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 یھدف ).MAP( ُمدار وصول برنامج لونافارنیب، لعقار المصنعة الشركة ،BioPharmaceuticals Eiger ترعى
 جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة متالزمة من یعانون الذین المؤھلین للمرضى السماح إلى ھذا الُمدار الوصول برنامج

)HGPS ( مبكًرا الشائخة الدمویة الصفائح اعتالل أو المبكرة) الشیخوخة أوPL( باستخدام العالج على بالحصول 
 واعتالل جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة متالزمة لمرضى لونافارنیب الُمدار الوصول برنامج وفرسی لونافارنیب.

 فئات: 3 في المؤھلین مبكًرا الشائخة الدمویة الصفائح

 قبل؛ من لونافارنیب تناولوا أن یسبق لم الذین أولئك )1

 الوقت؛ ھذا في لونافارنیب یتناولون ال ولكنھم قبل من لونافارنیب تناولوا الذین أولئك )2

 في مشاركتھم من االنتھاء عند بلونافارنیب العالج مواصلة ویودون سریریة تجربة من كجزء لونافارنیب تناولوا الذین أولئك )3
 الذي الجزء في أنت/طفلك وكنت لألطفال بوسطن مستشفى في التجربة في حالیًا تشارك أنت/طفلك كنت إذا السریریة. التجربة
 انتھاء بعد الُمدار الوصول برنامج خالل من لونافارنیب لتلقي الفرصة لك فستتاح الدراسة، من یفیرولیموس العقار یتضمن

 فستنتقل فقط، لونافارنیب حالیًا وتتناول لألطفال، بوسطن مستشفى في للتجربة التوسع دراسة في أنت/طفلك كنت إذا التجربة.
 ثابتًا. العقار تزوید یظل بحیث بعنایة لالنتقال التخطیط سیتم دار.المُ  الوصول برنامج إلى أنت/طفلك

 الشائخة الدمویة الصفائح واعتالل جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة لمتالزمة تجریبیًا عالًجا حالیًا لونافارنیب یعتبر
 بكلمات لتسویقھ. العالم في التنظیمیة لسلطاتا من أي قِبل من لونافارنیب على الموافقة تتم لم التقریر، ھذا كتابة حتى مبكًرا.
 المنتج. على والحصول طفلك طبیبك/طبیب من طبیة بوصفة محلیة صیدلیة إلى الذھاب یمكنك ال أخرى،

 بلد في المقیمین المؤھلین مبكًرا الشائخة الدمویة الصفائح واعتالل جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة متالزمة لمرضى بالنسبة
 كنت إذا إال العقار، على للحصول الوحیدة الوسیلة ھي ھذه ستكون بلونافارنیب، الخاص الُمدار الوصول برنامج بتقدیم یسمح

 الخاص الُمدار الوصول برنامج سیظل لونافارنیب. تشمل والتي لألطفال بوسطن مستشفى دراسة في تشارك تزال ال أنت/طفلك
 واعتالل جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة متالزمة لعالج للونافارنیب التجاري التزوید یتوفر حتى تشغیلیًا بلونافارنیب

 الُمدار. الوصول برنامج في المشاركین جمیع إخطار فسیتم ذلك، تغیر إذا بلدك. في مبكًرا الشائخة الدمویة الصفائح

 ب. و أ والملحقین واإلجابات باألسئلة قائمة التالیة الصفحات تتضمن

  



 واإلجابات األسئلة

 )؟MAP( الُمدار الوصول برنامج ھو ما  .1

 الموافقة تتم لم دواء على الحصول من حیاتھ تھدد حالة من یعاني الذي المؤھل المریض المدار الوصول برنامج یمّكن •
  بلده. في التنظیمیة السلطة قِبل من بعد التجاري للبیع علیھ

 بلونافارنیب؟ الخاص الُمدار الوصول برنامج في إدراجي في النظر یتم حتى فعلھ عليّ  یجب الذي ما .2

