
  
 

 

    
 

Yedinci GNE Miyopati Hastalık İzleme Programı (GNE Myopathy Disease Monitoring 
Programme, 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 güncellemeler sağlama ve sizi GNE miyopatisiyle ilgili bilimsel 

güncellemelerden haberdar etme amacını taşımaktadır.  
Bu haber bülteniyle ilgili yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. 
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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 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 
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Şek 2: Aylık Dağılım ve Aylık Kayıtlı Katılımcıların Oranı 
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Toplam Katımcılar: 305 

 

 
 

GNEM-DMP Kayıt Güncellemesi ve Katılımcı İncelemesi 
 

Ocak 2017, GNEM-DMP kayıtlarının kayıtlı katılımcı sayısının 300'ü 
aştığını gördü; bu, ancak dünyanın her yerindeki her hastanın, klinik 
hekimin, hasta organizasyonunun, bakıcının ve çalışmanın diğer 
savunucusunun inanılmaz desteği ve katkısı ile elde edilebilecek 
muhteşem bir başarıydı. Tüm desteğiniz için teşekkür ederiz! 

Kayıtlar ilk olarak Mart 2014'te canlı olarak çevrimiçi yapıldı ve bir yıl içinde 21 farklı 
ülkeden 157 katılımcının hasta alımı yapıldı. Bu inanılmaz hasta alım süreci, yalnızca daha 
geniş GNE topluluğundan aldığımız inanılmaz destek sayesinde mümkün oldu. Kayıtlar 
ayda ortalama 9 yeni katılımcının alımını yapmaktadır (Şek 2) ve bu devam eden katılımcı 
bilgilerinin tedarik edilmesi vasıtasıyla, kayıt, klinik araştırmaların tasarımı ve potansiyel 
tedavilerin geliştirilmesi konusunda araştırmacılara rehberlik edebilmektedir. GNE miyopatili insanları bir araya getiren kayıt sayesinde; 
doktorlar, araştırmacılar ve tedavi geliştiricileri, hastalığın daha iyi anlaşılması ve gelecekteki tedavisi için kapıları açarken, GNE miyopatili 
herkesin bakım standardını iyileştirmeye yardımcı olmak için isimsiz hastalık bilgilerini toplayabilir ve paylaşabilir. 

Bugün, kayıt, katılımcıların üç yıllığına alımında aktif olmuştur ve güncel üye sayısı 5 kıtada 31 ülkeye yayılan 305'tir (Şek 3). Kayıtların amacı, 
kaydı yapılan diğer üyelere karşı zaman içinde hastalıklarının ilerleyişini izleyebildikleri katılımcılara faydalı bir kaynak olmaktır. Bunu yapabilmek 
için, kayıt tüm katılımcıların 15 yıla kadar boylamsal verileri sağlamalarını gerektirmektedir (anketleri farklı aralıklarla tamamlamak için: ilk 
anketlerini tamamladıktan sonra başlangıçta 6 ay, sonra tekrar 12 ay aralıklarla). Her kayıt katılımcısı kendi çevrimiçi hesabına giriş yapabilir ve 
daha önce sağladıkları tüm bilgileri anketlere verilen cevaplar şeklinde görüntüleyebilir. Kayıt sorumlusu katılımcılara, anket formunun 
doldurulması gerekliliğini, anketin son teslim tarihi öncesinde e-postayla göndererek bildirir ancak katılımcılar herhangi bir zamanda kayıtta giriş 
yaparak bir anket olup olmadığını öğrenebilir. Birincil kayıt iletişim adresiniz şu adreste mevcuttur: hibm@treat-nmd.eu 

 

  

Şek. 1: Şu adresteki GNEM-DMP Kayıtları ana sayfası:  
www.gnem-dmp.com 

 

Ortalama 9 yeni hastada 
her ay için (1 ila 19) 
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Şek. 3: GNEM-DMP Kayıt Katılımcılarının Dünya Çapında Yayılımı 
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Tüm Kayıt Katılımcıları İçin İpuçları 
 Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kaydedin böylelikle kayıt hesabınıza erişirken herhangi bir 

sorununuz olmaz. – ama Bilgilerinizi güvende tutmayı unutmayın! 
 

 Kayıtta hesabınıza erişirken herhangi bir sorun yaşıyorsanız, tedavi ekibiyle şu adresten 

iletişime geçin: hibm@treat-nmd.eu 
 

 hibm@treat-nmd.eu veya phillip.cammish@ncl.ac.uk adresinden gelen e-postaların 

sizi spam istenmeyen klasörüne yönlendirmediğinden emin olun - iyileştirme ekibi 

katılımcılara GNE ile ilgili çeşitli konularda çok sayıda e-posta gönderir ve hiçbir 

katılımcının bundan mahrum kalmasını istemiyoruz! 
 

