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В това 8-мо издание на Бюлетина за GNEM-DMP: 
 
• Ultragenyx Ден на пациента 2017 г. - Преглед 

• Физически упражнения и GNE миопатия 

• Мускулни биопсии - Какво представляват и защо трябва да се извършват за 
хората с GNE миопатия 

• Живот с невромускулно заболяване и работа с персонален компютър 
(Начини за преодоляване на предизвикателствата) 

• Vitor Pinto (Витор Пинто) - Моят опит досега 
 

За да се включите в 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 

           

Бюлетин за GNEM-DMP  
 

Добре дошли в осмия бюлетин на Програмата за наблюдение на пациенти с GNE миопатия (GNEM-DMP) и Ви 
благодарим 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 миопатия. Очакваме Вашето 
мнение и предложения за този бюлетин. 

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


 

 

Ден на пациента, 22 април 2017 г. 
Атмосферата бе изпълнена с развлечение и енергия по случай Деня на земята, 
докато хората се събираха, за да почетат и честват онези, засегнати от редки болести, 
по време на годишния Ден на пациента, отбелязан на 22 април 2017 г. в дирекцията 
на Ultragenyx в Новато, Калифорния. 

Гостите се радваха на игри, представяне на занаяти и изкуства, храна и музика. Денят 
на пациента е възможност за членовете на общността за редки заболявания да се 
срещнат, да се свържат и да споделят истории помежду си и със служителите. 
Главните говорители бяха д-р Emil Kakkis, ГИД на Ultragenyx, Majid и Lynn Jafar от 
Фондация Loulou, Lisa и Max Schill от сдружението RASopathies. 

 

“Прекрасно беше да видя как 
всички се веселят и 
прекарват добре. Това бе 
чудесна почивка след 
тежкото бреме, което 
понасяме в нашия живот, 
докато се борим с 
опустошителна болест в 
семействата ни.” 

 

Tara Voogel (Тара Вуугел) (която има свой собствен блог 
(www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk), където обсъжда предизвикателствата и 
прозренията, с които се сблъсква човек, когато живее с GNE миопатия), присъства на 
това събитие и направи следния преглед на мероприятията през деня. 

“Спонсорите на събитието помислиха много внимателно за нуждите на 
присъстващите пациенти. Тази година на мястото за събитието бе добавена 
"Спокойна стая". На това спокойно място се събра група от пациенти с GNE 
миопатия, техните родители и болногледачи, след като споделихме заедно 
празненствата през деня. "Спокойната стая" ни предостави пространство да 
обменим и да споделим практични съвети и качествена информация за най-
добрия начин, по който да се справим с големия брой постоянни 
предизвикателства, с които се срещаме единствено с GNE миопатия”. 

Тара добави също: “Когато една група от пациенти с GNE миопатия се съберат 
заедно, изглежда има мълчаливо разбиране и вродено знание за това къде, кога и 
как всеки пациент би се нуждаел от съдействие. Въпреки че някои пациенти в 
действителност се срещаха за първи път, това сякаш бе събиране на група 
дългогодишни приятели по щастлив случай. GNE миопатия - това рядко 
заболяване - е общият знаменател, който позволява на всички тези пациенти да 
се обединят чрез дълготрайно приятелство”. 

За да разберете как да се регистрирате или да участвате в други събития за защита на 
пациента, организирани от Ultragenyx, посетете страницата на събитието: 
www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
Регистърът е полезен заради информацията, 
която съдържа, затова е важно да поддържате 
Вашите данни актуални. Ще Ви бъде напомнено 
по имейл да попълните допълнителен набор от 
въпроси 6 месеца след попълване на 
първоначалните въпросници и след това отново 
след 12 месеца. Ако има промени преди това, 
например във Вашите данни за контакт, не 
забравяйте да ги актуализирате също в регистъра. 
 
