
Yeni kayıt üyelerinin tümüne içtenlikle hoş geldiniz diyoruz

GNE Hasta Kaydına katılmak için lütfen şu adresi ziyaret 
edin: www.gnem-dmp.com 

Bizimle iletişim için: gnem@treat-nmd.eu 
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GNEM-DMP 
Kayıt Haber Bülteni (10. Sürüm)

Onuncu GNE Miyopati Hastalık İzleme Programı (GNEM-DMP) haber bültenine hoş geldiniz ve 
göstermekte olduğunuz destek ve katılım için sizlere teşekkür ederiz. Bu haber bülteni, size kayıt ve GNE 

miyopati ile ilgili diğer konular hakkında düzenli olarak güncel haberler vermek içindir. Bu haber 
bülteniyle ilgili yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. 

Bu Haber Bülteninde Yer Alanlar: 

Kayıt İstatistiklerine İlişkin Güncelleme  

Kaydın İlk Akademik Araştırma Çalışmasının Sonuçları 

Araştırma ve Bilimsel Konferans güncellemesi  

Ultragenyx'ten mesaj ve kayıttaki gelecek değişiklikler



 

 

Kayıt İstatistikleri 2018 güncellemesi 

  

Dil engellerine rağmen, GNE Miyopati kaydının 2018 yılına 6 kıtaya yayılan 36 
ülkeden 354 katılımcıyla girdiğini bildirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz 
(Şekil 1). Bu, araştırma alanı ve hasta topluluğunun önemli ve değerli bir parçası 
olma özelliğini korumaktadır ve varlığı, 2018'de de hastalık konusunda 
bilinçlendirme ve çeviri araştırması gereksinimini karşılamaya devam edecektir. 
Kayıt olup sizi etkileyen GNE Miyopati hakkında bilgiler verdiğiniz için her 
birinize BÜYÜK bir teşekkür etmek istiyoruz. Bu bilgileri vererek, bilim 
insanlarının hastalığın uzun bir süre içerisinde nasıl ilerleme kaydettiğini daha iyi 
anlamasına olanak sağlıyorsunuz. Esasında, ne kadar fazla bilgi verirseniz, bilim 
insanları GNE Miyopatiyi o kadar iyi anlayabilir. Her yanıtın önemi vardır. 

 
Şekil 1. Yeşil renkteki ülkeler, GNEM-DMP'ye kaydolan GNE Miyopati hastalarının coğrafi 
yayılımını göstermektedir. 

Şu ana kadar kayıtta verdiğiniz yanıtlar yakın zamanda Dr. O. Pogoryelova ve 
dünyanın dört bir yanından gelen bir GNE Miyopati uzmanları ekibi tarafından 
dikkatli bir şekilde analiz edilerek özetlenmiştir. Sonuçlar, bir bilimsel makale 
biçiminde yayımlanmıştır. Bu, kayıt verilerini kullanan ilk akademik makaledir ve 
verdiğiniz bilgilerin bilimsel topluluğu bilgilendirmek için nasıl kullanıldığına dair 
harika bir örnektir.  Tam sürüm burada bulunmaktadır: https:// goo.gl/Rhoia4  

Bilim insanları ve doktorların kayıt verilerini analiz etmeye ve GNE Miyopati 
konusundaki ek araştırmaları planlamasına olanak sağlamak için, hepinizin yıllık 
anketlerinizi tamamlamaya devam etmenizi rica ediyoruz. 2017'de 
tamamlamadıysanız, lütfen bizimle iletişime geçin ya da şurada oturum açın: 
www.gnem-dmp.com Anketlerin tamamlanması 15-20 dakika kadar 
sürmektedir. Katılımcıların %41'i (Şekil 2) ikinci yıl anketini tamamlamıştır. Bunu 
iyileştirmemizi sağlayabilmenin yollarını biliyorsanız, lütfen bize bildirin.  

Hasta destek grupları, GNE Miyopati alanında eğitim ve bilinçlendirmeyi artırma 
açısından kritik önemini sürdürmektedir ve 2017'de bu kadar fazla grubun 
düzenlenmiş olduğunu görmek harikaydı: İsrail, İtalya (Gli Equilibristi HIBM), 
ABD (Neuromuscular Disease Foundation, Ultragenyx) ve Uluslararası (GM GNE 
Myopathy International). Kayıt hakkında katılımcılarınıza bilgi verenlere 
teşekkür etmek isteriz. Farklı hasta destek gruplarının iletişim bilgileri haber 
bülteninin sonunda verilmiştir. 

 
Toplam kayıt katılımcılarının  

yaklaşık olarak 

%49'u Erkek ve %51'i Kadındır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 2. 2. yıl anketini tamamlayan kayıt 
katılımcılarının sayısı. 
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Küresel Kayıt Katılımı 

İkinci Yıl Anketini tamamlayan Kişilerin %'si. 

