
 

GNEM-DMP'ye hoş geldiniz! 
Beşinci GNE Miyopatisi Hastalık İzleme Programı (GNEM-DMP) haber 

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

ve katılım için sizlere teşekkür ederiz. Haber bültenimiz size GNEM-DMP 

hakkında düzenli olarak güncel bilgiler verme ve sizi GNE miyopatisiyle 

ilgili bilimsel gelişmelerden haberdar etme amacını taşımaktadır. Bu 

haber bülteniyle ilgili yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. 

Bu Sayıda 

• Faz 3 Ace-ER (Asenöramik Asit Uzatılmış Salım) Klinik Araştırması 
Kaydının Tamamlanması 

 

• GNEM-DMP Kayıt Güncellemesi 
 

• GNE miyopatisi Hasta Desteği Olayı - Günün Olaylarının 

Güncellemesi 
 

• Ultragenyx'te Hasta Desteği - Yeni Web Sitesi Lansmanı 

 
• Hasta Desteği Zirvesi: "Miyopatiden Söz Edelim" - Barselona, 
İspanya 

 
• Remudy - Müsküler Distrofi Sicili (Japonya) 
 
• Katılımcı Öyküsü: ‘Şu Ana Kadarki Yolculuğum’ – Yuriko Oda 

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 şu adresi ziyaret edin: 
www.ultragenyx.com/patients/gnem 

TREAT-NMD hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.treat-nmd.eu 
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Faz 3 Ace-ER (Asenöramik Asit Uzatılmış Salım) Klinik Araştırması 
Kaydının Tamamlanması Duyuruluyor. 
 
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.in GNE miyopatili (GNEM) veya Kalıtsal Dâhil Vücut Miyopatili (HIBM) Asenöramik Asidin 

Değerlendirilmesine Yönelik Faz 3, Randomize, Çifte Kör, Plasebo Kontrollü Çalışmaya 

(www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921) kaydı tamamladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. GNE miyopatisi 

için olası bir tedavi olarak Asenöramik Asidin (Ace-ER) geliştirilmesi konusundaki bu öncü çalışma, yaklaşık bir yıl sürecektir. 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.; ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fransa ve İsrail'deki çalışma merkezlerinde 89 

kişiyi başarıyla kaydetmiştir. Bu katılımcıların 2017 yazında çalışmayı tamamlaması beklenmektedir. 

Yeri gelmişken, yalnızca çalışmaya katılan kişilere değil, aynı zamanda bilinçlendirme sağlamak ve topluluğu bir araya 

getirmek konusunda öncü bir rol oynayan uluslararası hasta sicilini (GNEM-DMP) destekleyenlere de teşekkür etmek isteriz. 

Sicil İstatistikleri 
Şek 1:  GNEM-DMP Katılımcılarının Dünya Genelindeki 
Dağılımı 

Temmuz 2016 itibarıyla GNEM-DMP Sicilinde 

28 farklı ülkeden 247 katılımcı (Şek 1) bulunmaktadır. 

Soldaki harita, katılımcıların kıtalara dağılımını 

göstermektedir. Tüm sicil katılımcılarının %81'ini 

oluşturan (dört farklı kıtaya yayılmış) altı ülke 

bulunmaktadır: ABD, Birleşik Krallık, İran, İtalya ve 

Hindistan. 

 

Sicil katılımcılarının ortalama yaşı 41,3'tür. 

(katılımcıların yaş aralığı 21 ila 72 arasında 

değişmektedir). Sicildeki katılımcıların çoğunluğu 30-39 

yaş aralığına (Şek 2) girmektedir, ancak sicil genelinde 

şu ana kadar geniş bir katılımcı yaşı aralığı 

bulunmaktadır. 

