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GNEM-DMP Haber Bülteninin bu 8. Sürümünde: 

• Ultragenyx 2017 Hasta Günü - Değerlendirme

• Egzersiz ve GNE Miyopati

• Kas Biyopsileri - Bunlar nedir ve GNE miyopatisi olan kişilere neden bu prosedür
uygulanır

• Nöromüsküler Hastalıkla Yaşam ve Kişisel Bilgisayar Kullanımı (Zorlukların
Üstesinden Gelme Yöntemleri)

• Vitor Pinto - Bugüne Kadarki Yolculuğum

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 

GNEM-DMP Haber Bülteni 
Sekizinci GNE Miyopati Hastalık İzleme Programı (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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mailto:GNEM@treat-nmd.eu
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Hasta Günü, 22 Nisan 2017 
Bu yıl Kaliforniya, Novato'da bulunan Ultragenyx merkezinde, 22 Nisan 2017 
tarihinde düzenlenen Hasta Günü sırasında nadir hastalıklara sahip kişilerin anısına 
toplanan insanlar ile alan Dünya Günü temalı eğlence ve enerji ile doldu. 

Konuklar oyunlar, el işi çalışmaları, sanat sergileri, yiyecekler ve müziğin tadını 
çıkardı. Hasta Günü, nadir hastalıkları bulunan kişilerin bir araya gelip bağlantı 
kurarak hikayelerini birbirleriyle ve çalışanlarla paylaşabilmesi için bir fırsat 
sunmaktadır. Öne çıkan konuşmacılar arasında Ultragenyx CEO'su Dr. Emil Kakkis, 
Loulou Vakfı'ndan Majid ve Lynn Jafar ile RASopathies Network'ten Lisa ve Max 
Schill yer almaktaydı. 

 

“Herkesin iyi zaman geçirdiğini 
ve rahatladığını görmek 
harikaydı. Ailelerimizle birlikte 
bu yıkıcı hastalıklarla mücadele 
etmek için taşıdığımız bu ağır 
yük sonrasında harika bir mola 
verebildik. ” 

 

Tara Voogel (GNE miyopati ile yaşam sırasında karşılaştığı zorluklar ve yaşadıklarını 
paylaştığı bir blog yazmaktadır (www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk) da bu etkinliğe 
katılmış ve günün etkinliklerini aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir. 

“Etkinlik sponsorları, katılımcıların ihtiyaçlarını oldukça ayrıntılı bir şekilde 
düşünmüş. Bu yıl, alana bir “Sessiz Oda” eklenmişti. Bu sessiz alanda, GNE 
miyopati hastaları, ebeveynleri ve bakıcıları günün etkinlikleri sonrasında bir araya 
geldi. “Sessiz Oda”, GNE miyopati hastaları olarak karşılaştığımız zorluklarla en iyi 
şekilde başa çıkabilmemiz için pratik ipuçları ve kaliteli bilgilerin paylaşımı ve 
alışverişi için bize bir alan tanıdı”. 

Tara sözlerine şu şekilde devam etmiştir: “GNE miyopati hastalarından oluşan bir 
grup bir araya geldiğinde, her bir hastanın nerede, ne zaman ve nasıl desteğe 
ihtiyacı olacağına dair sessiz bir anlaşma ve bilgi düzeyi olduğuna inanıyorum. Her 
ne kadar bazı hastalar ilk defa bir araya geliyor olsa da sanki hayırlı bir iş için bir 
araya gelmiş, eski arkadaşlardan oluşan bir grup gibiydik. Bu nadir hastalık, GNE 
miyopati, bu hastaların tamamının devam edecek bir arkadaşlık bağı 
oluşturabilmesini sağlayan ortak noktadır”. 

Ultragenyx tarafından düzenlenen diğer hasta haklarını savunmaya yönelik 
etkinliklere nasıl kaydolacağınızı veya katılacağınızı öğrenmek için etkinlik sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz: www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
Kayıt süreci, sağlanan bilgiler açısından önemli 
olduğundan bilgilerinizin güncel tutulması önemlidir. 
İlk anketleri tamamladıktan 6 ay sonra ve bundan 12 
ay sonra ikinci bir soru grubunu yanıtlamanız için 
size e-posta ile hatırlatma gönderilecektir. Ancak bu 
süre öncesinde iletişim bilgileriniz gibi herhangi bir 
detayda herhangi bir değişiklik olması durumunda, 
bunları da güncellemeyi unutmayın. 
 
Bilgilerinizi güncellerken aşağıdakileri 
gerçekleştirdiğinizden emin olun: 
Tüm anketleri tamamladığınızdan emin olun; ne 
kadar fazla bilgiye sahip olursak kayıt defteri de o kadar 
faydalı olacaktır. Sağladığınız bilgiler, gelecekteki 
araştırmalara bilgi sağlayacak ve bakım standartlarının 
iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. 
 
