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ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಎಂಬ ಔಷಧದ ತಯಾರಕರಾಗಿರುವ ಐಗರ್ (Eiger) 

ಬಯೋಫಾರ್ಮಿಸುಟಿಕಲ್್ಸ  ರ್ಮಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕ್್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ (MAP)ನ ಪ್ರರ ಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಹಚಿನ್ ನ್-ಗಿಲ್ಸಫೋರ್ಡಿ ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ ಸಂಡ್ರ ೋಮ್ (HGPS ಅಥವಾ ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ) ಅಥವಾ 

ಒಂದು ಪ್ರ ಜೋರಾಯ್್ಡ  ಲ್ಯಾ ಮಿನೊಪಥಿ (PL) ಹಂದಿರುವ ಅಹಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಚಿಕಿತ್್ಸ ಗೆ ಪರ ವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ರ್ಮಡುವುದು ಈ MAP ನ 

ಉದ್ಾ ೋಶವಾಗಿದ್. ಅಹಿರಾದ HGPS ಮತ್ತು  PL ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 3 ವಗಿಗಳಲಿ್ಲ  ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ 

ಅನುು  ರ್ಮಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕ್್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ ಒದಗಿಸುತು ದ್: 

1) ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನೆ್ನ  ಈ ಹಿಿಂದೆ ಎಿಂದೂ ತೆಗೆದುಕಿಂಡಿಲ್ಲ ದ್ವರು; 

2) ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನೆ್ನ  ಈ ಹಿಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕಿಂಡಿದುು  ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನೆ್ನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ದ್ವರು; 

3) ವೈದ್ಾ ಕೋಯ ಪ್ರ ಯೋಗದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನೆ್ನ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ರುವವರು ಮತ್ತು  ವೈದ್ಾ ಕೋಯ ಪ್ರ ಯೋಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಸಯು ಪೂರ್ಿಗಿಂಡ ನಂತ್ರ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಚಿಕತೆೆ ಯನೆ್ನ  

ಮಿಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು. ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗುವು ಬೋಸಟ ನ್ ಚಿಲ್್ ರ ನ್ 

ಹಾಸಿ್ಪ ಟಲ್ನಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಯೋಗದ್ಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ದ್ು ರೆ ಮತ್ತು  ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  

ಮಗುವು ಎವೆರಲ್ಲಮಸ್ (everolimus) ಎಿಂಬ ಔಷಧ ಒಳ್ಗಿಂಡ ಅಧಾ ಯನದ್ 

ಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ  ಇದ್ು ರೆ, ಪ್ರ ಯೋಗ ಮಗಿದ್ ನಂತ್ರ ರ್ನಮಗೆ MAP ಮೂಲ್ಕ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ 

ಅನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ು ದೆ. ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗುವು ಬೋಸಟ ನ್ ಚಿಲ್್ ರ ನೆ್  

ಹಾಸಿ್ಪ ಟಲ್ನ ವಿಸು ೃತ್ ಅಧಾ ಯನದ್ಲ್ಲಲ ದ್ು ರೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಸುು ತ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ 

ಅನೆ್ನ  ಮ್ಯತ್ರ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದ್ು ರೆ, ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗುವು MAPಗೆ 

ಪ್ರಿವತಿಿತ್ರಾಗುವಿರಿ. ಔಷಧ ಪೂರೈಕ್ಸಯು ಸಿ್ಪ ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಿವತ್ಿನೆಯನೆ್ನ  

ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಸಯಿಂದ್ ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪರ ಸುು ತ ಹಚಿನ್ ನ್-ಗಿಲ್ಸಫೋರ್ಡಿ ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ ಸಂಡ್ರ ೋಮ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಜೋರಾಯ್್ಡ  

ಲ್ಯಾ ಮಿನೊಪಥಿೋಸ್ಗ್ರಗಿ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಪರಿಶೋಧನಾತಮ ಕ ಚಿಕಿತ್್ಸ  ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗುತ್ತು ದ್. ಈ ಸಂವಹನದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲ್ಯಗಿರುವಂತ್ಸ, ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  

ಜಗತ್ತು ನ ಯಾವುದೇ ರ್ನಯಂತರ ಣ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು ವಾಾ ಪ್ರರಿೋಕರರಣಕಾಾ ಗಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಿ್ . 



ಅರ್ಥಿತ್, ರ್ನೋವು ರ್ನಮಮ /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವಿನ ವೈದಾ ರಿಂದ ಪ್ರರ ಸ್ಕಿರ ಪಷ ನ್ ತ್ಸಗೆದುಕಂಡು ಸಥ ಳಿೋಯ 

ಔಷಧದಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉತಪ ನು ವನುು  ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ್ . 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ಅನುು  ಒದಗಿಸುವುದನುು  ಅನುಮತ್ತಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾಸಸುತ್ತು ರುವ 

ಅಹಿರಾದ HGPS ಮತ್ತು  PL ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗು ಬೋಸಟ ನ್ ಚಿಲ್್ ರನ್್  

ಹಾಸಪ ಟಲ್ಸನಲಿ್ಲ  ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಒಳಗಂಡ ಅಧಾ ಯನದಲಿ್ಲ  ಈಗಲೂ 

ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತು ರುವುದನುು  ಹರತ್ತಪಡಿಸ, ಇದು ಔಷಧವನುು  ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ 

ರ್ಮಗಿವಾಗಿದ್. HGPS ಮತ್ತು  PLಗಳಿಗೆ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ರ್ನಮಮ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾಣಿಜಾ  

ಪೂರೈಕ್ಸಯಾಗಿ ಲ್ಭ್ಾ ವಾಗುವ ತನಕ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ಕಾಯಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತು ದ್. ಅದು 

ಬದಲ್ಯದರೆ, ಎಲಿ್  MAP ಭಾಗಿಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. 

