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Благодаря на всички Вас за подкрепата и за Вашия принос към GNEM-DMP. С 
Ваша помощ проектът продължава да се подобрява и да се развива, което не 

може да се случи без Вашия дългосрочен принос. 2016 е страхотна година и сме 
постигнали огромен напредък. Надяваме се, че 2017 г. ще ни донесе още по-

добри новини и научен пробив. 
 

В това 6-то издание на 
Бюлетина на GNEM-DMP: 

 

• Годишен симпозиум по GNE миопатия на NDF (HIBM) - Обратна връзка 

• Среща на върха за застъпничество за пациентите с GNE миопатия - 

Обратна връзка 

• Историята на GNE миопатия - Хронология на ключови събития 

• Съобщение на Ultragenyx: Оттегляне на Заявлението за разрешение за 
употреба за ацетилневраминова киселина с удължено освобождаване 
(Ace-ER) в Европейския съюз (ЕС) 

• Избор на храни и добро здраве 

• История на участник: „Моето пътуване до този момент“ - Русхаб Десаи 

(Rushabh Desai) 

 
За да се присъедините към Регистъра на пациентите с GNE, моля, посетете: www.gnem-dmp.com 

За повече информация за GNEM-DMP, пишете на: GNEM@treat-nmd.eu 
За повече информация относно Ultragenyx Pharmaceutical Inc., моля, посетете: www.ultragenyx.com/patients/gnem 

За повече информация относно TREAT-NMD, моля, посетете: www.treat-nmd.eu 

С пожелания за добро здраве, щастие и 
успех през 2017 г. 

Изображение на кея в Нюкасъл, Обединеното кралство. Градът, където е базиран екипът за търсене на лечение GNEM-DMP.   

https://www.gnem-dmp.com/
mailto:GNEM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/patients/gnem/
http://www.treat-nmd.eu/


  
 

 
 

 

ГОДИШЕН СИМПОЗИУМ ПО GNE МИОПАТИЯ (HIBM) 
НА NDF 

31 август - 1 септември 2016 г. @UCLA 

NEUROMUSCULAR 
DISEASE FOUNDATION 

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ УСИЛИЯ ЗА НАМИРАНЕ НА 
ЛЕЧЕНИЕ ЗА НЕВРОМУСКУЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ  

Приблизително 40 души, включително пациенти с GNE миопатия, болногледачи, членове на борда на NDF, учени и 
доставчици на здравни услуги, се събраха на 31 август 2016 г. в Лос Анджелис за годишния симпозиум. Сутрешната сесия от 
Ден 1 бе предавана на живо чрез Facebook страницата на NDF и включваше следните презентации: 

• Д-р Мадхури Хедж (Madhuri Hegde) от Emory Genetics 
направи презентация, чийто основен фокус беше 
анализът на ДНК-тестове и мутации при GNE миопатия. 

• Д-р Анди Кожелник (Andy Kogelnik) от Отворения 
институт по медицина (Open Medicine Institute, OMI) 
представи дискусия на тема „Таргетна медицина, 
колаборация и геномика в дигиталната ера“, 
подчертавайки възможностите на OMI да събират и да 
изследват проби от цял свят. 

• Д-р Стан Кролчик (Stan Krolczyk) от Ultragenyx направи 
преглед на дизайна за две текущи проучвания на 
Ultragenyx: от фаза 2 и от фаза 3, които имат за цел да 
се определи безопасността и ефективността на 
ацетилневраминова киселина (сиалова киселина) с 
удължено освобождаване при амбулаторни пациенти с 
GNE. 

• Д-р Мариян Хюйцинг (Marjan Huizing) от Националния 
институт за здраве (National Institutes of Health, NIH) 
проведе дискусия за клиничните проучвания на ManNAc, 
отбелязвайки, че набирането на участници във фаза 3 от 
проучването се очаква да започне през 2017 г. 

 
• NDF обяви колаборация с д-р Джери Мендел (Jerry Mendell) 
от Националната детска болница (Nationwide Children’s 
Hospital) в Кълъмбъс, Охайо, за започване на пред-
изследователска работа по ново лекарство в областта на 
генната терапия, насочена към GNE миопатия. 

• Д-р Кармен Бертони (Carmen Bertoni) направи преглед на 
генната терапия и редактирането на гени. 