Şek 2: Erkek/Kadın Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı GNE miyopatisi GNEM-DMP 
Katılımcılarının Ailelerindeki Yaygınlığı 

GNEM-DMP'deki sicil katılımcıları tarafından doldurulan ilk 

ankette, GNE miyopatisiyle ilgili olarak aileniz hakkında 

biraz daha bilgi vermenizi istediğimiz bir bölüm 

bulunmaktadır. Katılımcılara şu soruyu soruyoruz: “Tanı 

konmuş başka aile bireyleriniz 
 

var mı?” Bunu yapma amacımız, hastalığın sıklığını daha 

iyi anlamak ve aynı zamanda herkese GNEM-DMP'ye 

katılmak için bir fırsat yaratmaktır. Ayrıca dünyanın her 

yerinden insanların deneyimlerini kayıt altına alarak 

hastalığın birçok farklı kültürden insanı nasıl etkilediğini 

öğrenmek istiyoruz. 

Bu soruya Evet yanıtı verenler (%32,2, Şek 4) içinde, 

yarısından fazlası bize bildikleri kadarıyla GNE miyopatisi 

tanısı konmuş bir diğer aile bireylerinin olduğu bilgisini 

vermiş, %32 ise iki aile bireyinden söz etmiştir. Diğer 

yanıtlar da analiz edildiğinde, yanıtlayanlardan bir kişi, 

hastalık tanısı konmuş yedi aile bireyinden haberdar 

olduğunu belirtmiştir. 
 

Tanı konan aile bireylerinden %54,1'i (Şek 3) katılımcılar 

tarafından kızkardeş, %32,8'i ise erkek kardeş olarak 

tanımlanmıştır. Ayrıca, %6,6 da bir kuzenine GNE 

miyopatisi tanısı konduğunu belirtmiş, %6,6 oranda da 

diğer aile bireyleri alınan yanıtların kalanını oluşturmuştur. 

Sicil tarafından girilen verilerden alınan bulgular, 

kardeşlerin (erkek kardeş/kızkardeş) GNE miyopatisinden 

etkilenmesinin en muhtemel olduğuna dair bilgilerimizi teyit 

etmektedir. Bunun nedeni hastalığın otozomal resesif 

olması, yani her iki ebeveynin de etkilenmemesi (taşıyıcı), 

ancak GNE geninin kusurlu bir kopyasını (mutasyon) 

etkilenen çocuklarına geçirebilmesidir. 

Şek. 3: GNE miyopatisi tanısı konduğu 
Belirlenmiş Aile Bireyleri Şek. 4: Sicil Sorusuna Yanıtlar:  

“Tanı konmuş başka aile 
bireyleriniz var mı” 
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GNE miyopatisi Hasta Desteği Ağ Olayı 
16 Mart 2016'da Fransa'nın Lyon şehrindeki Miyoloji 
Konferansında bir grup uzman hasta desteği kuruluşu; GNE 
miyopatisi hastalarıyla bilgi paylaşmak ve ihtiyaçlarını 
anlamak ve daha fazla destek grubunun destekleyen 
hastalar ve aileleriyle bağlantı kurabilmesi ve ilişkiye 
girebilmesini sağlayabilmek için ağ geliştirmeye yardımcı 
olmak için bir araya geldi. 

 
Etkinlik, Paris'teki Centre de Reference de Pathologie 
Neuromusculaire'den Dr. Anthony Behin tarafından 
düzenlendi ve katılımcılar arasında Institute of Myology'den 
Dr. Andoni Urtizberea da bulunuyor. Aşağıdaki hasta desteği 
kurumlarından temsilciler hazır bulundu: Fransa'dan AFM 
Telethon, Birleşik Krallık'tan Muscular Dystrophy UK, 
Hollanda'dan VSN, İspanya'dan ASEM Federacion ve Ana 
Carolina Diez Mahou Fundacion. Aşağıdaki kişiler öğleden 
sonra oturumu sırasında sunum yaptılar: 

 
Dr. Behin, GNE miyopatisinin görülme sıklığı ve 
yaygınlığının yanı sıra, özellikle GNE miyopatisinin birçok 
ülkede son derece nadir olmayı sürdürdüğü ve Japonya, 
Orta Doğu, Hindistan, Roma ve Bulgaristan'da bazı gruplar 
olduğu şeklindeki genetik yansımalarına ilişkin güncel 
bilgilere dair bir sunum yaptı. Farklı ülkelerde epidemiyoloji 
ve hastalık öyküsü konusunda daha iyi bilginin olmazsa 
olmaz olduğunu vurguladı ve GNE miyopatisi sicilinin 
önemini vurguladı. 

