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 ) الخاص بلونافارنیب MAPبرنامج الوصول الُمدار ( 
 المعلومات، واألسئلة، واألجوبة 

 للمرضى، ومقدمي الرعایة، واألطباء 
 

) للمرضى  MAP، الشركة الُمصنّعة لعقار لونافارنیب، برنامج الوصول الُمدار (Eiger BioPharmaceuticalsترعى 
الموافقة بعد على الدواء فیھا للتوزیع التجاري. یھدف برنامج الوصول الُمدار ھذا إلى السماح المؤھلین في الدول التي لم تتم 

أو البروجیریا) أو اعتالل  HGPSجیلفورد (-للمرضى المؤھلین الذین یعانون من متالزمة الشیخوخة المبكرة ھتشینسون
لحصول على العالج باستخدام لونافارنیب. سیكون ) باPDPLالصفائح النوویة الشائخة مبكًرا الناتج عن نقص المعالجة (

جیلفورد -برنامج الوصول الُمدار متاًحا للمرضى المؤھلین الذین یعانون من متالزمة الشیخوخة المبكرة ھتشینسون
)HGPS) أو اعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا الناتج عن نقص المعالجة (PDPL :في الفئات الُموضَّحة أدناه ( 

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

 ) أولئك الذین تناولوا عقار لونافارنیب من قبل ولكنھم ال یتناولونھ حالیًا ولم یعد بإمكانھم الوصول إلى الدواء؛2

بلونافارنیب عند االنتھاء من مشاركتھم ) أولئك الذین تناولوا لونافارنیب كجزء من تجربة سریریة ویودون مواصلة العالج  3
في التجربة السریریة. إذا كنت أنت/طفلك تشارك حالیًا في التجربة في مستشفى بوسطن لألطفال وكنت أنت/طفلك في الجزء 

الذي یتضمن العقار یفیرولیموس من الدراسة، فستتاح لك الفرصة لتلقي لونافارنیب من خالل برنامج الوصول الُمدار بعد 
نتھاء التجربة. إذا كنت أنت/طفلك في دراسة التوسع للتجربة في مستشفى بوسطن لألطفال، وتتناول حالیًا لونافارنیب فقط، ا 

 فستنتقل أنت/طفلك إلى برنامج الوصول الُمدار. سیتم التخطیط لالنتقال بعنایة بحیث یظل تزوید العقار ثابتًا.

) تحت اسم العالمة FDAافارنیب من قِبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة ( ، تمت الموافقة على عقار لون2020في نوفمبر 
 ملغ. فیما یلي مؤشرات االستخدام الرسمیة:  75ملغ و 50التجاریة كبسوالت زوكینفي 

 وأكثر:  2م BSA (0.39شھًرا أو أكثر وتبلغ مساحة سطح الجسم ( 12یُوصف زوكینفي للمرضى الذین تبلغ أعمارھم 

 )HGPSجیلفورد (-الوفاة في متالزمة الشیخوخة المبكرة ھتشینسون  للحد من خطر •
 لعالج اعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا الناتج عن نقص المعالجة إما عن طریق: •
o  طفرة جینLMNA متغایر الزیجوت مع تراكم بروتین شبیھ بالبروجرین 
o  طفراتZMPSTE24  متماثلة الزیجوت أو مركب متغایر الزیجوت 

 یُوصف زوكینفي لعالج متالزمات البروجیرید األخرى أو عالج اعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا بكفاءة. وبناًء  ال
 على آلیة عملھ، ال یُتوقع أن یكون زوكینفي فعاالً في ھذه الحاالت.