Следобедната сесия в Ден 1 включваше свободни сесии за 
учени; модератор беше д-р Джон Хакими (John Hakimi). 
Сесиите на пациентите бяха водени от д-р Гретхен Кубаки 
(Gretchen Kubacky, PsyD.), доктор по психология, а сесиите за 
болногледачи бяха водени от Джуди Клингман (Judy Clingman, 
MFT), семеен и брачен терапевт. 

Сутрешната/следобедната сесия в Ден 2 на симпозиума 
включваше работилници, посветени на инструкции за 
адаптивна йога, масаж, стречинг и хранене, водени от Марк 
Клементс (Mark Clements) и Замия Коен (Zamia Cohen). 

За повече въпроси относно NDF, моля, посетете:  
www.curehibm.org 

 
 
 
 

 
 

 

Срещата на върха имаше двойна цел; на първо място за пациентите, да споделят своите знания и опит, за да се осигури по-добро разбиране на 
нуждите на пациентите с GNE миопатия. И на второ място, да се подпомогне изграждането на мрежи, така че повече застъпнически групи да имат 
по-добра свързаност помежду си и по-голяма ангажираност в подкрепа на пациентите и семействата. 

Имаше представители на пациентите от следните страни и региони: Северна Ирландия, Обединеното кралство, Нидерландия, острови Реюнион, 
Испания, Япония, Германия и Италия, както и от следните пациентски организации за застъпничество: Фондация за невромускулни заболявания 
(Neuromuscular Disease Foundation, NDF) в САЩ, Асоциация на пациентите за дистални миопатии (Patients Association for Distal Myopathies, PADM) в 
Япония, Associazione Gli Equilibristi в Италия, и Federación de Enfermedades Neuromusculare (АСЕМ) в Испания. 

В презентацията си Д-р Беин (Behin) от Centre de Reference de Pathologie Neuromusculaire в Париж представи настоящото разбиране за GNE 
миопатия. Моника Суарес Фелгеросо (Mónica Suárez Felgueroso) направи преглед на дейностите на Federación ASEM за пациенти с невромускулни 
заболявания в Испания. Юрико Ода (Yuriko Oda) разказа за създаването и развитието на PADM, която обслужва 100 души с GNE миопатия в Япония 
и провежда срещи шест пъти годишно. 

Пациентите, присъстващи на срещата на върха, усетиха каква огромна стойност има в това да са свързани с други пациенти и семейства с GNE 
миопатия, като същевременно предостави благоприятна възможност за споделяне на опит и предложи подкрепа на други, които споделят същото 
рядко заболяване. През целия ден пациентите споделяха личните си преживявания от пътувания, с подробно описание на предизвикателствата, с 
които се сблъскват пациентите, семейството и болногледачите, когато живеят с това заболяване. А именно, трудностите при идентифициране на 
безвъзмездна финансова помощ (за неща като адаптация в домашни условия, и др.), достъпът до допълнителни грижи/подкрепящи услуги и какви 
са разликите във всяка страна. 
Тази среща е част от продължаващите сътрудничества между пациенти, пациентски организации и индустрията, в опит да бъдат насърчени 
пациентите с GNE миопатия и техните семейства да се свързват с групи за застъпничество на пациенти с невромускулни заболявания. Такова 
повишено ниво на отворена комуникационна свързаност/отношения/партньорство между пациент и пациентски организации на свой ред ще 
доведе до пациенти, които получават правилната грижа и подкрепа. Моля, свържете се с patientadvocacу@ultragenyx.comза допълнителна 
информация. 

Като участник в регистъра на GNEM-DMP, Вие ще получавате автоматично уведомление за предстоящи събития, като например срещата на върха 
за застъпничество за пациентите. Ако имате диагноза GNE миопатия (известна също като HIBM, DMRV, QSM, миопатия тип Нонака или IBM тип 2), 
но все още не сте се регистрирали, можете да го направите, като посетите уеб сайта на проучването (www.gnem-dmp.com) и, изпълнявайки 
няколко прости стъпки, за да завършите регистрацията.  

На 1 октомври 2016 г. в Барселона, 
Испания, Ultragenyx домакинства среща на 
върха за застъпничество за пациентите, 
която събра на едно място пациенти, 
болногледачи и пациентски организации за 
застъпничество. 