Докато актуализирате Вашите данни, не забравяйте да 
проверите дали сте: 
Попълнили всички въпросници; колкото повече 
информация имаме, толкова по-полезен ще бъде 
регистърът. Осигурените от Вас данни могат да 
помогнат за информиране за бъдещо проучване и 
подобряване на стандартните грижи. 
 
Качили Вашия фамилен доклад и мускулна 
биопсия; ако сте способни да го направите. Вашата 
лична информация (име, ДНР, държава на 
пребиваване) е защитена и никога не се разкрива на 
трети страни (включително Ultragenyx), членове на 
семейството или търговски компании. 
 
Актуализирайте Вашите данни като влезете във Вашата 

сметка в регистъра: www.gnem-dmp.com 

 

  

 
 

 
Фондация за невромускулни заболявания – (САЩ) 
www.curehibm.org 

 
Напредък на проучване за миопатии 
www.hibm.org 

 
Асоциация на пациентите с дистална мускулна дистрофия 
(Япония) www.enigata.com 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Италия) 
www.gliequilibristi-hibm.org 

 
GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

 
Muscular Dystrophy UK – (Обединено кралство) 
www.musculardystrophyuk.org 

 
The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org 

 
Испанска федерация на невромускулните заболявания 
www.asem-esp.org 

 

Поддържане на Вашите 
данни актуални в 

 
 

Пациентски организации 
По-долу ще намерите списък на пациентски 
организации и групи за подкрепа, които 
обхващат GNE миопатия и мускулна 
дистрофия в целия свят. 

Защита на 
 на 

Снимка на присъстващите поканени гости от общността GNE  

http://www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk/
http://www.ultrarareadvocacy.com/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.curehibm.org/
http://www.hibm.org/
http://www.enigata.com/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
http://www.asem-esp.org/


 

 
Физически упражнения и GNE миопатия 

 
В тази статия Dionne Moat, която е физиотерапевт по изследване на нервномускулните заболявания, споделя информация за широк набор от 
теми, свързани с физически упражнения и по-конкретно, физически упражнения за хора, живеещи с GNE миопатия. 
"По време на Вашия опит с GNE Вашият физиотерапевт или друг медицински професионалист вероятно Ви е задавал страшният въпрос "правите ли 
физически упражнения?" Въпросът, на който може да Ви е неудобно да отговорите и за който мислите: "истината ли да кажа" и "ммм, мразя 
упражненията" или "не мога да се упражнявам". Има добра причина ние физиотерапевтите да обичаме да говорим за физически упражнения и 
независимо дали Ви харесва, положителните страни са повече от отрицателните и се надявам тази статия да отговори на всичко за упражненията - 
доброто, лошото и необходимото!" 
 

Какво представляват физическите упражнения? 
Физическите упражнения се дефинират като "Дейност, изискваща физическо 
усилие, извършвана за поддържане или подобряване на здравето и физическата 
форма."(Оксфордски речник) 

Колко физически упражнения се препоръчват? 
Ние знаем, че "физическите упражнения са добри за нас". Правителството на 
Обединеното кралство препоръчва да извършваме 150 минути умерена аеробна 
дейност. (Това се равнява приблизително на 30 минути физически упражнения, 
5 дни в седмицата) или 75 минути енергична дейност и силова тренировка два 
пъти седмично. (www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-
adults.aspx). Това обаче са само насоки и е важно да запомним, че всяка дейност 
е по-добра от никаква и това, което е подходящо за един човек, може да е много 
различно за друг. 

Ползи от физическите упражнения 

 
Но, аз имам GNE миопатия……….. 
Има огромен брой доказателства, подкрепящи физическите упражнения и 
ползата им върху здравото население, но все още има липса на стабилни 
доказателства за ефектите и ползите от физическите упражнения за хората с 
невромускулно заболяване. Открито е обаче, че за повечето хора няма 
отрицателни ефекти и от ползите за здравото население може да се направи 
извод за потенциалните ефекти за хората с невромускулно заболяване. 