ಮಂದಿನ ಪುಟಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು ಗಳು ಮತ್ತು  ಉತು ರಗಳ ಒಂದು ಪಟಿಟ  ಮತ್ತು  ಅನುಬಂಧ ಎ ಮತ್ತು  

ಬಿ ಇವೆ. 

  



ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರಗಳು 

1.  ಮ್ಯಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕೆ್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ (MAP) ಅಿಂದ್ರೇನ್ನ? 

 ಪ್ರರ ಣಾಘಾತಕ ಸಥ ತ್ತ ಹಂದಿರುವ ಒಂದು ಅಹಿ ರೋಗಿಗೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾಣಿಜಾ  

ರ್ಮರಾಟಕ್ಸಾ  ಆ ದೇಶದ ರ್ನಯಂತರ ಣ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಇನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸದ ಒಂದು 

ಔಷಧವನುು  ಪಡೆಯಲು ರ್ಮಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕ್್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ ಅನುವು ರ್ಮಡಿಕಡುತು ದ್.  

2. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕೆ್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ಗ್ರಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಿ್ ಡಬೇಕಾದ್ರೆ 

ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮ್ಯಡಬೇಕು? 

 ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೊೊ ಳಳ ಲು ಬಯಸುವ ಎಲಿ್  ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನ 

ಅವಶಾ ಕತ್ಸಗಳನುು  ಪೂರೈಸಬಯಸುವ ಓವಿ ಸಥ ಳಿೋಯ ವೈದಾ ರನುು  ಹಂದಿರಬೇಕು. 

 ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನಾತಮ ಕ ಔಷಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಪರ ತ್ತಯೋವಿ 

ರೋಗಿಯ ವೈದಾ ರು HGPS ಅಥವಾ ಪ್ರ ಜೋರಾಯ್್ಡ  ಲ್ಯಾ ಮಿನೊಪಥಿ ರೋಗಿಗಳ 

ಚಿಕಿತ್್ಸಯಲಿ್ಲ  ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಹೇಗೆ ಬಳಕ್ಸ ರ್ಮಡಬೇಕು ಎಂಬುದನುು  ಅಥಿ 

ರ್ಮಡಿಕಳುಳ ವುದು ಬಹಳ ಮಹತವ ದ್ದಾ ಗಿರುತು ದ್. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ನಲಿ್ಲ  ರ್ನಮಗೆ 

ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುತ್ತು ರುವ ವೈದಾ ರು ನೊೋಂದಣಿ ರ್ಮಡಿಸಕಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಖ್ಾ ವಾದ 

ರ್ಮಹಿತ್ತಯನುು  ರ್ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದ್. 

 ರ್ನಮಮ ನುು /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವನುು  ರ್ನಮಮ  ಸಥ ಳಿೋಯ ವೈದಾ ರು MAP ಗೆ ಪರಿವತ್ತಿಸಲು 

ನೆರವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಐಗರ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಿಸುಟಿಕಲ್್ಸ  ಇವರು ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ (Clinigen) 

ಎಂಬ ಒಂದು ಅತಾ ಂತ ಅನುಭ್ವಿ ಕಂಪೆರ್ನಯನುು  ಬಳಸದ್ದಾ ರೆ. ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ರ್ನರಂತರವಾಗಿ 

ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನ ಮೇಲುಸುು ವಾರಿಯನ್ನು  ಕೂಡ ನಡೆಸುತು ದ್. 

 ವೈದಾ ರು ಸವ ತಃ ತಮಮ ನುು  ಹಾಗೂ ರ್ನಮಮ ನುು /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವನುು  ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ನಲಿ್ಲ  

ನೊೋಂದ್ದಯಿಸಕಳಳ ಲು ಜವಾಬ್ದಾ ರರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ನೊೋಂದಣಿಯನುು  ಸಥ ಳಿೋಯ ವೈದಾ ರೇ 

ಪೂತ್ತಿಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್. ಇದನುು  ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಅನುು  ಸಂಪಕಿಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಪೂತ್ತಿಗಳಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. ಕುಟಂಬಗಳು/ರೋಗಿಗಳು ತ್ತವೇ ಸವ ತಃ ನೊೋಂದ್ದಯಿಸಲು 

ಸಾಧಾ ವಿಲಿ್ . 

 ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಸೂಕು ವಾಗಿ ಹಂಚಿಕ್ಸ ರ್ಮಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲಿ್  ಅವಶಾ  

ರ್ಮಹಿತ್ತಯನುು  ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಹಂದಿದ್ ಎಂಬುದನುು  ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುವ ವೈದಾ ರು 

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. 

