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Carroll 2021 ناْسَين 5 ، / ليربإ  Professor Ed Wild ملقب

ينّاثلا 7، نوناك  / رياني يف  لصألا  يف  روشنم 
2011 Guiscardo Urso ةمجرت

ملعلا يف  ةنخاسلا  اياضقلاو  عيضاوملا  مهأ  يطغت  ةعئاش  ةلئسأ  تالاقم  نم  ةيرهش  ةلسلس  نمض  ىلوألا  ةلاقملا 
.نوتغنتنه ءاد  ءارو  نماكلا 

؟ نوتغنتنه ءاد  ببسي  يذلا  ام 

نم ريثكلا  وه  ةطاسبب  يوونلا  ضمحلاو  .صخشلل  (DNA) يوونلا ضمحلا  يف  ةرفط  نم  ( HD  ) نوتغنتنه ءاد  جتني 
ةيدرف تافصو ”  “ يف ًامظنم  يوونلا  ضمحلا  نوكيو  .ميلسلا  لكشلاب  هلمع  ىلع  ظافحلاو  كمسج  ءانبل  تاميلعتلا 
هبشأ وه  نيجلا  يف  ةرفط  ثودح  ةيئيزج .) ةلآ   ) دحاو نيتورب  جاتنإل  ةفصو  وه  اهنم  نيج  لكو  تانيج ، اهيلع  قلطي 
لكشلاب لمعت  تانيتورب ال  هنع  جتني  رخآلا  اهضعب  نكل  ةراض ، نوكت  ةيئالمإلا ال  ءاطخألا  ضعب  .يئالمإ  أطخ  ثودحب 

.ةراض نوكت  وأ  حيحصلا 

” نيتغنتنه  “ نيجب مويلا  فرعي  يذلاو  نيعم –  نيج  يف  نوتغنتنه  ءاد  ببست  يتلا  ةرفطلا  نييعت  مت  ماع 1993 ، يف 
ذنم 1993 نوتغنتنه  ةرفط  ةعيبطو  عقوم  ةفرعم  تحمس  دقو  . IT15 وأ  HD وأ  HTT راصتخالاب هيلإ  راشيو 

.ةرفطلا لمحي  صخشلا  ناك  اذإ  اّمع  فشكلاو  صحفلاب 

؟" CAG  “ راصتخا ريشي  اذام  ىلإ 

نم ةرركتم  ةيداع  ةعطقل  دادتما  ىهوةرفطلا  نم  يساسألا  عونلا  سفن  هيدل  نوتغنتنه  ءاد  نم  يناعي  صخش  لك 
نع ةرابع  يهو  يوونلا  ضمحلا  نم  ةليوط  لتك  يه  تاموسوموركلاو  مقر 4 . موسوموركلا  ىلع  يوونلا  ضمحلا 

نع ةرابع  نوكتو  ةملك ، ةئجهتب  موقت  ةيدجبأ  فرحأب  هبشأ  يه  ةدعاق  لكو  دعاوقلا .”  " نم نييالملا  نم  لسالس 
C و A فرحألاب دعاوقلا  هذه  راصتخا  متيو  نيمياثلا .) نيناوجلا ، نيزوتيسلا ، نينيدألا ،  ) ةيئايميك داوم  نم 4  ةدحاو 

.T و G و

نيذلا ال صاخشألا  يف  . CAG فرحأ -  ةثالث  نم  رركتم  دادتما  دجوي  صخش  لكل  نيتغنتنه  نيج  ةيادب  نم  برقلابو 
نيذلا صاخشألا  امأ  .ةرم  يلاوح 17  ةداع  ةرم -  نم 35  لقأ  ثالثلا  دعاوقلا  هذه  رركتت  نوتغنتنه ، ءاد  نم  نوناعي 
.ةيفاكلا هيف  امب  ةليوط  ةرتفل  اوشاع  نإ  نوتغنتنه  ءادب  نوباصيس   CAG دادتما نم  رثكأ  وأ  ًاراركت  مهيدل 36  نوكي 