 
Нека да поговорим 
за миопатията 

Среща на върха за застъпничество за пациентите с GNE 
миопатия - Барселона, Испания 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
mailto:patientadvocacy@ultragenyx.com
http://www.gnem-dmp.com/


 

 
 

 
Историята на GNE миопатия – Хронология на ключови събития досега 

 

Въведение от редактора: Д-р Зоар Аргов (Zohar Argov) е световно известен невролог и професор 
(почетен член) на Hadassah-Hebrew University Medical Centre в Йерусалим, Израел, с дългогодишен 
интерес към мускулните нарушения. Той е човекът, описал за първи път GNE миопатия (по това 
време наричана квадрицепс щадяща миопатия или миопатия с телца на включване) при еврейски 
пациенти през 1984 г. Д-р Аргов е също така специален съветник по медицинските въпроси на 
главния изпълнителен директор на Bioblast Pharma и е ръководител на научноизследователски 
програми за разработване на по-добри терапии за редки заболявания. През 2014 г. д-р Аргов 
публикува своя личен преглед на историята и текущото състояние на GNE миопатията, което обхваща 
неговия 35-годишен опит в областта на невромускулните заболявания, започнал от наблюдение на 
един лежащо болен пациент и достигнал до съвременните постижения.  

Д-р Зоар Аргов 
Пътуването към идентификацията на GNE миопатията започва през 1979 г., след като д-р Аргов се връща от Нюкасъл на Тайн (градче в 
Обединеното кралство, където е базиран екипът за търсене на лечение GNEM-DMP), където изкарва стипендия, спонсорирана от Световната 
здравна организация (СЗО), в Muscular Dystrophy Laboratories под ръководството на Лорд Джон Уолтън (John Walton) и професор Франк Масталия 
(Frank Mastaglia). Хронологията, представена по-долу, прави преглед на ключови стъпки в откриването и развитието на GNE миопатия от гледна 
точка на д-р Аргов. 
Адаптирано от; миопатия: лично пътуване от наблюдение на един лежащо болен до терапевтични изпитвания, Zohar Argov, Acta Myol. 
октомври 2014 г.; 33 (2): 107-110. 
1979 г. Скоро след завръщането си от Израел (след 

стипендиантската програма от СЗО в 
Обединеното кралство), д-р Аргов се запознава с 
хоспитализиран мъж в инвалидна количка, на 
възраст около 60 години, когото той наблюдава, 
докато играе с внучката си. Мъжът, седнал в 
инвалидната количка, е можел да изпъва краката си 
право напред (хоризонтално), като същевременно 
подкрепя тежестта на внучката си, която седи 
върху долната част на крака му (в близост до 
глезените). Д-р Аргов отбелязва, че това е една 
твърде необичайна активност за лице с 
прогресивна миопатия, тъй като тези действия 
изискват основна сила в квадрицепсите (обикновено 
мускулите, които първи биват засегнати от 
редица мускулни дистрофии и придобити 
миопатии). 

 1984 г. Д-р Аргов публикува откритията си в специален брой 
(известен като юбилеен сборник) на Journal of Neurological 
Sciences (в чест на заминаването на Лорд Уолтън от 
Нюкасъл за Оксфорд). До 1984 г. общо 27 пациенти са били 
с диагностицирани с QSM. През следващите две 
десетилетия е имало съобщения за пациенти, които се 
лекуват в клиники по света с подобно нарушение и поради 
наличието на прилики между QSM и спорадична миопатия 
с телца на включване (IBM2), заболяването започва да се 
нарича наследствена миопатия с телца на включване 
(hereditary inclusion body myopathy, HIBM). Почти по същото 
време, д-р Икуя Нонака (Ikuya Nonaka) идентифицира и 
публикува доклад за японски пациенти с нов вид дистална 
миопатия. По-късно двете състояния са обединени под 
общо име на заболяването. 

 

 

Местоположение на 
четириглавия 
мускули в 
човешкото тяло 

   

Лорд Джон Уолтън от 
Дечант (16 септември 1922 
г. - 21 април 2016 г.) е 
британски невролог, 
академик и доживотен член 
на Камарата на лордовете 

1982 г. Три години след първото откриване на този 
уникален синдром, д-р Аргов идентифицира 9 
пациенти с това, което в наши дни се нарича 
квадрицепс щадяща миопатия (quadriceps sparing 
myopathy, QSM). Всички идентифицирани пациенти 
са от еврейско-ирански (персийски) произход и 
всичките са имали и двете от следното: 1) поява на 
миопатия като възрастни и 2) биопсия, която е 
показала различен брой мускулни влакна, 
съдържащи „обримчени вакуоли“ (площ с вакуоли 
(площ на патологични изменения на мускулните 
влакна). Съобщение за това е направено чрез откъс 
по време на съвместна израелско-италианска среща 
в Тиберия (Израел). 