 ವೈದಾ ರು ಯಶಸವ ಯಾಗಿ ನೊೋಂದಣಿ ರ್ಮಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು  ರೋಗಿಯು ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನ 

ರ್ಮನದಂಡವನುು  ಪೂರೈಸುತ್ತು ದ್ದಾ ರೆ ಎಂದು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕಂಡ ಬಳಿಕ, ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುವ 

ವೈದಾ ರು ಮಗುವಿನ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ರ್ನಂದ ಆಡಿರ್ ರ್ಮಡುತ್ತು ರೆ. 

 ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಸಥ ಳಿೋಯ ವೈದಾ ರ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 

ಆಸಪ ತ್ಸರ ಯ/ಚಿಕಿತ್್ತ ಲ್ಯದ ಫಾಮಿಸಗೆ ವಿತರಣೆ ರ್ಮಡಲ್ಯಗುತು ದ್. ರೋಗಿಯ 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ನ ಪೂರೈಕ್ಸಯು ಖಾಲ್ಲಯಾಗುವ 6 ವಾರಗಳ ಮಂಚೆ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ 

ಅನುು  ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುವ ವೈದಾ ರು ಆಡಿರ್ ರ್ಮಡಬಹುದು. ಔಷಧ ಪೂರೈಕ್ಸ ಖಾಲ್ಲಯಾಗುವ 

ಕರ್ನಷಟ  ಒಂದು ತ್ತಂಗಳ ಮಂಚೆ ವೈದಾ ರು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಆಡಿರ್ ರ್ಮಡದಿದಾ ರೆ, 

ಪುನಃ ಆಡಿರ್ ರ್ಮಡುವಂತ್ಸ ನೆನಪ್ರಸಲು ಒಂದು ಜ್ಞಾ ಪನಾ ಇಮೇಲ್ಸ ಅನುು  ವೈದಾ ರಿಗೆ 



ಕಳುಹಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ನ ಪರ ತ್ತ ಸರಕಿನಲಿ್ಲ  4 ತ್ತಂಗಳ ಪೂರೈಕ್ಸ ಇರುತು ದ್. ಇದು 

ಬದಲ್ಯದರೆ, ಎಲಿ್  MAP ಭಾಗಿಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. 

 ನಂತರ ವೈದಾ ರು ರ್ನಮಗೆ/ರ್ನಮಮ  ಮಗುವಿಗೆ ಔಷಧವನುು  ಹಂಚುತ್ತು ರೆ.  

 ಎಲಿ್  ದೇಶಗಳು ಅಲಿ್ಲನ ರ್ನವಾಸಗಳಿಗೆ MAPಗಳನುು  ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತ್ತ ರ್ನೋಡುವುದಿಲಿ್ . 

ಅನುಬಂಧ ಎ ಯಲಿ್ಲ  ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಪಟಿಟ  ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP 

ಸಥ ತ್ತಯ ವಿವರಗಳಿವೆ. ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗು ವಾಸಸುತ್ತು ರುವ ದೇಶ ಪಟಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆ, 

ಆಗಲೂ MAP ಸಾಧಾ ವಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸರ್ನು ವೇಶದಲಿ್ಲ , ದಯವಿಟಟ  ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ 

ರಿೋಸರ್ಚಿ ಫಂಡೇಶನ್ ಅನುು  978-535-2594 ಇಲಿ್ಲ  ಸಂಪಕಿಿಸ ಅಥವಾ 

info@progeriaresearch.org ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇಮೇಲ್ಸ ರ್ಮಡಿ. ಪರ ತ್ತಯಾಗಿ, ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುತ್ತು ರುವ 

ವೈದಾ ರು ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಇವರ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಕ್್ಸ ಸ್ ಟಿೋಮ್ ಅನುು  +44 (0) 1932 824123 ಇಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ medicineaccess@clinigengroup.com ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇಮೇಲ್ಸ ರ್ಮಡುವ ಮೂಲ್ಕವೂ 

ಸಂಪಕಿಿಸಬಹುದು. 

3. ಮ್ಯಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕೆ್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನಲ್ಲಲ  ಅರ್ಿತೆಗೆ ಏನ್ನ ಅವಶಾ ವಿದೆ? 

MAP ಗೆ ಅಹಿರಾಗಲು, ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗು ಕರ್ನಷಟ  12 ತ್ತಂಗಳ ಪ್ರರ ಯದವರಾಗಿರಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಕ್ಸಳಗಿನ ಎಲಿ್  ರ್ಮನದಂಡವನುು  ಪೂರೈಸತಕಾ ದುಾ : 

1. HGPS (ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ) ಅಥವಾ ಪ್ರ ಜರಾಯ್್ಡ  ಲ್ಯಾ ಮಿನೊಪಥಿಯ ರೋಗರ್ನದ್ದನ. 

2. ರ್ನಮಮ /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವಿನ ಯಕೃತ್ತು  ಮತ್ತು  ಮೂತರ ಪ್ರಂಡಗಳು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ 

ಅನುು  ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ ಕಿರ ಯೆಗಳಿಸುತು ವೆ ಎಂಬುದನುು  ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಲು ರಕು  

ಪರಿೋಕ್ಸಷ ಗಳು. 

