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GNEM-DMP'ye verdiğiniz her türlü destek ve katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Sizin 

yardımınızla, proje iyileşmeye ve gelişmeye devam etmektedir ve bu, sürekli 
katkılarınız olmadan yapılamazdı. 2016 harika bir yıl oldu ve büyük bir ilerleme 

kaydettik. 2017'nin bize daha fazla iyi haber ve bilimsel yenilik getireceğini umuyoruz. 
 

 

GNEM-DMP Haber Bülteninin 
bu 6. Sürümünde: 
 

• NDF'nin Yıllık GNE miyopati (HIBM) Sempozyumu - Geribildirim 

• GNE miyopatisi Hasta Desteği Zirvesi - Geribildirim 

• GNE miyopatisinin Geçmişi - Önemli Olayların Bir Zaman Çizelgesi 

• Ultragenyx Duyurusu: AB'de Uzatılmış Salımlı Asenöramik Asit (Ace-ER) 
İçin Pazarlama İzni Başvurusunun Geri Çekilmesi 

• Yiyecek Seçimleri ve İyi Sağlık 

• Katılımcı Öyküsü: 'Bugüne Kadarki Öyküm' – Rushabh Desai 
 

 
 
 

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

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. hakkında daha fazla bilgi için lütfen 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 

2017'de Size Sağlık, Mutluluk ve Başarı 
Diliyoruz 

Birleşik Krallık'ın Newcastle Şehrindeki Rıhtım Bölgesinin Görüntüsü. GNEM-DMP iyileştirme ekibinin bulunduğu şehir.   

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


  
 

 
 

 

NDF'nin YILLIK GNE MİYOPATİSİ (HIBM) SEMPOZYUMU 
31 AĞUSTOS-1 Eylül 2016'da UCLA'de 

 

GNE miyopatisi hastaları, bakıcılar, NDF yönetim kurulu üyeleri, bilim insanları ve sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 40 
kişi, 31 Ağustos 2016 tarihinde yıllık sempozyum için Los Angeles'ta bir araya geldi. 1. Günün Sabah Bölümü NDF 
Facebook sayfasından canlı yayımlandı ve aşağıdaki sunumları içeriyordu: 

• Emory Genetics'ten Dr. Madhuri Hegde, GNE 
miyopatisinde DNA testi ve mutasyon analizine odaklanan 
bir sunum yaptı. 

• Açık Tıp Enstitüsü'nden (Open Medicine Institute, 
OMI) Dr. Andy Kogelnik, OMI'nın dünyanın farklı 
yerlerinden örnek toplama ve test etme yeterliliklerini 
vurgulayan “Dijital Çağda Kesinlik Tıbbı, İşbirliği ve 
Genomik” konusunu ele aldı. 

• Ultragenyx'ten Dr. Stan Krolczyk, devam eden iki 
Ultragenyx çalışmasının tasarımının genel bir 
görünümünü sundu: Ayakta tedavi edilen GNE 
hastalarında uzatılmış salımlı asenöramik asitin (siyalik 
asit) güvenilirlik ve verimliliğini belirlemeyi hedefleyen faz 
2 ve faz 3. 

• Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (National Institutes of 
Health, NIH) Dr. Marjan Huizing, klinik ManNAc 
çalışmalarını ele aldı ve Faz 3 çalışması hasta alımının 
2017'de başlamasının öngörüldüğünü kaydetti. 

 
• NDF, gen terapisi alanında GNE Miyopatisini hedef alan 
Araştırma Öncesi Yeni İlaç çalışmasına başlamak için 
Ohio'nun Colombus şehrindeki Nationwide Children's 
Hospital'dan Dr. Jerry Mendell ile yapacağı işbirliğini 
duyurdu. 

• Dr. Carmen Bertoni, gen terapisi ve gen düzenlemesi için 
genel bir sunum yaptı. 

1. Gün Öğleden Sonra Bölümünde bilim insanları için 
oturumlar düzenlendi. Bunların moderatörlüğünü Dr. John 
Hakimi yaptı. Hasta oturumlarına Psikolog Dr. Gretchen 
Kubacky liderlik etti ve bakıcı oturumlarının liderliğini de Aile 
ve Evlilik Terapisti Judy Clingman yürüttü. 

Sempozyumun 2. Gün Sabah/Öğleden Sonra Bölümünde, 
Mark Clements ve Zamia Cohen'in uyarlamalı yoga eğitimi, 
masaj, esneme ve besin atölyesi çalışmaları yer alıyordu. 

NDF hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret 
edin: www.curehibm.org 

 
 
 
 

 
 

Zirvenin iki hedefi vardı: Birincisi hastaların bir GNE miyopatisi hastasının gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması için bilgi ve deneyimlerini 
paylaşması. İkincisi ise, daha fazla destek grubunun daha iyi bağlantılar kurabilmesi ve hastalar ve ailelerinin desteklenmesine katılabilmesi 
için ağlar kurulmasının sağlanması. 