Genetik Raporunuzu ve Kas Biyopsinizi 
yüklediğinizden emin olun; eğer yapabiliyorsanız. Kişisel 
bilgileriniz (adınız, doğum tarihiniz, ikamet ettiğiniz ülke) 
gizli tutulur ve kesinlikle üçüncü taraflara (Ultragenyx dahil) 
aile bireylerine veya ticari şirketlere açıklanmaz. 
 

Kayıt defteri hesabınızda oturum açarak bilgilerinizi 
güncelleyin: www.gnem-dmp.com 

 

  

 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation – (ABD) 
www.curehibm.org 

 
Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association - 
(Japonya) www.enigata.com 

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

 
GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

 
Muscular Dystrophy UK – (Birleşik Krallık) 
www.musculardystrophyuk.org 

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

 
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
www.asem-esp.org 

 

Kayıt Defterindeki 
Bilgilerinizin Güncel 

 
 

Hasta Örgütleri 
GNE miyopati ve Kas Distrofisi ile ilgili 
uluslararası hasta örgütleri ve destek 
gruplarının bir listesini aşağıda bulabilirsiniz. 

Hasta Hakları 
l ğ  - 

GNE topluluğunun davetli katılımcılarının fotoğrafı 
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http://www.gnem-dmp.com/
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http://www.musculardystrophyuk.org/
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http://www.asem-esp.org/


 

 
Egzersiz ve GNE Miyopati 

 
Bu makalede, Nöromüsküler Araştırma Fizyoterapisti olan Dionne Moat, özellikle GNE miyopatili hastaların egzersiz yapması ile ilgili olarak 
egzersiz ile ilgili geniş bir yelpazede bilgi paylaşmaktadır. 

"Muhtemelen GNE yolculuğunuzun herhangi bir aşamasında fizyoterapistiniz veya başka bir sağlık uzmanı size de o korkutucu ‘Egzersiz yapıyor musunuz?’ 
sorusunu sormuştur. Bu soruyu yanıtlamak biraz rahatsızlık verici olabilir ve kendinizi ’doğruyu söylemeli miyim?’ ve ‘of, egzersiz yapmaktan nefret ediyorum’ 
veya ‘Egzersiz yapamıyorum’ düşüncelerine boğulmuş şekilde bulabilirsiniz. Biz fizyoterapistlerin egzersiz hakkında bu kadar konuşmasının bir nedeni var ve ister 
sevin, ister sevmeyin, egzersizin olumlu yanları olumsuz yanlarına baskın geliyor ve bu makalenin egzersizin iyisi, kötüsü ve gereklisi hakkında sizi tamamıyla 
bilgilendirmesini umuyorum!" 
 

Egzersiz nedir? 
Egzersiz "Sağlığın ya da form durumunun korunması veya iyileştirilmesi için 
yapılan, fiziksel efor gerektiren faaliyetler" olarak tanımlanır (Oxford sözlüğü). 

Ne kadar egzersiz yapılması önerilir? 
Hepimiz ‘egzersizin bize iyi geleceğini’ biliyoruz. Birleşik Krallık hükümeti, orta 
düzeyde aerobik faaliyetler için haftada 150 dakikamızı ayırmamızı (Bu da kabaca 
haftanın 5 günü, 30 dakikalık egzersize karşılık gelir) ya da haftada iki defa 75 
dakika boyunca ağır çalışma ve güç artırıcı antrenman yapılmasını önermektedir. 
(www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx). 
Ancak bunlar yalnızca kılavuz olarak verilmiştir ve her tür faaliyetin 
hareketsizlikten iyi olduğu ve bir kişi için uygun olan düzeyin başka bir kişi için 
uygun olmayabileceği unutulmamalıdır. 

Egzersizin faydaları 

 
Ama ben GNE miyopati hastasıyım……….. 
Sağlıklı bireylerde egzersizi destekleyen ve faydalarını vurgulayan bir dizi delil 
bulunsa da nöromüsküler hastalığa sahip kişilerde egzersizi etkisi ve faydalarına 
dair yeterince güvenilir delil bulunmamaktadır. Ancak çoğu kişi için herhangi bir 
olumsuz etki oluşmadığı tanımlanmış ve bu noktadan bakıldığında da sağlıklı 
bireylerin elde ettiği faydaların nöromüsküler hastalığı bulunan kişiler için 
potansiyel etki olabileceği görülmüştür. 