3. ರ್ನಮಮ ನುು /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವನುು  MAP ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೊೊಳುಳ ವುದನುು  

ಅಸುರಕಿಷ ತಗಳಿಸಬಹುದ್ದದ ಅರ್ನಯಂತ್ತರ ತ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂಭೋರ 

ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಅಸವ ಸಥ ತ್ಸಗಳು ಇಲಿ್ದಿರುವುದು. 

4. ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗು ಹೆಣಾಾ ಗಿದುಾ  ಮಗುವನುು  ಹಂದಬಲಿ್  

ಸಾಮಥಾ ಿದವರಾಗಿದಾ ರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಭಾಿವಸ್ಥಥ  ಪರಿೋಕ್ಸಷ . 

5. ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ತ್ಸಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರುವಾಗ ಕ್ಸಲ್ವಂದು 

ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಸಲ್ವಂದು ಆಹಾರಗಳನುು  ಸೇವಿಸುವಂತ್ತಲಿ್ . ಇವುಗಳನುು  

ರ್ನಮಮ  ವೈದಾ ರು ರ್ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಚಚಿಿಸುತ್ತು ರೆ. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ 

ಸಂವೇದನಾಶೋಲ್ CYP3A ಸಬ್ಸ್ಥಟ ರೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಲ್ವಾದ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ 

CYP3A ಇರಿ್ನ ಬಿಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯಾ ಸರ್ಗಳ ಬಳಕ್ಸಯಲಿ್ಲ  ಎಚಚ ರ 

ವಹಿಸುವಂತ್ಸ ಸಲ್ಹೆ ರ್ಮಡಲ್ಯಗಿದ್. ಈ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ನ 

ಚಯಾಪಚಯವನುು  ಬದಲ್ಯಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಯಾವುದೇ ರ್ಮನದಂಡವನುು  

ಪೂರೈಸುವ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳ ಬಗೆೊ  ರ್ನಮಮ  ವೈದಾ ರ ಜೊತ್ಸ ರ್ಮತನಾಡಿ. 

a. ರ್ನೋವು ತ್ಸಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರುವ ಎಲಿ್  ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕ್ಸ ಔಷಧಗಳ ಬಗೆೊ  ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುತ್ತು ರುವ ವೈದಾ ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. 

mailto:medicineaccess@clinigengroup.com


ಕ್ಸಲ್ವಂದು ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳನುು  ಮತ್ತು  ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕ್ಸ ಔಷಧಗಳನುು  

CYP3A ಪರ ತ್ತರೋಧಕಗಳು ಅಥವಾ ಪರ ಚೋದಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

ಅರ್ಥಿತ್ ಅವುಗಳು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ನ ಚಯಾಪಚಯವನುು  

ಬದಲ್ಯಯಿಸಬಹುದು. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ತ್ಸಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರುವ 

ಜನರು CYP3A ಅನುು  ಪರ ತ್ತಬಂಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಪರ ಚೋದಿಸುವ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕ್ಸ 

ಔಷಧಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ಆಹಾರಗಳನುು  (ಚಕಾ ೋತ ಹಣಿಾ ನ ರಸ ಮತ್ತು  

ಸ್ಥವಿಲಿ್ಲ  ಕಿತು ಳೆಗಳು) ಬಳಕ್ಸ ರ್ಮಡುವುದನುು  ರ್ನಲಿ್ಲಸಬೇಕು.  

ಅನುಬಂಧ ಬಿ ಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಿ MAP ಒಳಗೂಡಿಸುವಿಕ್ಸಯ ಮತ್ತು  ಹರಗಿಡುವ 

ರ್ಮನದಂಡಗಳ ಒಳಗಂಡಿದ್. ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುವ ವೈದಾ ರು ರ್ಮನದಂಡಗಳ ಎರಡ್ಯ ಸ್ಥಟ್ 

ಅನ್ನು  ನೊೋಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. 

4. ಮ್ಯಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕೆ್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ರೋಗಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ರ್ನಿಂದ್ ಚಿಕತೆೆ ಯನೆ್ನ  ರ್ನೋಡಬಹುದು? 

 ರ್ನೋವು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ರ್ನಂದ ಚಿಕಿತ್್ಸಯನುು  ರ್ನಲಿ್ಲಸಲು ರ್ನಧಾಿರ ರ್ಮಡುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ರ್ನಮಮ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಂಗಿೋಕೃತವಾಗಿ ವಾಣಿಜಾ ಕವಾಗಿ ಲ್ಭ್ಾ ವಾಗುವ ತನಕ 

ಐಗರ್ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ಗೆ ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಮೂಲ್ಕ ಲ್ಭ್ಾ ಗಳಿಸುವುದನುು  

ಮಂದುವರಿಸುತು ದ್. ವಾಣಿಜಾ ಕವಾಗಿ ಲ್ಭ್ಾ ವಾದ ನಂತರ ರ್ನಮಮ /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವಿನ ವೈದಾ ರ 

ಪ್ರರ ಸ್ಕಿರ ಪಷ ನ್ ಮೂಲ್ಕ ರ್ನೋವು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತು ದ್. 

5. ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನೆ್ನ  ತೆಗೆದುಕಿಂಡು ಬರಲು ನಾನ್ನ 

ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ದೇಪ್ದೆ ನನೆ  ವೈದ್ಾ ರನೆ್ನ  ಭೇಟಿ ಮ್ಯಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ? 

 ರ್ನೋವು ಅಥವಾ ರ್ನಮಮ  ಆರೈಕ್ಸದ್ದತರು ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುವ ವೈದಾ ರಲಿ್ಲಗೆ ಪರ ತ್ತ 4 ತ್ತಂಗಳಿಗಮೆಮ  

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ತ್ಸಗೆದುಕಂಡು ಬರುವಂತ್ಸ ಯೋಜಸಬೇಕು.  

6. MAPಯಲ್ಲಲ  ಯಶಸಿ್ಪಯಾಗಿ ನೋಿಂದ್ಣಿ ಮ್ಯಡಿಕಿಂಡ ಬಳಿಕ, ನಾನ್ನ 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ನ ರಿೋಫಿಲ್ಗಳ್ನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯುವುದ್ನೆ್ನ  ಮಿಂದುವರಿಸುವುದು 

ಹೇಗೆ? 

 ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುತ್ತು ರುವ ವೈದಾ ರು ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಯದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ 

ಮೂಲ್ಕ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  ಆಡಿರ್ ರ್ಮಡುತ್ತು ರೆ. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  

ರ್ನಮಮ  ವೈದಾ ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್, ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಆರೈಕ್ಸದ್ದತರು ಸಾರ್ಮನಾ ವಾಗಿ 

ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಅದನುು  ತ್ಸಗೆದುಕಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.  

7. MAP ಗೆ ನನೆ  ವೈದ್ಾ ರು ನೋಿಂದ್ಣಿ ಮ್ಯಡಿಕಳುಳ ವುದು ಹೇಗೆ? 

 ರ್ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುತ್ತು ರುವ ವೈದಾ ರು ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ಗೆ +44 (0) 1932 824123 ಇಲಿ್ಲ  ಕರೆ 

ರ್ಮಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ medicineaccess@clinigengroup.com ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇಮೇಲ್ಸ 

ರ್ಮಡುವ ಮೂಲ್ಕ MAP ಗೆ ನೊೋಂದಣಿ ರ್ಮಡಿಸಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ರ್ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್್ಸ  

ರ್ನೋಡುತ್ತು ರುವ ವೈದಾ ರು MAPಯಲಿ್ಲ  ನೊೋಂದಣಿ ರ್ಮಡಿಸಕಳಳ ಬಲಿ್  ಏಕೈಕ 
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ವಾ ಕಿು ಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. MAPಯಲಿ್ಲ  ನೊೋಂದಣಿ ರ್ಮಡಿಸಕಳುಳ ವ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು 

ಅಥವಾ ಆರೈಕ್ಸದ್ದತರು ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಅನುು  ಸಂಪ್ಕಿಸಬಾರದು. 

8. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಪದ್ ಅಡ್  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ ಮ್ಯಹಿತಿಗ್ರಗಿ 

ಅಥವಾ ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನೆ್ನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ರುವಾಗ ನನೆ ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿದ್ು ರೆ 

ನನಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮ್ಯಡುತ್ತು ರೆ? 

 ರ್ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್್ಸ  ರ್ನೋಡುತ್ತು ರುವ ವೈದಾ ರು ಅಡ್  ಪರಿಣಾಮಗಳನುು  ರ್ನಭಾಯಿಸುತ್ತು ರೆ. ರ್ನಮಮ  

ವೈದಾ ರು ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ನು ಗಳನುು  ಹಂದಿದಾ ರೆ, ProgeriaMA@eigerbio.com ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಇಮೇಲ್ಸ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಐಗರ್ನ ವೈದಾ ಕಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಇಲ್ಯಖೆಯನುು  

ಸಂಪಕಿಿಸಬಹುದು. ಇಮೇಲ್ಸನಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಸಂಪಕಿ ರ್ಮಹಿತ್ತಯನುು  ರ್ನೋಡುವಂತ್ಸ ರ್ನಮಮ  

ವೈದಾ ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ಯಗುವುದು. ಇಮೇಲ್ಸ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಶ್ನು ಗೆ/ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸಲು ಆಗದಿದಾ ರೆ 

ವೈದಾ ರಿಗೆ ಕರೆ ರ್ಮಡಲು ಐಗರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುತು ದ್.  

9. ಗಂಭೋರ ವಾ ತಿರಿಕು  ಪ್ರ ಸಂಗದ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲ್ಲಲ , ಯಾರನೆ್ನ  ಸಂಪ್ಕಿಸಬೇಕು? 

 ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಬಳಕ್ಸಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಗಂಭೋರ ವಾ ತ್ತರಿಕು  ಪರ ಸಂಗಗಳನುು  ಸಥ ಳಿೋಯ 

ಆರೋಗಾ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ ಅವಶಾ ಕತ್ಸಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರದಿ ರ್ಮಡುವ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿ 

ರೋಗಿ ಮತ್ತು  ವೈದಾ ರದ್ದಾ ಗಿದ್. 