Muscular Dystophy UK'nin Genel Müdürü Robert 

Meadowcroft, her nöromüsküler hastanın refahı için klinik ve 

arasında birleştirilmiş hizmetin önemini ele aldı. Hasta 

gruplarının klinik tarafından sağlanan bilgi ve tavsiyeler ile 

kombine hâlde kullanacağı, güçlükleri şahsen bilenlerin nasıl 

akran desteği sağlayabileceğinden söz etti. 
 

Patient Centered Solutions'tan Maryze Schoneveld van der 

Linde, çoğu zaman her ülkede hastalığa özgü hastalık kurumları 

bulunmayan nadir hastalıklar için iyi bir uluslararası hasta ağının 

önemini ele aldı. Ülkeye özgü nöromüsküler kurum VSN'nin 

parçası olma ve hastalığı için bir Uluslararası Dernek verme 

deneyimini örnek olarak verdi. GNE miyopatisi olanlar için 

kaynak ve destek sağlayabilecek bir yer olarak GNE myopathy 

International'a (www.gne-myopathy.org) atıfta bulundu. 
 

İtalyan GNEM Patient Advocacy Support Group'tan Valeria 

Pace, 

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

adresinden görülebilecek etkileyici bir video mesajı gönderdi. Bu 

toplantı, Valeria'nın benzer aile ve hastaların nöromüsküler hasta 

desteği gruplarıyla nasıl bağlantı kurabileceğini açıklamasıyla, 

gelecekte GNE miyopatisi olanlar için işbirliklerinin de başlangıcı 

oldu. 

Ultragenyx Pharmaceutical, nadir hastalıklardan etkilenen 

herkese adanmış yepyeni bir web sitesinin 

[www.ultrarareadvocacy.com] lansmanını yaptı. 

Ultragenyx'teki Hasta Desteği ekibi, nadir ve çok nadir 

hastalıklardan etkilenen bu hastalar, aileleri ve bakıcılarını 

eğitme ve destekleme konusunda tutkuludur. Yeni web sitesi 

aracılığıyla değerli kaynaklar bulabilir, nadir hastalıklarla 

yaşayanlardan haber alabilir ve Ultragenyx'in nadir hastalık 

hastası topluluğuna olan bağlılığı hakkında daha fazla bilgi 

alabilirsiniz. 
 

Destek ekibi, hastaların şirkete ilişkin görüşlerini anlamak ve 

temsil etmek için hasta kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktadır. 

Hizmet verdikleri topluluklara değerli bilgiler, eğitim 

materyalleri ve kaynaklar sağlamak için çabalamaktadırlar. 

Katkıları, Ultragenyx'in klinik geliştirme programlarına da 

rehberlik etmektedir. 
 

Lütfen Ultragenyx'in sağlık hizmetleri tavsiyesi sunmadığını 

unutmayın. Lütfen sağlık durumunuz hakkında spesifik 

sorularınız varsa tedavi eden hekiminize danışın. 

GNE miyopatisi için para toplama 
 

GNE topluluğunun etkin bir üyesi ile arkadaşları ve ailesi, önümüzdeki aylarda çeşitli mücadeleler üstlenme yoluyla 

hâlihazırda GNE miyopatisine destek için para toplamaktadır. Bu para toplama fırsatları ve nasıl bağışta bulunabileceğinize 

ilişki daha fazla bilgiyi altta bulabilirsiniz: 

Londra on Duatlonu: www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy 

Londra'dan Paris'e Bisiklet Yolculuğu: www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj 
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Hasta Desteği Zirvesi: 

“Miyopatiden Söz Edelim”  
– Barselona, İspanya 
 

Ultragenyx, ASEM ve Ana Carolina Diez Mahou 

Fundacion, 1 Ekim 2016'da Barselona'da bir Hasta 

Desteği Zirvesine sponsorluk ediyor.  
 