 Her ankette mümkün olduğunca çok soruya cevap verdiğinizden emin olun – her cevap, 

GNE miyopatisinde güç araştırmalarına yardımcı olan hayati bilgiler sağlar. 
 

 Kayıttaki katılımınız konusunda hiç emin değilseniz bizimle iletişime geçin! 
 

 Koşulları değişmiş olabilen kayıttaki katılımlarını etkileyen kayıttaki bir katılımcının 

bakıcısı, arkadaşı veya aile üyesiyseniz, lütfen bize bildirin. 
 

 Tüm GNEM-DMP haber bültenlerinin arşivi şu adreste mevcuttur: 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:hibm@treat-nmd.eu
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GNE miyopati tanısı konan birçok kişi, hareketliliklerine yardımcı olmak için günlük olarak ortotik kullanır veya hayatlarının bir noktasında bunları 
kullanmaları gerekecektir. Newcastle İngiltere'deki klinik merkeze gelen insanlar genellikle John Walton Müsküler Distrofi Araştırma Merkezindeki 
(John Walton Muscular Dystrophy Research Centre) fizyo ekibinin yardımcı olabileceği ortotiklerin kullanımı hakkında geniş bir yelpazede sorulara 
sahiptir. Bu makalede, Nöromüsküler Araştırma Fizyoterapisti olan Dionne Moat, özellikle GNE miyopatili hastalarla kullanımı hakkında ortotikler 
ile ilgili geniş bir yelpazede bilgi paylaşmaktadır. 

Ortotik nedir? 
Ortotik, ‘nöromüsküler ve iskelet sistemlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini 

değiştirmek için kullanılan harici olarak uygulanan bir cihaz’ olarak 

tanımlanmaktadır(1). Çeşitli şekil, boyut ve materyalleri vardır ve vücudun 

farklı bölümleri için fakat öncelikli olarak alt ekstremiteler için birçok farklı 

nedenden dolayı kullanılabilirler. 

Ne için kullanılıyorlar? 
Ortotikler, hareket aralığını korumak veya geliştirmek, eklem yerini 

iyileştirmek, istenmeyen hareketleri kısıtlamak, ağrıyı yönetmeye yardımcı 

olmak, işlevleri geliştirmek veya yukarıdaki herhangi bir kombinasyonu 

iyileştirmek için reçete edilmektedir. Duruma bağlı olarak, hastanın yaşadığı 

belirtiler ve problemler, hangi ortotiğin önerildiğini belirleyecektir. 

GNE'de yaygın olarak ne kullanılır? 

‘Düşük ayak’, GNE'de en başta gelen başlangıç belirtilerinden biridir(2). GNE 

gibi nöromüsküler hastalıktaki düşük ayak, dorsi fleksor kaslarının 

güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır(3). Bunlar alt bacağın ön tarafındaki 

kaslardır (kaval kemiği) ve ayak bileklerini yukarı doğru çekmekten 

sorumludurlar. Bazı durumlarda veya hastalık ilerlemesinde, ayak bileği 

etrafındaki diğer kaslar zayıflamış olabilir; bu da ayağının zayıflamasına ve 

ayak bileğinin dayanıksız hale gelmesine neden olur. Ayak bileğinin 

çevresindeki bu kaslarda zayıflık da artar baldır ikiz kaslarında gerginlik 

geliştirme riski(4). 

Düşük ayak yönetiminde bir ortotik kullanmanın amacı, iyi bir pozisyon 

sağlamak ve yürümeyi iyileştirmek ve hastaların günlük aktivitelerini güvenli ve 

verimli bir şekilde yerine getirebilme yeteneğini sağlamak için ayak ve ayak 

bileğine gerekli seviyede destek sağlamaktır. Ortotik, düşme riskini azaltmak 

için yürüme sırasında ayağı tutmayı önlemeye yardımcı olur. Düşük ayaktan 

dolayı yürüyüşlerini değiştiren insanların bir sonucu olarak ortaya çıkan ağrıların 

ve bazı acıların azaltılmasına da yardımcı olabilir(5,6). 