Nöromüsküler rahatsızlıkları bulunan kişilerin faaliyet düzeyinin, bu rahatsızlığa 
sahip kişilerden daha düşük olduğu görülmüştür. Bu hareketsizlik, kilo artışına, 
daha fazla kas dokusu kaybına ya da sağlıklı kasların atrofisinin yanlış kullanımına, 
gücün azalmasına ve yorgunluğun artmasına yol açabileceği, kas ve eklem ağrısına 
ve nihayetinde de işlevsel kabiliyetin azalmasına, yürümekte zorluk çekilmesinde 
ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabileceğinden sağlık için zararlıdır. 

Her ne kadar egzersizin daha fazla soruna yol açabileceği ve belirtileri 
kötüleştirebileceği bazı nöromüsküler rahatsızlıklar bulunsa da GNE miyopati bir 
kas hastalığı olduğundan bu rahatsızlıklar arasında yer almamakta ve güvenli bir 
şekilde egzersiz yapılabilir, hastaların egzersiz yapması teşvik edilir ve bundan 
keyif almaları umulur! 

Kas atrofisi rahatsızlıkları bulunan kişiler için faydalar 

 

Rahatsızlığınız nedeniyle zayıflayan kaslar, egzersiz yoluyla güçlendirilemez. Ancak 
tanımlandığı üzere bu rahatsızlığa sahip kişilerin faaliyet düzeyi daha düşüktür ve 
bu durum kondisyon kaybı ya da atrofinin yanlış kullanımına neden olabilir. Bu 
durumda sağlıklı kaslar kullanılmadığı için zayıflar ve hastalık dışı nedenlerle form 
düzeyinde düşüş görülür. Egzersiz bu etkinin geri çevrilmesini sağlar ve bu da 
egzersizin genel faydalarından yalnızca biridir. 

Ne tür egzersizler yapmalıyım? 
Birçok farklı egzersiz türü, seviyesi ve şiddeti bulunmaktadır. Çoğu kişi, egzersiz 
denildiğinde kafalarında spor salonlarında ağırlıkların kaldırıldığı ya da 10 
kilometrelik koşulara çıkıldığı bir sahne canlandırır. Durum böyle değil! Egzersiz, 
kişilerin becerilerine göre uyarlanabilir ve unutulmaması gereken nokta, HER 
FAALİYETİN HAREKETSİZLİKTEN İYİ OLDUĞUDUR! 

Aerobik egzersizler nabzınızı ve soluma hızınızı artıran faaliyetlerdir. Bu 
egzersizler, genel form durumunuzun (başka bir deyişle kalp ve akciğerlerinizin 
durumunun) iyileştirilmesi için faydalıdır ve kilo yönetiminde de destek 
sağlayabilir. Aerobik egzersiz 
örnekleri arasında yüzme, koşu 
ve bisiklet bulunur. GNE 
miyopati hastası kişiler 
genellikle kol ve bacaklarında 
zayıflık hisseder ve bu da bu 
tür egzersizleri zorlaştırabilir 
ancak yürümek, ev işi yapmak 
veya bahçıvanlık ile ilgilenmek 
gibi nefes alıp verme hızınızı bir 
miktar yükselten, bu 
aktivitelerle aynı faydaları 
sağlayacak birçok alternatif bulunmaktadır. 

Güçlenme egzersizi genellikle ağırlıkların kullanılması ile kasları direnç 
kullanarak çalıştırmaya odaklıdır. Fazla miktarda ağırlık kaldırılması önerilmez ve 
bazı kişilerin hiç ağırlık kaldırmaması istenebilir. Ancak kasların güçlendirilmesi 
için alternatif yöntemler mevcuttur ve çoğu egzersiz daha uygun hale gelecek 
şekilde uyarlanabilir. Kabaca, ilgili egzersizin 8 defa tekrarını yapabilecek durumda 
olmalısınız. Örneğin, kaslarınız yorulmadan yalnızca 4 tekrar yapabiliyorsanız, 
ağırlığı azaltmanız daha uygun olacaktır. Bazı kişiler, kayda değer oranda zayıflık 
yaşıyorsa, her tür 
ağırlıktan kaçınmaları 
önerilebilir ancak 
pilates veya esneme 
gibi egzersizler uygun 
olacaktır. 

Bildiğini gibi, ne yazık ki GNE miyopatinin bir tedavisi bulunmamaktadır ve 
egzersiz de hastalığı kontrol altında tutmaya yeterli olmayacaktır. ANCAK formda, 
sağlıklı ve mümkün olduğunca aktif olmak sizin kontrolünüzdedir ve bu da ruhsal 
ve fiziksel sağlığınızın mümkün olan en üst düzeyde tutulmasına ve işlevleriniz ile 
yaşam kalitenizin korunmasına yardımcı olacaktır. Bir egzersiz programına 
başlamak için gereken motivasyona sahip olmak ve bu programı rutin yaşantınızın 
bir parçası haline getirmek bu işin en zorlu kısmı olabilir. Hoşunuza giden ya da 
arkadaşlarınızla veya grup içinde gerçekleştirebileceğiniz faaliyetler bulmak bu 
konuda fayda sağlayabilir. İyi bir başlangıç noktası MDUK tarafından yayınlanan 
bu belgeyi okumak olabilir 
(www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-
adults.pdf); bu belge, oldukça faydalı ve güven verici bilgiler sunar ve sizin için 
uygun egzersiz ile ilgili olarak aile hekiminiz veya fizyoterapistiniz ile de 
görüşebilirsiniz ancak unutmayın; her tür faaliyet, hareketsizlikten iyidir!! 