Bu bir günlük panel tartışması, yetişkin miyopati hastası 

topluluğundaki karşılanmamış ihtiyaç alanlarını 

öğrenmeye yardımcı olması için nöromüsküler hastalığı 

olan (özellikle yetişkin başlangıçlı miyopatiler) hastaları 

destekleyen bağımsız destek gruplarıyla GNE 

miyopatisi hastalarını bir araya getirecek. 
 

Bu etkinlik için kayıtlar artık kapanmış durumda, ancak 

günün etkinliklerine ilişkin bir bilgi güncellemesine 

GNEM-DMP haber bülteninin bir sonraki sayısında yer 

verilecek. 

pharmaceutical 

Ultragenyx'te 
Hasta Desteği 

Miyopatiden Söz Edelim 
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Remudy- Müsküler Distrofi Sicili (Japonya) 
En Kimura, Remudy'nin Yöneticisi, Ulusal Nöroloji ve Psikiyatri Merkezi (NCNP), Japonya 

 

Remudy-GNEM sicili (www.remudy.jp) 2012 yılında lansmanı gerçekleşen ve Japonya Ulusal Nöroloji ve Psikiyatri Merkezi tarafından 

yönetilen bir Japon ulusal GNE miyopatisi sicilidir. Sicil, TREAT-NMD'nin Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD) ve Spinal Müsküler Atrofisi 

(SMA) sicilleri ile aynı biçimi izlemekte ve hastaların kendilerinin bildirdikleri bir sicilden oluşmaktadır. Her sicil maddesi uzman hekim 

tarafından onaylanmakta ve ardından Remudy-GNE miyopati siciline girmeden önce tıp ve genetik profesyonelleri tarafından ikinci bir 

kontrol edilmektedir. Haziran 2016 itibarıyla 176 GNE miyopatisi hastası kaydedilmiştir ve kayıtlı olanların sayısı hâlen artmaktadır. Bu 

sicilde toplanan veriler, şu ana kadar bir uygunluk çalışmasında (GNE miyopatisi hastalarının kullandığı elektronik cihazların seçiminin 

değerlendirilmesi için önerilen bir projenin pratikliğinin değerlendirilmesi) ve ayrıca Araştırmacı tarafından başlatılan klinik çalışmalar için 

hasta alımında kullanılmıştır. 
 

Bugün Remudy'nin başında Dr. Madoka Mori-Yoshimura bulunmaktadır. Sicil ekibi, tüm anonim verilerimizin birleştirilebilmesi için GNEM-

DMP ile işbirliği içinde çalışmaktan mutluluk duymaktadır. Birleştirilen anonimleştirilmiş veri kümesi, GNE miyopatisi için tedavilerin klinik 

gelişimini ileriye taşımamıza yardımcı olacak güçlü bir veri kümesi oluşturacaktır. 

Remudy sicili yoluyla toplanan veriler, kapsamlı bir analizden geçirilmiş ve 2014 yılında “Nationwide Patient Registry for GNE myopathy in 

Japan” başlıklı bir makale hâlinde yayımlanmıştır. Dr. En Kimura, aşağıda bize bulgularının kısa bir genel görünümünü sunmuştur. 

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N ve diğ. (2014)  

Nationwide patient registry for GNE myopathy in Japan. 

Orphanet J Rare Dis 9:150  

Özet 

AMAÇ VE HEDEFLER: Bu çalışma, (1) klinik araştırma 
planlaması ve adayların alınmasını kolaylaştırma amacıyla 
GNE miyopatisi için ulusal çaplı bir hasta sicili geliştirmeyi ve 
(2) tedavi ve bakımı iyileştirme amacıyla hastalığı daha da iyi 
anlamayı hedeflemiştir. 

Her hasta için orijinal genetik analiz raporunun bir kopyası 

gerekti. 
 

