поговорим за миопатията“  
– Барселона, Испания 
 
На 1 октомври 2016 г. в Барселона, Ultragenyx, 

ASEM, и Фондация „Ana Carolina Diez Mahou“ 

спонсорират срещата на Подкрепа за пациентите.  
 

Този еднодневен дискусионен панел ще обедини 

независимите групи за подкрепа, които помагат на 

пациенти с невромускулни нарушения (особено 

миопатии, възникнали в по-късна възраст) при хора 

с GNE миопатия, за да ни помогне да научим за 

сфери на незадоволени потребности в рамките на 

обществото на пациентите с възрастова миопатия. 
 

Регистрацията за това събитие вече е затворена, но 

в следващото издание на бюлетина на GNEM-DMP 

ще бъде включена актуализация за събитията през 

този ден. 

pharmaceutical 

Подкрепа за 
пациентите в 
Ultragenyx 

Нека да говорим за 
миопатията 
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Ремуди – Регистър на мускулните дистрофии (Япония) 
от Ен Кимура, ръководител на Ремуди, Национален център по неврология и психиатрия  

(National Center of Neurology and Psychiatry, NCNP), Япония 
 

Регистърът Ремуди-GNEM (www.remudy.jp) е японски национален регистър за GNE миопатия, който е стартиран през 2012 г. и 

управляван от Националния център по неврология и психиатрия, Япония. Регистърът следва същия формат като при 

пациентските регистри TREAT-NMD за Мускулна дистрофия на Дюшен (Duchenne Muscular Dystrophy, DMD) и Мускулна атрофия 

на гръбначния стълб (Spinal Muscular Atrophy, SMA), който се състои от регистър с доклади от самите пациенти. Всеки пациент от 

регистъра е потвърден от наблюдаващия лекар и следователно, двойно проверен от медицински и генетични специалисти, преди 

да стигне до включване в регистъра Ремуди-GNE миопатия. До края на юни 2016 г., 176 пациенти с GNE миопатия са 

регистрирани и броят на регистриращите се все още расте. Данните, събрани в този регистър досега са използвани в проучване 

на възможностите (оценка на практичността на предложения проект за оценяване избора на електронни устройства, използвани 

от пациентите с GNE миопатия) и също в набирането на пациенти за инициирани от Изследователя клинични изпитвания. 
 

Днес, Ремуди се ръководи от д-р Мадока Мори-Йошимура. Екипът на регистъра е щастлив да работи в сътрудничество с GNEM- 

DMP, така че нашите анонимни данни могат да бъдат комбинирани. Комбинираните анонимни данни ще създадат мощен набор 

от данни, който ще помогне на всички нас да придвижим напред клиничното развитие на леченията за GNE миопатия. 

Данните, събрани през регистъра Remudy са подробно анализирани и пуликувани през 2014 г. в доклад със заглавие 

„Национален регистър на пациенти с GNE миопатия в Япония“. По-долу д-р Ен Кимура любезно ни предостави кратък преглед на 

своите заключения. 

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N, et al. (2014)  

Национален регистър на пациенти за GNE миопатия 
в Япония. 

Orphanet J Rare Dis 9:150  

Резюме 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Това проучване цели (1) да разработи 
национален регистър на пациенти с GNE миопатия, за да 
се улесни планирането на клинични изпитвания и 
набирането на кандидати, както и (2) да се получат 
допълнителни знания за заболяването с цел подобряване 
на терапията и грижите. 

За всеки пациент се изисква копие от оригинален доклад за 

генетичен анализ. 

 

