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 Най-важните теми на симпозиума на фондацията за
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 GNE миопатия от гледна точка на болногледачите
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Уважаеми пациенти от общността на болни с GNE миопатия, 

Съобщихме много разочароващи новини от нашето проучване от Фаза 3 на UX001 (Ace-ER), което не успя да 
покаже ефикасност при лечение на GNE миопатия. Не потвърдихме ползата за поддържане на силата на ръцете 
при участници, лекувани с Ace-ER, както очаквахме от нашето проучване от Фаза 2. Ако имаше някакъв ефект, 
той бе малък и другите резултати не осигуриха поддържащо доказателство за ефикасност. Безопасността бе 
приемлива, както бе наблюдавано преди това. Можем да кажем, че пациентите вземаха лекарството въз 
основа на техните равнища на сиалова киселина в серума. Считам, че клиничният екип на Ultragenyx разработи 
и проведе високо-качествено проучване, но ефектът от лечението за съжаление не бе потвърден. 

Опитахме се да установим защо не беше успешно, но няма удовлетворителен отговор. Ясно е, че пациентите, 
включени в това проучване, бяха по-силни на базово ниво, което обаче бе планирано от нашите критерии за 
включване на хора с повече мускулна маса за загуба въз основа на данните от нашето проучване от Фаза 2. Тези 
пациенти от Фаза 3 не се влошиха толкова бързо, колкото се очакваше, но въпреки това изпитаха влошаване в 
силата на ръцете и Ace-ER нямаше значителен ефект. Може да има и други по-малки различия между 
проучванията, но те не могат да обяснят липсата на ефикасност за стабилизиране на пациентите. Проучването 
от Фаза 2 беше малко и проучването от Фаза 3 беше много по-голямо, затова представлява по-добър набор от 
данни за достигане до заключения. Без възможност за одобрение на продукта и без положителни резултати, 
ние трябваше да прекратим програмата и да се съсредоточим върху други неща в компанията. 

Съкрушени сме, че не можем да предложим дори умерено лечение за пациентите в нашите проучвания или 
използващите лекарството по състрадание и че бъдещето им сега зависи от други провеждащи се 
изследователски дейности. Ще извършим този преход по последователен начин за избягване на внезапно 
прекъсване. Знаем, че това е шокиращо за пациентите в нашите проучвания и за онези, които считат, че 
лекарството им помага. Не можем да започнем ново лечение за пациентите, които все още не вземат Ace-ER. 
Независимо дали вземат Ace-ER или не, пациентите с GNE миопатия не трябва да губят вяра в изследването, а 
да участват в други клинични проучвания, които да им помогнат да получат ефикасно одобрено лечение. 
Вероятно е да се наложи пациентите да не вземат Ace-ER, за да участват в други клинични проучвания. 

Въпреки че не успяхме да получим одобрение за Ace-ER, ние допринесохме в тази област и това е много важно 
за развитието на всяко лечение. GNE миопатията сега е по-широко известна болест за хората, различни от 
лекари и пациенти. Тя се диагностицира по-често с подкрепената от нас диагностична програма. Ние 
установихме и предоставихме в наличност нови методи и показатели за измерване на мускулната сила и 
функционирането на пациенти с GNE миопатия, както и постигнахме приемане на тези резултати от регулаторна 
гледна точка. FDA и EMA сега познават болестта и съществува регулаторна пътека. Нашите данни от 
проучването на DMP по естествознание са много ценни и както е планирано, всички наши данни ще бъдат на 
разположение за други лица, извършващи проучване на болестта чрез нашето взаимоотношение с TREAT-NMD. 
В заключение, ще продължим нашата изследователска работа за разработване на по-добра заменяща терапия 
в нашата програма за пролекарство на сиалова киселина. Ако можем да покажем, че има значителна 
ефикасност в модели при животни, тогава е възможно да се върнем в клиниката в бъдеще. Ние не знаем кога 
ще бъде това, но изследванията се извършват понастоящем. Междувременно се надяваме да видим, че 
пациентите участват в други клинични програми и се борят с тази болест навсякъде, всеки ден и през цялото 
време, докато бъде намерено разрешение. 

Благодарим Ви за всичко, което правите. 

