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ல ோனோஃபோரன்ிப் மருந்தை உற்பை்தி செய்யும் நிறுவனமோன Eiger 

BioPharmaceuticals, ஒரு லம ோண்தம செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்டை்தை 

(Managed Access Program, MAP) வழங்குகிறது. ஹட்சின்ென்-கி ்ஃலபோரட்ு 

ப்லரோஜீரியோ சிண்ட்லரோம் (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS) அ ் து 

ப்லரோஜீரியோ) அ ் து ஒரு ப்லரோசஜரோய்டு  ோமிலனோபதி (Progeroid 

Laminopathy, PL) உள்ள ைகுதியுள்ள லநோயோளிகதள ல ோனோஃபோரன்ிப் 

மூ மோன சிகிெத்ெதயப் சபற அனுமதிப்பலை இந்ை MAP-இன் லநோக்கம். 

லம ோண்தம செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்டமோனது 3 வதகப்போடுகதளெ ்

லெரந்்ை ைகுதியுள்ள HGPS மற்றும் PL லநோயோளிகளுக்கு ல ோனோஃபோரன்ிப்-

ஐ வழங்கும்: 

1) ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ இதற்கு முன்பு ஒருலபோதுே் 

எடுத்துக்சகோள்ளோதவரக்ள்; 

2) முன்பு ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ எடுத்துக்சகோண்டு, ஆனோ ் இ ்த 

ெேயத்தி ் ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ எடுத்துக்சகோள்ளோே ் 

இருப்பவரக்ள்; 

3) ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ ஒரு ேருத்துவ லெோதமனயி ் 

உடச்கோண்டுவருகின்ற, அ ்த ேருத்துவ லெோதமனயி ் தங்கள் 

பங்லகற்பு  ிமறவமட ்த பின்பு ல ோனோஃபோரன்ிப் சிகிெம்ெமயத் 

சதோடர விருே்புகின்ற  பரக்ள்.  ீங்கள்/உங்கள் குழ ்மத தற்லபோது 

போஸ்டன் குழ ்மதகள் ேருத்துவேமனயி ் (Boston Children’s Hospital) 

 டக்குே் லெோதமனயி ் பங்லகற்றுவ ்தோ ்,  ீங்கள்/உங்கள் குழ ்மத 

எவலரோலிேஸ் (everolimus) என்ற ேரு ்து அடங்கிய ஆய்வுப் பகுதியி ் 

இரு ்தோ ், லெோதமன முடி ்த பின்பு MAP மூ ே் ல ோனோஃபோரன்ிப்-

ஐப் சபறுே் வோய்ப்பு உங்களுக்குக் கிமடக்குே்.  ீங்கள்/உங்கள் 

குழ ்மத போஸ்டன் குழ ்மதகள் ேருத்துவேமனயி ்  டக்குே் 

லெோதமனயின்  ீட்டிப்பு ஆய்வி ் இரு ்தோ ், தற்லபோது 



ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ ேடட்ுே் எடுத்துக்சகோண்டிரு ்தோ ், 

 ீங்கள்/உங்கள் குழ ்மத MAP-க்கு ேோறுவீரக்ள். இ ்த ேோற்றே், ேரு ்து 

வழங்கீடு தமடயின்றி  ிகழுே் வமகயி ் கவனேோகத் 

திட்டமிடப்படுே். 

ல ோனோஃபோரன்ிப், ைற்லபோது ஹட்சின்ென்-கி ்ஃலபோரட்ு ப்லரோஜீரியோ 

சிண்ட்லரோம் மற்றும் ப்லரோசஜரோய்டு  ோமிலனோபதிகளுக்கோன ஒரு 

பரிலெோைதனெ ்சிகிெத்ெயோகக் கருைப்படுகிறது. இந்ைை் ைகவ ் உதர 

எழுைப்படும் ெமயை்தி ், ல ோனோஃபோரன்ிப்-க்கு உ கின் ஒழுங்குமுதற 

ஆதணயங்களி ் எைனோலும் வணிகமயமோக்குவைற்கு ஒப்புை ் 

அளிக்கப்படவி ்த . அைோவது, நீங்கள் ஒரு உள்ளூர ்மருந்துக் கதடக்குெ ்

சென்று உங்களுதடய/உங்கள் குழந்தையின் மருை்துவர ்அளிை்ை 

மருந்துெ ்சீடத்டக் சகோடுை்து இந்ைை் ையோரிப்தப வோங்க முடியோது. 

ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP-ஐ அளிக்க அனுமதிக்கும் ஒரு நோட்டி ் வசிக்கும் 

ைகுதியுள்ள HGPS மற்றும் PL லநோயோளிகளுக்கு, ல ோனோஃபோரன்ிப் 

அடங்கிய ஒரு போஸ்டன் குழந்தைகள் மருை்துவமதன ஆய்வி ் 

நீங்கள்/உங்கள் குழந்தை இன்னும் பங்லகற்றுவந்ைோ ் ைவிர அது 

மடட்ுலம அந்ை மருந்தைப் சபறும் வழியோக இருக்கும். HGPS மற்றும் PL-

களுக்கோன ல ோனோஃபோரன்ிப் உங்கள் நோட்டி ் வணிக ரீதியோகக் 

கிதடக்கை் சைோடங்கும் வதர ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP இயங்கிவரும். அது 

மோறினோ ் எ ் ோ MAP பங்லகற்போளரக்ளுக்கும் சைரியப்படுை்ைப்படும். 

அடுைத்ு வரும் பக்கங்களி ் லகள்விகள் மற்றும் பதி ்களின் பட்டிய ் 

ஒன்றும் பிற்லெரக்்தககள் A, B ஆகியதவயும் உள்ளன. 

  



லகள்விகள் ேற்றுே் பதி ்கள் 

1.  லே ோண்மே செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்டே் (Managed Access Program, 

MAP) என்றோ ் என்ன? 

 ஒரு லம ோண்தம செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்டம், உயிருக்கு 

ஆபை்ைோன ஒரு நித தயக் சகோண்ட, ைகுதியுள்ள ஒரு லநோயோளிக்கு, 

அவரது நோட்டின் ஒழுங்குமுதற ஆதணயை்ைோ ் வணிக விற்பதனக்கு 

இன்னும் ஒப்புை ் அளிக்கப்படோை ஒரு மருந்தைக் கிதடக்கெ ்

செய்கிறது.  

2. ல ோனோஃபோரன்ிப் லே ோண்மே செய்யப்பட்ட அணுக ் 

திட்டத்திற்குப் பரிசீலிக்கப்பட  ோன் என்ன செய்ய லவண்டுே்? 

 ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP-இ ் பங்லகற்க விரும்பும் எ ் ோ 

லநோயோளிகளுக்கும், அந்ைை் திட்டை்தின் லைதவப்போடுகதள 

நிதறலவற்றை் ையோரோக உள்ள ஒரு உள்ளூர ்மருை்துவர ்இருக்க 

லவண்டும். 

 ல ோனோஃபோரன்ிப் ஒரு பரிலெோைதன மருந்துை் ையோரிப்பு என்பைோ ், 

HGPS அ ் து ஒரு ப்லரோசஜரோய்டு  ோமிலனோபதிதயக் சகோண்ட 

லநோயோளிகளுக்கு அளிக்கும் சிகிெத்ெயி ் ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ 

எப்படிப் பயன்படுை்ை லவண்டும் என்பதை ஒவ்சவோரு லநோயோளியின் 

மருை்துவரும் புரிந்துசகோள்வது மிக முக்கியமோகும். ல ோனோஃபோரன்ிப் 

MAP-இ ் பதிவு செய்யப்படும்லபோது அவரக்ளது சிகிெத்ெயளிக்கும் 

மருை்துவருக்கு முக்கியமோன ைகவ ்கள் அளிக்கப்படும். 

 உங்கதள/உங்கள் குழந்தைதய MAP-க்கு மோற்றுவதி ் உங்கள் 

உள்ளூர ்மருை்துவருக்கு உைவ Clinigen என்ற அனுபவமிக்க 

நிறுவனை்தை Eiger BioPharmaceuticals பயன்படுை்துகிறது. இந்ைை் 

திட்டை்தை Clinigen சைோடரெ்ச்ியோகவும் லமற்போரத்வயிடும். 