Hastalık riskini azaltır 

Yorgunluk hissini azaltır 

Kilo kontrolü sağlar 

Daha kaliteli uyku uyuyabilmenizi sağlar 

Ruh sağlığını ve ruh durumunu iyileştirir 

Kalp ve akciğer işlevlerini 
iyileştirir 

Eklemlerin hareket becerisinin 
korunmasına veya 
iyileştirilmesine yardımcı olur 

  
  

FAALİYET ALTERNATİFLER 

KOŞU BAHÇIVANLIK, EV TEMİZLEME, YÜRÜYÜŞ 

YÜZME SU AEROBİĞİ, SUDA FITNESS 

BİSİKLET KONDİSYON 
BİSİKLETİ 

EGZERSİZ 
PEDALLARI 

FAALİYET ALTERNATİFLER 

SPOR SALONUNDA 
ÇALIŞMA YER EGZERSİZLERİ, YOGA, PİLATES 

Kondisyon kaybını önleyebilir 
veya azaltabilir 

Ağrıları azaltabilir 

İşlevlerin (ör. yürüme) 
iyileştirilmesi veya korunmasına 
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Kas biyopsileri, bazı durumlarda kasları ile kayda değer oranda sorun yaşayan (kaslarda ağrı/zayıflık) kişiler üzerinde gerçekleştirilen 
prosedürlerdir. Bu, sağlığınızdan sorumlu olan doktorların, kas hastalığının temelinde yatan nedenleri değerlendirmek ve bir tedavi planı 
hazırlamak için kullandığı bir yöntemdir. Muscular Dystrophy UK (MD UK) kısa süre önce başta nöromüsküler hastalıkları bulunan kişiler 
üzerinde gerçekleştirilenler olmak üzere kas biyopsileri ile ilgili birçok konu başlığını kapsayan bir makale yayınlamıştır. Aşağıda, bu 
makalenin GNE miyopati ile ilgili olan kısımlarının temel noktaları incelenmektedir (makalenin tamamı için: 
www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf  
 
Kas biyopsisi nedir? 
Kas biyopsisi, genellikle bir portakal çekirdeği boyutunda, az miktarda bir kas 
numunesinin vücuttan alınarak mikroskop altında incelendiği bir prosedürdür. Bu 
işlem, ’küçük’ bir prosedür olarak görülür ve genellikle polikliniklerde, lokal anestezi ile 
veya lokal ya da genel anestezi ile günlük bir işlem olarak uygulanır. Doktorlar 
genellikle fiziksel muayene, kan testleri ve muhtemelen de elektromiyografi (EMG) 
sonrasında, tanı sürecine yardımcı olması amacıyla kan biyopsisi talebinde bulunur. 

Bazı kişiler, kas biyopsisi öncesinde MRG taramasından geçebilir. MRG, bilgisayar 
tarafından üretilen radyo dalgaları ve kuvvetli bir manyetik alan ile vücut yapılarının 
detaylı görüntülerinin oluşturulduğu ve dejeneratif kas rahatsızlıklarının tespit 
edilebildiği bir görüntüleme testidir. 

Neleri içerir? 
Kas biyopsisi için birkaç farklı kastan numune alınabilir, genellikle uyluk, üst kol, omuz 
veya baldır kasları kullanılır (GNE miyopati rahatsızlığı bulunan kişilerde uyluk 
kaslarından numune alınır). Doktorunuz, şüphelenilen rahatsızlıktan etkilenen kastan 
numune alacak ancak bu işlem ciddi oranda kas israfına neden olmayacaktır. İlgili kas, 
zaman içinde yeniden gelişecektir. Kas biyopsisi işlemleri, kas zayıflığında artışa neden 
olmaz. Biyopsi sırasında çok az miktarda bir rahatsızlık hissedilebilir ya da herhangi bir 
rahatsızlık hissedilmeyebilir. Bir miktar baskı veya çekilme hissedebilirsiniz. 

İki farklı türde kas biyopsisi bulunur. 
1.İğneli biyopsi 
İğneli biyopsilerde, kasınıza yaklaşık olarak 5 mm çaplı bir iğne uygulanır. İğne, analiz 
için alınacak küçük bir kas numunesi ile birlikte çıkarılır. 