 1995 г. Разбирането, че HIBM е не само уникална клинична 
диагноза, а на практика добре дефинирано генетично 
заболяване само по себе си, се постига чрез работата, 
извършена от д-р Стела Митрани-Розенбаум (Dr Stella 
Mitrani-Rosenbaum), която към онзи момент отговаря за 
Звеното за молекулярна диагностика в Hadassah Hebrew 
University Medical Centre, Израел. Д-р Аргов продължава да 
работи съвместно с д-р Митрани-Розенбаум, която до 
1995 г. успява да свърже заболяването, познато като 
персийско-еврейска QSM, с конкретен генетичен дефект в 
генома (хромозома 9). 

 

 

Ислямска 
република Иран е 
суверенна държава 
в Западна Азия 

  

 

Д-р Стела Митрани-Розенбаум. Главен 
изследовател, Goldyne Savad Institute of 
Gene Therapy 
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1996 г. Като пряк резултат от работата на д-р Стела 

Митрани- Розенбаум се провежда специална среща 
в Наполи, Италия, на която диагностичните 
критерии (заложените стандарти, които 
определят заболяването като HIBM, въз основа на 
специфичните генетични характеристики) и за 
тази рецесивна миопатия е създадена от група 
експерти от цял свят и е публикувана в специален 
брой на италианското списание; Acta Myologica. 

 2014 г. От първоначалното откритие д-р Аргов през 1979 г. това 
нарушение е обозначавано с множество исторически 
имена, които продължават да се използват и днес от 
изследователските групи по цял свят. Това създава все по-
голямо объркване за клиницисти, пациенти и 
изследователи, в резултат на което консорциум 
(включително д-р Аргов) предложи заболяването да се 
преименува на „GNE миопатия“. Надеждата е, че това 
наименование в крайна сметка ще се възприеме като 
единствения термин, използван за това състояние по цял 
свят. 

 

 

  Други наименования на GNE миопатия 
Въпреки че най-често се нарича GNE миопатия 
или наследствена миопатия с телца на 
включване (HIBM), това мускулно заболяване 
може да се срещне и като: 

Дистална миопатия с обримчени вакуоли 
(Distal Myopathy with Rimmed Vacuoles, 
DMRV) 

Квадрицепс щадяща миопатия (Quadriceps 
Sparing Myopathy, QSM) 

Наследствена миопатия с телца на 
включване тип 2 (Hereditary Inclusion Body 
Myopathy Type 2, HIBM2) 

Миопатия с телца на включване тип 2 
(Inclusion Body Myopathy Type 2, IBM2) 

Миопатия тип Нонака  

 

2001 г. Айрис Айзенберг (Iris Eisenberg), докторант в 
лабораторията на проф. Митрани-Розенбаум, 
идентифицира мутации в кодирането на гена, 
наречен „N-ацетилглюкозамин епимераза / N-
ацетилманозамин киназа“ (с термина GNE) като 
дефекта, причиняващ заболяването. Това 
откритие послужи като инструмент за 
определяне, че заболяването дистална миопатия с 
обримчени вакуоли (distal myopathy with rimmed 
vacuoles, DMRV) или миопатия тип Нонака в Япония 
в действителност е същото състояние като HIBM. 
След откриването на гена, клиничното описание на 
пациенти с „HIBM/DMRV“ от редица страни по 
целия свят сега могат да бъдат потвърдени чрез 
генетичен тест за молекулярна идентификация 
(към днешна дата има над 150 болестотворни 
мутации). 

 
2016 г. 

Д-р Аргов продължава да работи в тясно сътрудничество 
с изследователи и пациентски организации, посветени на 
разработването на лечение за GNE миопатия. Той е бил 
главен изследовател в рандомизирано, контролирано 
проучване от фаза 2 на ацетилневраминова киселина с 
удължено освобождаване. 
Д-р Аргов също така предоставя консултации за 
Ultragenyx, които в момента провеждат предварително 
изпитване за терапия на това състояние. С това той се 
надява, че „коридор на наблюдение“ през 1979 г. ще доведе 
до скорошна терапия. 