Düşük ayak için ortotik türler 

BİRÇOK farklı ortotik koaptör vardır ve aynı koşula veya benzer belirtilere sahip 

olsalar bile, bir kişi için uygun olan, bir sonraki için uygun olmayabilir. Örneğin 

bir fizyoterapist ve/veya ortotist gibi nitelikli bir uzmanın değerlendirmesi ve 

ister ortotik isterse ısmarlama, özel yapım bir cihaz olsun doğru ortezi sağlaması 

önerilmektedir. Konfor, kaldırılabilir kullanım ve en tatmin edici sonucu 

sağlamak için doğru, iyi oturan cihazın edinilmesi önemlidir. Koaptörler 

eskiyebilir ve ihtiyaçların değişmesi durumunda yenilenmesi, değiştirilmesi 

veya yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Farklı yerlerin hepsinin farklı hizmet 

sunumu ve bütçeleri vardır ve bu yüzden randevu ve inceleme süreci değişiklik 

gösterebilir. Aşağıda nöromüsküler hastalığın düşük ayak yönetiminde 

kullanılabilen ortotiklerin çeşitli örnekleri bulunmaktadır: 

Ayak bileğinin etrafındaki zayıflık veya ‘düşük ayak’, yürüyüş, işlev ve güven 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir(5). Ayak bileği zayıflığının bir sonucu 

olarak yürüme sırasında ayak bileği ve ayaklarını yukarı doğru 

kaldıramayacağı şekilde yürüyüşlerde yapılan değişiklikler ayağı kaldırmayı 

zorlaştırıp sendelemelere ve düşmelere neden olan ayağı çarpmakla 

sonuçlanabilir. 
 
 Şek  2: Bacağın 

dönmesinden 
dolayı ayak 
bileğinin 
kalkmadığı ve 
ayak 
parmaklarının 
yere çarpmadığı 
düşük ayak ile 
yürüyüş modeli. 

 
 

 

Bu da endişe ve güven kaybına yol açabilir ve insanların daha az yürüyeceği 

anlamına gelebilir. Fiziksel aktivitedeki bu azalma, kondisyon kaybından 

kaynaklanan ikincil zayıflığa neden olabilir(5). Bununla birlikte, GNE'nin 

neden olduğu altta yatan kas güçsüzlüğünün aksine, bu kullanım bozukluğu 

atrofi, etkinlik gelişirse tersine çevrilebilir. Nöromüsküler hastalıkta ayak 

düşmesi yönetiminde ortotik temini yaygın olarak kullanılmaktadır(4,5,6) ve 

temin, klinisyen ve ortotist tarafından klinik uzmanlığa ve akıl yürütmeye 

dayanmaktadır(5). Ortotik başarısı genellikle hastaların zamanla giyme 

deneyimiyle ve klinisyenin kaydettiği bazı fonksiyon ölçümleri ile 

ölçülmektedir. Örneğin, hastanın ne kadar hızlı veya ne kadar uzağa 

yürüyebileceği, etrafta nasıl dolandıkları veya ortotik olmadan 

karşılaştırıldığında ortotik kullanarak günlük etkinlikleri nasıl 

gerçekleştirdikleri. 

Düşük Ayak Ateli 
Bu sıklıkla denenen ilk 
cihazdır. Kullanımı basittir ve 
ayakkabı içinden giyilebilir. 
Basit elastik bantlar, 
minimum miktarda “düşük 
ayak ateli” sağlamaktadır. 
Ayakkabının bağları ve 
ayakkabı dilinin arasına 
sığabilen plastik bir dolgu 
bulunmaktadır. 

Ön kabuk AFO (Ayak 
Bileği Ayak Ortezi) 
Bu koaptörler ayak 
düşmesine yardımcı olur, ama 
dizin düz tutulmasına da 
yardımcı olabilir. Kuadriseps 
kasları GNE miyopatisinde 
daha güçlü kaldıkça, Bu 
koaptörler bu durum için 
yaygın olarak 
kullanılmamaktadır. 

Silikon AFO (Ayak 

Bileği Ayak Ortezi) 
Bu, bacağınızın alçıya 
alınmasını gerektiren özel 
yapılmış bir koaptördür. Ayak 
bileği etrafında destek sağlar, 
ancak katı plastikten daha 
esnektir ve katı materyal 
koaptörlerinden daha fazla 
duyusal geribildirim sağlar. 
Bunlar lokal Ulusal Sağlık 
Hizmetleri (USH) ortotik 
bölümlerinde kolaylıkla 
mevcut olmazlar. 

Denge ateli 
Bu, ayak ve ayak bileği 
çevresinde orta düzeyde 
destek sağlayan esnek bir 
koaptördür. Ayak bileğinin 
etrafına sarılı 3 elastik bant 
vardır. Uygun desteği 
sağlamak için oldukça sıkı bir 
şekilde çekilmeleri 
gerekmektedir. Her bant, 
bantların hangi sıraya 
gireceğini gösteren 1, 2 veya 
3 noktaları ile etiketlenmiştir 
yani nokta 1 = 1. bant. Bu atel, 
ayağı kaldırmaya yardımcı 
olur, ancak aynı zamanda 
ayak bileği çevresinde 
dayanıklılık da sağlar. 