Aşağıdaki ülke ve bölgelerden hasta temsilcileri katılım sağladı: Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda, Reunion Adaları, İspanya, Japonya, 
Almanya ve İtalya'nın yanı sıra aşağıdaki hasta destek kuruluşları: ABD'den Nöromüsküler Hastalık Vakfı (Neuromuscular Disease Foundation, 
NDF), Japonya'dan Distal Miyopati Hastaları Derneği (Patients Association for Distal Myopathies, PADM), İtalya'dan Associazione Gli 
Equilibristi ve İspanya'dan Federación de Enfermedades Neuromusculare (ASEM). 

Paris'teki Centre de Reference de Pathologie Neuromusculaire'den Dr. Behin, GNE miyopatisi konusundaki güncel bilgilere ilişkin bir sunum 
yaptı. Mónica Suárez Felgueroso, İspanya'daki nöromüsküler hastalık hastaları için Federación ASEM etkinliklerinin genel bir görünümünü 
sundu. Yuriko Oda, her yıl altı kez buluşan ve Japonya'daki GNE miyopatisi hastası 100 kişiye hizmet veren PADM'nin kurulması ve 
büyümesini ele aldı. 

Zirvede hazır bulunan hastalar, diğer GNE miyopatisi hastaları ve aileleriyle bağlantıda olmanın büyük bir değeri olduğunu, deneyimleri 
paylaşmanın ve aynı nadir hastalığı paylaşan başka kişilere destek sunma fırsatı sağladığını düşünüyordu. Hastalar, gün boyunca kendi kişisel 
yolculukları hakkında konuştu ve hastalıkla yaşayan hastalar, aileler ve bakıcıların karşılaştığı güçlüklere ilişkin ayrıntılar verdi. Bunlar, finansal 
yardımları belirleme (evin uyarlanması gibi şeyler için) ve ek bakım/destek hizmetlerine erişimdeki güçlükler ve bunların ülkeden ülkeye nasıl 
değişiklik gösterdiğidir. 

Bu toplantı, GNE miyopatisi hastaları ve ailelerini nöromüsküler hasta destek gruplarıyla bağlantı kurma konusunda cesaretlendirme 
çabasıyla hastalar, hasta kuruluşları ve endüstri arasındaki devam eden işbirliğinin bir parçasıydı. Hasta ve hasta kuruluşları arasındaki artan 
açık iletişim bağlantısı/ilişkisi/ortaklığının düzeyi, hastaların doğru bakım ve desteği almasına yol açacaktır. Lütfen ek bilgi için 
patientadvocacy@ultragenyx.com adresiyle irtibata geçin. 

GNEM-DMP sicilinin bir katılımcısı olarak, hasta destek zirveleri gibi yaklaşan etkinliklerle ilgili olarak otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. 
Size GNE miyopatisi (diğer adlarıyla HIBM, DMRV, QSM, Nonaka Miyopatisi veya IBM Tip 2) tanısı konduysa, ancak henüz kayıt olmadıysanız, 
çalışma web sitesine (www.gnem-dmp.com) gidip kaydı tamamlamak için birkaç basit adımı izleyerek bunu yapabilirsiniz.  

Ultragenyx, 1 Ekim 2016 tarihinde İspanya'nın 
Barselona şehrinde hastalar, bakıcılar ve hasta 
destek kuruluşlarını bir araya getiren bir hasta 
desteği zirvesine ev sahipliği yaptı. 

 

Monopatiden Söz Edelim 

GNE Miyopatisi Hasta Desteği Zirvesi – Barselona, İspanya 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
http://curehibm.org/
mailto:patientadvocacy@ultragenyx.com
http://www.gnem-dmp.com/


 

 
 

 

GNE miyopatisinin tarihi - Şu ana kadarki önemli olayların bir zaman çizelgesi 
 

Editörün takdimi: Dr. Zohar Argov, İsrail'in Kudüs şehrindeki Hadassah-Hebrew Üniversitesi Tıp 
Merkezi'ndeki dünyaca ünlü bir Nörolog ve Profesördür (Emeritus) ve uzun süredir kas 
rahatsızlıklarıyla ilgilenmektedir. GNE miyopatisini ilk defa 1984 yılında Yahudi hastalarda 
açıkladı (o dönemde buna Kuadriseps korumalı veya İnklüzyon cisimli miyopati adını verdi). Dr. 
Argov, aynı zamanda Bioblast Pharma İcra Kurulu Başkanı'nın da Özel Tıbbi Danışmanıdır ve nadir 
hastalık için daha iyi tedaviler geliştirmeye yönelik araştırma programlarını yönetiyor. Dr. Argov, 
bir hastanın başucunda yapılan gözlemle başlayıp bugün bulunduğumuz noktaya kadar gelen, 
nöromüsküler alandaki 35 yıllık kariyerine karşılık gelen GNE miyopatisinin tarihi ve güncel 
durumuyla ilgili kişisel incelemesini 2014 yılında yayımladı.  