Установено е, че хората с невромускулни заболявания са по-малко активни от 
хората без такива заболявания. Тази липса на активност сама по себе си може да 
е вредна за здравето, защото е възможно да причини наддаване на тегло, по-
нататъшна загуба на мускулен обем или атрофия от неизползването на здрав 
мускул, да намали издръжливостта, да повиши умората, да доведе до ставна и 
мускулна болка и накрая до понижена функционална способност, затруднено 
ходене и понижено качество на живота. 

Макар и да е вярно, че има някои невромускулни заболявания, при които 
физическите упражнения могат да причинят допълнителни проблеми и 
влошаване на симптомите, поради характера на мускулното заболяване, GNE 
миопатия не е едно от тези заболявания и когато се извършват разумно, 
физическите упражнения са безопасни, препоръчителни и евентуално приятни! 

Ползи за хора със заболявания, водещи до загуба на мускулна 
маса 

 
Мускулите, които са отслабени заради Вашето състояние, не могат да бъдат 
усилени с упражнения. Въпреки това, както е установено, хората с това 
заболяване често са по-малко активни и това може да причини влошаване на 
състоянието или атрофия поради неизползване на мускула. Такъв е случаят, 
когато здравият мускул става слаб поради неизползване и намалена физическа 
форма, а не поради заболяване. Физическите упражнения могат да предотвратят 

 този процес и това е само една от общите ползи. 

Какъв вид физически упражнения трябва да извършвам? 
Има много различни видове, равнища и интензивност на физическите 
упражнения. При споменаването на физически упражнения, много хора си 
представят вдигане на тежести в гимнастическия салон или тичане на 10 мили. 
Това не е така! Физическите упражнения могат да се адаптират в зависимост от 
способността на хората и запомнете, че КАКВАТО И ДА Е ДЕЙНОСТ Е ПО-ДОБРА ОТ 
НИКАКВА! 

Аеробните упражнения са дейност, която повишава Вашия пулс и ритъм на 
дишане. Тези упражнения са добри за подобряване на Вашата обща физическа 
форма, например Вашето сърце и бели дробове, и може да помогнат за 
контролиране на теглото. 
Примери на аеробни 
упражнения включват плуване, 
тичане и каране на колело. 
Хората с GNE миопатия често 
изпитват слабост в своите 
крака и ръце, което може да 
направи този вид упражнения 
трудни. Въпреки това, има 
много алтернативи, които 
могат да осигурят същите 
ползи, като вървене, 
извършване на домакинска работа или градинарство - в действителност всичко, 
което може да Ви накара да дишате по-учестено. 

Физическите упражнения за усилване са съсредоточени върху 
упражняване на мускулите, често за издръжливост, като вдигане на тежести. Не е 
препоръчително да се вдигат тежести и за някои хора може да не е 
препоръчително да вдигат тежести. Въпреки това, има алтернативни начини за 
усилване на мускулите и повечето упражнения могат да бъдат адаптирани, за да 
са подходящи. Груба ориентация е, че трябва да сте способни да направите 8 
повторения на упражнението. Например, ако сте способни да направите само 4 
повторения преди 
Вашите мускули да се 
изморят, тогава трябва 
да намалите тежестта. 
За някои хора, ако 
изпитват значителна 
слабост, вдигането на 
тежести от какъвто и да 
е вид може да не е препоръчително, но може да са подходящи алтернативни 
упражнения, като пилатес или разтягания. 

Както знаете, за съжаление нямаме информация за лечение на GNE миопатия и 
физическите упражнения не могат да контролират заболяването. ВЪПРЕКИ ТОВА, 
Вие сте способни да контролирате Вашата физическа форма, Вашето здраве и да 
бъдете максимално активни, което може да помогне да бъдете, колкото е 
възможно по-здрави психически и физически, да поддържате добро 
функциониране и качество на живота. Намирането на мотивация за започване на 
програма за физически упражнения и превръщането й в част от Вашата рутина 
може да бъде най-трудната част. Откриването на нещо, което харесвате или 
което можете да правите с приятели или в група, може да Ви помогне да 
продължите. Добро начало може да бъде прочитането на този документ от MDUK 
(www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf), 
защото дава много полезна и мотивираща информация и можете също да 
говорите с Вашия личен лекар или физиотерапевт за това какъв вид и какво 
равнище на физически упражнения са подходящи за Вас, но запомнете - всяка 
дейност е по-добра от никаква!! 