 طبیب بلونافارنیب الخاص الُمدار الوصول برنامج في المشاركة في یرغبون الذین المرضى جمیع لدى یكون أن یجب •
 البرنامج. بمتطلبات للوفاء استعداد على محلي

 في لونافارنیب استخدام كیفیة مریض كل طبیب یفھم أن جًدا المھم من تجریبي، دوائي منتج ھو لونافارنیب ألن نظًرا •
 الشائخة الدمویة الصفائح اعتالل أو جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة متالزمة من یعانون الذین المرضى عالج

 بلونافارنیب. الخاص الُمدار الوصول برنامج في تسجیلھ عند المعالج للطبیب مھمة معلومات تقدیم سیتم مبكًرا.
 نقلك على المحلي طبیبك لمساعدة كلینیجین تسمى عالیة خبرة ذات شركة BioPharmaceuticals Eiger تستخدم •

  مستمر. بشكلٍ  البرنامج على كلینیجین ستشرف كما الُمدار. الوصول برنامج إلى أنت/طفلك
 یتم المحلي. الطبیب قِبل من التسجیل إكمال یجب كلینیجین. لدى أنت/طفلك وتسجیلك نفسھ تسجیل عن مسؤول الطبیب •

 أنفسھم. تسجیل لألسر/المرضى یمكن ال بكلینیجین. االتصال طریق عن ذلك
 مناسب. بشكلٍ  لونافارنیب توزیع یتم لكي الضروریة المناسبة المعلومات كل كلینیجین لدى أن المعالج الطبیب یضمن •
 الطفل یعالج الذي الطبیب یطلب البرنامج، لمعاییر المریض استیفاء من والتأكد الطبیب قِبل من الناجح التسجیل بعد •

 كلینیجین. من لونافارنیب
 لونافارنیب المعالج الطبیب یطلب أن یمكن المستشفى. صیدلیة/عیادة أو المحلي الطبیب مكتب إلى لونافارنیب تسلیم یتم •

 على واحد شھر قبل لونافارنیب طلبب الطبیب قیام عدم حالة في أسابیع. 6 بـ لونافارنیب من المریض إمدادات نفاد قبل
 إعادة لتسریع الطبیب إلى اإللكتروني البرید عبر تذكیر إرسال سیتم العقار، تزوید النتھاء المتوقع التاریخ من األقل

 في المشاركین جمیع إخطار فسیتم ھذا، تغیر إذا أشھر. 4 لمدة إمدادات على لونافارنیب من شحنة كل تحتوي الطلب.
 الُمدار. صولالو برنامج

  لك/لطفلك. العقار بتوزیع عندئذ الطبیب سیقوم •

 الوصول برنامج وحالة بالدول قائمة أ الملحق یتضمن سكانھا. إلى الُمدارة الوصول برامج بتقدیم البلدان جمیع تسمح ال •
 الوصول برنامج یظل فقد القائمة، على موجوًدا أنت/طفلك فیھ تقیم الذي البلد یكن لم إذا لدیھا. بلونافارنیب الخاص الُمدار
 أو 978-535-2594 الرقم على المبكرة الشیخوخة دراسة بمؤسسة االتصال یُرجى الحالة، ھذه في ممكنًا. الُمدار
 بفریق االتصال المعالج للطبیب یمكن بالمقابل، .info@progeriaresearch.org إلى إلكتروني برید رسالة إرسال

 اإللكتروني البرید طریق عن أو +44 )0( 1932 824123 على كلینیجین في الدواء على الحصول
medicineaccess@clinigengroup.com. 

