
Добре дошли на всички нови членове в регистъра

За да се включите в Регистъра на пациентите с GNE, моля, 
посетете: www.gnem-dmp.com 
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GNEM-DMP 
Бюлетин за регистъра (10-то издание)

Добре дошли в десетия бюлетин на Програмата за наблюдение на пациенти с GNE миопатия 
(GNEM-DMP) и Ви благодарим за непрекъснатата подкрепа и участие в GNEM-DMP. Този бюлетин 

има за цел да Ви дава редовна информация за регистъра и други теми, свързани с GNE 
миопатията. Очакваме Вашето мнение и предложения за този бюлетин. 

Съдържание на бюлетина: 

Актуализация на статистиката на регистъра 

Резултати от първата академична статия по 
регистъра  

Актуализации от изследователски и научни 
конференции  

Послание от Ultragenyx и бъдещи промени на 
регистъра



 

 

Статистика на регистъра  
актуализация 2018 г. 
  

Много се радваме да отчетем, че, въпреки езиковата бариера, регистърът 
за GNE миопатия влиза в 2018 г. с 354 участници от 36 страни на 6 
континента (Фиг. 1). Той остава важна и ценна част от изследователската 
работа и пациентската общност, като ще продължи да посреща нуждата от 
осведоменост за заболяването и транслационни изследвания през 2018 г. 
Искаме да изкажем ГОЛЯМА благодарност на всеки от Вас, който се е 
регистрирал и ни е дал информация за това, как Ви е засегнала GNE 
миопатията. Като ни предоставяте тази информация, Вие давате 
възможност на учените да разберат по-добре прогресията на заболяването 
за един по-дълъг период от време. Като цяло, колкото повече подробности 
давате, толкова по-добре учените ще разберат GNE миопатията. Всеки 
отговор има значение. 

 
Фиг. 1. Държавите, оцветени в зелено, показват географското разпределение на хората с GNE миопатия, 
които са регистрирани в GNEM-DMP. 

Отговорите, които сте предоставили в регистъра досега, наскоро бяха 
внимателно анализирани и обобщени от д-р О. Погориелова и екип от 
експерти по GNE миопатия от цял свят. Резултатите бяха публикувани под 
формата на научна статия. Това е първата академична статия, която 
използва данни от регистъра и е изключителен пример за това, как 
информацията, която предоставяте се използва за информиране на 
научната общност. Пълната версия може да намерите на: https:// 
goo.gl/Rhoia4  

За да дадем възможност на учените и лекарите да анализират данните от 
регистъра и да планират по-нататъшни научни изследвания на GNE 
миопатията, ние искаме да Ви насърчим да продължите да попълвате 
годишните си въпросници. Ако не сте попълнили такъв през 2017 г., моля, 
свържете се с нас или влезте тук: www.gnem-dmp.com . Попълването на 
въпросника ще Ви отнеме около 15-20 минути. 41 % от участниците (Фиг. 2) 
са попълнили въпросниците за втората си година. Ако можете да ни 
предложите как да подобрим този процент, моля, кажете ни.  

Пациентските застъпнически групи считат, че не се прави достатъчно за 
образоването и повишаването на осведомеността за GNE миопатията и е 
чудесно да видим толкова много срещи, проведени през 2017 г.: Израел, 
Италия (Gli Equilibristi HIBM), САЩ (Фондация за невромускулна болест, 
Neuromuscular Disease Foundation, Ultragenyx), и международни (GM GNE 
Myopathy International). Бихме желали да благодарим на присъстващите за 
тези, които предоставиха информация за регистъра. В края на бюлетина е 
предоставена информация за връзка с различните пациентски 
застъпнически групи. 

 
От всички участници в  

регистъра около 

49 % са мъже, а 51 % са жени 

 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 2. Брой участници в регистъра, които 
са попълнили своя въпросник за 2-та 
година. 
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Глобално участие в регистъра 

% хора, които са продължили да попълват своя въпросник за 

втората година. 