Karbon fiber AFO (Ayak 
Bileği Ayak Ortezi) 
Bunlar genellikle standart katı 
AFO'dan daha hafiftir ama ayak 
bileğinin iç ve dış çevresinde 
uygun destek sağlamayacağı 
için herkes için uygun değildir. 

 
 
 

Katı AFO 
Bu koaptörler şiddetli düşük 
ayak için daha fazla destek 
sağlar. Bunlar ‘yığın olarak 
üretilen’ veya özel yapımlı 
olabilir ve bazen ayak bileğinde 
bir bant olabilir. Koaptör 
yerleştirmek için genellikle 
daha büyük bir ayakkabı 
gerekmektedir. 

 
 

Toe off (Karbon ortez) 

Bu koaptör, ayak 
parmağınızın kökünü ittiğiniz 
andan itibaren adım 
attığınızda düşük ayağı 
engellemeye de ‘toe off’ ile 
yardımcı olur . 

 
 
 
 

Herhangi bir ortotik kullanmaya 
başlamadan önce sağlık hizmeti 
uzmanınıza veya 
Fizyoterapistinize danışmanızı 
öneririz. Bu makalede ele alınan 
öğelerden herhangi biriyle ilgili bir 
sorunuz varsa lütfen kayıt ekibi ile 
iletişime geçin: HIBM@treat-
nmd.eu 

Ortotiğin Nöromüsküler Hastalıklarda Kullanımı - 
Newcastle, İngiltere merkezli Fizyo ekibinden bilgiler. 

Şek 1: Ayak bileğinin kaldırılması ve 
yerden kaldırılan ayak parmaklarının 
normal yürüme modeli. 

1) Schuch, C. M., & Pritham, C. H. (1994). International Standards Organization Terminology: Application to Prosthetics and Orthotics. JPO: Journal 

of Prosthetics and Orthotics, 6(1). 
2) Nishino, I., Carrillo-Carrasco, N., & Argov, Z. (2015). GNE myopathy: current update and future therapy. Journal of Neurology, Neurosurgery, 
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neuromuscular disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), 
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104. 
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GNE Miyopati Uluslararası 

(GNE Myopathy International, 

GMI), GNE miyopatili hastalar, 

aileleri ve arkadaşlarından 

oluşan ve misyonu hastalar 

arasında ve dünya çapındaki 

toplumlarda bu nadir genetik 

bozukluk hakkında farkındalık 

yaratmak ve hastalara  

bilgi ve destek sağlamak olan uluslararası bir gruptur. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri dahil 

birçok ülkede bulunmaktayız. 
 

Giriş 
GMI, 2014'te kuruldu ve dünyanın dört bir yanından toplanan GNE miyopati 
hastalarının, ailelerinin ve arkadaşlarının bir konsorsiyumudur. GNE 
Miyopatisiz Dünya'ya (World Without GNE myopathy, WWGM, Hindistan'da 
tescilli bir Vakıf) müttefiktir ve WWGM tarafından desteklenmektedir. 
Üyelerimiz ve savunucularımız, dünya genelindeki GNE miyopatisinin 
bilinirliğini arttırmak ve terapötik potansiyele sahip araştırma alanındaki son 
gelişmelerden haberdar olmak için aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bilgi 
paylaşımında bulunmak ve yeni tanı almış hastalara yardım etmek için 
bulunduğumuz ülkelerdeki hastalara ve ailelerine ulaşıyoruz. Toplu olarak, 
savunma, eğitim ve araştırma yoluyla GNE Miyopati için bir çare bulmaya 
yardım edeceğimize inanıyoruz. 

Hasta Web Seminerleri 
Etkili tedaviye giden yolun toplu hasta eylemi vasıtasıyla yapılması olduğu 
vizyonumuz doğrultusunda, Hastaların bir araya gelmesi ve topluluğumuzda 
oldukça popüler hale gelen düzenli olarak düzenlenen hasta seminerleri 
aracılığıyla hastalar için GNE miyopati hakkında bilgi sahibi olabilmemiz 
amacıyla bir platform sağlıyoruz ve İsrail, İtalya, Suudi Arabistan, Pakistan, 
Hindistan, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere çeşitli 
ülkelerden katılımcılarımız bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 