SONUÇLAR: Remudy-GNE miyopati sicilini başarıyla 

oluşturduk. Hâlihazırda ülke çapında 121 hasta kayıtlıdır 

(yalnızca Japonya). Sicili oluşturmak için 73 ülkeden 100'e 

yakın hekim, sicil sorumlularıyla işbirliği yaptı. Sicildeki 

verilerin demografik analizi, ortalama başlangıç yaşının 27,7 

(+/-9,6 yaş) olduğunu ve sicildeki hastaların neredeyse 

%20'sinin (24/121) desteksiz yürüyebildiğini bildirdiğini 

gösterdi. İlk semptomlar fark edildikten sonra destekleyici 

aygıtlar kullanmaya başlamak ortalama olarak 12 yıl kadar 

sürüyor. 15 yılda hastalar tekerlekli sandalye kullanmaya 

başlıyor ve 20 yıldan sonra ambülasyon kayboluyor. İlk 

olarak geçmişte idiyopatik trombositopeni (kanama 

olasılığının artmasına yol açan düşük trombosit düzeyi) 

öyküsü ve/veya komplikasyonu olmuş 3 hastada eşlik eden 

olağandışı semptomlar gözlendi. Bu çalışmadaki ilerlemeyi 

toplulukla paylaşmak için, düzenli olarak haber bültenleri 

yayımlandı ve bu bültenlere Nobel Pharma'nın Japonya'daki 

yeni GNE miyopatisi klinik araştırmalarıyla ilgili bilgiler de 

bulunuyordu. Haber bültenleri, yürüyemeyen hastalarda 

solunum yetersizliği için solunum değerlendirmesi ve 

bakımının önemine dikkat çekecek bir ortam olarak işlev 

gösterdi. 

 
 

SONUÇ: Japon Remudy GNE miyopatisi sicili, hastalığın 

doğal öyküsü hakkında bilgi edinmek ve GNE miyopatisi 

hastalarını klinik araştırmalara almak için yararlı bir araçtır. 

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

YÖNTEMLER: Ulusal Nöroloji ve Psikiyatri Merkezi (NCNP) 
Ulusal Merkez Hastanesi'ndeki genetik olarak teyit edilmiş 
GNE miyopatisi hastalarının tıbbi kayıtları, hastalığın şiddeti 
ve ilerlemesini yansıtan veri elde etme amacıyla retrospektif 
olarak incelendi. Ayrıca Müsküler Distrofi Sicili'ndeki (Remudy) 
distrofinopati hastalarının ulusal sicilinin veri sayfasındaki 
maddelere de başvurduk. Sicil sayfası için seçilen maddeler 
arasında yaş, cinsiyet, başlangıçtaki yaş, geçmiş öykü ve 
komplikasyonlar, aile öyküsü, kilo ve boy, kas biyopsisinin 
patolojik bulguları, kavrama gücü, yürüme becerisi, solunum 
işlevi, kardiyak işlev, yaklaşan klinik araştırmalara katılma 
isteği ve hasta derneklerine katılım yer almaktadır.  
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Yuriko Oda - Şu Ana Kadarki Yolculuğum 
 

Editörün takdimi: Yuriko Oda, Japon hasta kuruluşu 'Distal Miyopati Hastaları Derneği'nin (PADM) 

başkanı ve aynı zamanda TREAD-NMD Yürütme Kurulu'nun bir üyesidir. Yuriko, YouTube 

topluluğunun etkin bir üyesidir, kendi kanalına sahiptir 

(www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q) ve buraya bir dizi video yüklemiştir 

(İngilizce altyazılı). Bu videolar GNE miyopatisi hastalarının karşılaştığı çeşitli gündelik sorunları 

ele almaktadır. Bunlar arasında uçağa binme, trenle yolculuk etme gibi etkinlikler ve ayrıca meyve 

seçme gibi basit şeyler de bulunmaktadır. Yuriko, hevesli bir gezgindir ve boş zamanının çoğunu 

yalnızca Japonya'daki değil, tüm dünyadaki nöromüsküler hastalık hastalarının yaşayacağı 

engelsiz ve erişilebilir bir ortamın oluşturulmasını desteklemeye ayırmıştır. Yuriko aşağıda 

deneyimlerini ve yaptığı harika işleri paylaşmaktadır. 