Намаляват рисковете от заболявания 

Намаляват умората 

Контролират теглото 

Подобряват съня 

Подобряват психичното благосъстояние и настроение 

Подобряват сърдечната и 
белодробната функция 

Поддържат или подобряват 
набора от движения на ставите 

Може да помогнат за запазване 
на силата на мускула 

ДЕЙНОСТ АЛТЕРНАТИВИ 

ТИЧАНЕ ГРАДИНАРСТВО, ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМА, 
ХОДЕНЕ 

ПЛУВАНЕ ВОДНА АЕРОБИКА, АКВА ФИТНЕС 

КАРАНЕ НА 
КОЛЕЛО ПО ПЪТЯ 

КАРАНЕ НА 
КОЛЕЛО 

ВЪРТЕНЕ НА 
ПЕДАЛИ 

ДЕЙНОСТ АЛТЕРНАТИВИ 

ТРЕНИРОВКА В 
ГИМНАСТИЧЕСКИЯ 

САЛОН 
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ НА 

ПОДА, ЙОГА, ПИЛАТЕС 

Могат да предотвратят или да 
намалят влошаване на 
заболяването 

Могат да намалят болката 

Могат да подобрят и да 
поддържат функцията, т.е. 
ходенето 

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
Мускулна биопсия понякога се извършва на човек, който изпитва значителни проблеми със своите мускули 
(мускулна болка/слабост). Това е начин за лекарите, които са отговорни за Вашите медицински грижи, да оценят 
основните причини за мускулната болест и да започнат план за лечение. Muscular Dystrophy UK (MD UK) скоро 
публикува статия, съдържаща много теми във връзка с мускулни биопсии и по-конкретно онези, извършени при 
хора с невромускулни заболявания. По-долу ще разгледаме най-важните аспекти от тази статия във връзка с GNE 
миопатия (която може да видите изцяло на:www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-
2017.pdf 

 

 
Какво представлява мускулна биопсия? 
Мускулна биопсия е процедура, в която малка проба от мускул - обикновено с 
размер на портокалова семка - е взета и анализирана под микроскоп. Счита се за 
"незначителна" процедура и обикновено се извършва при пациенти без да 
остават в болницата с местна упойка или при еднодневно постъпване в 
болницата с местна или пълна упойка. Един лекар обикновено изисква мускулна 
биопсия за улесняване на диагностицирането след физически преглед, 
изследвания на кръв и евентуално електромиография (EMG). 

На някои хора може да бъде направено сканиране с ЯМР преди извършване на 
мускулна биопсия. ЯМР е образна диагностика с използване на компютърно 
създадени радио вълни и мощно магнитно поле за получаване на подробни 
изображения от телесни структури и може да детектира дегенеративни мускулни 
нарушения. 

Какво включва? 
Мускулна биопсия може да се вземе от всеки от множество различни мускули - 
най-често от мускулите на Вашето бедро, горна част на ръката, рамо или прасец 
(бедрен мускул при хора с GNE миопатия). Вашият лекар ще вземе проба от 
мускул, който е засегнат от Вашето заподозряно заболяване, но не е значително 
изтощен. Мускулът ще се възстанови с времето. Мускулната биопсия не 
увеличава мускулната слабост. По време на биопсията обикновено има малко 
или никакво неудобство. Може да усетите известен натиск или напрягане. 