РЕЗУЛТАТИ: Успешно създадохме регистъра Ремуди-GNE 

миопатия. В момента 121 пациенти са регистрирани в цялата 

страна (само в Япония). Почти 100 лекаря от 73 болници си 

сътрудничиха с уредниците на регистъра за неговото 

създаване. Демографският анализ на данните в регистъра 

показва, че средната възраст при възникване на заболяването 

е 27,7 (+/- 9,6 години), както и че почти 20% от всички 

регистрирани пациенти (24/121) съобщават, че могат да ходят 

без помощ. Като цяло са необходими около 12 години до 

започване на употреба на помощни средства след първите 

забелязани симптоми, след 15 години пациентите започват да 

използват инвалидни колички и след 20 години губят 

способността да се движат. Наблюдавани са необичайни 

придружаващи симптоми при 3 пациента, които са имали 

анамнеза за минали заболявания и/или усложнение като 

идиопатична тромбоцитопения (ниско ниво на тромбоцити, 

което води до увеличен риск от кръвоизлив). За да се сподели 

напредъка в това проучване с общността, бяха публикувани 

бюлетини редовно и в тях беше включвана информация 

относно нови клинични изпитвания от фаза I за GNE миопатия 

в Япония от Nobel pharma. Бюлетините служеха и за средство, 

което да привлече вниманието към значението на оценката на 

дишането и грижата за дихателната недостатъчност при 

неамбулаторни пациенти. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Японският регистър Ремуди-GNE миопатия е 

полезен инструмент за увеличаване на знанията за 

естественото протичане на заболяването и набирането на 

пациенти с GNE миопатия в клинични изпитвания. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883/ 

МЕТОДИ: Медицинските документи на генетично-потвърдени 
пациенти с GNE миопатия в Болницата на националния център 
(National Center Hospital) на Националния център по неврология 
и психиатрия в Япония (National Center of Neurology and 
Psychiatry, NCNP) са ретроспективно разглеждани, за да се 
получат данни, които отразяват тежестта и прогресирането на 
заболяването. Направихме справка и с елементи в списъка с 
данни на националния японски регистър на пациенти с 
дистрофинопатия в Регистъра с мускулни дистрофии (Ремуди). 
Елементите, избрани за регистриране включват възраст, пол, 
възраст при отключване, анамнеза за минали заболявания и 
усложнения, фамилна анамнеза, телесно тегло и ръст, 
патологични резултати от биопсия на мускулите, сила на захват, 
способност за ходене, респираторна функция, сърдечна 
функция, желание да се присъедини към предстоящи клинични 
изпитвания, както и участие в пациентски асоциации.  
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Юрико Ода – Пътят ми дотук 
 

Представяне от редактора: Юрико Ода е президент на японската пациентска организация 

„Асоциация на пациенти с дистална миопатия“ (PADM) и е член на Изпълнителната комисия на 

TREAT-NMD. Юрико е активен член и на общността в YouTube, като хоства свой собствен канал 

(www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q)в който е качила серия от видео материали 

(със субтитри на английски език). Тези видео материали разглеждат доста ежедневни проблеми, 

пред които се изправя лице с GNE миопатия – дейности като качване на самолети, пътуване с влак 

и нещо толкова просто като вземане на плод. Юрико обича да пътува и отделя голяма част от 

свободното си време да пледира за създаване на свободна от пречки и достъпна среда за живеене 

за хората с невромускулни заболявания, не само в Япония, но и по целия свят. По-долу Юрико 

споделя своите преживявания и чудесната работа, която върши. 

Когато бях на около 20 години, започнах да усещам необичайни промени в краката си. Това стана 

през 2002 г., когато бях студентка в университета. По това време бях диагностицирана с дистална 

миопатия с обримчени вакуоли (известна днес като GNE миопатия). Преди да бъде открита 

диагнозата, винаги се обвинявах за промените, които усещах в краката си. Мислех си, че това се 

случва, защото съм мързелива – въпреки че участвах в дейности като плуване, разхождах кучето си 

и се качвах по стълбите. Наистина бях толкова облекчена след потвърждаване на моята диагноза, 

защото лекарите ми обясниха, че това е генетично заболяване. 

Точно преди моят 25-ти рожден ден през 2005 г., посетих личния си 

лекар, за да обсъдя с него семейното планиране и прогресиращата 

мускулна дистрофия. Казаха ми, че GNE миопатията е рецесивно 

заболяване и че рискът за моите деца да бъдат засегнати от 

заболяването е много малък, тъй като това е „автозомно рецесивно“ 

състояние. С други думи, ако случаят е такъв, това би било 

астрономичен феномен. Моят лекар ми каза, че заради заболяването, 

раждането на дете би станало много трудно, тъй като заболяването 

прогресира в определени части на моето тяло. Така че моят приятел и 

аз решихме да се оженим и да си родим дете, преди да е станало 

късно. На следващата година се роди сина ми Ейичи. Въпреки, че е 

трудно да отглеждам сина си, наистина съм благодарна, че мога да го 

правя, благодарение на помощта от другите хора. Считам, че ако не 

забравя благодарността си към хората и да съм щастлива, мога да 

преодолея всички трудности. 
На плажа в Хавай. Моят син Ейичи и аз през 2015 г. 