İlk Hasta Web Semineri 

Ünvan- "GNE Miyopati Terapileri: Güncel Bilginin Eleştirel Bir 
Analizi" (GNE Myopathy Therapies: A Critical Analysis of Current 
Knowledge) 
Konuşmacı: WWGM İdari Vasisi, Profesör Alok Bhattacharya ile şu tarihte 
düzenlendi: Eylül 17, 2016. 
Siyalik asit/ManNAc ile takviye edilmesine ek olarak, gen terapisi, kök hücre 
tedavisi, mRNA ekspresyonu dahil olmak üzere çeşitli potansiyel tedavi 
seçenekleri görüşüldü. Klinik araştırmaların ilerlemesinin, diğer genetik 
bozukluklar için gelişiminin ilerlemiş bir aşamasında olan potansiyel 
tedavileri izleyeceği ve GNE miyopatisine adapte edeceği sonucuna varıldı. 

 
 
İkinci Hasta Web Semineri 

Ünvan- “GNE Miyopatisinde İğnenin Taşınması (Gelişmeler 
üzerine)” (Moving the Needle [ON Advances] in GNE Mypathy) 
Konuşmacı: Lalé Welsh, Nöromüsküler Hastalıklar Derneği 
(Neuromuscular Disease Foundation, NDF) CEO'su tarafından şu 
tarihte düzenlendi: Aralık 3, 2016 

Bayan Welsh, GNE miyopati tedavilerinin mevcut ve gelecekteki durumunu, 
Siyalik Asit ve ManNAc için devam eden klinik çalışmaların yanı sıra gen 
terapisi ve kök hücre tedavisi için potansiyel konuları ele aldı. NDF'nin, gen 
terapisinin klinik denemeleri için ABD FDA'ya teslim edilmesi amacıyla 
Araştırma Öncesi Yeni İlaç (AYİ) çalışmalarını yürüttüğünü açıkladı. 

 

 

 

 
Üçüncü Hasta Web Semineri 

Ünvan: "GNE Miyopati için Kök Hücre Tedavisi" (Stem Cell 
Therapy for GNE Myopathy) 
Konuşmacılar: Todd Malan, Roberta Çirişyan ve Profesör Alok 
Bhattacharya 28 Ocak 2017'de düzenledi 

Dünyadaki çeşitli bölgelerden 45'in üzerinde katılımcı, bu web seminerine 

kök hücre tedavisini ve GNE miyopati hastalarına uygulanabilirliğini 

tartışmaya katıldı. İlk sunum yapan Dr. Todd Malan (Yenilikçi Kozmetik 

Cerrahi Merkezi, Arizona, ABD) vücudumuzun yağ dokusunda bulunan kök 

hücreler hakkında konuştu. Genel olarak kök hücre kullanımının 

güvenliğini (kas hastalıklarına özgül değil) incelediğini ve güvenliğin 

öngörülenden iyi olduğunu vurguladı. Ayrıca, çalışma grubunda görülen 

olumlu etkinin (GNE olmayan veya kas hastalığı), hasar gören dokuların 

onarılmasına yardımcı olan çeşitli büyümeyi teşvik edici ve doku iyileştirici 

maddelerin salınmasından dolayı olabileceği hipotezi üzerine 

kurulmuştur. Bir sonraki konuşmacı olan Prof. Alok Bhattacharya (Yeni 

Delhi Jawaharlal Nehru Üniversitesi), farklı kök hücre türlerine genel bir 

bakışta bulundu. Bu web seminerinde üçüncü bir konuşmacı olan Roberta 

Cirisyan, GNE miyopati hastasıydı. Dr. Stavros Alevrogiannis (Atina, 

Yunanistan) tarafından uygulanan kök hücre tedavisini ele aldı. Bayan 

Cirisyan'a, 2016 yılında kök hücre nakli yapıldı ve Dr Alevrogiannis'in 

tavsiyesi doğrultusunda çeşitli vitamin ve mineral almaya başladı. Bu bir 

klinik araştırmada değil, bir hastada yapılan araştırmadır. Tedavi devam 

eder ve sonuçlar daha sonraki bir tarihte alınır. Her konuşmacıdan sonra 

bir soru ve cevap oturumu vardı. 
 

El ilanları 

GMI ekibi ve birçok özel gönüllü GNE miyopatisini tanımlayan el ilanları 

hazırlayarak ve çevirerek birçok dilde GNE miyopatisinin farkındalığını 

arttırmaya dahil olmuştur. Bunlar web sitemizden indirilebilir (www.gne-

myopathy.org). Buna ek olarak, bu el ilanlarını gönderdik ve dünya 

çapındaki doktorlarla iletişime geçerek onları GNE miyopati hakkında 

bilgilendirdik. 