ةملكك سيلو  ”( see-ay-gee  )“ ىج هيإ -  - ىس ةلصفنم  فرحأ  ةثالث  لكش  ىلع   CAG دادتما قطن  متي  ًةداع 
.ةدحاو

؟ نوتغنتنه ءادب  ةباصإلا  ببسي  نأ  دتمم   CAG راركتل نكمي  فيك 
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يف دعاوق  ثالث  نم  نوكملا   CAG لسلستو .ةينيمألا  ضامحألا  ىمست  ءانبراجحأ  تانبل /  نم  تانيتوربلا  عنصت 
تارم ددعو  .نيوكتلا  روط  يف  نيتورب  ىلإ  نيماتولجلا  ىمسي  ينيمأ  ضمح  ةفاضإل  تاميلعت  نع  ةرابع  وه  ام  نيج 
ىلع كلذل ، .يئاهنلا  نيتوربلا  يف  نوكتس  يذلا  تانيماتولجلا  ددع  وه  نيتغنتنه ، نيج  يف  ةدوجوملا   CAG راركت

ةدحو ىلع 42  يوتحي  نيتغنتنه  نيتورب   CAG دادتما نم  راركت  مهيدل 42  نيذلا  صاخشألا  جتني  لاثملا ، ليبس 
.هتيادب يف  نيماتولج 

ءاد ىلإ  راشي  كلذل  "، Q  “ فرحب نيماتولجلا  راصتخا  متيو  .ةينيمألا  ضامحألا  فلتخمل  تاراصتخا  ءاملعلا  مدختسي 
”". polyQ ويك ” ددعتم  ضرملا   “ وأ نيماتولجلا ” ددعتم  ضرملا   " هنأب ًانايحأ  نوتغنتنه 

.يعيبطلا نيتوربلا  نع  هكولسو  هلكش  فلتخي  نيماتولجلاتادحو ، نم  ريثكلا  ىلع  نيتغنتنه  نيتورب  يوتحي  امدنع 
يذلا وه  راضلا  كولسلا  اذهو  ايالخلاب ، ًارضم  يعيبطلا  ريغ  نيتوربلا  حبصي  نأ  ىلإ  تافالتخالا  هذه  يدؤت  ثيح 

.اهتومو ايالخلا  فئاظو  لالتخا  يف  ببستي 

 .. ىرخألا ايالخلاو  خملا ) ايالخ   ) ةيبصعلا ايالخلا  تومو  للخ  وه  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  ببسي  امو 

؟ هتايح يف  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  نم  صخشلا  ىناعي  دق  ىتم  ةفرعم  نكمي  له 

رهظت لوطأ   CAG راركت مهيدل  نيذلا  صاخشألا  طسوتملا ، يف  هنأ  دجن  نوتغنتنه ، ىضرم  نم  فالآلل  انرظن  نإ 
ةليوط تاراركت  مهيدل  نيذلا  صاخشألا  ًاديقعت ، رثكألا  تالاحلا  يفو  .ر  ركبم  نس  يف  مهيدل  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ 
وأ ” juvenile HD  “ مسا ًةداع  هيلع  قلطي  يذلاو  ةلوفطلا ، نم  أدبي  نوتغنتنه  ءاد  نم  داح  لكش  نم  نوناعي  ًادج 
نم لقأ   CAG تاراركت ددع  مهيدل  نوكي  غولبلا  ةلحرم  يف  هب  نوباصي  نيذلا  نوتغنتنه  ىضرمو  ”. jHD  “ ًاراصتخا

يلاوح 44. نوتغنتنه  ىضرم  يف  راركتلا  لوط  طسوتم  غلبيو  .ةلوفطلا  ةلحرم  نم  نوتغنتنه  ىضرم 