Създаване на PADM 
PADM (www.npopadm.com) е основана от пациенти на 1 

април 2008 г. като неправителствена организация – и сега, 

9 години по-късно вече имаме 128 члена (всичките са 

пациенти). PADM бе основно създадена, когато започнахме 

да чуваме добри новини за научни изследвания за лечение 

на GNE миопатия, тъй като преди това нямаше комплексен 

подход към лечението или лекарство за моята болест. 

Няколко японски групи решиха в този момент да се съберат 

и да създадат група, която може да даде гласност на 

нашето мнение – PADM. Основната цел на PADM е да 

стане надежда за „бъдещето“ – като работи заедно с 

индустрията и правителството по редица въпроси, които 

засягат пациентите с GNE миопатия днес, например (без 

бариери, свързани с актуална информация за посрещане 

нуждите на всекидневния живот на хората с увреждания). 

Както и проблеми, пред които могат да се изправят в 

бъдеще (достъп до бъдещи лекарства, създаване на мрежи 

за редки заболявания). В моята родина Япония, водещият 

невролог д-р Ичицо Нишино ръководи научните 

изследвания за GNE миопатия и е в предните редици на 

разработването на лекарство, свързано със заболяването. 

Знаейки, че хората правят нещо, за да намерят лечение за 

нашето заболяване, това ми дава сили да гледам напред. 
 
 

Постижения 
През изминалите 9 години работихме усилено и се гордеем с 
нашите постижения. Едно от тях е, че от 14 август 2009 г. 
фармацевтичната компания Nobelphama Co. Ltd. получава 
субсидия от NEDO (Организация за разработване на нови енергии 
и индустриални технологии, New Energy and Industrial Technology 
Development Organization), за да започне работа върху 
разработването на терапевтичен агент DMRV (друго наименование 
за GNE миопатия в Япония) за употреба в практиката. Това доведе 
до сегашните проучвания, които се провеждат в Ultragenyx 
Pharmaceutical Inc. и Nobelphama Co., Ltd. Насред тези дейности 
можахме да засилим информираността за нашето присъствие в по-
широк мащаб благодарение на това, че нашата кауза бе обсъждана 
в медиите. Радвахме се, че фармацевтичните компании са 
показали интерес към потенциалното производство на лекарство за 
GNE миопатия, но това е само първата стъпка от много такива. 
 
 

Дейности 

В момента в Япония има 300 пациенти с диагноза за GNE 
миопатия. Нашето заболяване е сирак, което означава, че има 
само малък брой хора по света, засегнати от него и научните 
изследвания са много сложни и скъпи. Като пациенти ние считаме, 
че трябва да направим нещо, за да променим положението, поне 
при дисталната миопатия. Освен да събираме подписи от 
обществото в подкрепа на нашата кауза, проведохме и 
симпозиуми, срещи и конференции по модела на кръглата маса. От 
април 2008 г. провеждаме кампании и през май 2014 г. достигнахме 
2,04 милиона подписи. Тази подписана петиция е предоставена на 
няколко действащи министри от Министерството на 
здравеопазването, труда и благосъстоянието тук в Япония. В 
резултат, дисталната миопатия е регистрирана като определено 
рядко заболяване през 2015 г. в Япония. PADM подкрепя 
разработването на клинични изследвания и лечение. Работим 
усилено, за да направим промяна в сферата и приветстваме 
сътрудничество с други групи и организации, защото заедно сме 
по-силни и можем да намерим лек. 
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Юрико Ода – Пътят ми дотук – 
продължение 

Следващи стъпки 

Ние, в PADM искаме да преодолеем нашите трудности и 

увреждания, не само при пациентите с GNE миопатия, но и за 

всички останали пациенти. Ще продължим с нашите дейности и 

имаме късмета вече да сме постигнали някои от нашите цели. 

Ако ние (пациентите) можем да приемаме лекарството, мисля си, 

че това е надежда не само за DMRV, но и за други редки 

заболявания, както и за всички хора със заболявания. 