Има два различни вида мускулна биопсия. 
1.Иглена биопсия 
Иглената биопсия включва вкарване във Вашия мускул на игла с около 5 мм 
диаметър. При отстраняване на иглата, в нея има малка проба от мускул, която е 
взета за анализ. 

Белегът от иглена биопсия е много малък и 
е затворен със стерилни ленти и 
лейкопласт. Няма да се нуждаете от 
шефове. Иглената биопсия е 
специализирана процедура и се извършва 
само при пациенти без да постъпват в 
болницата или постъпващи за един ден в 
няколко центъра в Обединеното кралство. 
 
2.Отворена биопсия 
Отворена биопсия включва извършването на разрез във Вашата кожа за вземане 
на мускулна проба. Разрезът обикновено е дълъг само няколко сантиметра. След 
вземане на пробата, разрезът се затваря с шефове. Белегът от отворена биопсия е 
по-голям от този при иглена биопсия, защото е взета по-голяма мускулна проба. 
Понякога е необходима по-голяма проба, което намалява вероятността от 
извършване на втора биопсия. 

И двата вида биопсии имат предимства и недостатъци. Различните болници често 
предпочитат да използват различни методи. 
 

Какво търсят патолозите? 
Патолозите са лекари, които диагностицират една болест, като изследват клетки 
и проби от тъкани. Те ще анализират тъканта, получена чрез мускулна биопсия. 
Мускулът, засегнат от заболяване, водещо до загуба на мускулна маса, изглежда 
различно от нормалния мускул (фигура 2). Здравият мускул има характерен 
външен вид и е изграден от плътно-групирани влакна, които са с приблизително 
еднакви размери. Засегнатият мускул има различен външен вид в зависимост от 
действителната болест, която го засяга. 

Фиг. 2: Някои характеристики на биопсиите на засегнат и незасегнат мускул 

 
Мускулната биопсия не осигурява винаги достатъчно информация, за да позволи 
на един лекар да направи окончателна диагноза за заболяването, което му/й е 
представено, защото в биопсията може да няма специфични характеристики за 
указване на конкретна болест. Въпреки това, анализирането на биопсията заедно 
с клиничните симптоми на пациента ще позволи създаване на персонализиран 
план за полагане на грижи за съдействие на пациента в определени аспекти от 
неговото/нейното ежедневие. За получаване на окончателна диагноза на един 
човек, може да се наложи генетично изследване, при което един медицински 
професионалист ще разгледа ДНК чрез изследване на проба от кръв, за да 
намери промени в гените, които е възможно да причинят заболяване. 

Ако се нуждаете от допълнителна информация за мускулните биопсии или 
генетичното изследване, трябва да говорите с Вашия лекар за обсъждане на 
Вашите индивидуални обстоятелства. За да видите списък с лаборатории, които 
извършват генетично изследване във Вашата държава, моля, разгледайте 
следните уеб страници за допълнителна информация: 

Orphanet:(www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN) 
GNE Myopathy International: (www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 
The Genetic Alliance UK: (www.geneticalliance.org.uk/services.htm) 

Мускулни биопсии 
 

Какво представляват и защо хората с GNE 
миопатия често трябва да ги направят за 
улесняване на тяхното диагностициране. 

Фиг. 1: Пример на мускулна биопсия с игла 

Контролен (незасегнат) 
мускул 

•Клетъчни влакна с подобен 
размер (A) 
•Клетъчни влакна с подобен 
цвят 
•Клетъчни ядра, 
разположени в края на 
всяко клетъчно влакно 
•Няма възпаление на 
клетките 

GNE (Засегнат) мускул 

•Структурата на клетъчните влакна 
не е толкова хомогенна, като при 
контролния мускул 
•Промяна в размера на клетката (C) 
•Налична е повече мастна тъкан 
(заменен мускул) (D) 

(Обримчени вакуоли) 