ىلع ةقيقد  تسيل   CAG راركت لوط  نم  ضرملا  هيف  رهظي  يذلا  رمعلاب  ؤبنتلا  ةيناكمإ  نأ  ركذن  نأ  مهملا  نم 
قرافب ًادج -  ةفلتخم  رامعأ  يف  ضارعألاب  روعشلا  يف   CAG راركت لوط  سفن  امهيدل  ناصخش  أدبي  دقف  .قالطإلا 
ةديفم تسيل  اهنأ  الإ  يبطلاو ، يملعلا  ثحبلل  ةديفم   CAG راركت لاوطأ  نإف  كلذ ، ببسبو  .دوقع  ىتح  وأ  تاونس 

.مهيدل ضرملا  روهظ  هيف  عقوتملا  رمعلاب  ؤبنتلا  نولواحي  نيذلا  صاخشألا  مظعمل  ًادج 

؟ ًاضيأ انأ  هلوانت  يلع  نأ  دقتعت  له  نوتغنتنه -  ءادل  نيعم  ءاود  لوانتت  يمأ  / يخأ / يقيدص

نوتغنتنه ءاد  ضارعأ  جالعب  ةقلعتملا  تارارقلا  ذاختا  بجي  .ةيصخش  ةيبط  ةروشم  ميدقت   HDBuzz عقومل نكمي  ال 
.كبيبط عم  رواشتلاب 

يف نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  روهظ  عنم  وأ  ريخأت  ىلع  هتردق  هل  ءاود  وأ  جالع  يأ  نآلا  ىتح  تبثي  مل  ظحلا ، ءوسل 
.رشبلا

، نوتغنتنه ءاد  ضارعأ  نم  ريثكلا  يف  مكحتلاىلع  دعاست  نأ  نكمي  يتلا  تاجالعلا  نم  ريثكلا  رفوتت  كلذ ، عمو 
دق يتلا  تاجالعلا  نع  نوتغنتنه  ءادب  صتخملا  كبيبط  لأسا  .صاخشألا  فالتخاب  اهنم  جالع  لك  ةدئاف  توافتتو 

.اهرفوت لاح  يف  كتلاحل ، ةديفم  نوكت 

حرتقملا ةيمكلاو  اهلوانت ، يننكمي  ةيئاذغ  تالمكم  حارتقا  مكنكمي  له  ةيئاذغلا ؟ تالمكملا  نع  اذام 
؟ اهلوانت

Q دعاسملا ميزنإلاو  نيتايركلا  لثم  تالمكم  نولوانتي  نوتغنتنه  ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  نم  ريثكلا  .ال 
هرابتخا دنع  ضرملا  ءاطبإ  ىلع  هتردق  يئاذغ  لمكم  يأ  رهُظي  مل  نآلا ، ىلإ  نكلو  ىرخألا ، تالمكملا  نم  ديدعلاو 
نم عون  لضفأ   ) لوعفملا لماخ  يمهو  ءاودب  ةنراقمو  ةيمعتلا  ةجودزمو  ةبقارم ، ةيئاوشع ، هيريرس  ةبرجت  يف 

(. ةلئسألا هذه  لثم  نع  ةباجإلل  ةيملعلا  براجتلا 
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نكمي ال  كلذب ، مايقلا  ىتحو  .اهتيلاعف  تابثإ  متي  مل  نكلو  ًاقلطم ، اهل  ةدئاف  تالمكملا ال  هذه  نأ  كلذ  ينعي  ال 
.لثامم جالع  وأ  لمكم  يأب  ةيصوتلا   HDBuzz عقومل

ىلع اهنم  اهلوانت –  يف  نوبغري  نيذلا  كئلوأل  تالمكملا  مادختسا  لوح  حئاصن  تنرتنإلا  ىلع  عقاوملا  نم  ددع  مدقي 
.HDlighthouse.org و HDAC.org لاثملا ليبس 