41 % 

 36-те държави, 
представляват  

79 % от всички участници 

от 



 

 

Академична публикация Вашите данни информират науката 

  

Д-р Погориелова от Университета Нюкасъл и други експерти по невромускулни заболявания работиха заедно, за да 
анализират данните от регистъра и да се опитат да разберат клиничната изява и тежестта на заболяването. Горди 
сме да отбележим, че тази статия наскоро бе приета за публикация в списанието за Невромускулни нарушения 
(Neuromuscular Disorders Journal). По-долу графично е показана статията и основните й констатации.  

Заглавие на статията: Фенотипна стратификация и генотипна корелация при хетерогенна, 
международна кохорта от пациенти с GNE миопатия: Първи доклад от Програмата за наблюдение на 
пациенти с GNE миопатия, част от регистъра 

 
 

Какви данни от регистъра бяха включени в анализа? 

Ключови констатации 

Начало и диагноза 

Началото е на средна 
възраст от 27,8 години 

При жените се 
появява по-рано, 

отколкото при мъжете 
(Ж=26,5 години 
спрямо M= 29,2 

години) 

Средната възраст на 
диагностициране е 

32,7 години 

Необходими са 
средно 5,2 години за 
поставяне на диагноза 

Първи симптоми 

Симптомите, касаещи слабостта в долните крайници, 

присъстват при повечето пациенти, като се проявяват на около 

28,8 години 

Слабост в ръцете - в горната и долната им част - е докладвана 

средно 4 години по-късно 

Статус на движението 

24,3 % от популацията в регистъра са били неподвижни при 

изходната оценка 

36,4 % от ВСИЧКИ отговарящи са докладвали използване на 

инвалидна количка за дълги преходи 

При използващите инвалидна количка са минали 11,9 години от 

началото на заболяването до необходимостта от нея (диапазон: 

5 - 25 години) 

Средната възраст на участниците в регистъра, които използват 

инвалидна количка е 38,3 години 

Тип генетична мутация и 

тежест на заболяването 

Най-честите генетични 

мутации са  

p.Met743Thr, p.Ala662Val, 

p.Val727Met, p.Arg277Trp. 

Специален анализ на 

мутациите в тази кохорта 

показва връзка между 

генотипа и фенотипа, т. е. 

тези с p.Ala662Val мутация 

може да са свързани с по-

тежък фенотип, отколкото 

тези с p.Val727Met 

Заключения 

Регистърът е многостранен инструмент за разпространяване на информация, а и за набиране на участници в 
клинични изпитвания. Тези докладвани от пациенти данни, които показват представянето и прогресията на 
заболяването, подкрепят по-ранни доклади за GNE миопатията. Приемайки ограниченията на проучването, 
тези обзервационни констатации трябва да се повторят в по-голяма кохорта, преди да се очертаят изводите. 

Регистърът продължава да се развива и събира данни от обширна международна популация за дълъг 
период от време. Той продължава да се занимава с трудностите в науката и да помага на изследванията от 

разработката на лекарства до клиничната грижа. 

Включени са GNEM-FAS 
данни от 150 участници 

представени са 26 държави 

Иран, Италия, Южна Корея, 
САЩ, Великобритания и Индия 

представляват 77,7 % oт всички 
участници, отговорили на въпросниците 

48 % са мъже 

52 % са жени 



 

 

Дейности 

  

  

След последната ни актуализация в предишния бюлетин, екипът тук, в 
Университета Нюкасъл се е ангажирал с много научни дейности, за да се 
увеличи осведомеността за GNE миопатията.  