Медицинските специалисти отбелязват забележителен напредък 

и научните изследователи ще разработят лечението. Тъй като 

силно вярваме, че можем да променим системата за редки 

заболявания, ние настояваме да се въвеждат дейности, които 

биха поощрили информираността и научния пробив. От наша 

страна ние ще бдим в опита си да променяме медицинската 

система и законите, които я управляват с надеждата, че това 

движение ще продължи да съществува като реката, която се 

движи. Силно се надяваме, че учените ще ни помогнат да имаме 

лечение скоро, както и че то ще ни помогне да превъзмогнем 

нашето заболяване. 

PADM получи голямата награда на събитието Google Impact 

Challenge, проведено през 2015 г., целта на което е да награди 

предприемачески екипи с идея да променят света и със 

здравословно пренебрежение към невъзможните неща. 

Участвах и в 6-тата световна среща на предприемачите в Кения 

миналата година, събитие, на което присъства и президента 

Обама. 

 

Напредък 
 

4,5 сантиметра или 1,8 инча – Знаете ли какво означават тези 

цифри? Това е височината на стъпало, което не мога сама да 

премина, когато се движа в моята инвалидна количка. Преди 10 

години, когато бях здрава, никога не си представях, че някой ден 

ще трябва да се справям с неудобството да съм в инвалидна 

количка. Само в Япония има над 2 милиона потребители на 

инвалидни колички и в много от тези случаи хората, които са 

ограничени предимно в домовете си поради липса на достъп от 

инвалидните колички до външния свят. Дори и в рамките на 

домовете си, много от тях са ограничени в още по-малки площи 

за живеене. Пътешествие до непознато място изисква доста 

голямо проучване, внимателно планиране и преди всичко, 

кураж. Един от начините за справяне с този проблем е да се 

създаде интерактивна карта, която ще позволи на използващия 

инвалидната количка ясно да види достъпността на 

обществените места. Това ще ни помогне да споделим опита си 

и да създадем виртуален пътепоказател, чрез който да 

разглеждаме външния свят. Това е полезна и практична 

подробна информация за използващите инвалидни колички, 

майките с бебета, хората с бастуни и възрастните хора. 

Почти всички от тези хора не могат 

да излизат навън сами. Искаме да си 

сътрудничим с различни групи от 

хора по целия свят, които биха 

желали да създадем един  

по-добър свят. Моля, подкрепете 

Проекта Карта без бариери  

(www.b-free.org/english/), Той ще 

премахне пречките пред нас – 

големи и малки. Участвахме в 

предаване на живо в серията „Жени 

с визия“ на канал NHK World. 

Видеото е на английски език. 4,5 

сантиметра може да не Ви звучи като 

нещо значимо, но то е всичко за 

хората, които използват инвалидни 

колички. 

С президента на Nobelpharma. Г-н Шиомура, негови колеги, д-р Нишино и няколко 

члена на PADM 

Как се чувствах 
Бях диагностицирана с GNE миопатия, когато бях на 22 години. 

Това бяха ужасни новини, но се бях научила да гледам 

положително на нещата, да живея пълноценно и да се радвам, 

че мога да правя толкова много неща. Понякога е трудно да 

живея в електрическа инвалидна количка. Мускулите ми стават 

все по-слаби и слаби. Сега не мога да се движа без 

електрическа инвалидна количка. Решила съм да се изправя 

пред всички предизвикателства с убеждението, че хората, 

които са щастливи могат да живеят като помагат на другите 

хора. Присъединих се към Изпълнителната комисия на TREAT- 

NMD, защото силно вярвам, че като работим заедно, можем да 

помогнем да се разпространи и подкрепи разработването на 

ново лечение, от което ще имат полза пациентите в 

обществото с невромускулни заболявания. 

Моят съпруг и аз, в моя университет 

през 2015 г. за фото сесия за моята 

втора книга 

Благодарим Ви, че 
отделихте време да 
прочетете моята 
история. 
 
Юрико, Йоичи и Ейичи. 

Ако искате да споделите своята история в следващото издание на бюлетина на GNEM-DMP, моля, 

свържете се с уредника на регистъра на HIBM@treat-nmd.eu 
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С моето семейство на сватбата на 

мой приятел. 2013 г. С д-р Емил Какис, Главен изпълнителен директор и президент на Ultragenyx, и 

член на PADM в Токио. 2014 г. 

Global Impact Challenge 
(Предизвикателство с глобално въздействие) 

http://www.b-free.org/english/)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/editors/18/20160422/
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