Hasta Anketi 

GMI, kullanılan çeşitli terapilerin/tedavilerin/egzersizlerin etkinliği 

hakkında hasta tarafından yönlendirilen bilgileri harmanlamak için kısa bir 

anket geliştirdi. Bu anket 50'den fazla hasta tarafından tamamlandı. 

Anketin sonuçları kısa sürede açıklanacak. 

 

Hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak 
isteyenler lütfen GMI'ye şu adresten ulaşın: 
wwgm.india@gmail.com 

 

Sudha Alok Shilpi 

Rushabh Tara Mona 

Imad Abdullah 

GNE Miyopati Uluslararası Ekibinin Üyeleri 

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


Otozomal Resesif Kalıtım ve GNE 
miyopatisi 

GNE miyopati ancak otozomal resesif modelle kalıtım sağlanabilir. Bu, her iki ebeveynin 
de, hatalı genin bir kopyasına sahip olması hastalığın bir çocuğa geçebileceği anlamına 
gelir, yani her ikisi de hastalığın ‘taşıyıcısı’ olur. Aynı resesif gen mutasyonunun iki 
taşıyıcısı bebeğe sahip olduğunda, her ebeveyn gen mutasyonunu veya genin çalışan 
kopyasının bebeğe geçme olasılığına sahiptir. 

10 Adet  
İ pucu 

Aile 
ve Bakıcılar için 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Resesif geçişli bir mutasyon içeren gen ‘r’ ile, çalışan kopyası ‘R’ olan Şekil 2'de gösterildiği gibi, 
her gebelikte aktarılacak genetik bilginin dört olası kombinasyonu vardır. Bu, her gebelikte şu 
anlama gelir: 

 

1 - taşıyıcı olmayan. Çocuklarının çalışan genin her iki kopyasını da alacağı 

ve bir genetik taşıyıcı değil, hastalıktan etkilenmeyecek olan 4'te 1 olasılık 
(%25 olasılık). 
 

2 - genetik taşıyıcılar. Çocuğunun resesif geçişli gen mutasyonunu alacağı 
ve ebeveynden alınan genin çalışan kopyası ve ebeveynleri gibi durumun 
etkilenmeyen bir genetik taşıyıcısı olacağı 4'te 2 olasılık (%50 olasılık). 

 

3 - etkilenen. Resesif geçişli gen mutasyonunun her iki kopyasını ailesinden 
alan bir çocuğa sahip olacakları 4'te 1 olasılık (%25 olasılık). Bu 
senaryoda, çalışan bir gen ürünü üretilemeyecek ve çocukları, bu genin 
neden olduğu hastalıktan etkilenecektir. 
  

GNE geni, Kromozom 
9'da (tam yer 9p13.3) 
bulunur 

4'te 1 olasılık  
%25 

Genetik 
taşıyıcı 
anne 

yumurtalar 

Genetik 
taşıyıcı 
baba 

R = Çalışan kopya 
r = resesif mutasyon 

sperm 

taşıyıcı olmayan 
genetik 
taşıyıcılar etkilenen 

4'te 1 olasılık  
%25 

4'te 2 olasılık  
%50 

Genetik-Temeller 
• Genleriniz vücudunuzun büyümesi, gelişmesi ve 

sağlıklı kalması için talimatları içerir. Genlerde 

yapılan bazı değişiklikler onları hatalı yapar; bu 

da mesajın hücre tarafından doğru bir şekilde/hiç 

okunmaması sonucunu doğurur. 
 

• Her bir hücrede 23 çift halinde düzenlenmiş 46 

kromozom bulunmaktadır. Her çiften biri 

annemizden, diğeri babamızdan bize iletilir. Bu 

kromozom çiftlerinin 22'si numaralandırılmıştır. 

Bu numaralı çiftler otozomal kromozomlar olarak 

bilinirler. 23. çifti, X ve Y cinsiyet 

kromozomlarından oluşur. Erkekler bir X ve bir Y 

kromozomuna sahiptir ve dişiler iki adet X 

kromozom kopyasına sahiptir. 
 

• Hatalı bir gende bulunan bir değişim mutasyon 

olarak adlandırılır. Bir genetik hastalık yalnızca 

genin her iki kopyası değiştirildiğinde ortaya 

çıkarsa, bu bir kalıtsal mutasyon olarak 

adlandırılır. 
 

• Bir otozomal gen, numaralı bir kromozom 

üzerinde bulunan ve genellikle erkeklerive 

dişileri aynı şekilde etkileyen gendir. 

veya 

Şek 1: GNE genini gösteren kromozom resmi (karyotip) 

Şek 2: Otozomal resesif kalıtım gösteren genetik illüstrasyon. 