İğneli biyopsinin geride bıraktığı iz oldukça 
küçüktür ve steril bantlar ve yara bandı ile 
kapatılır. Dikişe ihtiyaç duyulmaz. İğneli 
biyopsi, uzmanlık gerektiren bir prosedürdür 
ve yalnızca polikliniklere veya Birleşik 
Krallık'ta birkaç uzman merkezde günlük işlem 
olarak uygulanır. 
 
2.Açık biyopsi 
Açık biyopsiler, kas numunesi alınması için 
cildinizde bir kesik açılmasını içerir. Kesik 
genellikle yalnızca birkaç santimetre uzunluğunda olacaktır. Numune alındıktan sonra, 
kesik dikiş ile kapatılır. Açık biyopsinin geride bıraktığı yara izi genellikle iğneli 
biyopsinin bıraktığı izden daha büyüktür; bunun nedeni daha büyük bir kas 
numunesinin çıkarılıyor olmasıdır. Bazı durumlarda daha büyük numuneler gerekli 
olabilir ve bu işlem, ikinci biyopsi ihtiyacını doğma olasılığını çok daha azaltır. 

Her iki biyopsi türünün de avantajları ve dezavantajları vardır. Genellikle, farklı 
hastanelerde farklı yöntemler tercih edilir. 
 

Patoloji uzmanlarının aradığı nedir? 
Patoloji uzmanları hücreleri ve doku numunelerini inceleyerek hastalık tanısı koyan 
doktorlardır. Bu uzmanlar, kas biyopsisi ile elde edilen dokuyu analiz eder. Bir kas 
atrofisi rahatsızlığından etkilenen kaslar, normal kaslardan farklı görünür (Şekil 2). 
Sağlıklı kasların karakteristik bir görünümü vardır ve bu kaslar birbirine yakın, aşağı 
yukarı eşit boyutta liflerden oluşur. Rahatsızlıktan etkilenen kasların sergilediği 
görünüm, etkileyen hastalığa bağlı olarak farklılık gösterir. 

Şek 2: Rahatsızlıktan Etkilenen ve Etkilenmeyen Kas Biyopsisi Numunelerinin Bazı Özellikleri 

 
Kas biyopsileri, her zaman doktorun kendilerine sunulan rahatsızlığa dair kesin bir tanı 
koyması için yeterli bilgi sağlamayabilir; bunun nedeni, bir biyopside ilgili hastalığa 
işaret eden belirli özelliklerin bulunmama olasılığının mevcut olmasıdır. Ancak, biyopsi 
hastanın klinik belirtileriyle birlikte analiz edildiğinde, hastaya gündelik yaşantısında 
yardım edilebilmesi için kişiselleştirilmiş bir bakım planı oluşturulabilmesini sağlar. 
Kesin bir tanı konulabilmesi için ilgili kişinin genetik testten geçmesi gerekebilir; bu 
testte, sağlık uzmanı basit bir tan testi ile hastalığa yol açabilecek genlerdeki 
değişiklikleri tespit etmek için kişinin DNA'sını inceleyecektir. 

Kas biyopsileri veya genetik testler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size 
özel durumu görüşmek üzere doktorunuza danışmalısınız. Ülkenizde genetik test yapan 
laboratuvarların bir listesini görüntülemek için lütfen daha fazla bilgi içeren aşağıdaki 
web sitelerini inceleyin: 

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) 

Kas Biyopsileri 
Kas biyopsisi nedir ve GNE miyopati 

hastalarının tanı sürecine yardımcı olmak 
üzere bu prosedürden geçmesinin nedeni 

nedir? 

Şek. 1: İğneli Kas Biyopsisi Örneği 

Kontrol (Etkilenmeyen) Kası 

•Benzer büyüklükte hücre 
lifleri (A) 
•Benzer renkte hücre lifleri 
•Her bir hücre lifinin sınırında 
bulunan hücre çekirdekleri 
•Hücrelerde yangı 
bulunmaması 

GNE (Etkilenen) Kası 

•Hücre lifi yapısı, kontrol kası kadar 
homojen değildir 
•Hücre boyutları birbirinden farklıdır 
(C) 
•Çok daha fazla yağ dokusu 
mevcuttur (yapısı değişmiş kas) (D) 

(Çerçeveli Koful) 

Omuz Kası 

Biyopsi İğnesi 

Humerus 

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


 