Emil (Имейл)

За да прочетете официалното публикуване в пресата на Ultragenyx (22 август, 2017 г.), моля, кликнете тук
http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951

Открития на 
клиничното изпитване 
UX001-CL301

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


Симпозиум на фондацията за 
невромускулни заболявания през 2017 
г. – Основни теми

4-ият ежегоден симпозиум за GNE Миопатия (HIBM), представляваше двудневно събитие, което се проведе 
от 24-ти до 25-ти август в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, САЩ. 

Събранието включваше презентации, групови беседи и специализирани групи от пациенти; присъстващи 
болногледачи; учени, лекари и професионалисти в индустрията. Бяха направени презентации от множество 
лидери с меродавно мнение по многобройни теми, представляващи интерес за общността на GNE 
миопатия (данни по-долу). NDF бе в състояние да предава събитието пряко онлайн чрез Facebook и много 
от презентациите сега са предоставени на разположение на публичната страница на организацията във 
Facebook, където всеки може да ги види: www.facebook.com/NDF.HIBM 

 Д-р Nishino (Нишино), National Institute of Neuroscience (Национален институт по невронаука), Токио, Япония - Генетика на GNE миопатия и потенциални 
терапевтични стратегии 

 Д-р Lochmüller (Лохмюлер), Newcastle upon Tyne (Нюкасъл ъпон Тайн), Обединено кралство - Естествознание-Програма за контрол на заболяването- DMP 
 Д-р Stella Rosenbaum (Стела Розенбаум), Hadassah Medical Center (Медицински център Хадасах), Ерусалим, Израел - Модел за GNE при мишки и GNE ензимна 

биохимия 
 Д-р Marjan Huizing (Марджан Хуизинг), National Institutes of Health (NIH) (Национален институт за здравето) - Актуализация на NIH Проучване от фаза 2 на ManNAc 

при GNE Миопатия 
 Д-р Madhuri Hedge (Мадхури Хедж), Perkin Elmer, Атланта, Джорджия - Изследване за GNE Миопатия - нови тенденции в генетичното изследване 
 Д-р Siavash Kurdistani (Сиаваш Курдистани), UCLA, Д-р Hossein Khademian (Хосеин Кхадемиан), Иран - Генетична структура на hIBM сред иранското еврейско 

население 
 Д-р Zohar Argov (Зохар Аргов), Д-р Laura Rufibach (Лаура Руфибач), Д-р Perry Shieh (Пери Шиех), Д-р Hank Mansbach (Ханк Мансбах), Д-р Marjan Huizing (Марджан 

Хуизинг), Д-р Tahseen Mozaffar (Тахсийн Мозафа) проведоха интерактивна беседа за обсъждане на изследването на GNE миопатия. 
 Д-р Jerry Mendell (Джери Мендел), Nationwide Children's Hospital (Национална болница за деца), Кълъмбъс, Охайо - Генна терапия 

В същото време се проведоха интерактивни сесии в ден 2 на симпозиума. Докато пациентите и болногледачите участваха в семинари, обхващащи теми, като 
физически упражнения, хранене, медитация и използване на инструменти за грижи за здравето - учени, клиницисти и членове на съвета на NDF имаха ползотворна 
беседа за бъдещото управление на терапевтично изследване и начина за постигане на по-добър обмен на данни между различните изследователски групи на GNE 
миопатия. Имаше пълно съгласие, че различните терапевтични възможности, основни и преходни изследвания трябва да се постигат чрез съвместна работа на всички 
акционери. Това включва непрекъснатите усилия за регистриране в подкрепа на предстоящите клинични изпитвания за набиране и други "дейности за подготовка на 
изпитването". 

Ако имате въпроси относно това събитие или искате да се свържете със самата организация, моля, посетете нейния уебсайт 
(www.curehibm.org/contact-us.html) за контакт с тях. 