 الُمدار؟ الوصول لبرنامج للتأھل المطلوب ما .3

 التالیة: المعاییر بجمیع تفي وأن األقل على شھًرا 21 طفلك عمرك/عمر یكون أن یجب الُمدار، الوصول لبرنامج مؤھال لتكون

 الصفائح اعتالل أو المبكرة) (الشیخوخة جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة بمتالزمة اإلصابة تشخیص .1
 مبكًرا. الشائخة الدمویة

 صحیح. بشكلٍ  لونافارنیب معالجة على قادر طفلك لدیك/لدى الكبد أن من للتأكد دم اختبارات .2

 الوصول برنامج في المشاركة من یجعل قد خطیر طبي مرض أي أو للسیطرة خاضعة غیر عدوى أي توجد ال .3
 لك/لطفلك. آمن غیر الُمدار

 اإلنجاب. سن في أنثى أنِت/طفلتك كنتِ  إذا النتیجة سلبي حمل اختبار .4
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 األمور ھذه طبیبك سیناقش لونافارنیب. أنت/طفلك تناولك أثناء األطعمة وبعض األدویة بعض تناول یمكن ال .5
 محفزات أو ومثبطات حساسة CYP3A ركائز وأي لونافارنیب استخدام لدى الحذر بتوخي یُنصح معك.

CYP3A تفي التي األدویة حول طبیبك مع تحدث لونافارنیب. أیض تغییر األدویة لھذه یمكن معتدلة. أو قویة 
 المعاییر. ھذه من بأي

 األدویة بعض تصنف قد تتناولھا. يالت العشبیة والعالجات األدویة جمیع عن المعالج الطبیب أخبر .أ
 أیض تغیر قد أنھا یعني ھذا .CYP3A محفزات أو مثبطات أنھا على العشبیة والعالجات
 العشبیة العالجات استخدام عن التوقف لونافارنیب یتناولون الذین األشخاص على یجب لونافارنیب.

  تحفزه. أو CYP3A تُثبّط التي إشبیلیة) وبرتقال فروت الجریب (عصیر واألطعمة واألدویة

 كلتا برؤیة المعالج الطبیب سیرغب منھ. واالستبعاد الُمدار الوصول برنامج في لإلدراج الكاملة المعاییر ب الملحق یتضمن
 المعاییر. من المجموعتین

 الُمدار؟ الوصول برنامج من كجزء لونافارنیب باستخدام خاللھا المریض عالج یمكن التي المدة ما .4

 اعتماد یتم حتى أو العالج عن التوقف تقرر حتى كلینیجین خالل من لونافارنیب على الحصول إتاحة Eiger ستواصل •
 على الحصول خالل من علیھ الحصول من ستتمكن تجاریًا، لونافارنیب توفر بمجرد بلدك. في تجاریًا وإتاحتھ لونافارنیب

 أنت/طفلك. یعالجلك الذي الطبیب من طبیة وصفة

 البرنامج؟ أثناء لونافارنیب ألخذ طبیبي لزیارة سأحتاج مرة كم .5

  األقل. على أشھر 4 كل المعالج الطبیب من لونافارنیب ألخذ لك المتابع الرعایة مقدم أو أنت تخطط أن یجب •

 لونافارنیب؟ عبوات على الحصول في االستمرار یمكنني كیف الُمدار، الوصول برنامج في بنجاح التسجیل بمجرد .6

 شحن سیتم كلینیجین. تقدمھ اإلنترنت عبر نظام خالل من لونافارنیب على للحصول طلب بتقدیم المعالج الطبیب قومسی •
  عیادتھ. في لك المتابع الرعایة أنت/مقدم تأخذه أن عادةً  ویمكن طبیبك إلى لونافارنیب

 الُمدار؟ الوصول برنامج في طبیبي یسجل كیف .7

 +44 )0( 1932 824123 على بكلینیجین االتصال طریق عن الُمدار الوصول برنامج في بالتسجیل المعالج الطبیب سیقوم •
 الذي الوحید الشخص ھو المعالج طبیبك .medicineaccess@clinigengroup.com اإللكتروني البرید طریق عن أو

 في التسجیل بخصوص بكلینیجین االتصال الرعایة مقدمي أو المرضى على ینبغي ال الُمدار. ولالوص برنامج في تسجیلك یمكنھ
 الُمدار. الوصول برنامج

 لونافارنیب؟ تناول أثناء أسئلة لدي كانت إذا أو بلونافارنیب المرتبطة الجانبیة باآلثار المتعلقة المعلومات في سیساعد من .8