 
Nöromüsküler Hastalıkla Yaşam ve Kişisel Bilgisayar Kullanımı 
(Zorlukların Üstesinden Gelme Yöntemleri) 
GNEM-DMP kayıt defterinin bazı katılımcıları, geçtiğimiz aylar içinde tedavi ekibi ile irtibata geçerek GNE miyopatinin vücutları üzerindeki 
etkisi nedeniyle uzun süre boyunca masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanımında yaşadıkları zorluklar hakkında bizi 
bilgilendirmiştir. GNE miyopati hastaları, zaman içerisinde hastalık ilerledikçe alt kol/bilek/el kaslarında kötüleşme yaşamaya başlar. GNE 
miyopati tanısı konmuş herkes masaüstü/dizüstü bilgisayarları daha önce kullandıkları şekilde kullanamayacakları düzeyde kas atrofisi 
yaşamaz. Ancak bazı kişiler (kayıt defteri katılımcılarının bazıları dahil olmak üzere) geleneksel yöntemler zaman içinde rahatsızlık 
verici/imkansız hale gelebileceğinden, masaüstü/dizüstü bilgisayar kullanma şekillerini durumlarına uyarlamak zorunda kalacaktır. 

Bazı katılımcılar, zaman içinde, geleneksel standart klavye (tuşlu) ve/veya 
bilgisayar imleç aygıtı (fare) kullanımı sırasında hastalığın ilerlemesi nedeniyle 
zorluk çektiklerin ve bu durumun özellikle uzun metin girişlerinde daha fazla 
fiziksel efor sarf edilmesini gerektirdiğini belirtmiştir. Bir katılımcı, artık 
yalnızca tek parmakla (her bir elde) yazı yazabildiğini ve iki tuş vuruşu 
arasında ellerini yeniden konumlandırmak zorunda kaldığından klavye 
kullanımının oldukça yavaşladığını ifade etmiştir. Bu hasta, aynı zamanda, 
istenilen tuşu seçmenin her geçen gün daha da zorlaştığını ve bazı 
durumlarda sıklıkla istenmeyen tuşlara (veya aynı anda iki tuşa birden) 
bastığını ya da harflerin birkaç defa yanlış yazılmasına neden olacak şekilde 
tuş seçimi için kullanılacak kuvveti uygulamakta zorluk çektiğini belirtmiştir. 

Tedavi ekibi, bazılarını biliyor olabileceğiniz, faydalı olabilecek, kullanıma 
uygun bazı BT uyarlamalarını incelemenin uygun olacağına karar vermiştir. 
Özellikle, GNE miyopati gibi bir nöromüsküler hastalığı bulunan kişilere fayda 
sağlayacak BT uyarlamalarını inceleyeceğiz. 
 

Ekran Klavyesi 
Windows ve Apple bilgisayarlarda, kullanıcıların sistemlerindeki klavye ve fareyi 
kullanma şeklini değiştirebilmesine olanak tanıyan ve 'Erişim Kolaylığı' sağlayan bir dizi 
araç mevcuttur. 

Bu işlevlerden biri de ‘ekran 
klavyesi’ işlevidir. Ekran klavyeleri, 
ekrandaki bir klavye görüntüsü 
olarak çalışır. Klavye üzerindeki 
harfler fare kullanılarak seçilebilir; 
bu da kişilerin klavye kullanmaya 
gerek kalmadan ekrana metin 
girişi yapabilmelerini sağlar. Bu araç, geleneksel klavye kullanarak yazı yazmakta 
zorlandığı halde fare kullanabilen kişiler için oldukça faydalı olacaktır. Ekran klavyesi 
hakkında daha fazla bilgi için NHS web sitesini inceleyebilirsiniz (bağlantılar aşağıda 
verilmiştir): 

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

İz Topu Fare 
İz topu fareler, top kısmı dışarı çıkan ters bir fareye benzeyen, bir yuva içerisindeki bir 
toptan oluşan imleç aygıtlarıdır. Kullanıcı, imleci hareket ettirmek için topu baş 
parmağıyla, parmaklarıyla veya avucunun içiyle döndürür. İz topu fare, geleneksel 
kaydırmalı fare ile işlem yapmakta zorlandığından parmaklarıyla işlem yapmakta sıkıntı 

çeken kişiler için idealdir. Bu tarz 
farelerin sunduğu bir diğer fayda da 
aygıt kullanımını düz masa üstüyle 
sınırlamamalarıdır; bu da bu aracı, 
fareyi bacakları gibi başka yüzeyler 
üzerinde tutmayı tercih eden kişiler için 
ideal seçim yapar. 

Mobil Aygıtlar için Uygulamalar 
Akıllı telefonunuzu/tabletinizi genel bir uzaktan kumandaya çevirerek aygıtınızı 
masaüstü veya dizüstü bilgisayar için klavye ya da fare olarak kullanmanıza olanak 
tanıyan belirli Uygulamalar mevcuttur. Bazı katılımcılar, dokunmatik ekran klavyesini 
başarıyla kullanabilirken bazıları 
mobil aygıtlarda standart klavye 
veya farelerden daha kolay işlem 
yapabilir. Bu tür Uygulamalardan 
biri de Unified 
Remotewww.unifiedremote.com 
adı verilen bir şirketin ürettiği, 
Android, iPhone ve Windows 
Phone aygıtlarında kullanılabilen 
uygulamadır. 
 