Dr. Zohar Argov 
GNE miyopatisinin belirlenmesi yolculuğu, 1979 yılında Dr. Argov'un Newcastle upon Tyne'dan (GNEM-DMP iyileştirme ekibinin bulunduğu 
Birleşik Krallık'taki bir şehir) dönüşünden sonra başladı. Dr. Argov burada Lord John Walton ve Profesör Frank Mastaglia'nın altınd Müsküler 
Distrofi Laboratuvarları'nda Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO) tarafından sponsor olunan bir bursla bulunuyordu. 
Aşağıdaki zaman çizelgesi, Dr. Argov'un açısından GNE miyopatisinin keşfi ve gelişimindeki önemli noktaları göstermektedir. 
Uyarlandığı kaynak: myopathy: a personal trip from bedside observation to therapeutic trials, Zohar Argov, Acta Myol. 2014 Ekim; 33(2): 
107–110. 

1979 Dr. Argov, (Birleşik Krallık'taki WHO bursundan 
sonra) İsrail'e döndükten kısa bir süre sonra, 
hastaneye yatırılmış 60'lı yaşlarındaki bir adamla 
karşılaştı. Bu adam tekerlekli sandalyede oturuyor 
ve kız torunuyla oynuyordu. Tekerlekli sandalyede 
oturan adam, torunun ağırlığını desteklemek için 
bacaklarını (yatay olarak) ileriye uzatabiliyordu ve 
torunu da bacağının diz altı bölümünde (bileklere 
yakın) oturuyordu. Dr. Argob, bunun progresif 
miyopati hastası bir insan için oldukça olağandışı bir 
etkinlik olduğunu kaydetti. Çünkü bu eylemler 
(genellikle birçok müsküler distrofi ve edinilmiş 
miyopatide ilk etkilenen kas olan) kuadriseps 
açısından büyük bir güç gerektiriyordu. 

 1984 Dr. Argov, bulgularını Journal of Neurological Sciences'ın 
(armağan olarak bilinen) özel bir sayısında (Lord 
Walton'ın Newcastle'dan ayrılıp Oxford'a geçişi anısına 
yayımlanıyordu) yayımladı. 1984 yılına gelindiğinde, 27 
hastaya QSM tanısı konmuştu. Sonraki yirmi yılda, 
hastaların benzer rahatsızlıklarla dünyanın dört bir 
yanındaki kliniklere gittiği vakalar rapor edildi. QSM ve 
sporadik inklüzyon cisimli miyopati (IBM2) arasındaki 
benzerlikler nedeniyle, hastalık herediter inklüzyon cisimli 
miyopati (HIBM) adını taşımaya başladı. Dr. İkuya 
Nonaka, neredeyse eşzamanlı bir şekilde yeni bir distal 
miyopati sergileyen Japon hastalara tespit ederek onları 
konu alan bir rapor yayımladı. Daha sonra iki hastalık tek 
ad altında birbirine bağlandı. 

 

 

İnsan vücudunda 
kuadriseps 
kaslarının yeri 

  

 

Detchant Lord John Walton 
(16 Eylül 1922 – 21 Nisan 
2016), Britanyalı bir 
sinirbilimci, akademisyen ve 
Lordlar Kamarası'nda görev 
yapan ömür boyu süreli bir 
barondu. 

1982 Bu eşsiz sendromun ilk keşfinden üç yıl sonra, Dr. 
Argov, artık kuadriseps korumalı miyopati (QSM) adı 
verilen bu hastalığa yakalanmış 9 hasta daha 
belirledi. Belirlenen tüm hastalar Yahudi İranlı (Fars) 
idi ve her birinde 1) yetişkin başlangıçlı miyopati ve 
2) 'kemik vakuolleri' (bir vakuol bölgesi, (kas 
liflerinin patolojik değişikliklerinin görüldüğü bir 
bölge) içeren çeşitli sayılarda kas lifi gösteren bir 
biyopsi bulunuyordu. Bu, Tiberias'taki (İsrail) bir 
İsrail-İtalyan ortak buluşmasında yer alan bir özette 
bildirildi. 