 

لونافارنیب حالیًا عالًجا تجریبیًا لمتالزمة )، یعتبر عقار FDAعلى الرغم من موافقة إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (
جیلفورد واعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا الناتج عن نقص المعالجة من قِبل بعض -الشیخوخة المبكرة ھتشینسون

.  الدول. وھذا یعني أنھ خارج الوالیات المتحدة ال یمكنك الذھاب إلى صیدلیة محلیة بوصفة طبیة والحصول على المنتج
جیلفورد واعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا المؤھلین المقیمین -بالنسبة لمرضى متالزمة الشیخوخة المبكرة ھتشینسون

في بلد یسمح بتقدیم برنامج الوصول الُمدار الخاص بعقار لونافارنیب، ستكون ھذه ھي الوسیلة الوحیدة للحصول على العقار،  
تشارك في دراسة مستشفى بوسطن لألطفال والتي تشمل عقار لونافارنیب. سیظل برنامج   إال إذا كنت أنت/طفلك ال تزال

الوصول الُمدار الخاص بعقار لونافارنیب تشغیلیًا حتى یتوفر التزوید التجاري لعقار لونافارنیب لعالج متالزمة الشیخوخة 
ناتج عن نقص المعالجة في بلدك. إذا حدث تغیًرا في  جیلفورد واعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا ال-المبكرة ھتشینسون

 األمور، فسیتم إخطار جمیع المشاركین في برنامج الوصول الُمدار.

 تتضمن الصفحات التالیة قائمة باألسئلة واإلجابات والملحقین أ وب.
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 األسئلة واإلجابات 

 )؟MAPما ھو برنامج الوصول الُمدار ( .1

المدار المریض المؤھل الذي یعاني من حالة تھدد حیاتھ من الحصول على دواء لم تتم الموافقة  یمّكن برنامج الوصول  •
 علیھ للبیع التجاري بعد من قِبل السلطة التنظیمیة في بلده. ال یمكن تقدیم البرنامج إال من قِبل جھة تصنیع الدواء.

 ول الُمدار الخاص بلونافارنیب؟ما الذي یجب علّي فعلھ حتى یتم النظر في إدراجي في برنامج الوص .2

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

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

النوویة الشائخة مبكًرا الناتج عن نقص المعالجة. سیتم تقدیم معلومات مھمة للطبیب المعالج عند تسجیلھ في برنامج  
 ونافارنیب. الوصول الُمدار الخاص بل

شركة ذات خبرة عالیة تسمى كلینیجین لمساعدة طبیبك المحلي على   Eiger BioPharmaceuticalsتستخدم شركة  •
 نقلك أنت/طفلك إلى برنامج الوصول الُمدار. كما ستشرف كلینیجین على البرنامج بشكٍل مستمر.

كمال التسجیل من قِبل الطبیب المحلي. یتم الطبیب مسؤول عن تسجیل نفسھ وتسجیلك أنت/طفلك لدى كلینیجین. یجب إ •
 ذلك عن طریق االتصال بكلینیجین. ال یمكن لألسر/المرضى تسجیل أنفسھم.

 یضمن الطبیب المعالج أن لدى كلینیجین كل المعلومات المناسبة الضروریة لكي یتم توزیع لونافارنیب بشكٍل مناسب.  •
استیفاء المریض لمعاییر البرنامج، یطلب الطبیب الذي یعالج الطفل  بعد التسجیل الناجح من قِبل الطبیب والتأكد من  •

 لونافارنیب من كلینیجین. 
یتم تسلیم عقار لونافارنیب إلى صیدلیة عیادة/مستشفى الطبیب المحلي. یمكن أن یطلب الطبیب المعالج لونافارنیب قبل نفاد   •

م الطبیب بطلب لونافارنیب قبل شھر واحد على األقل من  أسابیع. في حالة عدم قیا   6إمدادات المریض من لونافارنیب بـ  
التاریخ المتوقع النتھاء تزوید العقار، سیتم إرسال تذكیر عبر البرید اإللكتروني إلى الطبیب لتسریع إعادة الطلب. تحتوي كل  

 برنامج الوصول الُمدار. أشھر. إذا تغیر ھذا، فسیتم إخطار جمیع المشاركین في    4شحنة من لونافارنیب على إمدادات لمدة  
 سیقوم الطبیب عندئذ بتوزیع العقار لك/لطفلك.  •
ال تسمح جمیع البلدان بتقدیم برامج الوصول الُمدارة إلى سكانھا. یتضمن الملحق أ قائمة بالدول وحالة برنامج الوصول   •

الُمدار الخاص بلونافارنیب لدیھا. إذا لم یكن البلد الذي تقیم فیھ أنت/طفلك موجوًدا على القائمة، فقد یظل برنامج الوصول  
أو    2594-535-978یُرجى االتصال بمؤسسة دراسة الشیخوخة المبكرة على الرقم  الُمدار ممكنًا. في ھذه الحالة، 

بفریق  . بالمقابل، یمكن للطبیب المعالج االتصالinfo@progeriaresearch.orgإرسال رسالة برید إلكتروني إلى 
أو عن طریق البرید اإللكتروني   824123 1932 (0) 44+الحصول على الدواء في كلینیجین على 

medicineaccess@clinigengroup.com . 