Световно общество за мускулите... 
Доклад GNEM-DMP  

В началото на октомври 2017 г. Световното общество за мускулите (World 
Muscle Society, WMS) провежда своя 22-ри Международен годишен 
конгрес в Сен Мало, Франция. WMS без съмнение е една от най-големите 
конференции за изследване на невромускулните заболявания и се 
посещава от утвърдени и млади лекари, изследователи, терапевти и 
невропатолози от цял свят. Тя ни дава сериозна възможност да увеличим 
познанията, особено за редки състояния като GNE миопатията. 
Университетът Нюкасъл беше добре представен на конференцията - 
присъства д-р Погориелова. Бяхме много доволни, че д-р Погориелова 
имаше възможността да информира конгреса за GNE миопатията чрез 

представяне на доклад: „Анализ на корелацията генотип-
фенотип при GNE миопатия”. Докладът беше приет добре и 

възбуди много дискусии. Много други международни академични 
институти също представиха доклади за GNE миопатията: Националния 
здравен институт (National Institute of Health, NIH, САЩ), Националния 
център по неврология и психиатрия (National Centre of Neurology and 
Psychiatry, NCNP, Япония), CHU de la Reunion (Африка) и накрая - 
Египетската въздушна болница (Egypt Air Hospital). Ясно е, че обхватът на 
научните изследвания, които се провеждат в областта на GNE миопатията 
е различен. Темите варират от изследвания, които използват модели с 
мишки до изследване на биохимичните пътища във връзка с биосинтеза 
на сиалова киселина, регистри, проучвания на отделни случаи и анализи 
генотип-фенотип. 

Treat-NMD 
5-тата международна 

конференция Treat- NMD се 

състоя във Фрайбург през 

ноември 2017 г. На 

конференцията присъстваха 

над 200 невромускулни 

клиницисти, експерти, 

заинтересовани страни и 

представители на пациентски 

организации. Целта беше да 

се споделят уроците, 

научени в областта на 

транслационната медицина 

за невромускулните 

заболявания и да се планира 

предоставянето на бъдещи 

терапии на пациентите. 

Имаше вълнуващо 

многообразие от говорители, 

а дискутираните теми 

включваха: необходимите 

инструменти и ресурси за 

провеждане на ефикасни 

клинични изпитвания, 

стандартизирани подходи 

към разработване на 

пациентски регистри, 

подобряване стандартите на 

грижа и подобряване на 

оценките в предклиничните 

модели на невромускулните 

заболявания. 

 

Ключови точки в доклада 
Целта беше анализ на клиничните 
резултати, за да се види дали има 
връзка между типа на мутацията и 

тежестта на заболяването. 
Участниците, които бяха 

предоставили своя генетичен доклад 
бяха включени в анализите (n=278) 

 
За точното определяне е необходимо 

допълнително изследване 
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Генотипът и лично 
съобщените 
клинични 
параметри 
показват, че 
тежестта на 
заболяването 

отчасти може да се 
отдаде на 

специфичния 
генотип 
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Промени в регистъра  

  
 

Оттегляне на Ultragenyx 

Както може би сте чули, през август миналата година Ultragenyx 
Pharmaceutical Inc. (Ultragenyx) обяви, че проучването от фаза 3 за оценка 
на удълженото освобождаване на аценеурамичната киселина (Ace-ER) 
при пациенти с GNE миопатия не постигна своите основни и някои 
вторични изследователски крайни точки. В резултат на това, Ultragenyx 
решиха и обявиха, че ще прекратят по-нататъшната клинична разработка 
на Ace-ER. Първоначалното обявяване бе последвано от писмо от нашия 
изпълнителен директор - Емил Какис до пациентите. Линк към това писмо 
може да намерите тук: http:// ultrarareadvocacy.com/wp-
content/uploads/2017/09/GNEM-Letter.pdf  