%41 

Temsil edilen 36 Ülkeden 6'sı, 
toplam katılımcıların  

%79'una karşılık gelmektedir 
 



 

 

Akademik Yayın Verileriniz bilime bilgi sunuyor 

  

Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Pogoryelova ve bir dizi nöromüsküler uzman, hastalığın klinik görünümü ve şiddetini anlama 
amacıyla kayıt verilerinin analizi için birlikte çalışmaktadır. Bu makalenin kısa bir süre önce Neuromuscular Disorders 
Dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiş olduğunu bildirmekten gurur duyuyoruz. Aşağıda makalenin ve ana bulgularının 
bir bilgi grafiği yer almaktadır.  

Makale Başlığı: Heterojen ve uluslararası bir GNE Miyopati hastaları kohortunda fenotipik stratifikasyon ve 
genotip korelasyonu: GNE miyopati Hastalık İzleme Programı, kayıt bölümünden ilk rapor 

 
 

Analizde hangi kayıt verilerine yer verilmiştir? 

Temel Bulgular 

Başlangıç ve Tanı 

Ortalama başlangıç 
yaşı 27,8'dir 

Kadınların başlangıcı 
Erkeklere göre daha 
erkendir (K=26,5 ve 

E=29,2) 

Ortalama tanı yaşı 
32,7 

Tanı ortalama 5,2 yıl 
sürmektedir 

İlk Belirtiler 

Çoğu hastada bacaklarda zayıflık etkisi gösteren belirtiler mevcuttur 

ve 28,8 yaş civarında kendini göstermektedir 

Kol ve ellerde zayıflık ortalama 4 yıl sonra bildirilmiştir 

Yürüyerek Dolaşma Durumu 

Kayıt popülasyonunun %24,3'ü başlangıç değerlendirmesinde 

yürüyerek dolaşabilir durumda değildir 

TÜM yanıt verenlerin %36,4'ü, uzun yolculuklar için tekerlekli 

sandalye kullandığını bildirmiştir 

Tekerlekli sandalye kullanıcıları için başlangıçtan tekerlekli sandalye 

gerekliliğine kadar 11,9 yıl (aralık: 5 - 25 yıl) geçmiştir 

Tekerlekli sandalye kullanan kayıt katılımcılarının ortalama yaşı 

38,3'tür 

Genetik Mutasyon Türü ve 

Hastalık Şiddeti 

En yaygın genetik 

mutasyonlar şunlardır:  

p.Met743Thr, p.Ala662Val, 

p.Val727Met, p.Arg277Trp. 

Bu kohorttaki mutasyona 

özgü analiz, bir genotip-

fenotip ilişkisi sergilemiştir, 

yani p.Ala662Val mutasyonu 

olanlar, p.Val727Met'li 

olanlara göre daha şiddetli 

bir fenotip ile 

ilişkilendirilebilir 

Sonuç 

Kayıt, bilgilerin yayılması ve klinik araştırmalara hasta alımı için çok yönlü bir araçtır. Hastalığın 

sergilendiğini ve ilerlediğini gösteren ve hastalar tarafından rapor edilmiş bu veriler, önceki retrospektif 

GNE miyopati raporlarını desteklemektedir. Çalışma sınırlamaları kabul edilerek, çıkarımda bulunmadan 

önce bu gözlemsel bulguların daha büyük bir kohortta yinelenmesi gerekmektedir. Kayıt, gelişmeye ve 

daha uzun bir süre içerisinde geniş bir uluslararası popülasyona ilişkin veriler toplamaya devam 

etmektedir. Bilimsel güçlükleri ele almaya ve ilaç geliştirmeden klinik hizmetlere kadar araştırmalara 

yardım etmeye devam etmektedir. 

150 katılımcıdan alınan 

GNEM-FAS verilerine yer 

verilmiştir 

26 ülke temsil edilmiştir 

İran, İtalya, Güney Kore, ABD, 
Birleşik Krallık ve Hindistan, anket 
sorularını yanıtlayan 

katılımcıların %77,7'sini temsil 

etmektedir 

%48'i erkektir 

%52'si kadındır 



 

 

İlişki Kurma Etkinlikleri 

  

  

Buradaki Newcastle Üniversitesi ekibi, önceki haber bültenindeki en son 
güncellememizden bu yana GNE miyopati konusunda bilinçlendirmeyi 
artırmak için birçok bilimsel etkinlikte yer almıştır.  