 ைங்கதளப் பதிவு செய்துசகோள்வதும் உங்கதளயும்/உங்கள் 

குழந்தைதயயும் Clinigen-இ ் பதிவுசெய்வதும் மருை்துவரின் 

சபோறுப்பு. பதிவுசெய்ை ் உள்ளூர ்மருை்துவரோ ் நிதறவு செய்யப்பட 

லவண்டும். இது Clinigen-ஐை் சைோடரப்ு சகோள்வைன் மூ ம் 

செய்யப்படுகிறது. குடும்பங்கள்/லநோயோளிகள் ைங்கதளை் ைோங்கலள 

பதிவு செய்துசகோள்ள முடியோது. 

 ல ோனோஃபோரன்ிப் ைகுந்ை முதறயி ் விநிலயோகிக்கப்படும் வதகயி ் 

Clinigen-இடம் சபோருை்ைமோன ைகவ ்கள் அதனை்தும் இருப்பதை 

சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவர ்உறுதிப்படுை்துவோர.் 

 மருை்துவரோ ் சவற்றிகரமோகப் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்பும் 

திட்டை்தின் லைரவ்ளதவகதள லநோயோளி நிதறலவற்றுவதை 



உறுதிப்படுை்திய பின்பும், சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவர ்

குழந்தைக்கோன ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ Clinigen-இடம் ஆரட்ர ்செய்வோர.் 

 ல ோனோஃபோரன்ிப் உள்ளூர ்மருை்துவரின் அலுவ கை்தி ் அ ் து ஒரு 

மருை்துவமதனயின்/கிளினிக்கின் மருந்ைகை்தி ் லெரப்்பிக்கப்படும். 

லநோயோளியின் ல ோனோஃபோரன்ிப் தீரந்்துலபோவைற்கு 6 வோரங்களுக்கு 

முன்பு சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவரோ ் ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ ஆரட்ர ்

செய்ய முடியும். மருந்து தீரந்்துலபோகும் என்று எதிரப்ோரக்்கப்படும் 

ெமயை்திற்குக் குதறந்ைது ஒரு மோைை்திற்கு முன்பு மருை்துவர ்

ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ ஆரட்ர ்செய்யோை படெ்ை்தி ், மீண்டும் ஆரட்ர ்

செய்யும்படி மருை்துவருக்கு ஒரு நிதனவூட்ட ் மின்னஞ்ெ ் 

அனுப்பப்படும். ல ோனோஃபோரன்ிப்-இன் ஒவ்சவோரு அனுப்பீடும் 4 

மோைங்களுக்கோன மருந்து அடங்கியது. இது மோறினோ ் எ ் ோ MAP 

பங்லகற்போளரக்ளுக்கும் சைரியப்படுை்ைப்படும். 

 பின்பு மருை்துவர ்உங்களுக்கு/உங்கள் குழந்தைக்கு மருந்தை 

விநிலயோகிப்போர.்  

 ைங்கள் வசிப்போளரக்ளுக்கு MAP-கள் அளிக்கப்படுவதை எ ் ோ 

நோடுகளும் அனுமதிப்பதி ்த . பிற்லெரக்்தக A-வி ் நோடுகளின் 

பட்டிய ் ஒன்றும் அவற்றின் ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP நி வரமும் 

அடங்கியுள்ளன. நீங்கள்/உங்கள் குழந்தை வசிக்கும் நோடு பட்டியலி ் 

இ ்த  என்றோ ்கூட MAP அனுமதிக்கப்பட ெோை்தியம் இருக்கக்கூடும். 

இந்ைெ ்சூழ்நித யி ், ையவுசெய்து The Progeria Research Foundation-ஐ 978-

535-2594 என்ற சைோத லபசி எண்ணி ் அ ் து info@progeriaresearch.org 

என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெ ் அனுப்பிை் சைோடரப்ு சகோள்ளுங்கள். 

அ ் து, சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவர ்Clinigen-இன் மருந்து அணுக ் 

குழுதவ +44 (0) 1932 824123 என்ற சைோத லபசி எண்ணி ் அ ் து 

medicineaccess@clinigengroup.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெ ் 

அனுப்பிை் சைோடரப்ு சகோள்ள ோம். 

3. லே ோண்மே செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்டத்தி ் பங்லகற்கத் 

தகுதியுள்ளவரோக இருக்க என்ன லதமவ? 