 1995 HIBM'nin yalnızca eşsiz bir klinik tanı değil, aynı zamanda 
kendi başına iyi tanımlanmış genetik bir hastalık olduğu, 
Dr. Stella Mitrani-Rosenbaum'un çalışmalarının 
sonucunda ortaya çıktı. Kendisi bu noktada İsrail'deki 
Hadassah Hebrew Üniversitesi Tıp Merkezi'nin Moleküler 
Tanı Biriminin başındaydı. Dr. Argov Dr. Mitrani-
Rosenbaum ile birlikte çalışmaya devam ediyor ve 1995 
yılına gelindiğinde Fars-Yahudi QSM'si olarak bilinen 
hastalık ile genomdaki spesifik bir genetik kusur 
(kromozom 9) arasında bağlantı kurma konusunda 
başarılı oldular. 

 

 

Irak İslam 
Cumhuriyeti, Batı 
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Dr. Stella Mitrani-Rosenbaum. Baş 
Araştırmacı, Goldyne Savad Gen 
Terapisi Enstitüsü 
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1996 Dr. Stella Mitrani-Rosenbaum'un çalışmalarının 
doğrudan bir sonucu olarak, İtalya'nın Napoli 
şehrinde özel bir toplantı gerçekleşti ve dünyanın 
dört bir tarafından bir grup uzman tarafından bu 
resesif miyopati için tanı ölçütleri (hastalığı HIBM 
olarak tanımlayan ve spesifik genetik özellikleri 
temel alan belirlenmiş standartlar) belirlenerek 
İtalyan dergisi Acta Myologica'nın özel bir sayısında 
yayımlandı. 

 2014 Dr. Argov'un 1979'daki ilk keşfinden bu yana, günümüzde 
dünya genelinde araştırma grupları tarafından 
kullanılmaya devam eden birçok tarihi ad kullanıldı. Bu; 
klinisyenler, hastalar ve araştırmacılar için giderek artan 
bir karışıklık yaratmaktadır. Bu nedenle (Dr. Argov'u da 
içeren) bir konsorsiyum, rahatsızlığın 'GNE miyopatisi' 
olarak yeniden adlandırılmasını önerdi. Bu adın 
nihayetinde dünya genelinde hastalık için kullanılan tek 
terim hâline gelmesi umuluyor. 

 

 

  GNE miyopatisinin diğer adları 
En yaygın olarak GNE miyopatisi veya 
Herediter İnklüzyon Cisimli Miyopati 
(Hereditary Inclusion Body Myopathy, 
HIBM) adı verilen kas hastalığına şu 
isimler de verilebilir: 

Kemik Vakuollü Distal Miyopati (Distal 
Myopathy with Rimmed Vacuoles, 
DMRV) 

Kuadriseps Korumalı Miyopati 
(Quadriceps Sparing Myopathy, QSM) 

Herediter İnklüzyon Cisimli Miyopati 
Tip 2 (HIBM2) 

İnklüzyon Cisimli Miyopati Tip 2 (IBM2) 

Nonaka Miyopatisi  

 

2001 Prof. Mitrani-Rosenbaum'un laboratuvarında 
doktora öğrencisi olan Iris Eisenberg, hastalığa 
neden olan kusur olarak ‘N-asetilglukozamin 
epimeraz/N-asetilmannosamin kinaz’ (GNE) adında 
bir gen kodlamasındaki mutasyonlar olarak belirledi. 
Bu keşif, Japonya'da kemik vakuollü distal miyopati 
(DMRV) ya da Nonaka miyopatisi adı verilen 
hastalığın aslında HIBM ile aynı hastalık olduğunu 
belirleme konusunda etkili oldu. Gen keşfinin 
sonrasında, dünya genelinde birçok ülkeden 
'HIBM/DMRV' tanısı konmuş hastaların klinik 
açıklamaları artık genetik moleküler testlerle (şu ana 
kadar 150'nin üzerinde hastalığa neden olan 
mutasyon bulunmuştur) teyit edilebilmektedir. 

 
2016 

Dr. Argov, GNE miyopatisi için tedavi geliştirmeye kendini 
adamış araştırmacılar ve hasta kuruluşlarıyla yakın bir 
şekilde çalışmaya devam ediyor. Dr. Argov Faz 2, 
Randomize, Kontrollü Uzatılmış Salımlı Asenöramik Asit 
Çalışmasında Baş Araştırmacıydı. 
Dr. Argov, şu anda bu hastalık için bir öncü terapi 
çalışması yürüten Ultragenyx için de danışmanlık 
yapmaktadır. Böylelikle 1979'daki bir 'koridor gözleminin' 
yakında bir tedavi ile sonuçlanacağını ummaktadır. 