Dünya Kas Derneği.... GNEM-DMP Posteri  

Ekim 2017'nin başlarında Dünya Kas Derneği (WMS), Fransa'nın St. Malo 
şehrinde 22. Uluslararası Yıllık Kongresi'ni düzenlemiştir. WMS, muhtemelen 
en büyük nöromüsküler konferanslarından biridir ve dünyanın dört bir 
yanından saygın ve genç hekimler, araştırmacılar, terapistler ve nöropatologlar 
bu etkinliğe katılmaktadır. Bu, başta GNE miyopati gibi ender görülen 
hastalıklar için bilinçlendirmeyi sağlama adına bize harika bir fırsat 
sunmaktadır. Konferansa Newcastle Üniversitesi personeli tarafından iyi 
düzeyde temsil edilmiş ve Dr. Pogoryelova da katılmıştır. Bir poster sunumu 
için seçilmesiyle kongreyi GNE Miyopati hakkında bilgilendirmesi için Dr. 
Pogoryelova'ya bir fırsat verilmiş olmasından dolayı büyük bir memnuniyet 

duyduk: 'GNE miyopatide genotip-fenotip korelasyon analizi'. 
Poster iyi ilgi görmüş ve yoğun tartışmalar doğurmuştur. Yine GNE miyopati 
hakkında poster sunumu yapan başka Uluslararası akademik kuruluşları da 
olmuştur: Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH, ABD), Ulusal Nöroloji ve Psikiyatri 
Merkezi (NCNP, Japonya), CHU de la Reunion (Afrika) ve son olarak Mısır Hava 
Hastanesi. GNE miyopati alanında yürütülmekte olan bilimsel araştırmalar 
yelpazesinin çeşitlilik gösterdiği açıktır. Konu başlıkları arasında, siyalik asit 
biyosentezi, kayıtlar, vaka analizleri ve genotip - fenotip analizleriyle ilgili 
biyokimyasal yolları incelemek için fare modellerinden yararlanan araştırmalar 
da yer almaktadır. 

Treat-NMD 
5. Uluslararası Treat-NMD 

Konferansı, Kasım 2017'de 

Freiburg'da düzenlenmiştir. 

200'ün üzerinde 

nöromüsküler klinisyen, 

uzman, paydaş ve hasta 

temsilcisi konferansa 

katılmıştır. Hedef, 

nöromüsküler hastalıklar için 

çeviri tıbbi alanından 

çıkarılan dersleri paylaşmak 

ve gelecek terapilerin 

hastalara uygulanmasını 

planlamaktır. Heyecan verici 

bir konuşmacı yelpazesi 

mevcuttur. Ele alınan 

konular şunlardır: Etkili klinik 

araştırmalar yürütmek için 

ihtiyaç duyulan araç ve 

kaynaklar, hasta kayıtları 

geliştirmeye yönelik 

standartlaştırılmış 

yaklaşımlar, bakım 

standartlarının iyileştirilmesi 

ve klinik öncesi 

nöromüsküler hastalık 

modellerindeki 

değerlendirmelerin 

iyileştirilmesi. 

 

Posterin Ana 
Hususları 

Hedef, mutasyon türü ve hastalığın 
şiddeti arasında bir korelasyon olup 
olmadığını görmek için klinik 
sonuçların analiz edilmesidir. 

Genetik raporunu sunan katılımcılar 
analizlere dâhil edilmiştir (n=278) 

 
Kesin belirleme için ek 

araştırmalara ihtiyaç vardır 
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Genotip ve kendi 
kendine bildirilmiş 

klinik parametreleri, 
hastalığın şiddetinin 
kısmen spesifik 

genotipe 
atfedilebileceğini 
göstermektedir 
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Kayıttaki değişiklikler  

  
 

Ultragenyx'in çekilmesi 

Duymuş olabileceğiniz üzere, Ağustos sonunda Ultragenyx 
Pharmaceutical Inc. (Ultragenyx), GNE Miyopati hastalarında asenöramik asit 
uzatılmış salımını (Ace-ER) değerlendiren bir Faz 3 çalışmasının birincil ve bazı 
ikincil araştırma sonlanma noktalarına ulaşmadığını duyurmuştur. Sonuç olarak, 
Ultragenyx Ace-ER'in klinik geliştirmesini durdurmaya karar vermiş ve bunu 
duyurmuştur. İcra Kurulu Başkanımız (CEO) Emil Kakkis'ten hastalara 
gönderilen bir mektup da ilk duyuruyu takip etmiştir. Bu mektuba giden bir 
bağlantı burada bulunabilir: http:// ultrarareadvocacy.com/wp-
content/uploads/2017/09/GNEM-Letter.pdf  