MAP-இ ் பங்லகற்கை் ைகுதியுள்ளவரோக இருக்க, உங்களுக்கு/உங்கள் 

குழந்தைக்குக் குதறந்ைது 12 மோைங்கள் நிரம்பியிருக்க லவண்டும், 

பின்வரும் லைரவ்ளதவகள் அதனை்தும் உங்களுக்கு/உங்கள் 

குழந்தைக்குப் சபோருந்ை லவண்டும்: 

1. HGPS (ப்லரோஜீரியோ) அ ் து ஒரு ப்லரோசஜரோய்டு  ோமிலனோபதி 

இருப்பைோக லநோயறிை ் லெோைதனயி ் கண்டுபிடிக்கப்படுை ். 
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2. உங்களுதடய/உங்கள் குழந்தையின் க ்லீர ் மற்றும் 

சிறுநீரகங்களோ ் ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ ெரியோக 

நிகழ்முதறப்படுைை் முடியும் என்று உறுதிப்படுை்திக்சகோள்ள 

ரை்ைப் பரிலெோைதனகள். 

3. நீங்கள்/உங்கள் குழந்தை MAP-இ ் பங்லகற்பதைப் 

போதுகோப்பற்றைோக ஆக்கக்கூடிய வதகயி ் எந்ைக் 

கடட்ுப்படுை்ைப்படோை சைோற்றும் அ ் து பிற தீவிரமோன 

மருை்துவ ந க்லகடும் இ ்த . 

4. நீங்கள்/உங்கள் குழந்தை சபண்ணோகவும் குழந்தை 

சபற்றுக்சகோள்ளும் வயதிலும் இருந்ைோ ் கரப்்பப் 

பரிலெோைதனயி ் எதிரம்தற முடிவு. 

5. நீங்கள்/உங்கள் குழந்தை ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ 

எடுை்துக்சகோள்ளும் கோ ை்தி ் சி  மருந்துகதளயும் சி  

உணவுகதளயும் எடுை்துக்சகோள்ள முடியோது. இதவ பற்றி 

உங்கள் மருை்துவர ்உங்களுடன் லபசுவோர.் ல ோனோஃபோரன்ிப் 

மற்றும் எந்ைக் கூருணரவ்ுள்ள CYP3A ெப்ஸ்ட்லரடக்தளயும் 

வலுவோன அ ் து மிைமோன CYP3A ைணிப்பிகதள அ ் து 

தூண்டிகதளயும் பயன்படுை்துவதி ் கவனை்தைக் 

கதடப்பிடிக்கும்படி அறிவுதரக்கப்படுகிறது. இந்ை மருந்துகள் 

ல ோனோஃபோரன்ிப்-இன் வளரச்ிதைமோற்றை்தை மோற்றக்கூடும். 

இந்ைை் லைரவ்ளதவகளுக்குப் சபோருந்ைோை எந்ை மருந்துகதளப் 

பற்றியும் உங்கள் மருை்துவருடன் லபசுங்கள். 

a. நீங்கள் எடுைத்ுக்சகோள்ளும் எ ் ோ மருந்துகள் மற்றும் 

மூலிதக நிவோரணிகதளப் பற்றியும் சிகிெத்ெயளிக்கும் 

மருை்துவரிடம் செோ ்லுங்கள். குறிப்பிட்ட சி  

மருந்துகளும் மூலிதக நிவோரணிகளும் CYP3A ைணிப்பிகள் 

என்லறோ தூண்டிகள் என்லறோ 

வதகப்படுை்ைப்பட்டிருக்க ோம். அைோவது அதவ 

ல ோனோஃபோரன்ிப்-இன் வளரச்ிதைமோற்றை்தை 

மோற்றக்கூடும். ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ 

எடுை்துக்சகோள்பவரக்ள், CYP3A-ஐை் ைணிக்கும் அ ் து 

தூண்டும் மூலிதக நிவோரணிகள், மருந்துகள் அ ் து 

உணவுகதள (கிலரப் ஃப்ரூட் ெோறு மற்றும் செவி ் 

ஆரஞ்சுகள்) பயன்படுை்துவதை நிறுை்ை லவண்டும்.  