Ultragenyx, Avrupa Birliği'nde Uzatılmış Salımlı Asenöramik 
Asit (Ace-ER) İçin Pazarlama İzni Başvurusunun Geri 
Çekildiğini Duyurdu  

11 Kasım 2016 – Ultragenyx Pharmaceutical Inc., GNE miyopatisi hastası yetişkinlerin tedavisi için Uzatılmış Salımlı Asenöraik 
Asit (Aceneuramic Acid Prolonged Release, Ace-ER) için Avrupa İlaç Dairesine (European Medicines Agency, EMA) yaptığı 
koşullu Pazarlama İzin Başvurusunu (Marketing Authorization Application, MAA) geri çektiğini duyurdu. Koşullu onay, Avrupa 
Birliği'nde kullanılan ve onaylayıcı çalışmalar tamamlanırken ciddi hastalıkların ilaçlarının hastalara sunulmasına olanak sağlayan 
bir gösterimdir. Koşullu MAA, şirketin Faz 2 çalışmasındaki verileri temel alıyordu ve bu çalışma başlangıçta bir kayıt çalışması 
olarak tasarlanmamıştı. İnsan Kullanımı İçin Tıbbi Ürünler Kurulu (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) 
toplantısı sırasında, CHMP, Faz 2 çalışmasının cesaret verici olduğunu, ancak şu anda bir onayı destekleyecek yeterli miktarda 
kanıt sağlamadığını belirtti. Ultragenyx, Ace-ER'nin etkilerini teyit etmek için tam hasta alımlı küresel faz 3 çalışmasından ek 
etkinlik verileri elde etmeyi amaçlamakta ve 2017'nin ikinci yarısında bu çalışmanın verileri kullanılabilir hâle geldiğinde bir 
MAA'yı tam onaya sunmayı planlamaktadır. Şu anda Ace-ER çalışmalarına katılan hastalar için herhangi bir sonuç 
bulunmamaktadır. Ultragenyx İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emil D. Kakkis, M.D., Ph.D. şunları söyledi: “Faz 3 
çalışmamız planlanan şekilde ilerlemektedir ve çalışmanın 48 haftalık süresi boyunca devam eden bir plasebo dönemi ve 
temel uç noktalı daha büyük bir çalışmada Faz 2 çalışmasında görülen cesaret verici sonuçların teyit edilmesi için 
tasarlanmıştır. Bu potansiyel tedaviyi progresif ve güçten düşüren kas hastalığından etkilenen hastalara taşımaya kendimizi 
adamış durumdayız.” 

Basın Bülteninin Tam Sürümü: (www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=998999) 
Bu duyuru hakkında daha fazla sorunuz varsa, lütfen gnem@treat-nmd.eu adresinden çalışma ekibiyle irtibata geçin. 
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Yiyecek Seçimleri ve İyi Sağlık 
Giriş 
GNE miyopatisi gibi nadir bir nöromüsküler hastalığa sahip olmak, zaman içinde gündelik yaşamın belli yönlerini etkiler. Her yaştan yetişkinler, 
yaşamları ve vücutları değiştikçe değişen besin ve fiziksel etkinlik gereksinimlerine sahiptir. Sağlıklı alışkanlıklar sürdürmek, iyi bir sağlığa sahip olmanın 
ve en iyi şekilde hissetmenin önemli bir yoludur. GNE miyopatisi hastası insanlar, nüfusun geri kalanıyla aynı beslenme gerekliliklerine sahiptir. Klinikte 
sıklıkla sağlıklı bir beslenme düzeninin ne olduğu sorulmaktadır. Bunu yanıtlamak için, yararlı bulabileceğiniz bu rehberi oluşturduk. Lütfen bunun bir 
tıbbi görüş olduğunu unutmayın. 
Sağlıklı dengeli bir beslenme düzeninin sağlanması ve stabil bir kiloya sahip olunmasının faydaları çalışmalarla sabittir. Hem zihinsel hem de fiziksel 
refahı azami düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Obezite, kilo fazlalığı ve kilo düşüklüğü gibi birçok farklı biçimdeki yanlış beslenme sorunlarını önleyebilir 
ve diyabet, kalp hastalığı, inme, belirli kanser türleri ve osteoporoz gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı koruma sağlar. 
Beslenme düzeninizi değiştirmek isteyip istemediğinizi belirlemek, 
kilo almak veya vermek ya da azalan hareketle birlikte kilonuzu 
korumak için kilo aralığında ne noktada olduğunuzu bilmek 
isteyebilirsiniz. Sağlık çalışanları için bunu belirlemek için kullanılan 
yaygın bir ölçüt de vücut kitle endeksidir ([body mass index, BMI]: 
kilo (kg)/boy (m)2). Bu bazılarında yararlı olsa da, sıklıkla hareket 
araçlarına ihtiyaç duyan insanlar için bel çevresi gibi daha güvenilir 
ölçütler de olabilmektedir2. Lütfen sizin için en uygun olan yöntemi 
belirtebilecek olan klinisyeniniz veya uzman diyetisyeninize danışın. 
Sağlıklı dengeli bir beslenme düzeni nedir? 
En basit anlamıyla sağlıklı bir kilonun korunması, tükettiğiniz kadar 
fazla enerji harcamanız gerekir. Kilo vermek istiyorsanız, 
tükettiğinizden daha fazla enerji harcamanız gerekir. Kilo almak 
isterseniz, harcadığınızdan daha fazla enerji almanız gerekir. 
Eatwell rehberi 3 (şekil 1), sağlıklı bir beslenme düzeni elde 
edebilmek için gün genelinde yenmesi gereken beş ana gıda 
grubunun oranlarını açıklamayı hedefleyen görsel bir eğitim 
aracıdır. Temel olarak Birleşik Krallık nüfusuna besin bilgileri 
verilmesi hedefiyle bir dizi bilim kurulunun (COMA, SACN) kapsamlı 
araştırmalarını temel alarak Public Health England tarafından 
sağlanmaktadır4. Tavsiyeler ülkeden ülkeye küçük farklar içerebilir, 
ancak genel olarak desteklenen önemli besin önerileri küresel 
olarak aynıdır ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilenler ile 
paraleldir5,6,7,8,9. 