 MAP ಗೆ ಎಲಿ್  ಸುರಕ್ಷತ್ತ ವರದಿ ಸೇವೆಗಳನುು  ನೊವೆಲಿ್ಯ  (Novella) ಎಂಬ ಕಂಪೆರ್ನ 

ಒದಗಿಸುತ್ತು ದ್. ಹಾಗೆಯೆ, ಗಂಭೋರ ವಾ ತ್ತರಿಕು  ಪರ ಸಂಗಗಳನುು  (SAE ಗಳು) ಕಿಿರ್ನಪ್ೋಟ್ಿ 

ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಭ್ಾ ವಿರುವ ನೊವೆಲಿ್ಯ  ಗಂಭೋರ ವಾ ತ್ತರಿಕು  ಪರ ಸಂಗ (SAE) ವರದಿ 

ನಮೂನೆಯನುು  ಬಳಸ ವರದಿ ರ್ಮಡಬೇಕು. ಕಿಿರ್ನಪ್ೋಟ್ಿ ಸಸಟ ಮ್ನಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯದ 

ಜ್ಞಗತ್ತಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಾ ಗಳ ಡಿರೆಕಟ ರಿ ಬಳಸ ವೈದಾ ರು ನೇರವಾಗಿ ನೊವೆಲಿ್ಯಕೂಾ  ಕರೆ 

ರ್ಮಡಬಹುದು. 

 ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ ವಾ ತ್ತರಿಕು  ಪರ ಸಂಗವನುು  ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ಗೆ ವರದಿ ಮ್ಯಡಬಾರದು. 

10. ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕೆ್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ ಬಗೆೆ  ನನೆ ಲ್ಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿದ್ು ರೆ ನಾನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮ್ಯತ್ನಾಡಬೇಕು? 

 ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಆರೈಕ್ಸದ್ದತರು ತಮಮ  ಪರ ಶ್ನು ಗಳನುು  ವೈದಾ ರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಆರಂಭಸಬೇಕು. ರ್ನಮಮ /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವಿನ ವೈದಾ ರಿಗೆ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸಲು ಆಗದಿದಾ ರೆ 

ಅವರು ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಇವರ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಕ್್ಸ ಸ್ ಟಿೋಮ್ ಅನುು  +44 (0) 1932 824123 ಇಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ medicineaccess@clinigengroup.com ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇಮೇಲ್ಸ ರ್ಮಡುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಸಂಪಕಿಿಸಬಹುದು. ವೈದಾ ರು ಐಗರ್ಗೆ ಕೂಡ ProgeriaMA@eigerbio.com ಇಲಿ್ಲ  ಇಮೇಲ್ಸ 

ರ್ಮಡಬಹುದು. ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಆರೈಕ್ಸದ್ದತರು ಕಿಿರ್ನಜೆನ್ ಅನುು  

ಸಂಪ್ಕಿಸುವಂತಿಲ್ಲ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು  ಆರೈಕ್ಸದ್ದತರು ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ 

ರಿೋಸರ್ಚಿ ಫಂಡೇಶನ್ ಅನುು  ರ್ಮತರ  978-535-2594 ಇಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 

info@progeriaresearch.org ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇಮೇಲ್ಸ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಪಕಿಿಸಬೇಕು.  

  

mailto:medicineaccess@clinigengroup.com


ಅನ್ನಬಂಧ ಎ 

ದೇಶಿಯ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್್ಡ  ಎಕೆ್ಸ ಸ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ ಸಿ್ಪ ತಿ 

ರ್ನಮಮ  ಆಸಕಿು ಯ ದೇಶ ಈ ಪಟಿಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆ, ದಯವಿಟಟ  ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ ರಿೋಸರ್ಚಿ 

ಫಂಡೇಶನ್ ಅನುು  ರ್ಮತರ  978-535-2594 ಇಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ info@progeriaresearch.org ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಇಮೇಲ್ಸ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಪಕಿಿಸ. 

ಜೂನ್ 2019 ರಲ್ಲಲ  ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ಲ್ರ್ಾ ವಿರುವ ದೇಶಗಳು 

