
  
 

 

 
 

    
 

Добре дошли на седмия бюлетин на Програмата за наблюдение на пациенти с GNE миопатия 

(GNE Myopathy Disease Monitoring Programme, 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 7-мо издание на Бюлетина на GNEM-DMP: 
 

 Актуализация на регистъра на GNEM-DMP и общ преглед на 

участието 
 

 Използване на ортотични средства при нервномускулни 

заболявания 
 

 GNE Myopathy International - Преглед на дейностите 
 

 Автозомно рецесивно унаследяване и GNE миопатия 
 

 10 съвета за семейството и болногледачите 
 

 Мона Пател - моята история досега 
 

 

 

 

 

 

 

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. моля, посетете: www.ultragenyx.com/patients/gnem 
За повече информация относно TREAT-NMD, моля, посетете: www.treat-nmd.eu 
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Фиг. 2: Месечна разбивка и среден брой участници от регистъра на месец 
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Общо участници: 305 

 

 
 

Актуализация на регистъра на GNEM-DMP и общ преглед на участието 
 

През януари 2017 г. установихме, че регистърът на GNEM-DMP надхвърля 300 
регистрирани участници - фантастично постижение, което би могло да бъде постигнато 
само чрез удивителната подкрепа и принос от всеки пациент, лекар, пациентска 
организация, болногледач и друг защитник на проучването по целия свят. Благодарим на 
всички за вашата подкрепа! 
Регистърът за първи път бе направен достъпен онлайн през март 2014 г. и в рамките на една година 
набра 157 участници от 21 различни държави. Този удивителен ход на набиране бе възможен само 
поради невероятната подкрепа, която получихме от по-широката общност на GNE. Средно регистърът 
набира 9 нови участници на месец (Фиг. 2) и чрез това непрекъснато подаване на информация за 
участниците, регистърът все още може да направлява изследователите при дизайна на клиничните 
изпитвания и разработването на потенциални лечения. Тъй като регистърът събира заедно хора с GNE 
миопатия, лекарите, изследователите и разработчиците на лечения могат да събират и споделят 
анонимна информация за заболяването, за да се спомогне за подобряване на стандарта за лечение за 
всеки с GNE миопатия, като същевременно се отварят вратите към по-доброто разбиране и бъдещото 
лечение на заболяването. 
Към днешна дата, регистърът е бил активен в набирането на участници от три години и текущият брой на членовете възлиза на 305, като обхваща 31 държави на 5 
континента (Фиг. 3). Целта на регистъра е да стане полезен ресурс за участниците, където те да могат да проследяват прогресията на своето заболяване във времето 
спрямо другите членове на регистъра. За да може да се направи това, регистърът изисква от всички участници да предоставят данни от продължително наблюдение за 
период до 15 години (да попълват въпросници през различни интервали: първоначално 6 месеца след попълването на първия си въпросник, след това на 12-месечни 
интервали). Всеки участник в регистъра може да влезе в своя онлайн акаунт и да прегледа цялата информация, която преди това е предоставил под формата на отговори 
на въпросниците. Уредникът на регистъра уведомява участниците, че им предстои да попълнят проследяващ въпросник, като им изпраща имейли доста време преди да 
изтече крайният срок за въпросника. Въпреки това, участниците могат да влязат в регистъра във всеки момент, за да видят дали имат предоставен въпросник за тях. 
Вашият главен контакт за регистъра се намира на адрес hibm@treat-nmd.eu 

 
 

  

Фиг. 1: Началната страница на регистъра на GNEM-DMP на адрес 
www.gnem-dmp.com 
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Фиг. 3: Глобално разпространение на участниците в регистъра на GNEM-DMP 
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Съвети за всички участници в регистъра 
 Пазете вашето потребителско име и парола, така че да нямате проблеми с достъпа 

до вашия профил в регистъра, но помнете да пазите данните си на сигурно място! 
 