Şekil 1: Eatwell Rehberi 
 

Önemli besin mesajları şunlardır: 
Kalori sınırları dâhilinde gereksinimleri karşılamak için tüm yiyecek gruplarından (Şekil 1 ve Tablo 1) çeşitli, besin açısından yoğun yiyeceklere 
odaklanın. Besin açısından yoğun yiyecekler, vitamin mineralleri ile olumlu sağlık etkisine sahip diğer maddeler açısından çok zengin olan ve çok az ya 
da hiç katı yağ veya ek şeker, rafine nişasta ve sodyum içermeyen yiyeceklerdir. Beslenme lifi gibi önemli özelliklerini korumaları için ideal olarak doğal 
biçimlerindedirler. Aşağıdaki tabloda listelenmemiş olan, ancak küresel çapta vurgulanan diğer önemli öneriler şunlardır: • TUZ alımını günde 5 gramın 
altına indirin • Kendi olanaklarınız dâhilinde fiziksel olarak aktif olun. 

Tablo 1: Önemli Besin Önerileri 

Yemeklerinizde nişastalı Karbonhidratları 
temel alın 

Nişastalı tam tahıllı karbonhidratlar, yediğiniz 
yemeklerin üçte birinden biraz fazlasını 
oluşturmalıdır. Bunlar kök sebze, ekmek, pirinç, 
makarna, kahvaltılık gevrek ve sarı içermelidir. 
Olanak bulduğunuzda tam tahıllı karbonhidratlar 
seçin (veya soyulmamış patates yiyin): Bunlar 
daha fazla lif içerir ve daha uzun süre tok 
hissetmenizi sağlayabilir. 

 MEYVE ve SEBZELERİ karıştırarak yiyin ve 
günde en az 5 porsiyon tüketin 

İki parça meyve 
Bir porsiyon genellikle 80 gram civarıdır. 
Kurutulmuş meyveler için konsantre şeker 
içeriği (küçük bir avuçta 30 gram) nedeniyle 

daha küçük bir porsiyon önerilir ve Tek bir 150 
mililitrelik bardak meyve suyu 

Üç porsiyon sebze 
Bir porsiyon 80 gram veya üç çorba koşuğu 

dolusu sebze oluşturur 

 
Süt ürünü kaynaklarına veya süt ürünü muadillerine 
yer verin, bunlar kalsiyum açısından zengindir 

Beslenme düzeninize peynir ve yoğurt gibi ürünler katın. Bunlar beslenme 
amaçlı kalsiyum, protein ve vitamin açısından zengin birer kaynaktır. Bazı 
süt ürünü gıdaları yağ ve doymuş yağ açısından yüksek olabilir. Daha düşük 
yağlı çeşitler seçebilirsiniz. 
Önerilen porsiyonlar: 
Kibrit kutusu büyüklüğünde peynir (30g) 
Küçük yoğurt 
150 ml (1/3 pint) kadar süt 
Laktoz intolerant olanlar için süt ürünü dışındaki diğer kalsiyum kaynakları 
şunlardır: 
• zenginleştirilmiş meyve suları, kahvaltılık gevrekler ve ekmekler. 
• Konserve sardalye ve somon, kemik, brokoli ve bahar yeşilleri (lahana, 
Çin lahanası, kara lahana). 

• Soya ürünleri, kalsiyum sülfattan yapılan tofu, soya yoğurdu ve tempeh. 
     