Делтовиден 
мускул 

Иглена биопсия 

Раменна кост 

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
Живот с невромускулни заболявания и работа с персонален компютър 
(Начини за преодоляване на предизвикателствата) 
Някои участници в регистъра на GNEM-DMP се свързаха с екипа за лечение през последните месеци, за да ни уведомят за 
затрудненията, които имат в работата с настолен компютър или лаптоп за продължителни периоди, поради ефекта на GNE 
миопатия върху тялото им. Хората с GNE миопатия могат да започнат да изпитват влошаване на мускулите в долната част на ръцете 
от китката до рамото/китките/ръце от китката надолу с прогресията на болестта с времето. Не всички хора, диагностицирани с GNE 
миопатия, ще изпитат загуба на мускулна маса до такава степен, че да не са способни да работят ръчно с компютър/лаптоп, както са 
правили преди това. Въпреки това, някои хора (включително някои участници в регистъра), може да се наложи да променят начина, 
по който използват компютър/лаптоп, тъй като традиционните методи може да станат неудобни/невъзможни с течение на времето. 

Някои участници ни казаха, че с течение на времето, при използване на 
традиционна стандартна клавиатура (с клавиши) и/или компютърно 
насочващо устройство (мишка), прогресията на болестта им причинява 
все по-голямо разстройване и изисква повишено физическо усилие, 
особено при въвеждане на по-дълги текстове. Един участник обясни как 
писането му понастоящем е ограничено до един пръст (на ръка) и 
използването му на клавиатура е значително по-бавно, като трябва да 
премества ръцете си между две натискания на клавиш. Този пациент 
обясни също, че за него/нея е все по-трудно да избира желания клавиш 
и понякога натиска нежелани клавиши (или два съседни клавиша 
наведнъж) или в действителност изпитва трудност със силата, 
използвана за избиране на клавишите, което води до многократното 
изписване на една и съща буква по погрешка. 

Екипът за лечение смята, че би било полезно да разгледаме някои 
настоящи ИТ адаптации, налични за употреба, някои от които може вече 
да познавате, а други - не. Ще разгледаме конкретно ИТ адаптации, за 
които считаме, че ще бъдат от полза за широк набор от хора, страдащи 
от невромускулно заболяване, като GNE миопатия. 
 

Клавиатура на екрана 
Компютрите Windows и Apple предлагат разнообразни инструменти за "Лесен 
достъп", които позволяват на потребителите да променят начина, по който 
клавиатурата и мишката функционират на тяхната система. 

Една такава функция е 
функцията "клавиатура на 
екрана". Клавиатурата на екрана 
изглежда точно като снимка на 
клавиатура на екрана. Буквите 
могат да се избират от 
клавиатурата с помощта на 
мишката, което означава, че човек може да изписва текст на екрана, без да е 
необходимо изобщо да използва клавиатурата. Този инструмент е полезен за 
всеки, който се затруднява с писането с традиционна клавиатура, но все още е 
способен да използва мишка, за да работи с компютър. Допълнителна 
информация за клавиатурата на екрана може да бъде намерена на уебсайта на 
NHS (на линковете, представени по-долу): 

www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html 
 

Мишка с ролка за проследяване 
Мишката с ролка за проследяване е насочващо устройство, състоящо се от ролка, 
намираща се в гнездо - като обърната надолу мишка с изложена изпъкваща 
ролка. Потребителят плъзга ролката с палец, пръстите или с дланта на ръката си, 
за да премести показалеца. Мишката с ролка за проследяване е идеална за някой, 

който изпитва проблеми с пръстите, 
защото се плъзга върху стандартна 
плъзгаща ролка. Друга полза от този 
вид мишка е, че потребителят не е 
ограничен да я използва върху плоска 
повърхност на бюро, което я прави 
идеална за всеки, който предпочита 
да държи мишката, например върху 
крака си. 