பிற்லெரக்்தக B-இ ் முழு MAP லெரப்்பு மற்றும் வி க்கை் ைகுதிகளும் 

இருக்கின்றன. சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவர ்இரண்டு விைை் 

ைகுதிகதளயும் போரக்்க விரும்புவோர.் 

4. லே ோண்மே செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்டத்தி ் ஒரு ல ோயோளிக்கு 

எவ்வளவு கோ ே் ல ோனோஃபோரன்ிப் மூ ே் சிகிெம்ெயளிக்க 

முடியுே்? 

 நீங்கள் சிகிெத்ெதய நிறுை்திக்சகோள்ள முடிவுசெய்யும் வதர அ ் து 

ல ோனோஃபோரன்ிப்-க்கு ஒப்புை ் அளிக்கப்படட்ு அது உங்கள் நோட்டி ் 

வணிக ரீதியோகக் கிதடக்கும் வதர Eiger ல ோனோஃபோரன்ிப்-க்கு Clinigen 

மூ ம் சைோடரந்்து அணுக ் அளிக்கும். ல ோனோஃபோரன்ிப் வணிக 

ரீதியோகக் கிதடக்கை் சைோடங்கியதும், உங்களோ ் அதை 

உங்களுதடய/உங்கள் குழந்தையின் சிகிெத்ெயளிக்கும் 

மருை்துவரிடம் ஒரு பரிந்துதரெ ்சீடட்ு வோங்குவைன் மூ ம் அதைப் 

சபற முடியும். 

5. திட்டத்தின்லபோது ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐப் சபற்றுெ ்செ ்   ோன் 

எத்தமன முமற என் ேருத்துவரிடே் செ ்  லவண்டியிருக்குே்? 

 நீங்கள் அ ் து உங்கள் கவனிப்போளர,் சிகிெத்ெயளிக்கும் 

மருை்துவரிடமிருந்து குதறந்ைது 4 மோைங்களுக்கு ஒருமுதற 

ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐப் சபற்றுெ ்செ ் ை் திட்டமிட லவண்டும்.  

6. MAP-இ ் பங்லகற்க சவற்றிகரேோகப் பதிவு செய்துசகோண்ட பின்பு 

 ோன் எப்படி ல ோனோஃபோரன்ிப் தீர் ்துலபோனதுே் அமத மீண்டுே் 

சதோடர் ்து சபறுவது? 

 சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவர,் Clinigen வழங்கும் ஓர ்இதணயவழி 

அதமப்பின் மூ ம் ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ ஆரட்ர ்செய்வோர.் 

ல ோனோஃபோரன்ிப் உங்கள் மருை்துவருக்கு அனுப்பப்படும். அதை 

நீங்கள்/உங்கள் கவனிப்போளர ்வழக்கமோக அவரது அலுவ கை்தி ் 

சபற்றுக்சகோள்ள ோம்.  

7. என் ேருத்துவர் எப்படி MAP-இ ் பங்லகற்கப் பதிவு 

செய்துசகோள்வோர்? 

 உங்கள் சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவர ்Clinigen-ஐ +44 (0) 1932 824123 

என்ற சைோத லபசி எண்ணி ் அதழை்து அ ் து 

medicineaccess@clinigengroup.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெ ் 

அனுப்பிப் பதிவு செய்துசகோள்வோர.் உங்கள் சிகிெத்ெயளிக்கும் 

மருை்துவரை்ோன் MAP-இ ் பங்லகற்க உங்கதளப் பதிவுசெய்ய முடியும். 
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MAP-இ ் பங்லகற்கப் பதிவுசெய்வது சைோடரப்ோக லநோயோளிகலளோ 

கவனிப்போளரக்லளோ Clinigen-ஐை் சைோடரப்ு சகோள்ளக் கூடோது. 

8. ல ோனோஃபோரன்ிப்-உடன் சதோடர்புள்ள பக்கவிமளவுகள் 

சதோடர்போகத் தகவ ்கள் அளித்து அ ் து ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐ 

எடுத்துக்சகோள்ளுே் கோ த்தி ்  ோன் லகள்விகள் லகடக் 

விருே்பினோ ் யோர் உதவுவோரக்ள்? 