PROTEİN 
Yağsız Et: Kırmızı et ve beyaz etin fazlalık yağ ve derisini 
çıkarın, mümkün olan durumlarda kızartmaktan kaçının. 
Kırmızı et ideal olarak haftada iki kez ile 
sınırlandırılmalıdır. İşlenmiş etler (jambon, sucuk, sosis ve 
salamlar) tuz açısından çok yoğundur ve aralıklı olarak 
yenmelidir. 
Bakliyatlar / Baklagiller (fasulye/bezelye ve mercimek): 
Fasulye ve bezelyeler de sebze grubunun bir parçasıdır. 
Büyük birer protein kaynağı, yağ açısından oldukça düşük 
ve lif açısından doğal olarak zengindir. 
Deniz Ürünleri: Her hafta biri yağlı (çiroz, ton, uskumru, 
somon, ringa, hamsi) olmak üzere iki porsiyon balık 
tüketmeye çalışın (140 gram) 

 Yağ ve ezmeler 
Doymamış yağ ve ezmeleri (zeytinyağı, ayçiçek yağı, kolza 
tohumu veya bitki yağları) seçin ve margarin, saf yağ ve 

vanaspati margarini gibi doymuş / trans yağlardan 
kaçınmaya çalışın. Beslenme düzeninizden yağı asla 

çıkarmayın zira enerji açısından çok yoğundur. Porsiyon 
boyutlarını 1 çay kaşığında 5 gramla sınırlayın. 

Şeker 
Yetişkinlerin günde 30 gramdan (7 küp) fazla şeker 

tüketmemesi önerilmektedir. Birleşik Krallık'ta insanlar 
ortalama olarak bu tutarın 2 ila 3 katını tüketmektedir. 
Yiyeceklerde ne kadar şeker bulunduğunu bilmek güç 

olabilir, bu nedenle etiketlerin kontrol edilmesi önemlidir. 
Genellikle beslenme düzeninde ağır paketlenmiş gıdaların 

sınırlanması önerilmektedir. Bu ifade, genellikle 
şekerleme, pasta, bisküvi ve şekerli içecek gibi ürünlere 

gönderimde bulunmaktadır. 

 

 

Hidrasyon 
 

(bardak başına tahmini 
240 ml) 

Alkol alımını 
haftada 14 birim alkol 

ile sınırlayın ve 
haftada en az iki 
alkolsüz gününüz 

olsun 
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Su, düşük yağlı süt, 
şekersiz çay ve 
kahve gibi 
içeceklerin tümü 
sayılır. 
 
Meyve suyu ve/veya 
buzlu içecekleri 
günde toplam 150 
ml ile sınırlandırın. 
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http://www.nhs.uk/Livewell/Disability/Pages/weight-loss-wheelchairs.aspx
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/528193/Eatwell_guide_colour.pdf%20
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547050/%20government__dietary_recommendations.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547050/%20government__dietary_recommendations.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_introduction.pdf
http://ninindia.org/dietaryguidelinesforninwebsite.pdf
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/en/


 

 
 

 
 

Bugüne Kadarki Öyküm - Rushabh Desai 
 

Rushabh Desai'nin memleketi Hindistan. Kendisine 2011 yılında Herediter 
İnklüzyon Cisimli Miyopati (HIBM) olarak da bilinen ve kasları yok eden bir 
hastalık olan GNE miyopatisi tanısı kondu. Şu anda GNEM-DMP Uluslararası 
Siciline katılıyor ve aynı zamanda bu nadir hastalık konusunda dünya 
genelinde işbirliği, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına da katılıyor. 
Rushabh, aşağıda hastalıkla yaşamdan söz ediyor ve kendisiyle ilgili bazı 
öyküleri paylaşıyor. Lütfen Rushabh'ın deneyimlerinin ona özgü olduğunu 
ve tüm çalışma hastalarını temsil etmediğini unutmayın.  

Üniversitede son sınıfta olup da önümdeki yaşamımın seyrini bütünüyle değiştirecek olaydan habersiz olduğum günler daha dün 
gibi. Vücudumda garip bir şeylerin olduğunu biliyordum, ancak ne olduğunu anlayamıyordum. Çocukluğumdan itibaren çok 
sağlıklı ve spor konusunda aktiftim. Üniversitedeki günlerimde, hastalığın başlangıcı öncesinde yüzme ve spor salonu faaliyetleri 
konusunda olağanüstü iyiydim. Bu yüzden arkadaşlarım bana “Neden garip yürüyorsun?” gibi sorular sorduğunda, vücudumda 
bir şeylerin yanlış gittiğini kabul edemedim ve bunu göz ardı ederek doktora danışmamayı seçtim. 