 Ако наистина имате някакви проблеми с достъпа до Вашия акаунт в регистъра, 

свържете се с екипа на уредника на hibm@treat-nmd.eu 
 

 Уверете се, че имейлите от hibm@treat-nmd.eu или phillip.cammish@ncl.ac.uk не се 

насочват към Вашата spam junk папка – екипът на уредника изпраща многобройни 

имейли до участниците за най-различни теми, свързани с GNE, и не бихме искали 

някой от участниците да бъде пропуснат! 
 

 Уверете се, че отговаряте на колкото можете повече въпроси във всеки въпросник 

- всеки отговор предоставя жизнено важна информация, която помага на 

изследванията за GNE миопатия. 
 

 Свържете се с нас, ако някога се почувствате несигурни относно участието си в 

регистъра! 
 

 Ако сте болногледач, приятел или член на семейството на участник в регистъра, 

чието положение може да се е променило и това да засяга участието му регистъра, 

моля да ни уведомите. 
 

 Архивът на всички бюлетини на GNEM-DMP е достъпен на адрес:  

www.gnem-dmp.com/Home/Newsletters 

mailto:hibm@treat-nmd.eu
https://www.gnem-dmp.com/
mailto:hibm@treat-nmd.eu
mailto:hibm@treat-nmd.eu
mailto:phillip.cammish@ncl.ac.uk
http://www.gnem-dmp.com/Home/Newsletters


 
Много хора, които са диагностицирани с GNE миопатия, вече ще използват ортотични средства ежедневно, за да си помагат за своята мобилност, или на даден етап от живота си ще трябва 
да ги използват. Хората, посещаващи клиничния център в Нюкасъл, Обединеното кралство, често имат богат набор от въпроси за използването на ортотични средства, за които екипът по 
физиотерапия, базиран в Изследователския център по мускулна дистрофия John Walton (John Walton Muscular Dystrophy Research Centre) може да им помогне. В тази статия Дионе Моут, 
която е физиотерапевт по изследване на нервномускулните заболявания, споделя информация за богата гама от теми, свързани с ортотичните средства, специфично отнасящи се до тяхното 
използване при пациенти с GNE миопатия. 

Какво представлява ортотичното средство? 

Ортотичното средство се дефинира като „външно прилагано устройство, използвано да 

променя структурните и функционални характеристики на нервномускулната и скелетната 

системи“(1). Те се предлагат в разнообразни форми, размери и материали и могат да бъдат 

използвани за много различни причини за различни части на тялото, но предимно за 

долните крайници. 

За какво се използват те? 

Ортотичните средства се предписват, за да поддържат или подобрят диапазона на 

движения, да подобрят позицията на става, да ограничат нежелано движение, да спомогнат 

за овладяване на болката, да подобрят функцията или която и да било комбинация от 

горните. В зависимост от състоянието, симптомите и проблемите, които изпитва пациентът, 

ще определят кой тип ортотично средство се препоръчва. 

За какво се използват те най-често при GNE? 

Един от най-често срещаните първоначално представящи се симптоми при GNE е 

„отпускане на стъпалото“(2). Отпускането на стъпалото при нервномускулно заболяване 

като GNE е причинено от слабостта на флексорните мускули на гръбнака(3). Това са 

мускулите от предната страна на долната част на крака (подбедрица) и отговарят за 

издърпването на глезена нагоре. В някои случаи, или при прогресия на заболяването, 

другите мускули около глезена могат също да отслабнат, което кара стъпалото да отслабне 

и глезенът да стане нестабилен. Слабостта в тези мускули около глезена също увеличава 

опасността от образуване на напрегнатост в мускулите на прасците(4). 

Целта на използване на ортотично средство при лечението на отпускане на стъпалото е да се 

предостави необходимото ниво на опора на стъпалото и глезена, за да се поддържа добра 

позиция и в крайна сметка да се подобри вървенето и способността на пациентите да извършват 

ежедневни дейности безопасно и ефективно. Ортотичното средство помага за предотвратяване 

на захващането на стъпалото по време на вървене, като с това намалява опасността от падания. 