Aşağı yukarı 20 yaşındayken bacaklarımda bazı anormal değişiklikler hissetmeye başladım. Bu, 

Üniversitede son sınıf öğrencisi olduğum 2002 yılındaydı. O noktada bana Kemik Vakuollü Distal 

Miyopati (bugün GNE miyopatisi olarak da biliniyor) tanısı kondu. Tanı bulunmadan önce 

bacaklarımda hissettiğim değişikliklerden dolayı her zaman kendimi suçluyordum. Bunun tembel 

olduğumdan kaynaklandığını düşünüyordum, ama oysa yüzme, köpeğimi gezdirme ve merdiven 

çıkma gibi işler yapıyordum. Açıkçası, tanım onaylandıktan sonra çok rahatladım, çünkü doktorlar 

bana bunun genetik bir hastalık olduğunu açıkladı. 

2005'teki 25. doğum günümden hemen önce, aile planlaması ve kas 

zayıflığının ilerlemesini görüşmek üzere doktoruma gittim. GNE 

miyopatisinin resesif bir hatalık olduğu, çocukların hastalıktan 

etkilenmesinin küçük bir olasılık olduğu, zira bunun 'otozomal resesif' 

bir hastalık olduğu konusunda bilgilendirildim. Diğer bir deyişle, bunun 

söz konusu olması olağanüstü ölçüde düşük bir olasılık olurdu. 

Doktorum tarafından bana, hastalığım nedeniyle çocuk doğumunun 

daha güç olacağı, zira hastalığın vücudumun belli kısımlarında ilerlediği 

bilgisi verildi. Bu nedenle erkek arkadaşım ben, geç kalmaktansa bir an 

önce evlenerek çocuk yapmaya karar verdik. Ertesi yıl oğlum Eiichi 

doğdu. Çocuğumu büyütmek zorlayıcı olsa da, başkalarının yardımı 

sayesinde bunu yapabildiğim için gerçekten minnettarım. İnsanlara olan 

minnetimi unutmaz ve mutlu olursam, her türlü zorluğun üstesinden 

gelebileceğime inanıyorum. Havaii'de plajda. 2015'te oğlum Eiichi ve ben. 

PADM'yi oluşturma 
PADM (www.npopadm.com), 1 Nisan 2008'de kâr amacı 

gütmeyen bir kuruluş olarak hastalar tarafından kuruldu ve 9 

yıl sonrasında bugün (tamamı hasta olan) 128 üyeye 

sahibiz. PADM, büyük ölçüde GNE miyopatisi tedavisindeki 

araştırmalar konusunda iyi haberler almaya başladığımız 

zaman kuruldu, çünkü daha önce hastalığım için tedavi veya 

ilaca yönelik olası bir bileşik yaklaşımı yoktu. Birkaç Japon 

grubu bu noktada bir araya gelmeye ve sesimizi 

duyurabilecek bir grup oluşturmaya karar verdi: PADM. 

PADM'nin ana hedefi, örneğin bugün GNE miyopatisini 

etkileyen çeşitli sorunlar konusunda endüstri ve devletle 

birlikte çalışarak 'gelecek' için bir umut olmaktır (engelli 

insanların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak, engelsiz, 

ilgili, gerçek bilgiler).  Ayrıca gelecekte karşılaşabilecekleri 

sorunlar (gelecekteki ilaçlara erişim, nadir hastalık ağlarının 

oluşturulması). Memleketim olan Japonya'da önde gelen 

nörolog Dr. İchizo Nishino GNE miyopatisi araştırmalarının 

başını çekiyor ve hastalıkla ilgili ilaç geliştirilmesi konusunda 

öncü durumda. İnsanların hastalığımıza şifa bulmak için bir 

şeyler yapıyor olduğunu bilmek bana ileriye bakacak bir 

şeyler verdi. 
 

 

Başarı 
 
Geçtiğimiz 9 yıl boyunca sıkı bir çalışma yürüttük ve 
başarılarımızdan gurur duyuyoruz. Bu sonuçlardan biri de, 14 
Ağustos 2009 tarihinde Nobelphama Co, Ltd. adlı ilaç şirketinin 
NEDO (Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kurumu) 
tarafından pratik kullanım için DMRV (GNE Miyopatisi için 
Japonya'daki bir diğer ad) terapötik maddesi geliştirme 
çalışmalarına başlamak üzere bir hibe almış olmasıdır. Bu, 
Ultragenyx Pharmaceutical Inc ve Nobelpharma Co., Ltd. 
bünyesinde gerçekleşmekte olan mevcut çalışmaların yolunu 
açmıştır. Bu etkinliklerin ortasında, amacımızın medyada yer 
bulması sayesinde varlığımızı daha geniş bir ölçekte ilan 
edebilmiş bulunuyoruz. İlaç şirketlerinin GNE miyopatisi için 
potansiyel olarak bir ilaç üretme konusuna ilgi göstermiş 
olmasından dolayı memnun olduk. 
 
