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Ce este progeria? 
 
Cunoscută și ca Sindromul Hutchinson-Gilford (HGPS), progeria este 
o boală rară, fatală, ce duce la ”îmbătrânire rapidă”. Copiii care suferă 
de progerie mor de infarct sau accident vascular cerebral, de obicei 
în primii ani ai adolescenței. 
……………………………………………………………………………… 
 

Progeria ia viețile copiilor din întreaga lume 
 

PRF a identificat copii care trăiesc cu progerie în mai mult de 30 de 
țări. Acești copii se nasc cu un aspect sănătos, însă în decursul a 
câteva luni încep să arate semne timpurii ale bolii, care includ oprirea 
creșterii, pierderea grăsimii corporale, căderea părului și piele cu 
aspect îmbătrânit. În doar câțiva ani, încep să sufere și de 
înțepenirea încheieturilor, dislocări de șold și boli cardiace. În cele din 
urmă, un infarct sau un accident vascular le va revendica viețile. 
Copiii cu progerie trăiesc în medie 13 ani. 
 

Experții estimează că există aproximativ 200-250 de copii care suferă 
de progerie în lume. Mai mult de jumătate dintre aceștia nu au fost 
încă identificați sau diagnosticați. Hotărâtă să îi găsească, PRF a 
lansat o campanie globală – ”Să-i găsim pe ceilalți 150”. 
 



Pentru mai multe informații, vizitați:  www.findtheother150.org.
 
PANOU INTERIOR CENTRAL (INSIDE MIDDLE PANEL) 
 

Centralizarea nevoilor…Eforturi susținute…  
Programele și serviciile PRF                 
Studiile clinice sponsorizate de PRF adună copii din întreaga lume pentru tratamente 
promițătoare în cadrul studiilor clinice ce ar putea ajuta la ameliorarea bolii și ar putea 
chiar prelungi viața copiilor cu progerie. 
 
Registrul internațional al pacienților cu progerie al PRF păstrează informații 
centralizate despre copiii cu progerie și familiile lor din peste 30 de țări. Aceasta asigură 
distribuirea rapidă a oricăror noi informații ce ar putea aduce beneficii copiilor. 
 
Programul de testări în vederea diagnosticării al PRF oferă servicii de testare 
genetică pentru confirmarea diagnosticului; PRF oferă apoi intervenție și recomandări. 
 
Baza de date a PRF analizează date medicale pentru a afla mai multe despre istoria 
naturală a progeriei, a oferi recomandări de tratament și a descoperi noi direcții în 
cercetarea progeriei, a bolilor cardiace și a procesului de îmbătrânire. 
 
Banca de celule și țesuturi a PRF oferă cercetătorilor material biologic (celule, ADN) 
pentru a sprijini cercetările asupra progeriei și a altor boli legate de îmbătrânire.  
 
Granturile de cercetare PRF susțin oamenii de știință din întreaga lume prin crearea de 
parteneriate care permit cercetărilor inovatoare asupra progeriei să progreseze și 
deschid noi perspective asupra progeriei, bolilor cardiace și procesului de îmbătrânire. 
 
Atelierele de lucru internaționale sponsorizate de PRF reunesc oameni de știință și 
clinicieni  pentru a-și împărtăși expertiza și datele științifice de ultimă oră. 
 

 

Programul de traduceri al PRF: În legătură cu lumea. PRF elimină barierele de 
comunicare între pacienți, familiile acestora și medici. Materialele PRF 
referitoare la programe și îngrijiri medicale sunt traduse în peste 20 de limbi. 
 

Cam, SUA  
Azeddine, Maroc 
Julieta, Argentina

http://www.findtheother150.org./


Eforturile de conștientizare a opiniei publice se concentrează pe educarea publicului 
referitor la progerie și legăturile cu procesul de îmbătrânire prin intermediul mass-mediei, 
rețelelor sociale și web site-ului PRF. 
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        Zoey, SUA 
 
“Mulțumită conștientizării pe plan global asupra progeriei și a 
activităților PRF, putem găsi și ajuta mai mulți copii cu progerie de la 
vârste mai mici”. 
 
    - Leslie B. Gordon, MD, PhD, Director Medical PRF 
 
Cu ajutorul dumneavoastră, PRF își poate continua programele cruciale pentru a 
găsi o cale de vindecare și pentru a descoperi mai multe despre procesul de 
îmbătrânire și bolile cardiace. Pentru a face o contribuție sau pentru a afla 
despre alte modalități prin care puteți fi de ajutor, scrieți-ne la 
info@progeriaresearch.org sau sunați la 978.535.2594 sau vizitați 
www.progeriaresearch.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRIMUL PANOU SPATE (BACK FIRST PANEL) 
 
                  
Ontlametse,  Julia, Polonia        Meghan, SUA Hayley, Anglia   Sammy, Italia 
Africa de Sud                                  Megan, SUA            Michiel, Belgia    
                                                                                             

PRF este dedicată vindecării. Fundația pentru Cercetarea Progeriei 
(PRF) a fost înființată în anul 1999 de către părinții lui Sam, un copil cu progerie. 
PRF este singura organizație non-profit dedicată exclusiv tratării și vindecării 
progeriei.  
 
Atât de mult progres. În 2003, echipa de cercetare a PRF a descoperit 
gena care cauzează progeria. De atunci, sprijinul cercetătorilor, medicilor, 
familiilor copiilor cu progerie și al persoanelor ca DUMNEAVOASTRĂ ne-au adus 
în fața primelor studii clinice. PRF este considerată acum un model pentru 
organizațiile ce se ocupă cu cercetarea bolilor și un exemplu de seamă al 
cercetării translaționale de succes, avansând de la stadiul de laborator la 
tratamente într-un ritm nemaivăzut în cadrul comunității științifice. 
 

O cale de vindecare a progeriei ar putea ajuta și 
milioane de adulți 
Studiile au confirmat existența unei legături între progerie, bolile cardiace și 
procesul de îmbătrânire. Certcetările viitoare asupra cauzelor progeriei și a 
modului prin care poate fi tratată și vindecată ar putea ajuta milioane de adulți 
care suferă de boli cardiace arterosclerotice, precum și întreaga populație în curs 
de îmbătrânire. 
 
          Zach, SUA 
 



“Studiile clinice ne sporesc speranțele că inima lui Zach va deveni mai puternică, 
zâmbetul îi va fi mai luminos și viața mai lungă. Mulțumim tuturor celor de la PRF… 
medici, cercetători și personal. Sunteți eroii noștri!” 
        

- Părinții lui Zach, Tina și Brandon 
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Michiel, Belgia 
Lindsay, SUA 
Amber, Belgia 

 
 
 
 
 
 
De la înființarea PRF în 1999, progeria a avansat în ritm uluitor de la stadiul de 
obscuritate la studii clinice ale tratamentelor. PRF progresează în ritm fenomenal 
înspre tratarea și vindecarea progeriei. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră 
ACUM pentru a atinge aceste țeluri și a câștiga cursa împotriva timpului pentru 
acești copii extraordinari. 

 
Împreună, vom GĂSI calea spre 

vindecare! 
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