 ما المطلوب للتأھل لبرنامج الوصول الُمدار؟ .3

 شھًرا على األقل وأن تفي بجمیع المعاییر التالیة:   12الُمدار، یجب أن یكون عمرك/عمر طفلك  لتكون مؤھالً لبرنامج الوصول  

جیلفورد (البروجیریا) أو  -بمتالزمة الشیخوخة المبكرة ھتشینسوناختبار جیني لتأكید تشخیص اإلصابة إما  .1
 اعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا الناتج عن نقص المعالجة. 

 للتأكد من أن الكبد والِكلیتین لدیك/لدى طفلك قادرون على معالجة لونافارنیب بشكٍل صحیح. اختبارات دم  .2

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

 سن اإلنجاب.اختبار حمل سلبي النتیجة إذا كنِت أنِت/طفلتك أنثى في  .4

mailto:medicineaccess@clinigengroup.com
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ال یمكن تناول بعض األدویة وبعض األطعمة أثناء تناولك أنت/طفلك لونافارنیب. سیناقش طبیبك ھذه األمور  .5
یجب عدم  قویة أو متوسطة.  CYP3Aمع مثبطات أو محفزات معك. یجب أال تستخدم عقار لونافارنیب 

ستاتینات أتورفاستاتین أو نافارنیب مع استخدام عقار لونافارنیب مع میدازوالم. یجب عدم استخدام عقار لو
یمكن لھذه األدویة تغییر أیض لونافارنیب. تحدَّث مع طبیبك حول األدویة التي تفي لوفاستاتین أو سیمفاستاتین. 

 بأيٍ من ھذه المعاییر.

أخبر الطبیب المعالج عن جمیع األدویة والعالجات العشبیة التي تتناولھا. قد تصنف بعض األدویة  . أ
. ھذا یعني أنھا قد تغیر أیض  CYP3Aالجات العشبیة على أنھا مثبطات أو محفزات والع

لونافارنیب. یجب على األشخاص الذین یتناولون عقار لونافارنیب التوقف عن استخدام العالجات 
أو تحفزه.  CYP3Aالعشبیة واألدویة واألطعمة (عصیر الجریب فروت وبرتقال إشبیلیة) التي تُثبّط 

طالع على معلومات الوصفة الطبیة الكاملة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء على  یُرجى اال
www.zokinvy.com . 

یجب أال یتناول المرضى الذین یتناولون عقار لونافارنیب میدازوالم. إذا كانت ھناك حاجة إلجراء  .ب
یوًما قبل  14-10جراحي حیث سیتم استخدام میدازوالم، فتوقف عن استخدام لونافارنیب مؤقتًا لمدة 
ت الوصفة الطبیة تناول میدازوالم وبعده بیومین أثناء اإلجراء الجراحي. یُرجى االطالع على معلوما

 . www.zokinvy.comعلى الكاملة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء 

 سیمفاستاتین.یجب أال یتناول المرضى الذین یتناولون عقار لونافارنیب أتورفاستاتین أو لوفاستاتین أو  .ج

یتضمن الملحق ب معاییر األھلیة وعدم األھلیة الكاملة لبرنامج الوصول الُمدار. سیرغب الطبیب المعالج برؤیة كلتا 
 المجموعتین من المعاییر. 