Приложения за мобилни устройства 
Налични за изтегляне са някои приложения, които могат да превърнат Вашия 
смартфон/таблет в универсално дистанционно управление, позволявайки Ви да 
използвате Вашето устройство като клавиатура или мишка за работа с настолен 
компютър или лаптоп. Някои 
участници могат да установят, че 
са способни да работят успешно 
с тактилна клавиатура или да 
използват своя пръст/показалец 
на мишката за скролиране върху 
мобилно устройство по-лесно, 
отколкото със стандартна 
клавиатура или мишка. Едно 
такова приложение е налично и 
произведено от компанията 
Unified Remote 
www.unifiedremote.com и е налично за телефонни устройства Android, iPhone и 
Windows. 
 

Гласово разпознаване 
Ако пишете бавно или имате затруднение или неудобство при използване на 
клавиатура, софтуерът за гласово разпознаване Ви позволява да говорите на 
Вашия компютър, носейки слушалки, за да може това, което казвате в микрофона, 
да се изписва на екрана. Има множество компании, които са разработили 
софтуер за дигитално диктуване, но са налични безплатни версии на този софтуер 
за всеки, който има компютър Windows или Apple, затова преди да похарчите 
пари за напреднал софтуер, защо не опитате безплатната версия. Допълнителна 
информация може да бъде намерена на уебсайта на NHS: 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 
 

Мишка с камера 
Мишката с камера е безплатна програма, 
която позволява на компютърния 
потребител да контролира показалеца на 
мишката, като движи главата си. 
"Кликването" може да бъде направено 
чрез задържане на показалеца на 
мишката върху място на екрана, която 
след това ще кликне, както би направила 
всяка нормална мишка. Главните 
потребители на тази програма са хора, 
които нямат надежден контрол върху 
своята ръка, но могат да движат главата 
си. Трябва да имате вградена уеб камера 
или стандартна USB камера на или близо 
до монитора на Вашия компютър, за да 
използвате този софтуер. Програмата е 
разработена в Boston College. 
www.cameramouse.org/about.html 
 
Ако имате въпроси за някой софтуер или устройствата, споменати в тази статия, 
моля, не се колебайте да се свържете с екипа за лечение (GNEM@treat-nmd.eu) 
за допълнителна информация. Също така, ако имате притеснения за адаптиращи 
устройства или проблеми, свързани с Вашите способности за движение, моля, 
говорете с Вашия доставчик на медицински грижи за допълнителна информация 
за поддръжката, налична за Вас във Вашето местоположение. Софтуерът и 
устройствата, описани в тази статия, не са гарантирани от екипа за лечение, 
статията е само с информационни цели. 

Снимка на екрана на клавиатурата на екрана на 
Windows 

Набор от видове компютърна мишка с ролка за 
проследяване 

Снимка на екрана, показваща 
софтуера на мишка с камера 

http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html
http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu


 

Vitor Pinto (Витор Пинто) - Моят опит до сега 
Витор е на 39 години и живее в град Порто, който е вторият по 
големина град в Португалия. Той е диагностициран с GNE миопатия 
през 2012 г. и е активен участник в регистъра на GNEM-DMP от 2014 
г. По-долу Витор разказва за живота си с това заболяване и споделя 
някои истории за себе си - моля, обърнете внимание, че 
преживяванията на Витор са лично негови и не представляват 
опита на всички участници в проучването. 
Както с всички хора, диагностицирани с GNE миопатия, преди да се появят каквито и да е 
симптоми, аз имах нормален живот. Играех футбол, тичах - неща, които правят повечето 
юноши. На около 15-годишна възраст престанах да спортувам толкова много и вместо това 
посвещавах свободното си време на музика, по-конкретно започнах да свиря на барабани.  