Gli Equilibristi HIBM
Първо национално събрание за пациенти с GNE 
миопатия – Уведомете се, научете и споделете 

Събота, 16 септември в Катания, Сицилия, Италия

“Gli Equilibristi HIBM” е асоциация с нестопанска цел, регистрирана в регистъра на асоциацията ONLUS (Регистър № 460, 4.12.1997 г.) и нейната 
главна цел е да разпространява информация за GNE миопатия, рядка болест на мускулите, за която все още няма лечение или налично 
лекарство. Асоциацията бе основана на 20-ти април 2012 г. и нейната мисия е да събере средства за насърчаване и подкрепа на медицинско и 
научно изследване, насочено към проучване на тази болест, създаване на мрежа между хората, засегнати от GNE миопатия, предоставяйки им 
постоянни, непосредствени актуализации за болестта; да се превърне в средство за комуникация, което позволява събрания на взаимна 
подкрепа и функционален дебат. 

Valeria Pace (Валерия Пейс), законен представител на асоциацията на пациенти “Gli Equilibristi HIBM”, с правна дирекция на: San Giovanni La Punta, 
via Sottotenente Scalia 19, 95037 Catania, организира следното събитие: “Първо национално събрание за пациенти с GNE миопатия – Уведомете се, 
научете и споделете”, което ще се проведе в Катания в хотел Nettuno на 16-ти септември 2017 г. 

Събранието ще се проведе в продължение на един ден, съдържащо научни и специализирани презентации и преки свидетелства. Относно 
първата половина, характеризираща се с научни събрания и дебати, лекарите ще осигурят информация за действителните познания, получени 
за GNE миопатия, за извършваните понастоящем проучвания и експерименти, и ще отговорят на всички въпроси, направени от пациентите, за 
изясняване на съвременните технологии и отговаряне на всички съмнения, отстранявайки в същото време някои страхове и неправилни или 
неоснователни убеждения. 

По време на втората част на дебата, пациентите, подкрепени от намесата на модератор, който също ще улеснява дебата, ще споделят (ако 
желаят) своята история и опит с останалите участници с цел предизвикване на обсъждане за повишаване на осведомеността и надеждата. 
Считам, че е много важно пациентите да се чувстват отговорни и да ръководят собствения си живот, да бъдат в състояние да повишават 
осведомеността за техните болести и да не бъдат просто наблюдатели. Създаване на взаимоотношения с други пациенти и с обществото 
като цяло чрез всякакви средства и въпреки всичко. 

Освен това, д-р Behin (Бехин) от Париж, Франция, също ще присъства на симпозиума и ще представи клинична актуализация за GNEM на 
италиански език! 

За допълнителна информация за това събитие, моля, посетете уебсайта на организацията на (www.gliequilibristi-hibm.org/)

Снимка на групата по време на представянето в петък

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


В началото на 30-те ми години предизвикателствата, с които се сблъсквах, бяха много подобни на тези 
на други хора на подобна възраст, които се опитваха да се справят с живота, докато отглеждах моите 
четири малки деца. 

Съпругът ми и аз работим много усилено. Шай е в армията и аз работя за полицията. Обичаме много 
живота. Тогава дойде диагнозата - Шай има мускулна дистрофия, GNE Миопатия. 

Отначало подозирахме за болестта на Хънтингтън, за която имаше случаи в семейството на Шай. 
Въпреки това се молехме болката, която Шай изпитваше, да е свързана с увреждане на гърба или 
коляното. Диагнозата няма обяснение за нас. Шай е като супермен; той е първият човек, когото хората 
молят за помощ, първият, който предлага помощ, военен, който е участвал във военни действия и 
войни. Изобщо няма обяснение. 

Когато чухме лошата новина, лекарят ни обясни, че не съществува лечение. Лекарят говореше, а ние 
престанахме да го слушаме. Позволих си малко време, за да плача и да разбера реалността. Все още 
не бях в състояние да приема новините. А Шай? Той не говореше по пътя за вкъщи и аз не можех да 
намеря думи, за да окуража или да помогна на моя любим съпруг. 

Изведнъж, по средата на живота, когато просто изглеждаше, че всичко вървеше добре, нашият свят се 
преобърна. Разбрах моето бъдеще, след като си представих, че ще се промени и бях изпълнена с 
въпроси. Как ще обясня ситуацията на моите деца? Кой ще научи нашето 2-годишно дете да плува? 
Кое е правилното за нас да направим? Трябва ли да предприемем лечение? Ще се промени ли Шай? 
Ще изчезне ли нашето щастие? 