То може също да помогне за намаляване на част от болките, които се образуват в резултат от 

това, че хората си изменят походката поради отпускането на стъпалото(5,6). 

Типове ортотични средства за отпускане на стъпалото 

Има МНОГО различни типове ортотични шини и това, което е подходящо за един човек, може 

да не е подходящо за друг, дори и да имат същото заболяване или сходни симптоми. 

Препоръчва се квалифициран професионалист, например физиотерапевт или ортотист, да 

оцени и да предостави правилното ортотично средство, независимо дали това ще бъде налично 

в търговската мрежа ортотично средство без рецепта или персонализирано направено изделие 

по поръчка. Важно е да получите правилното, добре пасващо изделие, за да осигурите 

комфортно, поносимо ползване и да обезпечите най-удовлетворителния резултат. Шините 

могат да се износят и може да се наложи да бъдат префасонирани, подменени или повторно 

оценени, ако са се променили потребностите. На всички различни места има различно 

предоставяне на услуги и бюджети и затова процесът за назначените срещи и преглеждания 

може да варира. Следват няколко примера за разнообразието от ортотични средства, които 

могат да бъдат използвани при лечението на отпускане на стъпалото при нервномускулно 

заболяване: 

Слабостта около глезена или „отпускането на стъпалото“ могат да имат значително 

въздействие върху вървенето, функционирането и увереността(5). Походката се променя в 

резултат на слабостта на глезена, като невъзможност да се издърпват глезенът и стъпалото 

нагоре при вървене, което прави по-трудно освобождаването на стъпалото и може да 

доведе до захващане на стъпалото, причинявайки прекатурвания и падания. 

 
Фиг. 1: Нормален модел на вървене на глезен 
с повдигане и пръстите се освобождават от пода. Фиг. 2: Модел на 

вървене 
сотпускане на 
стъпалото, при 
който глезенът 
не се повдига и 
пръстите се 
захващат за 
пода, докато 
кракът се 
полюлява. 

 

 

 

 

Това на свой ред може да доведе до тревожност и загуба на увереност и може да 

накара хората да вървят по-малко. Това намаляване на физическата активност може да 

доведе до вторична слабост, причинена от загубване на мускулен тонус(5). Все пак, тази 

атрофия от неизползване, за разлика от основната мускулна слабост, причинена от GNE, 

може да е обратима, ако се подобри активността. Предоставянето на ортотично 

средство е често използвано при овладяването на отпускане на стъпалото при 

нервномускулно заболяване(4,5,6) и предоставянето се базира на клиничен опит и 

обосновка от лекар и ортотист(5). Успехът на ортотичното средство обикновено се 

измерва с опита на пациентите да го носят с течение на времето и също някои 

функционални мерки, които лекарят може да запише. Например, колко бързо или 

колко далече може да върви пациентът, как се движи наоколо или как извършва 

ежедневните си дейности, използвайки ортотичното средство, в сравнение с липсата на 

такова. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Повдигане на стъпалото 
Това е често първото изпробвано 
изделие. То е лесно за ползване и 
може да бъде носено в обувката. 
Опростени еластични колани 
осигуряват минимално количество 
„повдигане на стъпалото“. Има 
пластмасова вложка, която може да 
се вмести между връзките и езика на 
обувката. 

 

 

Глезенно-стъпална ортеза 
(AFO) с предна черупка 
Тези шини помагат при отпускане на 
стъпалото, но могат също да 
спомогнат за поддържане на 
коляното изправено. Тъй като 
мускулите на квадрицепса 
(мускулите отпред на бедрото) 
остават по-силни при GNE миопатия, 
тези шини не се използват често за 
това състояние. 

 

Силиконова AFO 
Това е персонализирано направена 

шина, която изисква да се направи 

отливка по крака Ви. Тя осигурява 

опора около глезена, но е по-гъвкава 

от твърдата пластмаса и позволява 

по-добра сензорна обратна връзка от 

шините от твърд материал. Не се 

намират в наличност в местните 

отделения по ортотика на 

Националната здравна служба (NHS). 