 

Моите първи симптоми 
Спомням си, че бях на около 22 години, когато един ден се срещнах с моите приятели, за да играем футболен мач и забелязах промяна в 
тялото ми... това беше първият път, когато се почувствах малко странно. Когато ми подаваха топката, загубвах равновесие, не можех да 
разбера какво се случваше с мен. Отначало помислих, че може би това се случваше, защото вече не спортувах толкова много, както преди и 
просто не бях във форма. 
След това събитие се записах в един местен гимнастически салон и започнах да тренирам по-редовно. Въпреки това, забелязах бързо, че не 
напредвах по начина, по който очаквах. Мускулите ми оставаха в същото състояние, както преди да започна да тренирам в гимнастическия 
салон и забелязах, че докато телата на моите приятели се променяха от по-големите тренировки, моите мускули оставаха същите. По това 
време забелязах също, че когато тичах, трябваше да полагам много повече усилия, отколкото преди, за да измина разстоянието. 

 
 

Търсене на диагноза 
В продължение на няколко години посетих различни лекари и специалисти, които ми дадоха 
различни диагнози. Не знаех какво да правя на този етап и продължих с моя живот - това беше до 
2004 г., когато бях на 26 г., почувствах, че се влошавах по-бързо и изпитвах значителна липса на 
сила в краката ми. В този момент реших да отида в болницата São João в моя роден град Порто. 
Въпреки това, едва през 2012 г. ми поставиха диагноза за GNE миопатия. Спомням си, че се 
разтревожих, когато ми казаха за болестта и че понастоящем няма налично лечение. 
Спомням си първия път, когато носих специални обувки, които да ми помогнат с моето увисване на 
стъпалото - това беше най-лошото нещо, което можеше да ми се случи в този момент от живота 
ми. Изглеждаше, че ограничавах движенията си при вървене. Освен това, не бях способен да нося 
нито едни от обувките, които имах, което бе много разстройващо. Това беше докато открих Foot-
Up’s (олекотена ортеза за глезен, която предлага динамична поддръжка при увисване на 
стъпалото) и проблемите, които имах с обувките, изчезнаха - чувствах се много по-свободен в това 
отношение. 

Общуване с общността за GNE миопатия 
Реших да пробвам и да проуча повече за GNE миопатия, като търсих информация в Интернет, но установих, че това, което можех да прочета, 
бе много общо и невинаги ми беше от полза. Нямах възможност да науча за болестта толкова, колкото исках. Така беше докато не срещнах 
една жена във Facebook, която също имаше диагноза за GNE миопатия и тя ме включи в една затворена група във Facebook. Чрез участието ми 
в тази група, можех да намеря цялата информация, от която се нуждаех, включително информация за клиничните проучвания, които се 
провеждаха като част от работата, извършвана от Ultragenyx Pharmaceutical Inc. за лечение на GNE миопатия. Въпреки че имам предимството 
да живея в сравнително спокойна държава с добър климат, Португалия за съжаление не е така силна икономически, както други европейски 
държави. Понастоящем не работя заради моето състояние, но поради инфраструктурата в Португалия, не получавам достатъчна финансова 
подкрепа от държавата, както ми се налага. 
Продължаване на живота, както обикновено 
По време на моята борба с тази болест, имах достатъчно късмет да бъда заобиколен 
от голяма група от хора, които са способни да ме подкрепят. Моята съпруга заедно с 
моето семейство и приятелите ми са хората, които ми дават сила и ми позволяват да 
продължа да живея с усмивка на лицето. Музиката също е голямо спасение за мен. 
Вокалист съм в една група и свиря на барабани в друга. Ще продължа да свиря на 
барабани, докато нямам повече сили! Моята ежедневна рутина включва да заведа 
дъщеря ми на училище сутрин, да изведа кучето в парка, понякога ходя на час по 
CrossFit, за да правя малко упражнения и също така репетирам редовно с моята 
група. Все още успявам да извършвам много ежедневни дейности в дома с известно 
ниво на нормалност. Накратко казано, водя нормален живот, но с известени 
ограничения.  

 

 

Вокалист, в една от групите, на които съм член 

Извършване на разтягания преди тренировка в 
гимнастическия салон 

Свирене на барабани - инструмент, на който свиря, като член на група 
Благодаря Ви, че отделихте време да прочетете 

моята история, Витор. 
 