В продължение на две години, това е начинът, по който се отнасяхме с това "чудовище" (както Шай го 
нарича сега). Дълбоко в себе си съм съкрушена и ядосана, и крещя на Бог: Защо той? Моят войник, 
моят силен красив мъж. Правя всичко възможно, за да остана силна за Шай и моите деца, в крайна 
сметка не съм аз, която е болна и се справя с промени. 

Ядосана съм, но мълча, защото не аз съм болна. Благодаря за четенето - Авишаг.

Диагноза с GNE - От 
перспективата на 
любимия човек 

Shai (Шай) - партньорът на 
Avishag (Авишаг), е 
диагностициран с GNE 
миопатия преди две години. 
Те живеят в Ерусалим, 
Израел. Тази статия 
представя гледната точка на 
Авишаг за това, какво е 
означавало да научи, че 
нейният партньор има GNE 
миопатия. Ние желаем на 
Авишаг и Шай всичко най-
хубаво и се надяваме за 
положителни промени в 
лечението на GNE миопатия. 

Впечатленията на Авишаг са нейни 
собствени и не представляват тези на 
всички хора с GNE Миопатия.

Снимки на Авишаг, Шай и тяхното семейство.



История на пациента - Гледна точка на болногледача
Бихме искали да благодарим за обратната връзка, която получихме от групи на организации за 

пациенти, по-конкретно Mona Patel (Мона Пател) и Tara Voogel (Тара Воогел). Относно тази 
обратна връзка бихме искали да споделим с Вас една статия, написана от Lonni Trykowski (Лони 

Триковски). Lonnie (Лони) е болногледачка на Tara Voogel (Тара Воогел) в продължение на повече 
от 20 години. По-долу тя описва какво означава това за нея не само от гледна точка на 

практиката в работата си като болногледачка, но също и емоционалните им преживявания.

Когато моята приятелка Tara (Тара) ме помоли да 
напиша кратко описание на опита ми като нейна 
болногледачка, аз попитах дали нейната дъщеря или 
съпругът й не са по-подходящи за това, имайки предвид, че 
са с нея ежедневно. Въпреки това, аз познавах Тара от 
първото разкриване на болестта преди 24 години, още 
преди да има име за нея. Прекарах дълги периоди от време 
с Тара за така наречените от нас “чудесни приключения по 
пътя”, шофирайки до Южна Калифорния за клинични 
изпитвания на лекарства и мероприятия, свързани с GNE 
Миопатия (GNEM).
Работният ми график като домашен терапевт за физическо 
здраве е гъвкав и имам късмет да мога да шофирам и да 
управлявам оборудването, материалите и логистиката; това 
представлява работата ми като болногледачка. 
Придружавам Тара на тези срещи в клиниката или 
мероприятия от три до четири пъти в годината. Когато не 
мога да я закарам, Тара пътува 11 изтощителни часа с 
обществения транспорт. 

Участието в клинично проучване изисква огромно 
посвещаване на време, както и физическа, психическа и 
емоционална енергия, без гаранция за благоприятен 
резултат. Това обаче е пожертвуванието, което Тара желае 
да направи, за да помогне на лекарите и учените да 
разберат болестта и да намерят надеждно лечение за 
предотвратяване на трудностите за бъдещите поколения.

Заключения:

Като шофьор, приятелка и болногледачка на Тара по време 
на нашите пътувания, аз стигнах до някои изумителни 
заключения:

Първо, аз оценявам, че в нашето взаимоотношение и 
особено по време на тези пътувания, Тара също се грижи за 
мен. Тя е моята емоционална болногледачка, който 
повишава духа ми. Тя е благодарна и позитивна, което ме 
кара да се чувствам комфортно. Тя винаги прави сама 
каквото може, за да улесни моята работа. Тя внимава за мен 
и за моето добро здраве, като се уверява, че пия достатъчно 
вода и се храня правилно. Тя ми помага да запомням задачи 
и организира специфичната логистика при пътуване с 
пътник на инвалиден стол. Ние се шегуваме, че "Аз съм 
тялото, а тя е мозъка и заедно представляваме една 
цялостна личност".
Преди всяко седем-часово пътуване до Лос Анджелис, 
изпитвам голяма тревожност, защото знам, че нося 