Ultragenyx обявява оттегляне на Заявлението за разрешение за употреба за 
ацетилневраминова киселина с удължено освобождаване (Ace-ER) в Европейския 
съюз  
На 11 ноември 2016 г. - Ultragenyx Pharmaceutical Inc. обявява, че оттегля своето условно Заявление за разрешение за 
употреба (ЗРУ) от Европейската агенция по лекарствата (European Medicines Agency, ЕМА) за ацетилневраминова 
киселина с удължено освобождаване (Ace- ER) за лечение на възрастни пациенти с GNE миопатия. Условно одобрение е 
обозначение, използвано в Европейския съюз, което позволява лекарства за сериозни нарушения да бъдат 
предоставени за употреба от пациентите, докато бъдат завършени потвърдителните проучвания. Условното ЗРУ се 
основава на данни от проучване от фаза 2 на дружеството, чийто първоначален дизайн не е за проучване с регистрация. 
По време на заседание на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (Committee for Medicinal Products 
for Human Use, CHMP), СНМР посочи, че проучването от фаза 2 се насърчава, но към онзи момент не предостави 
достатъчно доказателства в подкрепа на одобрение. Ultragenyx възнамерява да получи допълнителни данни за 
ефикасността от своето глобално проучване от фаза 3, записването в което е приключило, за да се потвърдят ефектите 
на Ace-ER, и планира да подаде ЗРУ за пълно одобрение, след като данните от това проучване станат достъпни през 
втората половина на 2017 г. Няма последствия за пациентите, които понастоящем участват в проучвания с Ace-ER. 
„Нашето проучване от фаза 3 следва установения график и има за цел да потвърди обнадеждаващите 
резултати, наблюдавани в проучването от фаза 2, чрез по-голямо изпитване с първична крайна точка и период 
на плацебо, който продължава през целия срок на 48-седмичното проучване,“ каза д-р Емил Д. Какис, д.м.н. (Emil D. 
Kakkis, M.D., Ph.D.), главен изпълнителен директор и президент на Ultragenyx. „Ние сме решени да предоставим тази 
потенциална терапия на пациентите, засегнати от това прогресивно и инвалидизиращо мускулно заболяване.“ 

Пълно съобщение за медиите: (www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=998999) 
Ако имате някакви въпроси относно това съобщение, моля, свържете се с екипа по проучването на gnem@treat-nmd.eu 
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Избор на храни и добро здраве 
 
Въведение 
Заболяването от рядко невромускулно състояние като GNE миопатия оказва с течение на времето въздействие върху някои аспекти на ежедневния живот. Всички 
възрасти имат различни потребности от хранене и физическа активност, тъй като техният живот и тяло се променя, поддържането на здравословни навици е важен начин 
за поддържане на добро здраве и Ви позволява да се чувствате най-добре. Хората с GNE миопатия имат същите хранителни потребности като останалата част от 
населението. В клинични условия често се задава въпросът какво представлява здравословното хранене? За да се опитаме и да отговорим на този въпрос, съставихме 
това кратко ръководство, което може да Ви е от полза - моля, имайте предвид, че това не е медицинска консултация. 

Ползите от консумацията на здравословна балансирана диета и поддържането на стабилно телесно тегло са добре документирани, те помагат да се максимизира както 
умственото, така и физическото благосъстояние. Това може да предотврати недохранване във всички форми: затлъстяване, наднормено тегло и поднормено тегло и 
помага за защита срещу незаразни заболявания, включително диабет, сърдечно-съдови заболявания, инсулт, някои видове рак и остеопороза. 
Може да искате да знаете къде попадате в диапазона на теглото, за да 
определите дали бихте искали или не да промените Вашата диета, да 
напълнеете/отслабнете или да поддържате теглото си с намаляване на 
мобилността. Обща мярка, използвана от здравните специалисти за тази 
цел, е индексът на телесна маса (ИТМ: тегло (кг)/ ръст (m)2), и докато това е 
полезно за някои, може да има по-надеждна мярка, например обиколка на 
талията, за хора, които разчитат често на средства за придвижване2. Моля, 
консултирайте се с Вашия лекар или специалист диетолог, който ще може 
да Ви посъветва какво е най-подходящо за Вас. 