 الطبیة الشؤون بقسم االتصال فیمكنھ أسئلة، أي طبیبك لدى كانت إذا لدیك. الجانبیة اآلثار بإدارة المعالج الطبیب سیقوم •
 إعطاء طبیبك من یُطلب .ProgeriaMA@eigerbio.com إلى إلكتروني برید رسالة إرسال خالل من Eiger في

 عن اإلجابة باإلمكان یكن لم إذا االتصال من Eiger ھذا سیمكن اإللكتروني. البرید في بھ الخاصة االتصال معلومات
  اإللكتروني. بالبرید السؤال/األسئلة
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 االتصال؟ یجب بمن خطیر، عكسي أثر حدوث حال في .9

 لمتطلبات وفقًا لونافارنیب باستخدام المرتبطة الخطیرة العكسیة اآلثار عن اإلبالغ مسؤولیة لطبیبوا المریض یتحمل •
 المحلیة. الصحیة السلطة

 اآلثار عن اإلبالغ یجب النحو، ھذا على الُمدار. الوصول لبرنامج السالمة تقاریر خدمات جمیع تقدم لتيا الشركة ھي نوفیال •
 كلینیجین. نظام على والمتاح بنوفیال الخاص الخطیرة العكسیة اآلثار عن اإلبالغ نموذج باستخدام )SAEs( الخطیرة العكسیّة

 كلینیبورت. نظام في المضمنة العالمیة الھواتف أرقام دلیل باستخدام مباشرةً  بنوفیال االتصال أیًضا لألطباء یمكن
  العكسیة. اآلثار من نوع بأي كلینیجین إبالغ یجب ال •

 بلونافارنیب؟ الخاص الُمدار الوصول برنامج بخصوص إضافیة أسئلة لدي كانت إذا أتحدث من مع .10

 اإلجابة طفلك طبیبك/طبیب مقدرة عدم حال في أطبائھم. على األسئلة بطرح دائًما الرعایة مقدمو أو المرضى یبدأ أن یجب •
 عن أو +44 )0( 1932 824123 على كلینیجین في الدواء على الحصول بفریق االتصال للطبیب یمكن السؤال، على

 إلى إلكتروني برید إرسال أیًضا للطبیب یمكن .medicineaccess@clinigengroup.com اإللكتروني البرید طریق
Eiger على ProgeriaMA@eigerbio.com. من بدالً  بكلینیجین. االتصال الرعایة مقدمي أو المرضى على ینبغي ال 

 أو 978-535-2594 الرقم على المبكرة الشیخوخة دراسة بمؤسسة االتصال فقط الرعایة ومقدمي المرضى على یجب ذلك،
  .info@progeriaresearch.org إلى إلكتروني برید رسالة إرسال طریق عن
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 أ الملحق

 بالدول الخاص الُمدار الوصول برنامج حالة

 الرقم على المبكرة الشیخوخة دراسة بمؤسسة االتصال فیرجى القوائم، ھذه من أي في مدرًجة المعنیة الدولة تكن لم إذا
 .info@progeriaresearch.org إلى إلكتروني برید رسالة إرسال طریق عن أو 2594-535-978

 2019 یونیو منذ بلونافارنیب الخاص الُمدار الوصول برنامج بھا المتاح الدول
 أوكرانیا نعم  األمریكیة المتحدة الوالیات نعم
 باكستان نعم  األرجنتین نعم
 بنجالدیش نعم  البرازیل نعم
 جمھوریة الدومنیكان نعم  البرتغال نعم
 جنوب أفریقیا نعم  الجزائر نعم
 روسیا نعم  الدنمارك نعم
 صربیا نعم  السوید نعم
 عمان نعم  الصین نعم
 فرنسا نعم  المكسیك نعم
 كازاخستان نعم  المملكة المتحدة نعم
 كندا نعم  الھند نعم
 كوریا الجنوبیة نعم  إسبانیا نعم
 كولومبیا نعم  إسرائیل نعم
 نامیبیا نعم  إندونیسیا نعم
    أسترالیا نعم