Bakıcı Etkinlik Ağı ( Caregiver Acton 
Network, CAN), Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaşayan, eğitimli, 
meslektaşları destekleyen ve bakım 
veren kişilere hizmet eden, kar amacı 
gütmeyen bir kuruluştur ve kronik 
durumları, özürlülüğü, hastalığı veya 
yaşlılık zayıflıkları olan sevdikleriyle 
ilgilenen 90 milyondan fazla Amerikalı 
için yaşam kalitesini yükseltmeye 
çalışmaktadır. Son zamanlarda, GNE 
miyopatisi olan bir kişiye bakanlar da 
dahil olmak üzere, herhangi birinin 
bakıcısı olarak görev yapanlara yardımcı 
olmak için tasarlanmış bir ipucu listesi 
(aşağıda) yayınladılar. Makalenin 
tamamı CAN web sitesinde bulunabilir: 
www.rarecaregivers.org. Lütfen, bu 
makaleyi, sağladığı bilgilerden 
yararlanabileceğini düşündüğünüz 
herkesle paylaşın. 
 

1. Diğer bakıcılardan destek isteyin. 
Yalnız değilsiniz! 

2. Kendi sağlığınıza dikkat edin, 
böylece sevdiklerinize bakabilecek 
kadar güçlü olursunuz. 

3. Yardım tekliflerini ve insanların size 
yardımcı olabilecekleri özgül şeyleri 
tavsiye etmesini kabul edin. 

4. Doktorlarla nasıl etkili bir şekilde 
iletişim kurabileceğinizi öğrenin. 

5. Bakım zor iştir o yüzden sık 
aralıklara mola yapın. 

6. Depresyon bulguları için dikkat edin 
ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel 
yardım almayı ertelemeyin. 

7. Sevdiklerinize bakmanıza yardımcı 
olabilecek yeni teknolojilere açık olun. 

8. Tıbbi bilgileri düzenleyin, böylece 
güncel ve bulunması kolay olur. 

9. Yasal belgelerin düzgün olduğundan 
emin olun. 

10. En zorlu işlerden birinde elinizden 
gelenin en iyisini yapmanız için 
kendinize güvenin! 

 

 

http://www.rarecaregivers.org/


 

Mona Patel - Şimdiye Kadarki Yolculuğum 
Hindistan kalıtımına sahip olan Mona İngiltere'dendir ve 2005 yılında GNE 
miyopati tanısı koyuldu. Mona, GNEM-DMP kaydında bir katılımcıdır ve GNE 
miyopatisinde farkındalık yaratmaya özgül odaklı toplama kampanyasında aktif 
olmaktadır. Mona, aşağıda hastalıkla yaşamdan söz ediyor ve kendisiyle ilgili 
bazı öyküleri paylaşıyor. Lütfen Mona'nın deneyimlerinin ona özgü olduğunu ve 
tüm çalışma hastalarını temsil etmediğini unutmayın. 

Teşhisimden önce hayat 
Gençlik yıllarım boyunca ve 20'li yaşlarımın başında, son derece gurur duyduğum birçok 
şeyi başardım. Hayırseverlik için 40,2 km (25 mil) yürüyüş gerçekleştirdim, üniversiteye gitmek için evden ayrıldım, Sidney 
Liman Köprüsü'ne tırmandım ve Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nde tüplü dalış yaptım. Sadece 28 saatlik doğum sancısından 
sonra sadece gaz ve havanın üstünde kızımı bile doğurdum! 

Ayrıca çok iyi bir yüzücüydüm ve hastalığım ilerlemeden önce yoga, pilates ve dansa katılmaktan keyif alıyordum. Tıpkı normal 
bir genç ya da genç yetişkin gibi, geleceğim için birçok umudum ve büyük amaçlarım vardı. Yirmilerimin ortalarına gelene kadar 
aktif ve çok bağımsız olan eli ayağı tutan biriydim ve bu yüzden hastalık beni ve özellikle de çevremdeki sevdiklerimi sarstı. Hayatı 
ve sunduğu her şeyi kucaklamıştım, ancak geleceğin benim için ne vereceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. 