Какво е здравословно и балансирано хранене? 
Поддържането на здравословно телесно тегло, казано по най-опростен 
начин, означава, че трябва да изразходваме толкова енергия, колкото 
консумираме. Ако искате да отслабнете, трябва да изразходвате повече 
енергия, отколкото консумирате. Ако желаете да наддадете на тегло, 
трябва да консумирате повече енергия, отколкото изразходвате. 
Ръководството Eatwell 3 (фигура 1) е визуален наръчник, чрез който се 
описват пропорциите на петте основни групи храни, които трябва да се 
консумират в течение на деня, за да можете да постигнете здравословна 
диета. Ръководството е разработено от Public Health England въз основа на 
задълбочени изследвания от редица научни комисии (COMA, SACN) с цел 
разпространяване на информация за храненето, предимно за населението 
на Обединеното кралство4. Съветите може да се различават незначително 
за различните държави, но като цяло основните насърчаващи препоръки за 
храненето са едни и същи в световен мащаб и са в съответствие с тези, 
препоръчани от Световната здравна организация5,6,7,8,9. 

Фигура 1: Ръководството Eatwell 

 

Ключовите послания за храненето са: 
Наблегнете върху разнообразието, избирайте храни с висока хранителна стойност и измежду всички групи храни (Фигура 1 и Таблица 1), за да отговорите на 
потребностите в рамките на калорични ограничения. Храни с висока хранителна стойност са тези, които са много богати на витамини, минерали и други вещества, които 
имат положителен ефект върху здравето, с малко или никакви твърди мазнини и добавени захари, рафинирано нишесте и натрий. В идеалния случай те са в естествения 
им вид, за да се запазят важни вещества като диетични фибри. Други важни ключови препоръки, които не са изброени в таблицата по-долу, но са разпространени в 
световен мащаб, включват: • Намалете приема на сол до по-малко от 5g/ден • Бъдете физически активни в рамките на собствените си способности. 

Таблица 1: Ключови препоръки за храненето 

Вашата основна храна трябва да съдържа 
Въглехидрати, съдържащи скорбяла. 

Нишестените пълнозърнести въглехидрати 
трябва да съставляват малко над една трета от 
храната, която консумираме. Те включват 
кореноплодни зеленчуци, хляб, ориз, 
макаронени изделия, зърнени храни и просо. 
Изберете пълнозърнести сортове (или 
консумирайте картофите заедно с кожичката), 
когато можете: те съдържат повече фибри и 
може да Ви помогнат да се чувствате заситени 
за по-дълго. 

 Консумирайте разнообразие от ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ от минимум 5 порции на ден 

Две порции плодове 
Една порция обикновено е около 80 g, за 
сушени плодове се препоръчва по-малка 

порция поради съдържанието на 
концентрирана захар (30 g/малка шепа) и 

една чаша от 150 ml плодов сок 

Три порции зеленчуци 
Една порция представлява 80 g или три 
препълнени супени лъжици зеленчуци 

 
Включете източници на млечни протеини или млечни 
заместители, които са богати на калций 

Включете сирене, кисело мляко и прясно сирене във Вашата диета. Те 
предлагат богат източник на диетичен калций, протеини и витамин. 
Някои млечни храни може да бъдат с високо съдържание на мазнини 
и наситени мазнини, можете да изберете видове с по-ниско 
съдържание на мазнини. 
Препоръчителните порции са: 
Сирене с размер на кибритена кутийка (30 g) 
Малка кофичка кисело мляко 
1/3 литър прясно мляко 
За хора с непоносимост към лактозата други немлечни източници на 
калций са: 
• сокове с добавен калций, зърнени култури и хляб. 
• Консерви от сардини и сьомга с кости, броколи и пролетни 
зеленчуци (кейл, бок чой, зеле). 

• Соеви продукти от тофу, приготвени с калциев сулфат, соево кисело 
мляко и темпе. 