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

ول على عقار لونافارنیب من خالل كلینیجین حتى یكون الدواء متاًحا بشكل عام أو حتى  إتاحة الحص  Eigerستواصل  •
تقرر التوقف عن العالج أو حتى یتم اعتماد عقار لونافارنیب من قِبل ھیئة تنظیمیة في بلدك وإتاحتھ تجاریًا فیھا. بمجرد 

ول على وصفة طبیة من الطبیب الذي یعالجك  توفر عقار لونافارنیب تجاریًا، ستتمكن من الحصول علیھ من خالل الحص
على قدرتھا   Eigerأنت/طفلك. قد تؤدي بعض الظروف غیر المعروفة إلى تغییرات في برنامج الوصول الُمدار. تحافظ 

ت  على تغییر برنامج الوصول الُمدار في أي وقت. إذا تم تغییر البرنامج، فسیتم إعالم األطباء الُمسّجلین بالتغییر/التغییرا
 وسیسھلون التواصل مع المریض أو الوصّي القانوني علیھ. 

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

أشھر تقریبًا ما لم یتم   4یجب أن تخطط أنت أو مقدم الرعایة المتابع لك ألخذ عقار لونافارنیب من الطبیب المعالج كل  •
 إبالغك بخالف ذلك. 

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

سیقوم الطبیب المعالج بتقدیم طلب للحصول على لونافارنیب من خالل نظام عبر اإلنترنت تقدمھ كلینیجین. سیتم شحن  •
 عادةً أن تأخذه أنت/مقدم الرعایة المتابع لك من ھذا المكان. عقار لونافارنیب إلى المستشفى المحدد لطبیبك ویمكن 

https://www.zokinvy.com/pdf/ZOKINVY_US_PRESCRIBING_INFORMATION.pdf
https://www.zokinvy.com/pdf/ZOKINVY_US_PRESCRIBING_INFORMATION.pdf
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َمن سیساعد في المعلومات المتعلقة باآلثار الجانبیة المرتبطة بلونافارنیب أو إذا كانت لدي أسئلة أثناء تناول عقار   .7
 لونافارنیب؟

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

من االتصال إذا لم یكن باإلمكان اإلجابة عن   Eigerإللكتروني. سیمكن ھذا معلومات االتصال الخاصة بھ في البرید ا
 السؤال/األسئلة بالبرید اإللكتروني.

 في حال حدوث أثر عكسي خطیر، او أي أثر عكسي بمن یجب االتصال؟  .8

المرتبطة باستخدام عقار  یتحمل المریض والطبیب مسؤولیة اإلبالغ عن ِكال اآلثار العكسیة الخطیرة واآلثار العكسیة  •
 لونافارنیب وفقًا لمتطلبات السلطة الصحیة المحلیة. 

) ھي الشركة التي تقدم جمیع خدمات تقاریر السالمة لبرنامج الوصول الُمدار. على ھذا النحو، یجب  IQVIAإیكویفیا ( •
غ عن اآلثار العكسیة الخطیرة ) وأي آثار عكسیة باستخدام نموذج اإلبالSAEsاإلبالغ عن اآلثار العكسیّة الخطیرة (

) والمتاح على نظام كلینیبورت. یمكن لألطباء أیًضا االتصال بإیكویفیا مباشرةً  IQVIA SAEالخاص بإیكویفیا (
ن في نظام كلینیبورت.   باستخدام رقم الھاتف العالمي الُمَضمَّ

 عن اآلثار العكسیة الخطیرة وأي آثار عكسیة. فقطیجب إبالغ إیكویفیا  •

 عن اآلثار العكسیة الخطیرة وأي آثار عكسیة. فقطإبالغ كلینیجین یجب  •

 مع من أتحدث إذا كانت لدي أسئلة إضافیة بخصوص برنامج الوصول الُمدار الخاص بلونافارنیب؟ .9

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

  .medicineaccess@clinigengroup.comأو عن طریق البرید اإللكتروني  824123 1932 (0) 44+
ینبغي على  ال . ProgeriaMA@eigerbio.comعلى  Eigerإلى  یمكن للطبیب أیًضا إرسال برید إلكتروني

  االتصال بكلینیجین. بدالً من ذلك، یجب على المرضى ومقدمي الرعایة فقط االتصالالمرضى أو مقدمي الرعایة  
أو عن طریق إرسال رسالة برید إلكتروني إلى   2594-535-978بمؤسسة دراسة الشیخوخة المبكرة على الرقم 

info@progeriaresearch.org . 
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 الُمدار الخاص بالدول حالة برنامج الوصول 