 

 

Push aequi брейс 
Това е гъвкава шина, която предлага 
средна опора около стъпалото и 
глезена. Има 3 еластични колана, 
които се навиват около глезена. Те 
трябва да бъдат издърпани 
сравнително плътно, за да се осигури 
подходящата опора. Всеки колан е 
обозначен с 1, 2 или 3 точки, 
указващи в кой ред влизат коланите, 
т.е. 1 точка = 1-ви колан. Тази шина 
помага да се повдигне стъпалото, но 
също и осигурява стабилност около 
глезена. 

 

 

 

 

 

 

 

AFO от въглеродни нишки 
Тези обикновено са с по-леко тегло от 
стандартната ригидна AFO, но не са 
подходящи за всеки, тъй като може да не 
предоставят подходящата опора около 
глезена отвътре и отвън. 

 
 
 
 
 
 
 

Ригидна AFO 
Тези шини осигуряват по-съществена 
опора за тежко отпускане на 
стъпалото. Те могат да бъдат 
„отпускани без рецепта“ или 
персонализирано направени и 
понякога могат да имат колан при 
глезена. Обикновено е необходима 
по-голяма обувка, за да се помести 
шината. 

 

На пръст разстояние 
Тази шина помага при „на пръст 
разстояние“, което е моментът, в 
който оттласквате с издигането на 
свода на стъпалото си, когато правите 
стъпка, както и предпазва от 
отпускане на стъпалото. 

 

 

 

Препоръчваме да се консултирате с 
Вашия доставчик на здравни услуги 
или физиотерапевт, преди да 
започнете да използвате каквото и 
да било ортотично изделие. Ако 
имате някакви въпроси за някои от 
артикулите, обсъждани в тази 
статия, моля да се свържете с екипа 
на регистъра на адрес: HIBM@treat-
nmd.eu 

Използване на ортотични средства  

при нервномускулни заболявания - 
Информация от екипа по физиотерапия, намиращ се в Нюкасъл, 

Обединеното кралство. 
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Международната група за GNE миопатия 

(GNE Myopathy International, GMI) са 

международна група от пациенти с GNE 

миопатия, семейства и приятели с 

мисията да генерират осведоменост 

между пациентите и общностите по целия 

свят за това рядко генетично заболяване и 

да предоставят информация и подкрепа 

на пациентите. Ние се намираме в много 

държави, включително в Азия, Европа, 

Средният Изток и Съединените 

американски щати. 

 

Въведение 

GMI е основана през 2014 г. и представлява обединение от пациенти с GNE 

миопатия, техните семейства и приятели, събрани от целия свят. Тя е в съюз 

и е подкрепяна от Светът без GNE миопатия (World Without GNE myopathy, 

WWGM) - тръст, регистриран в Индия). Нашите членове и защитници 

работят активно в посока повишаване на осведомеността за GNE миопатия 

по света и са запознати с последните разработки в изследователската 

дейност с терапевтичен потенциал. Ние достигаме до пациентите и 

семействата им в нашите държави, за да споделяме информация и да 

помагаме на новодиагностицираните пациенти. Ние искрено вярваме, че 

заедно ще можем да помогнем за намирането на лек за GNE миопатия чрез 

подкрепа, образование и изследвания. 
Интернет семинари за пациентите 
Като се придържаме към нашата визия, че пътят към ефективното лечение 
минава през колективно действие на пациентите, ние предоставяме 
платформа за пациентите да се събират заедно и да получават информация 
за GNE миопатия чрез редовно организирани интернет семинари за 
пациенти, които стават много популярни в нашата общност, и се посещават 
от участници от различни държави, включващи Израел, Италия, Саудитска 
Арабия, Пакистан, Индия, САЩ, Обединеното кралство и ОАЕ. 