 

Etkinlik 

Şu anda Japonya'da GNE miyopatisi tanısı konmuş 300 hasta 
bulunmaktadır. Hastalığımız nadir görülen bir hastalıktır, yani 
dünya genelinde etkilenen yalnızca birkaç kişi vardır ve bu 
konudaki araştırmalar son derece karmaşık ve pahalıdır. 
Hastalar olarak, en azından distal miyopati konusundaki durumu 
değiştirmek için bir şey yapmamız gerektiğini hissettik. Halktan 
amacımızı destekleyen imza toplamak dışında, sempozyumlar, 
toplantılar ve yuvarlak masa konferansları da düzenledik. Nisan 
2008'den bu yana kampanya yapıyoruz ve Mayıs 2014'te 2,04 
milyon imzaya ulaştık. Bu imzalı dilekçe, Japonya Sağlık, 
Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın çeşitli görevlilerine teslim edildi. 
Bunun sonucu olarak, distal miyopati 2015 yılında Japonya'da 
belirlenmiş bir nadir hastalık olarak tescil edildi. PADM, klinik 
araştırma ve tedavi geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. Bu 
alanda bir fark yaratmak için çok çalışıyoruz ve diğer grup ve 
kuruluşların işbirliğine de açığız, zira birlikte daha güçlüyüz ve bir 
şifa bulabiliriz. 

MRCC-UX001-00001 
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NPO法人PADM遠位型ミオパ千一患者会 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q
http://www.npopadm.com/
http://www.enigata.com/
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Yuriko Oda - Şu Ana Kadarki Yolculuğum - 
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Sonraki Adımlar 

PADM olarak biz, yalnızca GNE miyopatisi hastaları için değil, 

aynı zamanda tüm diğer türdeki hastalar için de güçlükler ve 

engellerimizin üstesinden gelmeyi arzu etmekteyiz. Etkinliklerimizi 

sürdüreceğiz ve hedeflerimizden bazılarına çoktan ulaşacak kadar 

şanslıyız. Biz (hastalar) ilacı alabilmiş olsak, kanaatimce yalnızca 

DMRV için değil, diğer nadir hastalıklar ve hastalığı olan herkes 

için de umut ışığı olacaktır. Tıp uzmanları çarpıcı ilerlemeler 

kaydetmektedir ve araştırmacılar tedaviyi bulacaktır. Nadir 

hastalık sistemini değiştirebileceğimize yönelik inancımızı şiddetle 

sürdürürken, bilinçlendirme ve bilimsel atılımı destekleyebilecek 

etkinliklerin de uygulamaya konmasını teşvik etmekteyiz. Kendi 

adımıza, bu hareketin akan bir nehir gibi sürekli olacağı 

umuduyla, tıp sistemini ve bunu düzenleyen yasaları değiştirmeye 

yönelik çabalarımız konusunda ihtiyatlı olmayı sürdüreceğiz. Bilim 

insanlarının kısa bir süre içerisinde bir tedavimizin olmasına 

yardımcı olacağını ve umut ediyoruz ki bunun da hastalığımızın 

üstesinden gelmemize yardımcı olacağını beklemekteyiz. 

PADM, 2015'ta Google Impact Challenge'da büyük ödülü aldı. 

Bu yarışmanın amacı, dünyayı değiştirecek bir fikri ve 

imkansıza yönelik sağlıklı bir umarsızlığı olan girişim ekiplerini 

ödüllendirmek. Geçtiğimiz yıl da Kenya'da düzenlenen ve 

Başkan Obama'nın da katıldığı 6. Küresel Girişimcilik 

Zirvesine katıldım. 