В месеците след обявяването Ultragenyx започна дългия процес на 
ликвидиране на клиничните проучвания и програми, които подкрепяха 
разработката на Ace-ER, като непрестанно се мислеше за нуждите на 
пациентите. Част от тази ликвидация беше и проучването на 
възможностите за запазване на Програмата за наблюдение на 
заболяването. Макар че клиничната част от Програмата за наблюдение на 
заболяването ще бъде прекратена, TREAT-NMD (http://www.treat-nmd.eu/), 
която поддържа GNEM DMP онлайн в съответствие с насоките на 
Ultragenyx за проучванията се съгласи да поеме пълната отговорност за 
онлайн програмата, затова тя може да продължи съгласно плана за 
проучване на TREAT-NMD. Затова, считано от 1 март 2018 г., Ultragenyx 
няма вече да отговаря или да е ангажирана с онлайн програмата, а 
TREAT-NMD ще поеме всички нейни аспекти.  

Тази промяна в собствеността не трябва особено да Ви засегне като 
участник в онлайн програмата. Интерфейсът и системата ще изглеждат 
почти по същия начин, както сте свикнали досега. Единствената голяма 
разлика е, че логото на Ultragenyx повече няма да се появява никъде в 
уебсайта. Ще трябва да подпишете и съгласие на TREAT-NMD за участие 
в проучването на TREAT-NMD.  

И TREAT-NMD, и Ultragenyx се надяват, че проучването на TREAT-
NMD ще продължи да увеличава осведомеността и разбирането за GNE 
миопатията. Ако имате въпроси за това прехвърляне или какво означава 
то за Вас, чувствайте се свободни да се свържете с куратора на GNE 
регистъра на hibm@treat-nmd.eu. 

 
 



Време за въпроси

Сиаловата киселина в храненето....Преразгледана тема.

След затварянето на рандомизираното, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване от 
фаза 3 за оценка на сиаловата киселина при хора с GNE миопатия и последвалото повишено 
внимание към сиаловата киселина като хранителна добавка, получихме въпроси от участници, 
които искат да разберат дали трябва да увеличат приема на сиалова киселина с храната. 
Това е тема, която обсъдихме в предходния бюлетин (точка 3), който може да се прочете на: 
www.gne-registry.org. Научната литература остава същата. 
• Сиаловата киселина естествено се намира в млечния серум (суроватка) в около 1,68 -
3,93 г/кг (в зависимост от породата на кравите)
• Не е правено изследване за определяне на ефекта на хранителните продукти със
сиалова киселина върху функцията на мускулите при пациенти с GNE миопатия
• Авторите на оригиналната статия не виждат нищо лошо в това, да се наслаждавате на
добре балансирана диета, която има високо съдържание на сиалова киселина, но
краткосрочните и дългосрочните ползи са неизвестни

Включете се 

Търсим нови свежи идеи за регистъра на gnem-dmp бюлетина. Моля, кажете ни какво искате 
да включим в бюлетините. Ако има нещо, което искате да споделите в бюлетина, моля, 
кажете ни на HIBM@treat-nmd.eu  

Помощ с преводите
Освен това търсим доброволци, които да ни помогнат за бъдещите бюлетини спреводи на 
арабски, китайски, датски, фарси, френски, немски, иврит, италиански, корейски, 
португалски, испански и турски. Ако имате време и можете да ни помогнете с това, моля, 
свържете се с нас на HIBM@treat-nmd.eu.  

Пациентски организации 

По-долу ще намерите списък на пациентски организации и групи за подкрепа, които обхващат GNE 

миопатия и мускулна дистрофия в целия свят 

САЩ Фондация за невромускулни заболявания www.cureHIBM.org

Обединеното кралство Мускулна дистрофия, Обединено кралство www.musculardystrophyuk.org 

Италия Associazione Gli Equilibristi HIBM www.gliequilibristi-hbim.org 

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

Международни Напредък на проучване за миопатии www.hibm.org 

Международни GNE Myopathy International www.gne-myopathy.org 

Международни (Еврейските общности на сефарди и мизрахи) 
Сефардска здравна организация за препращане и образование 

www.shoreforlife.org 

MRCC-UX001-00076 
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