 
 
 

Първи Интернет семинар за пациентите 
Заглавие- „Терапии при GNE миопатия: критичен анализ на 
настоящите познания“ (GNE Myopathy Therapies: A Critical Analysis of 
Current Knowledge) 
Говорител: Член на управителния съвет на WWGM, професор Алок 
Бхатачаря Проведен на: 17 септември 2016 г. 
Обсъждани са различни възможности за потенциално лечение, 
включително генна терапия, терапия със стволови клетки, експресия на 
mRNA в допълнение към хранителната добавка със сиалова 
киселина/ManNAc. Стигна се до извода, че пътят напред за клиничните 
проучвания ще бъде да следват тези потенциални терапии, които са в 
напреднал стадий на разработка за други генетични заболявания, и да 
ги адаптират за GNE миопатия. 
 
Втори Интернет семинар за пациентите 
Заглавие- „Раздвижване на прогреса (при напредване) при GNE 
миопатия“ (Moving the Needle [ON Advances] in GNE Myopathy) 
Говорител: Лали Уелш, Изпълнителен директор на Фондация по 
нервномускулни заболявания (Neuromuscular Disease Foundation, NDF) 
Проведен на: 3 декември 2016 г. 

Г-жа Уелш обсъжда настоящото и бъдещо състояние на леченията за 
GNE миопатия, като текущите клинични изпитвания за сиалова 
киселина и ManNAc, както и потенциала за генна терапия и терапия 
със стволови клетки. Тя обясни, че NDF провеждат предварителни 
дейности свързани с изпитвано ново лекарство (ИНЛ), което да бъде 
представено пред Агенцията за контрол върху храните и лекарствата 
на САЩ (Food and Drug Administration, FDA) за клинични изпитвания 
за генна терапия.  
 
 
 

Трети Интернет семинар за пациентите 

Заглавие: „Терапия със стволови клетки за GNE миопатия“(Stem Cell 

Therapy for GNE Myopathy) 
Говорители: Д-р Тод Малан, Роберта Чиришян и професор Алок 
Бхатачаря Проведен на 28 януари 2017 г. 

Повече от 45 участници от различни части на света се присъединиха 

към този Интернет семинар, обсъждайки терапия със стволови клетки 

и нейната приложимост за пациентите с GNE миопатия. Първият 

презентатор, д-р Тод Малан (Новаторски център за козметична 

хирургия, Аризона, САЩ), говори за стволовите клетки, които са 

налични в мастните тъкани на нашето тяло. Той подчерта, че те са 

проучили безопасността на използването на стволови клетки по 

принцип (не специфично за мускулни заболявания) и че 

безопасността е по-добра, отколкото е очаквано преди. По-нататък 

той изложи хипотезата, че положителният ефект, ако бъде видян в 

групата по проучването (не-GNE или мускулно заболяване), може да 

се дължи на освобождаването на различни подпомагащи растежа и 

заздравяващи тъканите субстанции, които помагат при 

възстановяването на повредени тъкани. Следващият презентатор, 

проф. Алок Бхатачаря (университет Jawaharlal Nehru в Ню Делхи 

[Jawaharlal Nehru University New Delhi]), представи общ преглед на 

различните типове стволови клетки. Г-жа Роберта Чиришян, пациент 

с GNE миопатия, бе третият говорител на този Интернет семинар. Тя 

обсъди нейното лечение със стволови клетки, прилагано от д-р 

Ставрос Алеврогиянис (Атина, Гърция). Г-жа Чиришян е била 

подложена на трансплантация на стволови клетки през 2016 г. и 

започнала да приема различни витамини и минерали съгласно 

препоръката на д-р Алеврогиянис. Това не е клинично изпитване, а 

изследователско проучване при един пациент. Лечението 

продължава и изводите ще бъдат направени на по-късен етап. След 

всеки говорител имаше сесия с въпроси и отговори. 