 உங்கள் சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவர ்உங்கள் பக்கவிதளவுகதள 

லம ோண்தம செய்வோர.் உங்கள் மருை்துவர ்ஏலைனும் லகள்விகள் 

லகடக் விரும்பினோ ், அவர ்ProgeriaMA@eigerbio.com என்ற முகவரிக்கு 

மின்னஞ்ெ ் அனுப்பி Eiger-இன் மருை்துவ விவகோரங்கள் துதறதயை் 

சைோடரப்ு சகோள்ள ோம். உங்கள் மருை்துவர ்அவரது சைோடரப்ுை் 

ைகவ ்கதள அந்ை மின்னஞ்ெலி ் அளிக்கும்படி 

லகடட்ுக்சகோள்ளப்படுவோர.் லகள்விகளுக்கு மின்னஞ்ெ ் மூ ம் 

பதி ளிக்க முடியோது என்றோ ் Eiger சைோத லபசியி ் அதழக்க இது 

உைவும்.  

9. ஒரு தீவிரேோன போதகேோன  ிகழ்வு ஏற்பட்டோ ் யோமரத் சதோடர்பு 

சகோள்ள லவண்டுே்? 

 ல ோனோஃபோரன்ிப்-இன் பயன்போடு சைோடரப்ோக ஏற்படும் தீவிரமோன 

போைகமோன நிகழ்வுகதள உள்ளூர ்சுகோைோர ஆதணயை ்

லைதவப்போடுகளின்படி சைரிவிக்கும் சபோறுப்தப லநோயோளியும் 

மருை்துவரும் தகயோள லவண்டும். 

 Novella என்ற நிறுவனம்ைோன் MAP-இ ் பங்லகற்பைற்கோன எ ் ோ 

போதுகோப்புை் சைரிவிப்புெ ்லெதவகதளயும் வழங்குகிறது. எனலவ, 

தீவிரமோன போைகமோன நிகழ்வுகள் (Serious Adverse Events, SAE-கள்) Cliniport 

அதமப்பி ் கிதடக்கும் Novella SAE சைரிவிப்புப் படிவை்தைப் 

பயன்படுை்திை் சைரிவிக்கப்பட லவண்டும். மருை்துவரக்ள் Cliniport 

அதமப்பி ் இருக்கும் உ களோவிய சைோத லபசி எண்களின் 

சைோகுப்தபப் பயன்படுை்தி லநரடியோக Novella-தவயும் 

அதழக்கக்கூடும். 

 எந்ை விைமோன போைகமோன நிகழ்வும் Clinigen-இடம் சைரிவிக்கப்படக் 

கூடோது.  

10. ல ோனோஃபோரன்ிப் லே ோண்மே செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்டே் 

சதோடர்போக  ோன் கூடுத ் லகள்விகள் லகடக் விருே்பினோ ் 

யோருடன் லபசுவது? 



 லநோயோளிகள் அ ் து கவனிப்போளரக்ள் எப்லபோதுலம முைலி ் ைங்கள் 

மருை்துவரக்ளிடம் லகள்விகள் லகட்பதி ் சைோடங்க லவண்டும். 

உங்களுதடய/உங்கள் குழந்தையின் மருை்துவரோ ் லகள்விக்கு 

பதி ளிக்க இய ோவிட்டோ ், அந்ை மருை்துவர ்Clinigen-இன் மருந்து 

அணுக ் குழுதவ +44 (0) 1932 824123 என்ற சைோத லபசி எண்ணி ் 

அ ் து medicineaccess@clinigengroup.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெ ் 

அனுப்பிை் சைோடரப்ு சகோள்ள ோம். அந்ை மருை்துவர ்Eiger-க்கு 

ProgeriaMA@eigerbio.com என்ற முகவரியிலும் மின்னஞ்ெ ் அனுப்ப ோம். 

லநோயோளிகலளோ கவனிப்போளரக்லளோ Clinigen-ஐை் சைோடரப்ு சகோள்ளக் 

கூடோது. அைற்கு பதி ோக, லநோயோளிகளும் கவனிப்போளரக்ளும் The 

Progeria Research Foundation-ஐ 978-535-2594 என்ற சைோத லபசி எண்ணி ் 

அ ் து info@progeriaresearch.org என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெ ் அனுப்பி 

மடட்ுலம சைோடரப்ு சகோள்ள லவண்டும்.  