отговорност за нашата безопасност. Много неща не са под 
моя контрол, като трафика, времето, опасностите на пътя и 
т.н. Аз знам обаче, че мога да разчитам на умствената 
бързина и вниманието на Тара, за да ми помогне да 
запомня процедурните подробности. (Веднъж бързах много 
и забравих да затворя плъзгащата се врата на фургона 
преди да тръгна. Хубаво беше да получа спокойно 
напомняне!). Тя е допълнителен чифт очи, за да наблюдава 
за потенциални опасности на пътя - тя е също нашия 
навигатор. Тара прави всичко това с добро настроение и 
търпение. Разбира се, харесвам нейната компания и има 
много неща, за които да говорим по време на тези 
пътувания. Фургонът ни е пълен също с всички наши 
любими религиозни икони за защита и безопасност. Ние се 
молим за благословия преди всяко пътуване и благодарим 
за всяко безопасно връщане у дома. 

Друго заключение, до което стигнахме, е липсата на 
съответствие със закона за американски граждани с недъзи 
(American with Disabilities Act, ADA), която наблюдаваме. 
Макар и технически едно съоръжение или сграда да е в 
съответствие, много често не е така функционално. Вратите 
може да са толкова тежки и трудни за бутане, че дори аз се 
затруднявам с тях. Един недъгав човек, който пътува сам, ще 
трябва да седи и да чака за помощ, което е унизително и 
неудобно. Краищата на тротоарите може да са полегати, но 
пак имат големи, неравни ръбове, което прави трудно или 
невъзможно бутането на инвалиден стол, дори и с помощта 
на силен физически болногледач. Виждали сме 
недостижими хартиени кърпи и тоалетна хартия в 
обществени "достъпни за инвалиди" тоалетни, 
водопроводни кранове, изискващи допълнителна сила за 
хващане, легла в достъпни хотелски стаи, които са 
прекалено високи, ограничено пространство на пътеките за 
минаване в магазини и т.н. Сега, вместо да заемам 
отбранителна позиция, реших да снимам неподходящите 
условия и да съобщя на съответните хора за тях.

Докато пътувам с Тара, срещам други пациенти на различни 
възрасти и на различни етапи на болестта. Потресаващо е за 
мен колко открити и уязвими са те при споделянето на 
своите най-дълбоки страхове и вътрешни борби един с друг 
и с мен, като външно лице.



GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org

Мускулна дистрофия Обединено кралство 
– (Обединено кралство) 
www.musculardystrophyuk.org

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

Напредък в изследването на миопатии 
www.hibm.org

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

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

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

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

Скорошна снимка на Лони (отляво) и Тара (отдясно).

Удивявам се на техния кураж и хумор, и на стремежа им да 
намерят начини за подобряване на своето функциониране 
въпреки заболяването. Понякога мога да им дам съвети въз 
основа на моя опит като физически терапевт. Понякога това, 
което искат, е толкова просто, като отваряне на врата, 
занасяне на чиния с храна на масата или връзване на косата 
на опашка и аз се радвам да помогна. 

Друг път се чувствам виновна за това, че обръщам 
прекалено много внимание на себе си, например като се 
бавя много, за да се приготвя сутрин, когато би трябвало да 
помагам на Тара да се приготви. Невинаги съм толкова 
внимателна, колкото би трябвало да бъда и мисля, че бих 
могла по-често да изпитвам благодарност. Когато виждам 
съпрузите, които живеят с пациенти с GNEM и са така 
всеотдайни и внимателни на постоянна ежедневна основа, 
аз изпитвам скромност и респект от тяхната почтеност и 
неотстъпчивост пред голямата трудност. Мисля си колко 
различно е за мен да бъда само периодична болногледачка. 
Не знам дали бих могла да правя това постоянно с 
търпеливо, великодушно отношение.

Какво научих за себе си:

Научих много за себе си - моите силни и слаби страни, от 
пътуванията ми с Тара като неин шофьор, помощничка и 
приятелка. Нещо, което научих и знам със сигурност от Тара 
е, че работата като болногледачка е взаимна услуга.

Благодаря, че прочетохте моята 
история Лони Триковски
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