Флаери 

Екипът на GMI наред с много отдадени доброволци са били 
ангажирани с повишаването на осведомеността за GNE миопатия в 
общността чрез правене и превеждане на флаери, описващи GNE 
миопатия на много езици. Те могат да бъдат изтеглени от нашия 
уебсайт (www.gne-myopathy.org). Освен това, ние сме изпратили тези 
флаери и сме се свързали с лекари по целия свят, информирайки ги 
за GNE миопатия. 

Изследване на пациентите 

GMI също са разработили кратко изследване, за да съберат подавана 
от пациентите информация за ефективността на различни използвани 
терапии/лечения/упражнения. Това изследване бе завършено от 
повече от 50 пациенти. Резултатите от изследването ще бъдат 
обявени скоро. 

Ако се интересувате да ни помогнете да постигнем своите цели, 

моля да се свържете с GMI на адрес: wwgm.india@gmail.com 

Судха Алок 
Шилп
и 

Рушаб 
Тара Мона 

Имад 
Абдула 

Членове на екипа GNE Myopathy International 

http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


Автозомно рецесивно 

унаследяване и GNE миопатия 

GNE миопатия може да бъде унаследена само по автозомно рецесивен модел. Това 
означава, че заболяването може да бъде предадено на дете само ако и двамата 
родители имат копие на дефектния ген, т.е. и двамата са „носители“ на заболяването. 
Когато двама носители на една и съща рецесивна генна мутация имат бебе, всеки 
родител има шанса да предаде или генната мутация, или работното копие на гена на 
бебето. 

10 съвета 
за семейството 
и  
болногледачите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Както е показано на Фиг. 2, където генът, съдържащ рецесивна мутация, е представен 

чрез „r“, а работното копие чрез „R“, има четири възможни комбинации за предаване на 

генетичната информация при всяка бременност. Това означава, че при всяка бременност 

има: 
 

1 - не-носител. Вероятност 1 на 4 (25% вероятност), тяхното дете да наследи двете копия 
на работния ген и ще бъде незасегнато от заболяването и няма да бъде генетичен 
носител. 
 

2 - генетични носители. Вероятност 2 на 4 (50% вероятност), детето им да наследи 
рецесивната генна мутация и работното копие на гена от родителите и той/тя ще бъде 
незасегнат генетичен носител на заболяването, също като родителите. 

 

3 - засегнати. Вероятност 1 на 4 (25% вероятност) да имат дете, което наследява двете 
копия на рецесивната генна мутация от своите родители. При този сценарий няма да 
бъде създаден работещ генен продукт и тяхното дете ще бъде засегнато от 
заболяването, причинено от този ген. 
  

Генът за GNE се намира 
на хромозом 9 (точно 
местоположение 
9p13.3) 

1 на 4, 
вероятност 

25% 

Генетичен 
носител 
майка 

яйцеклетки 

Генетичен 
носител 
баща 

R = Работно копие 
r = рецесивна мутация 

сперма 

не-носител 
генетични 
носители засегнати 

1 на 4, 
вероятност 

25% 

2 на 4, 
вероятност 

50% 

или 

Фиг. 1: Хромозомна снимка (кариотип), показващ гена на GNE 

Фиг. 2: Генетична илюстрация, демонстрираща автозомно рецесивно унаследяване. 

Мрежата за действия на болногледачите 
(Caregiver Action Network, CAN) е 
организация с идеална цел, със 
седалище в Съединените американски 
щати, която осигурява обучение, 
подкрепа между равни и за 
болногледачите, работеща да подобри 
качеството на живот на повече от 90 
милиона американци, които се грижат 
за близки с хронични състояния, 
инвалидности, заболяване или слабости 
на старата възраст. Наскоро те 
публикуваха списък със съвети (по-
долу), предназначени да помогнат на 
хората в позицията на болногледач на 
някого, включително тези, които се 
грижат за лице с GNE миопатия. Цялата 
статия може да бъде открита на 
уебсайта на CAN: www.rarecaregivers.org. 
Моля, споделете тази статия с някого, 
когото познавате, за когото мислите, че 
може да има полза от предоставената в 
нея информация. 
 