Şu anda Hayatım 
Hastalığın başlamasından bu yana geçen yıllar boyunca, GNE miyopati yavaş yavaş kas gücümden mahrum etti - şimdi bana her 
gün etkinliklerde yardımcı olmak ve etrafında dolaşmak için çeşitli ekipman/hareketlilik cihazlarına bağımlılığım. GNE miyopati, 

ben 26 yaşındayken beni etkilemeye başlayan, ilerleyen bir kas kaybı durumudur. Hastalık 
nedeniyle hareketliliğimin sınırlı olduğu bir aşamadayım. Koşamıyorum, merdivenlerden 
çıkamıyorum ve düştüğümde devamlı olarak hassasiyet duygusu hissediyorum. Çoğu insanın 
değerini hafife aldığı, bir somun ekmek satın almak için bir dükkana uğramak, giyinmek, bir rafdan 
bir şey almak veya kafamın üstünü kaşımak gibi şeyleri yapamıyorum…(ne kastettiğimi anlarsınız). 
Hastalığıma uyum sağlamaya başlar başlamaz, başka bir işlevi kaybederim, bu nedenle süreci 
yeniden başlatmam gerekir - zorluklar sonsuzdur ve başka bir yetenek kaybından dolayı sürekli 
üzgünüm. Daha da kötüsü, hastalık bana kendimi ‘muhtaç’ hissettiriyor ve bununla başa çıkmayı 
zor buluyorum - ancak başka seçeneğim yok. Hakkında seçim yapmam gereken tek şey bu 
hastalıkla nasıl başa çıkacağımdır. 

 

GNE miyopatisinin beni durdurmasına izin vermeyerek 

Bedenimdeki tüm duyarsız değişiklikleri yönetmeme yardımcı olacak stratejiler oluşturdum. Bu 
hastalık bana direnç ve empati öğretti. Buna ek olarak, diğer engelli insanların yaşamlarında fark yaratmak için engeller ve 
kusurla yüzleşmemde yardımcı oldu. O yüzden şimdi, ödüllü bir Üniversite için çalışan ödüllü bir Eşitlik ve Çeşitlilik Uzmanıyım, 
Değişim Çalışanıyım (Agent for Change), bir Kaynak Geliştirme Sorumlusuyum ve Hasta Avukatı rolünde gelişmek için çalışmaya 
başlıyorum. 

Bu hastalık, hayatı boyunca nazik, becerikli, güçlü iradeli ve ilham verici insanlar getirdi; bunun için minnettarım. Bununla birlikte, 
GNE miyopati, çevremizdeki sevilen insanlar üzerinde yıkıcı bir dalgalanma etkisine sahiptir. Herkes zihinsel dayanıklılığa sahip 
değildir ya da bu durumla başa çıkabilmek için çevrelerinde destekleri yoktur. Hastalar olarak umutsuz durumdayız - özellikle de 
şimdi, çünkü bu nadir durum için tedaviye çok yakınız. Bizim GNE miyopati topluluğumuz ve aileleri, tedavi için uzun ve karmaşık 
beklemeyle mücadele veriyorlar ve Ultragenyx gibi araştırmalara yatırım yapan ve bazen karanlık uzun tünelin sonunda ışık 
sağlayan şirketlere çok minnettarlar. Umarım yakında, GNE miyopatisi ile yaşamanın getirdiği acı verici yaşam deneyiminden 
kimsenin acı çekmemesi için bir tedavi yapılabilir. 

Farkındalığın yaygınlaşmasını sabırsızlıkla bekliyorum 
Geçen sene boyunca, kamusal alanda nadir görülen genetik hastalıklar hakkında farkındalık yaratan, 
mevcut araştırmaları laboratuvardan bulabilmem ve yanlış tanı koyulması sıklığını azaltmak için doğru 
yöntemler geliştirmek için yeni girişimleri desteklemeyi amaçlayan çeşitli para toplama kampanyalarına 
(Londra Duathlon ve Londra'dan Paris'e kadar Bisiklet Sürme) katıldım. Ayrıca, Kas Distrofi İngiltere 
(MDUK) ile bir hasta savunucusu rolüne katılma sürecindeyim. 

Hasta Gücü 
GNE miyopati hasta topluluğunun kontrol altına aldığını ve toplu olarak önemli değişiklikleri ilerlettiğini 
görmekten memnuniyet duyuyorum. Hastalığın sosyal medya kampanyaları, hayır işleri, hastalığa özgül 
web seminerleri ve hasta günleri gibi yöntemlerle farkındalığının arttırılması başarılı olmuştur. Tüm bu 
girişimler, izolasyonu ortadan kaldırmakta, engelleri kaldırmakta ve birbirimize ve bakıcılarımıza hayati 
destek sağlamaktadır. Daha da önemlisi, bize kendimizi zorlamamız ve umudumuzdan asla 
vazgeçmememiz için ilham verir ve güçlendirir. 

 
Öykümü okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Mona  
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