  

mailto:medicineaccess@clinigengroup.com


பிற்லெரக்்மக A 

 ோடட்ு லே ோண்மே செய்யப்பட்ட அணுக ் திட்ட  ி வரே் 

இந்ைப் பட்டிய ்களி ் எதிலும் உங்கள் ெம்பந்ைப்பட்ட நோடு இ ்த  

என்றோ ் The Progeria Research Foundation-ஐ 978-535-2594 என்ற சைோத லபசி 

எண்ணி ் அ ் து info@progeriaresearch.org என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெ ் 

அனுப்பிை் சைோடரப்ு சகோள்ளுங்கள். 

ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP கிமடக்குே்  ோடுகள் ஜூன் 2019 

ஆம் அசமரிக்கோ  ஆம் கஸோக்ஸ்ைோன் 

ஆம் அ ்ஜீரியோ  ஆம் சமக்சிலகோ 

ஆம் அரச்ஜன்டீனோ  ஆம் நமீபியோ 

ஆம் ஆஸ்திலரலியோ  ஆம் ஒமோன் 

ஆம் பங்களோலைஷ்  ஆம் போகிஸ்ைோன் 

ஆம் பிலரசி ்  ஆம் லபோரெ்ச்ுக ் 

ஆம் கனடோ  ஆம் ரஷ்யோ 

ஆம் சீனோ  ஆம் செரப்ியோ 

ஆம் சகோ ம்பியோ  ஆம் சைன்னோப்பிரிக்கோ 

ஆம் சடன்மோரக்்  ஆம் சைன்சகோரியோ 

ஆம் சடோமினிகன் குடியரசு  ஆம் ஸ்சபயின் 

ஆம் பிரோன்ஸ்  ஆம் ஸ்வீடன் 

ஆம் இந்தியோ  ஆம் உக்சரய்ன் 

ஆம் இந்லைோலனசியோ  ஆம் பிரிட்டன் 

ஆம் இஸ்லர ்    

 

ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP கிமடக்கப்லபோகுே்  ோடுகள்* 

சப ்ஜியம்  பிலிப்தபன்ஸ் 

எகிப்து  லபோ ந்து 

சஜரம்னி  ெவூதி அலரபியோ 

ஈரோக்  தைவோன் 

இை்ைோலி  துருக்கி 

ஜப்போன்   

*இந்ை நோடுகளி ் MAP ெரியோக எப்லபோது கிதடக்கும் என்பது அறியப்படவி ்த . 

நீங்கள்/உங்கள் குழந்தை இந்ை நோடுகளி ் ஒன்தறெ ்லெரந்்ைவர ்என்றோ ், 



உங்களுக்கு/உங்கள் குழந்தைக்கு ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP-இ ் பங்லகற்பதி ் ஆரவ்ம் 

இருந்ைோ ், The Progeria Research Foundation-ஐை ்சைோடரப்ு சகோள்ளுங்கள். 

 

ல ோனோஃபோரன்ிப் MAP இ ்த  ோடுகளி ் கிமடக்கோது** 

லஹோண்டுரோஸ்  ைஜிக்கிஸ்ைோன் 

லிபியோ  ைோன்ெோனியோ 

லநபோளம்  லடோலகோ 

போ ஸ்தீன்-கோஸோ   

இ ங்தக   

சுரினோம்   

**இது முழுதமயோன பட்டிய ோக இ ் ோதிருக்க ோம். நீங்கள்/உங்கள் குழந்தை இந்ை 

நோடுகளி ் ஒன்தறெ ்லெரந்்ைவர ்என்றோ ், HGPS அ ் து PL-களுக்கோக 

ல ோனோஃபோரன்ிப்-ஐப் சபற விரும்பினோ ், The Progeria Research Foundation-ஐை ்சைோடரப்ு 

சகோள்ளுங்கள். 

  



 

பிற்லெரக்்மக B 

லெர்ப்பு ேற்றுே் வி க்கத் தகுதிகள் 

இந்ைப் பகுதியி ் மருை்துவெ ்செோற்கள் பயன்படுை்ைப்படட்ுள்ளன. இது 

முைன்தமயோக நீங்கள் உங்களுதடய/உங்கள் குழந்தையின் உள்ளூர ்

மருை்துவருடன் சைோடரப்ுறுை்ை இயலும் வதகயி ் எழுைப்படட்ுள்ளது. 

லெர்ப்புத் தகுதிகள் 

திட்டை்தி ் பதிவு செய்யப்படை் ைகுதியுள்ளவரக்ளோக இருக்க 

லநோயோளிகள் பின்வரும் லெரப்்புை் ைகுதிகள் அதனை்துக்கும் சபோருந்ை 

லவண்டும். 