ಹೌದು ಯುನೈಟೆರ್ಡ ಸ್ಥಟ ೋಟ್್   ಹೌದು ಕಝಾಕಿಸಾು ನ 

ಹೌದು ಅಲ್ಲಜ ೋರಿಯಾ  ಹೌದು ಮೆಕ್ಿಕ 

ಹೌದು ಅಜೆಿಂಟಿೋನಾ  ಹೌದು ನಮಿೋಬಿಯಾ 

ಹೌದು ಆಸ್ಥಟ ರೋಲ್ಲಯಾ  ಹೌದು ಓಮನ್ 

ಹೌದು ಬ್ದಂಗಿ್ರದೇಶ್  ಹೌದು ಪ್ರಕಿಸಾು ನ 

ಹೌದು ಬ್ರರ ಝಿಲ್ಸ  ಹೌದು ಪ್ೋಚುಿಗಲ್ಸ 

ಹೌದು ಕ್ಸನಡಾ  ಹೌದು ರಷ್ಯಾ  

ಹೌದು ಚಿೋನಾ  ಹೌದು ಸಬಿಿಯಾ 

ಹೌದು ಕಲಂಬಿಯಾ  ಹೌದು ದಕಿಷ ಣ ಆಫ್ರರ ಕಾ 

ಹೌದು ಡೆನಾಮ ರ್ಕಿ  ಹೌದು ದಕಿಷ ನ ಕರಿಯಾ 

ಹೌದು ಡ್ಮಿರ್ನಕನ್ ರಿಪಬಿಿರ್ಕ   ಹೌದು ಸ್ಥಪ ೋನ್ 

ಹೌದು ಫಾರ ನ್್   ಹೌದು ಸವ ೋಡನ್ 

ಹೌದು ಭಾರತ  ಹೌದು ಉಕ್ಸರ ೋನ್ 

ಹೌದು ಇಂಡ್ನೇಷ್ಯಾ   ಹೌದು ಯುನೈಟೆರ್ಡ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ 

ಹೌದು ಇಸ್ಥರ ೋಲ್ಸ    

 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ಲ್ರ್ಾ ವಾಗಲ್ಲರುವ ದೇಶಗಳು* 

ಬ್ರಲ್ಲಜಯಂ  ಫ್ರಲ್ಲಪೈನ್್  

ಈಜಪ್ಟಟ   ಪ್ೋಲಂರ್ಡ 

ಜಮಿರ್ನ  ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 

ಇರಾರ್ಕ  ತೈವಾನ್ 

ಇಟಲ್ಲ  ಟಕಿಿ 

ಜಪ್ರನ್   

*ಈ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  MAP ಲ್ಭ್ಾ ತ್ಸಯ ರ್ನಖ್ರವಾದ ಸಮಯ ತ್ತಳಿದಿಲಿ್ . ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗುವು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದು 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಇದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗುವು ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೊೊಳಳ ಲು ಆಸಕು ರಾಗಿದಾ ರೆ, 

ದಯವಿಟಟ  ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ ರಿೋಸರ್ಚಿ ಫಂಡೇಶನ್ ಅನುು  ಸಂಪಕಿಿಸ. 

 

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ MAP ಲ್ರ್ಾ  ವಿರದ್ ದೇಶಗಳು** 

ಹಂಡುರಾಸ್  ತ್ತಜಕಿಸಾು ನ್ 

ಲ್ಲಬಿಯಾ  ತಂಝಾರ್ನಯಾ 

ನೇಪ್ರಳ  ಟೋಗ 



ಪ್ರಾ ಲ್ಲಸ್ಥು ೋರ್ನಯಾ-ಗ್ರಝಾ   

ಶರ ೋಲಂಕಾ   

ಸುರಿನಾಮ್   

**ಇದು ಸಮಗರ  ಪಟಿಟ  ಆಗಿರಲ್ಲಕಿಾ ಲಿ್ . ರ್ನೋವು/ರ್ನಮಮ  ಮಗು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದು ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಇದಾ ರೆ ಮತ್ತು  

ಲೊನಾಫಾರ್ನಿಬ್ ಅನುು  HGPS ಅಥವಾ PL ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸದಾ ರೆ, ದಯವಿಟಟ  ಪ್ರ ಜೋರಿಯಾ ರಿೋಸರ್ಚಿ 

ಫಂಡೇಶನ್ ಅನುು  ಸಂಪಕಿಿಸ. 

ಅನ್ನಬಂಧ ಬಿ 

ಒಳ್ಗಳುಳ ವ ಮತ್ತು  ಹೊರಗಿಡುವ ಮ್ಯನದಂಡಗಳು 

ಈ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಭಾಷೆ ಇದ್ ಮತ್ತು  ಇದು ಮಖ್ಾ ವಾಗಿ ರ್ನಮಮ /ರ್ನಮಮ  ಮಗುವಿನ 

ಸಥ ಳಿೋಯ ವೈದಾ ರ ಜೊತ್ಸ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್. 

ಒಳ್ಗಳುಳ ವ ಮ್ಯನದಂಡಗಳು 

ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನಲಿ್ಲ  ನೊೋಂದ್ದಯಿಸಕಳಳ ಲು ರೋಗಿಯು ಈ ಕ್ಸಳಗಿನ ಎಲಿ್  ಒಳಗಳುಳ ವ 

ರ್ಮನದಂಡಗಳನುು  ಪೂರೈಸತಕಾ ದುಾ . 

1. ಪರಿಣತ ವೈದಾ ರಿದ ನಡೆಸಲ್ಯದ HGPS ಅಥವಾ ಪ್ರ ಜರಾಯ್್ಡ  ಲ್ಯಾ ಮಿನೊಪಥಿಯ 

ವೈದಾ ಕಿೋಯ ರೋಗರ್ನದ್ದನ (ಗಡಿನ್ ಎಟ್ ಅಲ್ಸ [Gordon et al] 2015 ಮತ್ತು  

ಮೆರಿಡಿತ್ ಎಟ್ ಅಲ್ಸ [Meredith et al] 2008 ಇಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸದಂತ್ಸ ಸಾರ್ಮನಾ  ಫೆನೊಟೈಪ್ಟ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ). ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪರಿೋಕ್ಸಷ ಯ ಮೂಲ್ಕ ದೃಢೋಕರಣಕ್ಸಾ  ಆದಾ ತ್ಸ 

ರ್ನೋಡಲ್ಯಗುತು ದ್ ಆದರೆ ಅವಶಾ ವಲಿ್ . 

2. ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ು  12 ತ್ತಂಗಳಿಗಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬೇಕು 

3. ರೋಗಿಗಳು SGPT (ALT) ಮತ್ತು  SGOT (AST) ಇಂದ ವಾಾ ಖಾಾ ರ್ನಸಲ್ಯದಂತ್ಸ ಪ್ರರ ಯಕ್ಸಾ  

ಇರುವ ಸಾರ್ಮನಾ  ವಾಾ ಪ್ರು ಯಿಂದ ≤5 ಪಟಟ  ಜ್ಞಸು  ಯಕೃತ್ತು ನ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನುು  

ಹದಿರತಕಾ ದುಾ  

4. ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳ ಆರಂಭ್ಕ್ಸಾ  ಮ್ದಲು ಸಹಿ ರ್ಮಡಿದ 

ರ್ಮಹಿತ್ತಯುತ ಸಮಮ ಮ ತ್ತ/ಒಪ್ರಪ ಗೆಯನುು  ಹೆತು ವರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ೋಷಕರಿಂದ 

(ಪ್ೋಷಕರುಗಳಿಂದ) ಪಡೆಯತಕಾ ದುಾ   

 

ಹೊರಗಿಡುವ ಮ್ಯನದಂಡಗಳು 

ಈ ಕ್ಸಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ರ್ಮನದಂಡವನುು  ಪೂರೈಸುವ ರೋಗಿಗಳನುು  ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ರ್ನಂದ 

ಹರಗಿಡಲ್ಯಗುತು ದ್: 

1. ರೋಗಿಗಳು CYP3A4 ನ ಸಾಧಾರಣ ಅಥವಾ ಬಲ್ಶಾಲ್ಲ ಇಂಡ್ಯಾ ಸರ್ಗಳು ಅಥವಾ 

ಇರಿ್ನ ಬಿಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವೇದನಾಶೋಲ್ CYP3A ಸಬ್ಸ್ಥಟ ರೋಟ್ಗಳು ಎಂದು 

ತ್ತಳಿಯಲ್ಯಗಿರುವ ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರಗಳನುು  ತ್ಸಗೆದುಕಳುಳ ವಂತ್ತಲಿ್  

(ಪಟಿಟ ಯನುು  ರ್ಮಹಿತ್ತಯುತ ಸಮಮ ತ್ತ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ನೋಡಲ್ಯಗಿದ್). 



2. ರೋಗಿಗಳು ಸಣಾ  ಚಿಕಿತ್್ತ  ಅವಧಿಗೆ ಕಿರಿದ್ದದ ಥೆರಾಪೆಟಿರ್ಕ ವಿಂಡ್ ಇರುವ 

ಡೈಜೊಕ್ಿನ್, P-gp ಸಬ್ಸ್ಥಟ ರೋಟ್ ಅನುು  ತ್ಸಗೆದುಕಳುಳ ವಂತ್ತಲಿ್ . 

3. ರೋಗಿಗಳು ಅರ್ನಯಂತ್ತರ ತ ಸೋಂಕು ಹಂದಿರಬ್ದರದು.  

4. ರೋಗಿಗಳು ಬಹಿರಗವಾದ ಯಕೃತ್ತು ನ ಕಾಯಿವೈಫಲ್ಾ ವನುು  ಹಂದಿರಬ್ದರದು.  

5. ಚಿಕಿತ್್ಸ  ನಡೆಸುತ್ತು ರುವ ವೈದಾ ರ ಅಭಪ್ರರ ಯದಂತ್ಸ ರೋಗಿಯು ಪ್ರ ೋಗ್ರರ ಮ್ನಲಿ್ಲ  

ಸುರಕಿಷ ತವಾಗಿ ಪ್ರಲೊೊಳುಳ ವುದರಿಂದ ಅವರನುು  ಹರಗಿಡುವ ಯಾವುದೇ 

ವೈದಾ ಕಿೋಯವಾಗಿ ಪರ ಸುು ತವಾದ ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಸಥ ತ್ತಯನುು  ಹಂದಿರಬ್ದರದು. 

6. ಫಾಮಿಲೇಶನ್ನಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ರ್ನಷ್ಕ್ಾ ರಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು 

ತ್ತಳಿದ ಅಥವಾ ಅನುರ್ಮರ್ನತ ಅತ್ತಸಂವೇದನಾಶೋಲ್ತ್ಸಯನುು  ಹಂದಿರಬ್ದರದು. 

7. ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್್ಸಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಾಗ ಗಭಿಣಿಯಾಗಿರಕೂಡದು ಅಥವಾ ಸು ನಾ ಪ್ರನ 

ರ್ಮಡಿಸುತ್ತು ರಬ್ದರದು ಅಥವಾ ಗಭಿಣಿಯಾಗಲು ಯೋಜಸಬ್ದರದು. 

 