1. Потърсете подкрепа от други 
болногледачи. Не сте сами! 

2. Погрижете се за собственото си 
здраве, за да може да бъдете достатъчно 
силни да се грижите за хората, които 
обичате. 

3. Приемете предложения за помощ и 
предложете конкретни неща, които 
хората да направят, за да Ви помогнат. 

4. Научете как да комуникирате 
ефективно с лекарите. 

5. Грижите за болни са тежка работа, 
затова често си вземайте почивки. 

6. Следете за признаци на депресия и 
не забавяйте получаването на 
професионална помощ, когато имате 
нужда от това. 

7. Бъдете отворени към новите 
технологии, които могат да Ви помогнат 
да се грижите хората, които обичате. 

8. Организирайте медицинската 
информация така, че да е актуална и 
лесна за намиране. 

9. Уверете се, че правните документи 
са изрядни. 

10. Бъдете горди със себе си, затова че 
правите всичко възможно в една от най-
тежките задачи, които съществуват! 

 

 

Генетика – основни принципи 
• Вашите гени съдържат инструкциите за Вашето 

тяло да расте, да се развива и да остане здраво. 

Някои промени в гените ги правят дефектни, което 

води до това, че съобщението не се разчита 

правилно/изобщо от клетката. 
 

• Обикновено има 46 хромозома във всяка клетка, 

които са подредени в 23 двойки. Една от всяка 

двойка ни се предава от майка ни, а другата от баща 

ни. 22 от тези хромозомни двойки са номерирани. 

Тези номерирани двойки са известни като 

автозомните хромозоми. 23-та двойка е съставена от 

половите хромозоми, наречени X и Y. Мъжете имат 

една X и една Y хромозома, а жените имат две 

копия на Х хромозомата. 
 

• Вариацията, открита в дефектен ген, се нарича 

мутация. Ако дадено генетично заболяване 

възниква само когато и двете копия на гена са 

променени, това се нарича рецесивна мутация. 
 

• Автозомният ген е ген, разположен на номерирана 

хромозома и обикновено засяга мъжете и жените 

еднакво. 

http://www.rarecaregivers.org/


 

Мона Пател - Моето пътуване досега 
Мона е от Обединеното кралство, с индийски произход и е била диагностицирана с GNE 

миопатия през 2005 г. Мона е участник в регистъра на GNEM-DMP и активна в кампаниите 

за набиране на средства със специфичен фокус върху повишаването на осведомеността 

за GNE миопатия. По-долу Мона разказва за живота си с това състояние и споделя някои 

истории за себе си - моля, обърнете внимание, че става дума за личен опит на Мона и не 

е представително за всички пациенти в проучването. 

 

Животът преди моята диагноза 

През тийнейджърските си години и в началото на 20-те ми години аз постигнах много неща, с които изключително много се гордея. Завърших 25 
мили (40,2 км) маратон по спортно ходене за благотворителност, преместих се далече от дома, за да уча в университет, изкачих се на моста 
Сидни Харбър и се гмурках в Големия бариерен риф в Австралия. Дори дадох живот на дъщеря си след 28 часа родилни мъки само на газ и 
въздух!! 

Бях също много запалена плувкиня и се радвах на участието си в йога, пилатес и танци, преди заболяването ми да прогресира. Както всеки 

нормален тийнейджър или млад възрастен, имах много надежди и стремежи за бъдещето си. Бях човек със здраво тяло, който бе активен и много 

самостоятелен до средата на двадесетте ми години и затова болестта дойде като шок за мен и особено за близките ми. Винаги съм обичала живота 

и всичко, което има да ми предложи, но нямах представа какво ми е отредило бъдещето. 

Моят живот сега 
С течение на годините от проявата на болестта, GNE миопатията бавно ме лиши от моята мускулна сила - до степента сега, в която се нуждая да 
разчитам на различно оборудване/устройства за мобилност, за да ми помагат с ежедневните дейности и с придвижването.  