Konuşma Tanıması 
Yavaş yazan biriyseniz ya da klavye kullanırken rahatsızlık yaşıyorsanız, konuşma 
tanıma yazılımı, kulaklık ve mikrofon kullanarak bilgisayarınızla konuşabilmenizi, 
bilgisayarınızın da mikrofona söylediklerinizi ekrana girebilmesini sağlayacaktır. Dijital 
dikte etme işlemleri için yazılım geliştiren bir dizi şirket bulunsa da Windows veya 
Apple bilgisayarları kullanan kişilere ücretsiz sürümler de sunulmaktadır; bu nedenle 
gelişmiş yazılımlara para harcamadan önce ücretsiz sürümleri deneyerek ne kadar 
etkili olduklarını incelemenizi öneririz. Daha fazla bilgi için NHS web sitesini 
inceleyebilirsiniz: www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 
 

Camera Mouse 
Camera Mouse, bilgisayar kullanıcılarının 
fare imleçlerini başlarını hareket ettirerek 
kontrol edebilmesini sağlayan ücretsiz bir 
programdır. ‘Tıklama’ işlemi, fare imlecinin 
ekrandaki bir noktada sabitlenmesi ile 
sağlanır; daha sonra her farede olduğu gibi 
tıklama gerçekleşir. Bu programın genel 
hedef kitlesi elini güvenilir şekilde 
kullanamayan ancak kafasını hareket 
ettirebilen kişilerdir. Bu yazılımı 
kullanabilmek için dahili bir web kameranız 
ya da monitörün üzerine ya da yakınına 
konumlandırılmış bir USB web kameranız 
olmalıdır. Program, Boston Üniversitesi'nde 
geliştirilmiştir. 
www.cameramouse.org/about.html 
 
 
 
Bu makalede bahsi geçen yazılım veya aygıtlardan herhangi biri hakkında herhangi bir 
sorunuz olursa lütfen daha fazla bilgi için tedavi ekibi (GNEM@treat-nmd.eu) ile 
irtibata geçin. Ayrıca, uyarlama aygıtları ya da hareket kabiliyetiniz ile ilgili sorunlar 
hakkında herhangi bir endişeniz olursa lütfen bulunduğunuz bölgede sunulan destek 
hakkında bilgi almak için sağlık uzmanınıza danışın. Bu makalede açıklanan yazılım ve 
aygıtlar, tedavi ekibi tarafından desteklenmemektedir; makale yalnızca bilgi verme 
amaçlıdır. 

Windows ekran klavyesinin ekran görüntüsü 

Farklı iz topu bilgisayar faresi türleri 

Camera Mouse yazılımını gösteren 
bir ekran görüntüsü 

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 – Bugüne Kadarki Yolculuğum 
Vitor 39 yaşındadır ve Portekiz'in ikinci büyük şehri olan Porto'da 
yaşamaktadır. Vitor'a 2012 yılında GNE miyopati teşhisi konmuştur 
ve kendisi 2014 yılından bu yana GNEM-DMP kayıt defterinin aktif 
bir katılımcısıdır. Vitor, aşağıda hastalıkla yaşamdan söz ediyor ve 
kendisiyle ilgili bazı öyküleri paylaşıyor. Lütfen Vitor'un 
deneyimlerinin ona özgü olduğunu ve tüm çalışma katılımcılarını 
temsil etmediğini unutmayın. 
GNE miyopati teşhisi konulan herkes gibi, belirtilerim ortaya çıkmadan önce normal bir hayat 
sürmekteydim. Futbol oynar, koşar ve çoğu gencin yaptığı faaliyetlere katılırdım. Yaklaşık olarak 
15 yaş döneminde spora ayırdığım süreyi azaltarak müzikle ilgilenmeye başladım, özellikle davul 
çalmayı öğrenmeye odaklandım. 

 
 

İlk Belirtilerim 
Bir gün, arkadaşlarımla futbol oynamak için bir araya geldiğimde vücudumda bir değişiklik fark ettiğimde 22 yaşındaydım... İlk defa kendimi biraz garip 
hissetmiştim. Bana pas verdiklerinde dengemi kaybediyor, bana ne olduğunu anlayamıyordum. Başta, bunun nedeninin eskisi kadar spor yapmamam 
olduğunu, bu durumun idman eksikliğinden kaynaklandığını düşündüm. 

