
   

   
 

 

מכל העולם והילדים שלנו שונים בגילם וביכולות שלהם.  מגיעותברוכים הבאים לקבוצה שלנו! המשפחות בקבוצה 

הקבוצה היא למעשה רשת חברתית של משפחות שכל הזמן לומדות זו מזו. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו 

 ומקווים שהקבוצה תעזור לכם כפי שהיא עוזרת למשפחות אחרות.

 PPP2R5D מוטציות בגן

-להפרעות נוירו מותגורכסמונת של ג'ורדן", תוארו ת, שלאחרונה נקראות "הPPP2R5D  בגןמוטציות 

אוטיזם, מוגבלות שכלית, הפרעות התנהגות והתקפים אפילפטיים. כל עיכוב התפתחותי, התפתחותיות כמו 

המוטציות שתוארו עד כה הינן מוטציות חדשות שהופיעו אצל הילדים ולא כאלו שהם ירשו מהוריהם. נכון להיום, 

עם זאת, ישנה הערכה כי קיימים  ילדים ובוגרים המאובחנים עם המוטציות האלו ברחבי העולם. 50 -ישנם פחות מ

רציות ידועות של אישנן כמה ו שאינם מאובחנים. PPP2R5Dאנשים עם המוטציות בגן  250,000 -בעולם כ

 ,Arg85*, E197Kהמוטציה בגן, שמבוססות על ההשפעה שיש למוטציה על תפקוד החלבון המקושר לגן: 

E198K, E200K, P201R, W207R, Q211P, D251A, D251H, E420K 

 המשפחות בקבוצה וללמוד על המחקר שלנו:מ חלקצפו בסרטון הבא כדי להכיר 

https://www.youtube.com/watch?v=tNUhvSLTK3M&app=desktop 

 :2018ו בהרצאתה של ד"ר וונדי צ'אנג, ראש צוות המחקר, מיולי צפ

https://vimeo.com/280301464 

 (Jordan’s Guardian Angelsעמותת "המלאכים של ג'ורדן" )

הן ההשלכות של התסמונת מובילה מחקר רחב היקף שמטרתו ללמוד מ Jordan’s Guardian Angelsעמותת 

גם למחלות אחרות כמו אלצהיימר,  ואף להביא לפריצות דרך משמעותיות שישנה אותן,רפואי ולחפש אחר טיפול 

 PPP2R5Dידי ג'וזף לאנג וקרויה על שם בתו, ג'ורדן. ג'ורדן אובחנה עם מוטציה בגן -. העמותה נוסדה עלסרטן ועוד

 www.jordansguardianangels.org  . תוכלו לקרוא עוד על העמותה באתר:2015 -ב

 אודות המחקר הרפואי

ידי דגימות דם שנאספו מילדי הקבוצה. צוות המחקר יבצע ניסויים -פיתוח תאי מוח שנעשה עלאנו בתהליך של 

שבהם יהיה שימוש במינון גבוה של תרופות, כמו גם שימוש בטכנולוגיית תלת מימד, על מנת להתחקות אחר 

ם או להמציא הפעולה הכושלת של החלבון שנגרמת כתוצאה מהמוטציה, וכך למצוא את הטיפול התרופתי המתאי

לשנה הראשונה של  דולר 1,500,000אשוני שלנו הוא טיפול תרופתי חדש שיהיה יעיל במצב הזה. התקציב הר

שנים  3דולר. מטרתינו היא שבתוך  12,000,000המחקר, כאשר התקציב הכולל לשלוש השנים הקרובות הוא 

 . PPP2R5Dבמוטציה בגן  תהיה לנו תרופה ניסיונית שניתן יהיה לבדוק את השפעתה על הלוקים

 impacts/-details-http://jordansguardianangels.org/researchתוכלו לקרוא עוד על המחקר כאן: 

 הצטרפות למחקר

 . התהליך המלא מפורט להלן:SimonsVIPמאגר הנתונים של על מנת להצטרף למחקר עליכם להצטרף ל

 simonsvipconnect.orgבלינק הבא:  SimonsVIP. ליצור חשבון במאגר 1

שאתם  18ועבור אחים / אחיות שהינם מתחת לגיל  PPP2R5Dליצור פרופילים עבור ילדך / ילדתך עם המוטציה בגן . 2

 מעוניינים שיקחו חלק במחקר.

 Simons VIP Connect -. לענות על השאלון שיש ב3

https://www.youtube.com/watch?v=tNUhvSLTK3M&app=desktop
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F280301464&h=AT0-2qhXH54mWAx6XhCczpjQULR3r3UHyF6r5Aa3ASOtQq-yKDpXCjN4gwFSfHIWfQZxRGDv0vI15c07UPehAYllUqi8dMYeTsWkthrr0oBZtyN_UxWzZLAejvrA6TBMbGdMAXb78dAM4y7VwtoaWniaStOFyWl--94JDodbb8RmMyp8Swt27bJ_yH1biavRgv7nCMKhfgUZeMSKk2MhCvv9Fk8ZXoErSuj1nBQqfON8pgBz98icQ5v0ZYUM00M9JhUeFfDcjEUAhN1u1j71Vk25oanNGDXAioD_OWBkyyRl8oVypvIORNAonVPGkw0gE_VHLRgccxlsCVPYAWLdyjb9BN9k2az8
http://www.jordansguardianangels.org/
http://jordansguardianangels.org/research-details-impacts/
https://www.simonsvipconnect.org/
https://www.simonsvipconnect.org/
https://www.simonsvipconnect.org/
https://www.simonsvipconnect.org/


   

   
 

 . למלא טפסי הסכמת השתתפות עבורכם ועבור ילדיכם המשתתפים במחקר.4

 את תוצאות הבדיקות הגנטיות של ילדכם / ילדתכם. Simons VIP -. לשלוח ל5

, תיצור איתכם קשר אשלי, מתאמת המידע של המחקר, לתיאום שיחת טלפון שבה 1-4ברגע שמילאתם את שלבים 

 Simons -תספרו לה על ההיסטוריה הרפואית וההתפתחותית של ילכם / ילדתכם. שליחת תוצאות הבדיקות הגנטיות ל

VIP  תצטרכו לשלוח אותן. אמנם לא תעכב את שיחת הטלפון הזו, אך אם ברצונכם להשתלב במחקר 

 מאגר הנתונים של המשפחות

על מנת לארגן את המידע והנתונים שמתקבלים מהמשפחות, אנחנו מנהלים מאגר נתונים מקוון. ניתן להצטרף 

 https://bit.ly/2CKn2Yuלמאגר על ידי מילוי השאלון הבא: 

תוכלו לתקשר עם המשפחות בקבוצה על ידי הצטרפות לקבוצת הפייסבוק הסגורה שלנו: 

https://www.facebook.com/groups/1505199039807478/ 

 MRI-ו EEGתוצאות בדיקות  תחשלי

, אנא שלחו אותם לד"ר גיידה מירזה, אשר מרכזת אותן לטובת המחקר. MRI-ו EEGאם יש ברשותכם תוצאות של בדיקות 

היא משתמשת בתוצאות האלו על מנת להבין טוב יותר את פעילות המוח, בעיקר כשמדובר בילד/ה עם התקפים 

אפילפטיים והפרעות בשינה. תוכלו לשלוח את התוצאות למתאמת המחקר שלה, ג'ורדן זייגר, למייל: 

brainresearch@seattlechildrens.org .וליידע אותה שהנכם חלק מהקבוצה 
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