 

 بلونافارنیب* الخاص الُمدار الوصول برنامج فیھا سیتوفر التي البلدان
 بلجیكا  العراق
 بولندا  الفلبین

 تایوان  المملكة العربیة السعودیة
 تركیا  الیابان
 مصر  إیطالیا
   ألمانیا
 مھتًما أنت/طفلك وكنت البلدان ھذه إحدى من أنت/طفلك كنت إذا معروف. غیر البلدان ھذه في الُمدار الوصول برنامج لتوفر الدقیق *التوقیت

 المبكرة. الشیخوخة دراسة بمؤسسة االتصال فیُرجى بلونافارنیب، الخاص الُمدار الوصول برنامج في بالمشاركة

 

 بلونافارنیب** الخاص الُمدار الوصول برنامج فیھا یتوفر لن التي البلدان
 غزة-فلسطین  تاجیكستان

 لیبیا  تنزانیا
 نیبال  توجو

   ھندوراس
   سورینام

   سیریالنكا
 االتصال فیُرجى ،PLs أو HGPS لـ لونافارنیب على الحصول وترید البلدان ھذه إحدى من أنت/طفلك كنت إذا شاملة. قائمة ھذه تكون ال **قد

 المبكرة. الشیخوخة دراسة بمؤسسة

  



 

 ب الملحق

 واالستبعاد اإلدراج معاییر

 المحلي. طفلك طبیبك/طبیب مع التواصل على قادًرا جعلك إلى األول المقام في ویھدف طبیة لغة على القسم ھذا یحتوي

 اإلدراج معاییر
 البرنامج. إلى لالنضمام مؤھلیین یكونوا لكي التالیة اإلدراج معاییر كل استیفاء المرضى على یجب

 الشائخة الدمویة الصفائح اعتالل أو جیلفورد-ھتشینسون المبكرة الشیخوخة بمتالزمة باإلصابة سریري تشخیص .1
 al et Gordon, 2015 في موصوف ھو كما الشائع الظاھري النمط على (بناءً  مؤھل طبیب قِبل من مبكًرا

al et Meredith and, 2008.( إلزامیًا. أمًرا لیس لكنھ الجینیة االختبارات تأكید یفضل 

 شھًرا 21 من أكثر المریض عمر .2

 ≤ )AST( SGOTو )SGPT )ALT في المحدد النحو على كافیة المرضى لدى الكبد وظائف تكون أن یجب .3
 للعمر الطبیعي من األعلى الحد من مرات 5 أعلى

  للبرنامج إجراءات أي قبل (األوصیاء) الوصي أو (الوالدین) الوالد من موقّعة مستنیرة موافقة على الحصول یجب .4
 

 االستبعاد معاییر
 البرنامج: من التالیة المعاییر من أیًا یستوفون الذین المرضى استبعاد سیتم

 CYP3A4 لـ قویة أو معتدلة مثبطات أو محفزات بأنھا معروفة أطعمة أو أدویة یتناولون المرضى یكون أال یجب .1
 المستنیرة). الموافقة في موجودة (القائمة حساسة CYP3A ركائز أو

 ضیقة. عالجیة نافذة مع gp-P لـ ركیزة وھو دیجوكسین، یتناولون المرضى یكون أال یجب .2

  للسیطرة. خاضعة غیر عدوى أي المرضى لدى یكون أال یجب .3
  واضح. كبدي خلل المرضى لدى یكون أال یجب .4
 بأمان المشاركة من تمنعھم أنھا المعالج الطبیب یرى والتي سریریًا نشطة طبیة حالة المرضى لدى یكون أال یجب .5

 البرنامج. في

 التركیبة. في المشمولة السواغات من ألي بھ مشتبھ أو معروف حساسیة فرط المرضى لدى یكون أال یجب .6

 العالج. أثناء للحمل تخططن أو طبیعیًا إرضاًعا ترضعن أو حوامل المریضات تكون أال یجب .7
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