     

ПРОТЕИНИ 
Постно месо: премахнете излишната мазнина и кожа 
от червено месо и птици, избягвайте пържене, когато 
е възможно. Консумацията на червено месо в 
идеалния случай трябва да бъде ограничена до два 
пъти седмично. Преработени меса (шунка, колбаси, 
кренвирши и деликатесни меса) са с високо 
съдържание на сол и трябва да се консумират 
умерено. 
Варива/бобови растения (боб/грах и леща): Фасул и 
грах също са част от групата на растителните 
протеини, представляват чудесен източник на 
протеини и са с много ниско съдържание на мазнини 
и естествено високо съдържание на фибри. 
Морска храна: Опитайте се да включвате по две 
порции риба седмично, една от които трябва да е 
мазна (червена херинга, риба тон, скумрия, сьомга, 
херинга, аншоа) (140 g) 

 Масла и спредове 
Изберете ненаситени масла и спредове (маслини, 
слънчоглед, рапица или растителни масла) и се 
опитвайте да избягвате наситени/транс мазнини 
като масло, гхи и ванаспати. Не премахвахте 
напълно мазнините от диетата, но тъй като те 

съдържат много енергия, ограничете количеството 
на порциите до 5 g/ 1 чаена лъжичка. 

Захар 
Препоръчително е възрастните да консумират не 
повече от 30 g (7 кубчета) захар на ден, средно 

хората във Обединеното кралство консумират от 2 
до 3 пъти това количество. Може да е трудно да 
разберете колко захар се съдържа в храните, така 
че е важно да проверявате етикетите. Обикновено 
се препоръчва да ограничите пакетираните храни 
във Вашето хранене, това обикновено се отнася до 

сладкарски изделия, торти, бисквити, сладки 
напитки. 

 

 

Хидратация 
(240 ml на чаша) 

Ограничете приема 
на алкохол до 

14 единици алкохол 
седмично и 

оставете най-малко 
два дни седмично 

без алкохол 

1. World Health Organisation. 1. Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases. [Online]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250131/1/9789241511247-eng.pdf[Accessed 16 November 2016]. 
2. National Health Service. 2. NHS Choices: Live Well Disability. [Online]. Available from: http://www.nhs.uk/Livewell/Disability/Pages/weight-loss-wheelchairs.aspx[Accessed 16 November 2016]. 
3. Public Health England. 3. Eatwell Guide. [Online]. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528193/Eatwell_guide_colour.pdf [Accessed 16 November 2016]. 
4. Public Health England. 4. Government Dietary Recommendations for food and energy and nutrients for males and females aged 1-18 years and 19+ years. [Online].Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547050/ 
government__dietary_recommendations.pdf [Accessed 16 November 2016]. 
5. World health organisation. 4. Healthy Diet: fact sheet N394. [Online]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/[Accessed 16 November 2016]. 
6. World health organisation. 5. Diet, Nutrition and The Prevention of Chronic Diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. [Online]. Available from: http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_introduction.pdf[Accessed 16 November 
2016]. 
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8. Healthgov. 8. US Department of Health and Human Services and US Department of Agriculture 2015–2020 Dietary Guideline for Americans. [Online]. Available from: https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf[Accessed 16 
November 2016]. 

6-8 
на 
ден 

Вода, 
нискомаслено 
мляко, напитки 
без захар, 
включително чай 
и кафе – всичко 
това има 
значение. 
Ограничете 
консумацията на 
плодови сокове 
и/или смути до 
общо 150 ml на 
ден. 
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Моята история досега - Русхаб Десаи (Rushabh Desai) 
 

 
Русхаб Десаи е от Индия и през 2011 г. е диагностициран със загуба на мускулна 
маса – състояние, наречено GNE миопатия, известно също като наследствена 
миопатия с телца на включване (HIBM). В момента той участва в международния 
регистър GNEM-DMP и също така в дейности на сътрудничество, обучение и 
повишаване на осведомеността за това рядко заболяване по целия свят. По-долу 
Русхаб разказва за живота си с това състояние и споделя някои истории за себе си - 
моля, обърнете внимание, че става дума за личен опит на Русхаб и не е 
представително за всички пациенти в проучването. 

 

Струва ми се сякаш беше вчера: беше последната ми година на обучение в университета, без да подозирам какво ми предстои и как 
това ще промени целия ход на живота ми. Знаех, че нещо странно се случва с тялото ми, но просто не можех да разбера какво е. Още 
от детството си водех много здравословен начин на живот и спортувах активно. Докато бях студент, преди началото на това 
заболяване бях изключително добър в плуването и фитнеса, до един момент, когато приятелите ми зададоха въпроса „Защо ходя 
странно“. Не можех да приема, че нещо с тялото ми може да не е наред, и предпочетох да го игнорирам и да не се консултирам с 
лекар. 