GNE миопатия е прогресивно, изчерпващо мускулите заболяване, което започна да ме засяга, когато бях на 26 
години. Сега съм на етап, в който голяма част от моята подвижност е ограничена от болестта. Не мога да тичам, 
да изкачвам стълби и имам непрекъснато чувство за уязвимост в случай, че падна. Не мога да върша неща, 
които повечето хора смятат за даденост, като да отскоча до магазина да си купя хляб, да се облека, да се 
протегна да взема нещо от рафта или да почеша главата си отгоре (схванахте ми мисълта). Щом като започна да 
се приспособявам към състоянието си, аз губя друга функция, затова трябва да започна процеса отново - 
предизвикателствата са безкрайни и откривам, че непрекъснато скърбя за загубата на друга способност. Най-
лошото е това, че болестта ме кара да се чувствам „нуждаеща се“ и откривам, че ми е трудно да се справя с 
това, но нямам избор. Единственото нещо, за което имам избор, е как да се справя с това заболяване. 

 

Не позволявам на GNE миопатията да ме пребори 

Създадох си стратегии да ми помагат да овладявам всички нечувствителни промени в тялото ми. Тази болест ме 
научи на издръжливост и съчувствие. В допълнение, тя ми помогна да се изправя пред ограниченията и 
стигмата, за да придам значение на живота на други инвалидизирани хора. Затова сега, аз съм награждаван 
специалист по равенство и разнообразие, работещ за награждаван университет, аз съм агент за промяна, 
събирам средства и започвам работа по развиването на роля за защитник на пациентите. 

Това заболяване доведе любезни, пълни с енергия, силна воля и вдъхновение хора в моя живот, за което съм 

безкрайно благодарна. Въпреки това, GNE миопатията има унищожителен ефект върху любимите ни хора. Не всеки има душевната сила, нито 

подкрепа около себе си, за да се справи с това състояние. Като пациенти, ние сме отчаяни, особено сега, понеже сме толкова близо до лечение за 

това рядко състояние. Нашата общност от хора с GNE миопатия и техните семейства се бори с дългото и сложно очакване лечението да бъде 

одобрено и е много благодарна на компании като Ultragenyx, които инвестират в изследователска дейност и така дават светлина в края на дългия, 

понякога тъмен тунел. Надявам се, че не след дълго ще има лечение, така че никой да не страда от болезнения опит на живота, който съпровожда 

живеенето с GNE миопатия. 

Гледаме напред и осведомяваме 
През изминалата година бях включена в различни кампании за набиране на средства (лондонския биатлон и 
колоездачното състезание от Лондон до Париж), които бяха насочени към осведомяване в публичната сфера за редките 
генетични заболявания, подкрепа на нови инициативи за извеждане на съществуващата изследователска дейност от 
лабораторията при пациентите и за разработване на точни методи за намаляване на честотата на погрешните диагнози. 
В момента работя, за да стана защитник на пациенти с Мускулна дистрофия в Обединеното кралство (Muscular Dystrophy 
UK, MDUK). 

Силата на пациентите 

Имам удоволствието да видя, че общността на пациентите с GNE миопатия поема контрола и колективно се движи 

напред към важни промени. Повишаването на осведомеността за заболяването чрез методи като социални медийни 

кампании, благотворителна дейност, специфични за заболяването Интернет семинари и пациентски дни бе успешно. 

Всички тези инициативи помагат за елиминиране на изолацията, премахване на препятствия и осигуряване на жизнено 

важна подкрепа едни на други и на нашите болногледачи. По-важното е, че това ни вдъхновява и ни дава сили да 

продължим да настъпваме напред и никога да не губим надежда. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Награди на екипа на 
Manchester Metropolitan 
University през 2014 г. 

Тайланд: ферма за слонове (2000 г.) 

Лондонски биатлон 2016г. 
„Вие сте загрижени, понеже 
ние сме редки“ 
(You care because I’m rare) 

Благодаря ви, че отделихте време да прочетете моята история. Мона 