Bu olay sonrasında, yakınlarımdaki bir spor salonuna yazılarak daha düzenli bir şekilde egzersiz yapmaya karar verdim. Ancak düşündüğüm ilerlemeyi 
gösteremediğimi fark etmem uzun sürmedi. Kaslarım, spor salonunda çalışmaya başlamadan önceki halindeydi ve arkadaşlarımın vücutlarının artan 
egzersizle değişmesine rağmen benim kaslarımın aynı kaldığını fark ettim. Tam da bu aşamada, koştuğumda, aradaki mesafeyi kat etmek için 
eskisinden daha fazla efor sarf etmem gerektiğini fark ettim. 

 
 

Tanı Arama Süreci 
Birkaç yıl boyunca, her biri bana farklı bir tanı koyan birkaç farklı doktor ve uzmanı ziyaret ettim. Bu 
aşamada ne yapmam gerektiğini bilmediğimden hayatıma olduğu gibi devam ettim; ta ki 26 yaşına 
girdiğim 2004 yılına kadar. Bu sene çok daha hızlı bir kötüleşme hissettim ve ayaklarımda oldukça fazla 
kuvvet kaybı olduğunu fark ettim. Bu süreçte, yaşadığım şehir olan Porto'daki Hospital de São João'ya 
gitmeye karar verdim. Yine de bana GNE miyopati teşhisi konulması 2012 yılını buldu. Beni hastalık 
hakkında bilgilendirdikleri ve bana tedavisinin olmadığını söyledikleri zamanı hatırlıyorum, çok 
endişelenmiştim. 

Ayağımdaki düşüş nedeniyle destek için özel ayakkabı giydiğim ilk zamanı hatırlıyorum; bunun hayatımın 
o noktasında başıma gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünmüştüm. Bu ayakkabı, yürüme sırasında 
hareketlerimi kısıtlıyor gibiydi. Sahip olduğum hiçbir ayakkabıyı giyemiyordum; bu da oldukça üzücüydü. 
Tam da bu noktada Foot-Up'ın sunduğu ürünleri (ayak düşmesi için dinamik destek sunan hafif bir ayak 
bileği-ayak ortezi) keşfettim ve ayakkabı ile ilgili sorunlarıma çözüm buldum; kendimi çok daha özgür 
hissetmeye başlamıştım.  

GNE Topluluğu ile İletişim 
İnternette bilgi arayarak GNE miyopati hakkında daha fazla araştırma yapmaya karar verdim ancak mevcut bilgilerin oldukça yetersiz olduğunu ve 
herhangi bir fayda sağlamadığını fark ettim. Hastalık hakkında istediğim kadar bilgi almam mümkün değildi. Tam da bu aşamada, Facebook'ta, 
kendisine GNE miyopati tanısı konulmuş bir kişiyle tanıştım ve bu kişi beni kapalı bir Facebook grubuna davet etti. Bu grubun bir parçası haline 
geldiğimde, GNE miyopati tedavisi için Ultragenyx Pharmaceutical Inc. tarafından yürütülen çalışmaların bir parçası olan klinik araştırmaları da içeren 
şekilde ihtiyacım olan tüm bilgileri bulabildim. Her ne kadar iyi bir iklime sahip, göreli olarak daha sessiz bir yerde yaşıyor olsam da ne yazık ki Portekiz 
diğer Avrupa ülkeleri kadar ekonomik güç sahibi değil. Mevcut durumda rahatsızlığım nedeniyle çalışmıyorum ancak Portekiz'deki altyapı nedeniyle 
devletten ihtiyaç duyduğum mali desteği de alamıyorum. 

Hayatıma Normal Şekilde Devam Etmem 
Bu hastalık ile mücadelemde bana destek sunan bir grup kişiden yardım alabildiğim için 
şanslıydım. Eşim, ailem ve arkadaşlarım, bana güç verdi ve yüzümde bir gülümsemeyle 
hayatıma devam edebilmeme olanak tanıdı. Müzik de benim için harika bir kaçış 
noktasıydı. Bir grupta vokalistlik yapıyorum, başka bir grupta da davul çalıyorum. Hiç 
gücüm kalmayıncaya dek davul çalmaya devam edeceğim! Gündelik rutinim, kızımı 
sabahları okula götürmek, köpeğimi parkta yürüyüşe çıkarmak ve bazı günlerde de egzersiz 
için CrossFit dersine gitmeyi içeriyor; ayrıca, düzenli olarak grubumla prova yapıyorum. 
Evdeki günlük işlerimi mümkün olduğunca normal bir şekilde yapabiliyorum. Kısacası, bir 
miktar kısıtlamayla karşılaşıyor olsam da normal bir hayat sürüyorum. 

 
 

 

Üyesi olduğum gruplardan birinde vokalistlik yaparken 

Spor salonunda idman yapmadan önce esnerken 

Grupta davul çalarken 
Öykümü okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. 

Vitor 
 