Bu duyurudan sonraki aylarda, Ultragenyx, bir yandan hastaların 
gereksinimlerini akılda tutarken, bir yandan da Ace-ER'nin geliştirilmesini 
destekleyen klinik çalışma ve programları yavaşlatmaya yönelik uzun süreci 
başlatmıştır. Bu yavaşlatmanın bir bölümü de, Hastalık İzleme Programını 
devam ettirme seçeneklerinin araştırılmasını da içermektedir. Hastalık İzleme 
Programının klinik içi kısmı durdurulacak olsa da, UUltragenyx'in çalışma 
yönergeleri uyarınca çevrimiçi GNEM DMP'yi yürüten TREAT-NMD 
(http://www.treat-nmd.eu/), bir TREAT-NMD çalışma planı altında devam 
edebilmesi için çevrimiçi programın tam sorumluluğunu üstlenmeyi kabul 
etmiştir. Dolayısıyla, 1 Mart 2018 itibarıyla Ultragenyx artık çevrimiçi 
programdan sorumlu olmayacak ve burada yer almayacak, TREAT-NMD de 
programın tüm yönlerini devralacaktır.  

Programın sahipliğindeki bu değişiklik, çevrimiçi programın bir katılımcısı olarak 
sizi büyük ölçüde etkilemeyecektir. Arayüz ve sistem, şu anda gördüklerinizle 
neredeyse aynı şekilde görünecektir. Tek büyük fark da, Ultragenyx logosunun 
artık web sitesinin herhangi bir yerinde listelenmeyecek oluşudur. TREAT-
NMD'nin çalışmasına katılmak için bir TREAT-NMD olurunu imzalamanız da 
gerekecektir.  

Hem TREAT-NMD hem de Ultragenyx, TREAT-NMD'nin çalışmasının 
GNE Miyopati bilinçlendirme ve anlayışını genişletmeye devam edeceği 
konusunda umutludur. Bu geçiş ya da sizin için anlamı konusunda herhangi bir 
sorunuz varsa, hibm@treat-nmd.eu adresinden GNE kayıt idarecisiyle iletişime 
geçmekten çekinmeyin. 

 
 



Soru Zamanı 

Besinsel Siyalik Asit...Konuya dönüş.

GNE Miyopati hastalarında Siyalik asidin değerlendirilmesine yönelik Faz 3 randomize, Çift Kör, 
Plasebo Kontrollü Çalışmanın kapanışından ve sonrasında bir besinsel destekleyici olarak siyalik 
aside duyulan ilginin artmasından bu yana, katılımcılardan siyalik asidin besin olarak alımını 
artırmalarının gerekip gerekmediği konusunda sorular aldık. Bu, şu adreste bulunan önceki bir haber 
bülteninde (3. Sayı) ele aldığımız bir konudur: www.gne-registry.org. Bilimsel literatür aynıdır. 
• Siyalik asit, 1,68 - 3,93/kg (sığır türüne göre) civarında süt serumunda en doğal hâliyle

bulunmaktadır
• GNE Miyopati hastalarında besinsel siyalik asit ürünlerinin kas işlevine etkisini belirlemek için

hiçbir araştırma yürütülmemiştir
• Özgün makalenin yazarları, yüksek siyalik asit içeriğine sahip iyi dengeli bir beslenme

düzeninin keyfini çıkarmada hiçbir zarar görmemiştir, ancak kısa vadeli ve uzun vadeli
faydalar bilinmemektedir

Dâhil Olun 

GNEM-DMP kayıt haber bülteni için yeni ve taze fikirler arayışındayız. Haber bültenlerinde yer 
aldığını görmek istediğiniz hususları lütfen bize bildirin. Haber bülteninde paylaşmak istediğiniz bir 
şey varsa, lütfen HIBM@treat-nmd.eu adresinden bize bildirin  

Çevirilere Yardım Edin 
Ayrıca Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İbranice, İspanyolca, 
İtalyanca, Korece, Portekizce ve Türkçeye çevirileri konusunda yardım edecek gönüllüler de 
arıyoruz. Zamanınız varsa ve bu konuda yardımcı olabileceksiniz, lütfen HIBM@treat-nmd.eu 
adresinden iletişime geçin.  

Hasta Örgütleri 

GNE miyopati ve Kas Distrofisi ile ilgili uluslararası hasta örgütleri ve destek gruplarının bir listesi aşağıda 

yer almaktadır. 

ABD Neuromuscular Disease Foundation www.cureHIBM.org

BİRLEŞİK KRALLIK Muscular Dystrophy UK www.musculardystrophyuk.org 

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

Japonya Distral Müsküler Distrofi Hastaları Derneği www.enigata.com 

Uluslararası Advancement of Research for Myopathies  www.hibm.org 

Uluslararası GNE Myopathy International www.gne-myopathy.org 

Uluslararası (Sefarad ve Mizrahi Yahudi Toplulukları) 
Sephardic Health Organisation for referral and Education 

www.shoreforlife.org 

MRCC-UX001-00086 
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