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

 2021الدول المتاح بھا برنامج الوصول الُمدار الخاص بعقار لونافارنیب مارس 
 كازاخستان  الجزائر 

 لوكسمبورغ   األرجنتین 
 مالیزیا   أسترالیا

 المكسیك   بنجالدیش 
 نامیبیا   البرازیل 

 عمان  بلجیكا 
 باكستان   كندا

 الفلبین  الصین 
 بولندا  كولومبیا 
 البرتغال  الدنمارك

 روسیا   جمھوریة الدومنیكان
 المملكة العربیة السعودیة   مصر

 صربیا  فرنسا*
 جنوب أفریقیا   ألمانیا 
 كوریا الجنوبیة  الھند

 إسبانیا   إندونیسیا 
 السوید  العراق
 تایوان  أیرلندا

 تایالند   إسرائیل
 تركیا   إیطالیا*
 أوكرانیا   الیابان

 االعتبار. *قد توجد برامج حكومیة منفصلة في ھذه الدول. في حالة عدم توفر ھذه البرامج الحكومیة، یمكن النظر في وضع برنامج الوصول الُمدار في  

 

 یتوفر فیھا برنامج الوصول الُمدار الخاص بلونافارنیب**  لنالبلدان التي 
 سیریالنكا   ھندوراس

 سورینام   إیران 
 تاجیكستان  لیبیا 

 تنزانیا   نیبال 
 توجو   غزة-فلسطین

، فیُرجى االتصال  PLsأو   HGPS**قد ال تكون ھذه قائمة شاملة. إذا كنت أنت/طفلك من إحدى ھذه البلدان وترید الحصول على لونافارنیب لـ 
  بمؤسسة دراسة الشیخوخة المبكرة. 
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 معاییر األھلیة وعدم األھلیة 

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

 معاییر األھلیة
 یجب على المرضى استیفاء كل معاییر األھلیة التالیة لالنضمام إلى البرنامج. 

 شھًرا أو أكثر. 12عمر المریض  .1
جیلفورد أو -یجب أن یخضع المریض الختبار جیني یؤكد تشخیص إصابتھ إما بمتالزمة الشیخوخة المبكرة ھتشینسون  .2

متغایر الزیجوت   LMNAاعتالل الصفائح النوویة الشائخة مبكًرا الناتج عن نقص المعالجة (نقص معالجة طفرة جین  
 اثلة الزیجوت أو مركب متغایر الزیجوت).متم   ZMPSTE24مع تراكم بروتین شبیھ بالبروجیرین أو طفرات  

  AST≥ (5( SGOT) وSGPT )ALTیجب أن تكون وظائف الكبد لدى المرضى كافیة على النحو المحدد في   .3
 مرات من الحد األعلى من المعدل الطبیعي للعمر.

 بل أي إجراءات للبرنامج. یجب الحصول على موافقة مستنیرة/إقرار موّقعة من الوالد (الوالدین) أو الوصّي (األوصیاء) ق  .4
 یجب أن تخضع المریضات اإلناث في سن اإلنجاب أو النشیطات جنسًیا الختبار حمل قبل بدء تناول عقار لونافارنیب. .5

 معاییر عدم األھلیة
 من المعاییر التالیة من البرنامج:  أیًاسیتم استبعاد المرضى الذین تنطبق علیھم 

 عدوى غیر خاضعة للسیطرة.یجب أال یكون لدى المرضى أي  .1
یجب أال یكون لدى المرضى حالة طبیة نشطة ذات صلة سریریة والتي یرى الطبیب المعالج أنھا تمنعھم من  .2

 المشاركة بأمان في البرنامج.
 یجب أال یكون لدى المرضى فرط حساسیة معروف أو مشتبھ بھ ألي من السواغات المشمولة في التركیبة. .3
 ات حوامل أو ترضعن إرضاًعا طبیعیًا أو تخططن للحمل أثناء العالج.یجب أال تكون المریض .4
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