 
Моят баща, проф. Аргов, аз и проф. Карако (Caraco) в клиничния 

център Hadassah Hospital в Йерусалим, Израел 

По време на пикник с приятели (на възраст 20 г.), докато се занимавах със спорт, 
изведнъж забелязах, че ми е трудно да тичам. Моят необичаен начин на ходене и 
тичане вече беше доста забележим, което разтревожи майка ми, и тя ме заведе на 
лекар. След като бях прегледан от няколко лекари и преминах различни 
изследвания, казаха на родителите ми, че имам мускулно заболяване, но не бяха 
сигурни какво точно. Моите родители, действайки изцяло в мой интерес, криеха 
новината от мен, така че да мога да завърша дипломирането си. 
След погрешно поставената ми диагноза в Индия, през 2010 г. отидох в Института по 
миология (Institute of Myology) в Париж, за да се срещна с д-р Антъни Беин (Dr 
Anthony Behin) за по-точна диагноза. Моята диагноза ми подейства като шок. Бях 
напълно объркан, съкрушен и се разплаках при новината, че страдам от рядко 
мускулно заболяване, за което няма лек. За 21-годишен младеж по онова време, не 
мога да изразя с думи агонията и безсилието, които изпитах, и всичките ми мечти 
сякаш се изпариха за броени секунди. 

Скоро след моята диагноза се убедих, че не е имало смисъл да плача. Започнах да търся в Интернет повече информация за GNE 
миопатия и започнах да се свързвам с пациентски групи и учени по света, за да разбера повече за заболяването. През 2012 г. с 
облекчение научих за началото на плацебо-контролирано проучване за оценка на клинични изпитвания със сиалова киселина, 
провеждани от Ultragenyx. С подкрепата на моите родители заминах за САЩ и се записах в центъра за изпитване на Университета на 
Калифорния, Лос Анджелис (University of California, Los Angeles, UCLA). 
През това време, много хора в моята общност ме питаха какво се случва с мен. Отначало не исках да споделям моята слабост поради 
неудобство, тъй като знаех, че те няма да разберат сложността на състоянието - но да бягам не беше решение. Започнах да пътувам и 
да установявам контакт с различни пациентски групи и учени по целия свят, като проявяването на разбиране към тях и споделянето 
на моя опит на различни платформи ми помогна да изразя и да приема себе си по много по-добър начин. 
Беше дълго пътуване и съм много щастлив, че се срещнах и получих насоки от водещи изследователи/учени от цял свят, които 
работят в областта на GNE миопатия. По този начин придобих чувство на отговорност и се старая да помогна и да давам насоки на 
други пациенти и да работя за по-голямо сътрудничество, обучение и повишаване на осведомеността за това рядко заболяване с 
единствената цел да се намери лек. Споделяйки тази обща цел, няколко пациенти, техните семейства и аз учредихме организация, 
наречена „GNE Myopathy International“ (www.gne-myopathy.org) в Индия, чиято цел е да помага и да предоставя подкрепа за 
различни аспекти, отнасящи се до GNE миопатия. 

 
Аз и д-р Емил Какис, 

изпълнителен директор 
Ultragenyx, в началото на 2012 г. 

От началото на моето заболяване през 2008 г., много неща се промениха и тепърва предстоят много 
промени в бъдеще. Всеки ден предлага нови предизвикателства в живота ми и тепърва очакваме много 
други. Има дни, в които губя вяра, и ще има още много такива дни в бъдеще. В това неблагоприятно 
пътуване нещо, което няма да допусна да промени това заболяване, е моето желание да се наслаждавам 
пълноценно на живота и да насоча моите възможности за личностно развитие по най-добрия възможен 
начин. 
Днес успявам да работя на пълен работен ден като 
инвестиционен анализатор в публична финансова компания в 
Индия и се наслаждавам на всеки ден. Предпочитам да се 
съсредоточа върху това, което мога да правя, а не върху това, 
което не мога да правя. 

Благодаря Ви, че отделихте време да прочетете моята 
история! 

 

Русхаб Десаи (Rushabh Desai) 

Парапланеризъм над Средиземно море в 
Израел 

Моя снимка пред Тадж 
Махал, Индия 

 

http://www.gne-myopathy.org/