 

İlerleme 
 

4,5 santimetre veya 1,8 inç - Bu sayıların ne anlama geldiğini 

biliyor musunuz? Bu, tekerlekli sandalyemde yolculuk ederken 

kendi başına aşamadığım bir basamağın yüksekliği. 10 yıl 

önce sağlıklı bir insanken, bir gün tekerlekli sandalyede olma 

sıkıntısını çekmek zorunda kalacağımı asla hayal etmezdim. 

Yalnızca Japonya'da 2 milyonun üzerinde tekerlekli sandalye 

kullanıcısı var ve bu vakaların çoğunda bu insanlar dış 

dünyada tekerlekli sandalye erişiminin olmaması nedeniyle 

temelde evlerine bağlı durumda. Evlerinin içinde bile çoğu 

daha küçük bir yaşam alanına bağlı durumda. Bilinmeyen bir 

yere yolculuk, bolca araştırma, dikkatli planlama ve her 

şeyden önce cesaret gerektirir. Bu sorunla başa çıkmanın 

yollarından biri de, tekerlekli sandalye kullanıcısının halka açık 

alanlardaki erişilebilirliği açıkça görmesine olanak sağlayacak 

interaktif bir harita oluşturmaktır. Deneyimlerimizi 

paylaşmamıza ve dış dünyayı keşfedebileceğimiz sanal bir 

işaret direği yaratmamıza olanak sağlayacaktır. Tekerlekli 

sandalye kullanıcıları, bebekli anneler, yürüteç kullanıcıları ve 

yaşlılar için yararlı, pratik ve ayrıntılı bilgilerdir. 

Bu insanların hemen hepsi tek 

başlarına dışarı çıkamıyor. Dünyanın 

dört bir yanından, daha iyi bir dünya 

yaratmak isteyen ve çeşitlilik 

gösteren insanlardan oluşan bir insan 

grubuyla işbirliği yapmak istiyoruz. 

Lütfen Engelsiz Harita Projesini 

(www.b-free.org/english/) 

destekleyin. Bizim için hem büyük 

hem de küçük engelleri kaldıracaktır. 

NHK World'deki “Women of Vision” 

programına çıktık. Video İngilizce. 4,5 

santimetre size önemli gelmeyebilir, 

ancak tekerlekli sandalye kullanıcıları 

için bütün dünya demektir. 

Nobelpharma Yönetim Kurulu Başkanıyla. Bay Shiomura, meslektaşları, Dr. Nishino ve 

bazı PADM üyeleri 

His 
22 yaşımdayken bana GNE miyopatisi tanısı kondu. Yıkıcı bir 

haberdi, ancak pozitif bir bakış açısına sahip olmayı, 

yaşamımı sonuna kadar yaşamayı ve mutlu kalmayı 

öğrendim, çünkü birçok etkinliğe katılabilirim. Elektrikli 

tekerlekli sandalyede hayatımı yaşamak bazen zor oluyor. 

Kaslarım giderek zayıflıyor. Artık elektrikli bir tekerlekli 

sandalye olmadan hareket edemiyorum. Mutlu olan 

insanların başkalarına katkıda bulunacak bir yaşam 

sürebileceği kanaatiyle her şeye meydan olmaya kararlıyım. 

TREAT-NMD Yürütme Kuruluna katıldım, çünkü birlikte 

çalışarak nöromüsküler topluluğundaki hastalara fayda 

sağlayacak yeni bir tedavi gelişimini teşvik etmeye ve 

desteklemeye yardımcı olabileceğimize yürekten inanıyorum. 

Kocam ve ben, ikinci kitabım için bir 

fotoğraf çekimi için 2015 yılında 

Üniversitemde 

Öykümü okumaya zaman 
ayırdığınız için teşekkür 
ederim. 
 
Yuriko, Yoichi ve Eiichi. 

GNEM-DMP haber bülteninin bir sonraki sayısında öykünüzü paylaşmak isterseniz, lütfen HIBM@treat-nmd.eu 

adresinden sicil görevlisiyle iletişime geçin. 
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Kızımın düğününde ailemle. 2013 

Tokyo'da Ultragenyx İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emil Kakkis 

ve PADM üyeleriyle. 2014 
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