 
İsrail'in Kudüs şehrindeki Hadassah Hastanesi klinik alanında 

babam, Profesör Argov, ben ve Profesör Caraco 

Arkadaşlarımla gittiğim bir piknikte (20 yaşında) spor yaparken birden koşma 
konusunda güçlük yaşadığımı fark ettim. Anormal yürüme ve koşma örüntüm artık 
oldukça belirgindi ve bu da annemi telaşa düşürerek beni doktora götürmesine 
neden oldu. Birkaç doktora gittikten ve çeşitli testlerden geçtikten sonra, 
ebeveynlerime bir kas hastalığım olduğu söylendi, ancak hangisi olduğundan emin 
değillerdi. Benim için en iyisini düşünen ebeveynlerim, mezun olabilmem için bu 
haberi benden sakladı. 
Hindistan'da bana yanlış tanı konmasından sonra 2010 yılında daha doğru bir tanı 
için Dr. Anthony Behin ile görüşmek için Paris'teki Miyoloji Enstitüsü'ne gittim. 
Konan tanı benim için şok oldu. Tedavisi olmayan nadir bir kas hastalığına 
yakalandığım haberi üzerine tamamen kafam karışmıştı, dağılmıştım ve göz yaşları 
içindeydim. O anda 21 yaşında biri olan biri için acı ve hayal kırıklığı sözcüklerin 
ötesindeydi ve tüm hayallerim saniyeler içerisinde parçalanmış görünüyordu. 

Tanının konması sonrasında ağlamanın bir anlamı olmadığı konusunda kendimi ikna ettim. İnternet üzerinden GNE miyopatisi 
hakkında daha fazla bilgi aramaya başladım ve hastalığı daha fazla anlayabilmek için dünyanın farklı yerlerindeki hasta grupları ve 
bilim insanlarıyla irtibata geçmeye başladım. 2012 yılında, Ultragenyx tarafından yürütülmekte olan siyalik asit klinik çalışmalarını 
değerlendirme amaçlı, plasebo kontrollü çalışmanın başladığını duyunca rahatladım. Ebeveynlerimin desteğiyle ABD'ye geldim ve 
University of California, Los Angeles (UCLA) çalışma merkezine kaydoldum. 
Bu süreçte topluluğumdaki birçok kişi bana ne olduğunu sordu. İlk başta utandığım için zayıflığımı paylaşmak istemedik, çünkü 
karmaşıklığını anlamayacaklarını biliyordum. Ancak bundan kaçmak çözüm değildi. Yolculuk etmeye ve dünyanın dört bir 
yanındaki farklı hasta grupları ve bilim insanlarıyla bağlantı kurmaya başladım. Onları anlamak ve çeşitli platformlarda 
deneyimlerimi paylaşmak, bana kendimi daha iyi ifade etme ve kendimi kabul etme konusunda yardımcı oldu. 
Önemli bir yolculuk oldu ve GNE miyopatisi konusunda dünyanın dört bir yanındaki en öne çıkan araştırmacılar/ bilim insanlarıyla 
tanışabildiğim ve onların rehberliğine başvurabildiğim için oldukça şanslıydım. Bu, bir sorumluluk anlayışı da doğurdu ve diğer 
hastalara yardım ve rehberlik etmek ve bir şifaya ulaşma hedefiyle bu nadir hastalık için işbirliği, eğitim ve bilinçlendirme 
konularında çalışmaya önem veriyorum. Bu ortak hedefle yola çıkan birkaç hasta, aileleri ve ben, GNE miyopatisiyle ilgili çeşitli 
yönlerde yardım ve destek sağlamak için Hindistan'da “GNE Myopathy International” (www.gne-myopathy.org) adında bir 
kuruluş kurduk. 

 
2012 başlarında Ultragenyx 

CEO'su Dr. Emil Kakkis ile ben 

2008 yılında bu hastalığın başlamasından bu yana birçok şey değişti ve gelecekte de birçok şey 
değişecek. Her gün yaşamımda yeni bir dizi güçlük getiriyor ve daha birçok şey de gelecek. İnancımı 
kaybettiğim günler oldu ve önümde böyle birçok gün daha olacak. Bu tersine yolculukta bu hastalığın 
değiştirmesini reddettiğim bir şey de, yaşam hediyesinin tadına sonuna kadar varma ve en iyi şekilde 
gelişmek için yeteneklerimi zorlamaya yönelik güdüm. 
Bugün Hindistan borsasında işlem gören bir finans şirketinde 
Yatırım Analiti olarak tam zamanlı çalışıyorum ve günümü 
yaşıyorum. Yapamadıklarıma değil, yapabildiklerime 
odaklanmayı seçiyorum. 

Öykümü okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederim!  
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İsrail'de Akdeniz üzerinde yamaç paraşütü 

Hindistan'daki Taj 
Mahal'in önünde bir 
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