1. ைகுதிசபற்ற ஒரு மருை்துவரோ ் லநோயறிை ் லெோைதனயி ் HGPS 

அ ் து ப்லரோசஜரோய்டு  ோமிலனோபதி கண்டறியப்படுை ் (Gordon 

et al, 2015 மற்றும் Meredith et al, 2008-இ ் விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி 

சபோதுவோன ஃசபலனோதடப்பின் அடிப்பதடயி ்). மரபணுவிய ் 

பரிலெோைதனயி ் உறுதிப்படுை்ைப்படுை ் விரும்பை்ைக்கது, 

ஆனோ ் அவசியம் இ ்த . 

2. லநோயோளி 12 மோைங்களுக்கு லமற்படட் வயதைக் சகோண்டவர ்

3. லநோயோளிகளுக்கு அவரக்ளது வயதுக்கு SGPT (ALT) மற்றும் SGOT (AST) 

ெோைோரண நித யின் லம ் எ ்த யி ் ≤5 மடங்கு என்ற 

வதரயதறப்படி லபோதுமோன க ்லீர ் செய ்போடு இருக்க 

லவண்டும் 

4. எந்ைை் திட்டெ ்செய ்முதறகளுக்கும் முன்பு சபற்லறோரின் அ ் து 

கோப்போளரக்ளின் தகசயோப்பமிடப்பட்ட அறிந்ைளிக்கப்பட்ட 

ஒப்புை ்/ெம்மைம் சபறப்பட லவண்டும்  

 

வி க்கத் தகுதிகள் 

பின்வரும் ைகுதிகளி ் எதுவுே் உள்ள சபற்லறோர,் திட்டை்திலிருந்து 

வி க்கிதவக்கப்படுவோரக்ள்: 

1. லநோயோளிகள் CYP3A4-இன் மிைமோன அ ் து வலுவோன 

தூண்டிகளோக அ ் து ைணிப்பிகளோக அ ் து கூருணரவ்ுள்ள 

CYP3A ெப்ஸ்ட்லரடக்ளோக (இவற்றின் பட்டிய ் அறிந்ைளிக்கப்பட்ட 

ஒப்புைலி ் ைரப்படட்ுள்ளது) அறியப்படும் மருந்துகதளலயோ 

உணவுகதளலயோ எடுை்துக்சகோள்ளக் கூடோது. 



2. லநோயோளிகள் குறுகிய சிகிெத்ெமுதற அவகோெம் சகோண்ட ஒரு P-

gp ெப்ஸ்ட்லரட்டோன டிஜோக்சிதன (digoxin) எடுை்துக்சகோண்டிருக்கக் 

கூடோது. 

3. லநோயோளிகளுக்குக் கடட்ுப்படுை்ைப்படோை சைோற்று எதுவும் இருக்கக் 

கூடோது.  

4. லநோயோளிகளுக்கு சவளிப்பதடயோன க ்லீர ் லகோளோறு எதுவும் 

இருக்கக் கூடோது.  

5. சிகிெத்ெயளிக்கும் மருை்துவரின் கருை்துப்படி திட்டை்தி ் 

லநோயோளிகள் போதுகோப்போகப் பங்லகற்பதைை் ைடுக்கக்கூடிய 

செயலூக்கமுள்ள, மருை்துவ ரீதியோக முக்கியை்துவமுள்ள மருை்துவ 

நித  எதுவும் லநோயோளிகளுக்கு இருக்கக் கூடோது. 

6. மருந்துெ ்லெரம்ை்தி ் உள்ள எந்ைக் க ப்பிகளி ் எைனோலும், 

அறியப்பட்ட அ ் து ெந்லைகிக்கப்படும் மிதகயுணரவ்ு எதுவும் 

லநோயோளிகளுக்கு இருக்கக் கூடோது. 

7. சிகிெத்ெமுதறதயப் சபறும் கோ ை்தி ் லநோயோளிகள் கரப்்பமோக 

இருக்கக் கூடோது அ ் து ைோய்ப்போலூட்டக் கூடோது அ ் து 

கரப்்பமோகை் திட்டமிடக் கூடோது. 

 