؟ نوتغنتنه ءادل  ةليدبلا  تاجالعلا  نع  اذام 

هذه نم  ديدعلاو  .نوتغنتنه  ءادل  ةليدب ”  “ تاجالع قيوستب  نوموقي  نيذلا  تامظنملاو  دارفألا  نم  ددع  كانه 
.ىضرملا نم  ديدعلل  ًادج  ةديفم  نوكت  دق  كلذ  ىلإ  امو  كيلدتلاو  ةيضايرلا  نيرامتلا  لثم  تاجالعلا 

شرقلا كمس  ايالخ  نقح  ةيفاش ” تاجالع   “ اهنأ ىلع  اهقيوست  متي  ام  ًابلاغ  يتلا  ىرخألا  ةليدبلا  تاجالعلا  نمو 
ّمدقت ءاطبإ  يف  ةلاعف  تاجالعلا  هذه  لثم  نأ  ىلع  ليلد  دجوي  نكل ال  .ةيئاذغلا  تالمكملاو  ةيعذجلا  ايالخلا  نقحو 
ءاد ىضرم  ةياعر  يف  ةربخ  وذ  بيبط  ىلإ  ثدحتلاب  كحصنن  كلذل  .عقاولا  يف  ةراض  نوكت  دقو  نوتغنتنه -  ءاد 

.تاجالعلا هذه  لثمل  عوضخلا  يف  رظنلا  لبق  نوتغنتنه 

HDBuzz ىلع هنع  أرقت  فوس  لاعف ، ةليدبلا ”  “ تاجالعلا نم  يأ  نأ  ىلع  عنقم  يملع  ليلد  ميدقت  مت  لاح  يفو 
.ديكأت لكب 

”. ًءاود  “ ًايئاقلت حبصي  هتيلاعف  تبثي  ليدب ” جالع   “ يأ نأ  رابتعالا  نيعب  ذخأن  نأ  ريدجلا  نم 

؟ نوتغنتنه ءادب  متهت  ةيودألا ال  تاكرش  نأ  ًاحيحص  سيلأ 

.نوتغنتنه ءاد  ىضرمل  ةلاعف  تاجالع  ريوطت  يف  ًايويح  ًارود  بعلت  ةيودألا  تاكرش  نأ  نمؤن   HDBuzz يف نحن 
.ةلاعف ةيودألا  تناك  اذإ  ام  تبثت  يتلا  ةيريرسلا  براجتلا  ءارجإل  تاناكمإلاو  ةربخلا  نوكلمي  مهف 

ّريغت كلذ  نكل  .نوتغنتنه  ءادل  دراوملا  نم  ريثكلا  صصخت  مل  ةيودألا  تاكرش  نأ  ًاحيحص  ناك  امبر  يضاملا ، يف 
ةكرش يأ   HDBuzz معدت .نوتغنتنه ال  ءاد  يف  ثاحبأ  جمارب  مويلا  ةيودألا  تاكرش  نم  ريثكلا  كلمت  ثيح  ًارخؤم ،

تاكرشو ةريبكلا  ةيودألا  تاكرش  نأل  ءادعس  اننكل  ةيودأ ، ةكرش  يأ  نم  ليومت  يأ  ىقلتت  الو  نيعم ، جمانرب  وأ 
.نوتغنتنه ءاد  ثاحبأل  ةصصخم  ةياغلل  ةداج  دراومو  جمارب  كلمت  تتاب  ةريغصلا  ةيويحلا  ايجولونكتلا 

رظنأ انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .حلاصملا  ... يف  براضت  يأ  نع  بّاتكلا  حّرصي  ال 
ةرركتملا ةلئسألا 

سوماقلا
.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 

رخآ عون  نم  ايالخ  ىلإ  ماسقنالا  اهنكمي  ايالخ  ةيعذجلا  ايالخلا 
رركتملا  CAG لسلست ىلع  يوتحي  يذلاو  نيتغنتنه ، نيج  ةيادب  يف  يوونلا  ضمحلا  دادتما   CAG راركت

نوتغنتنه ءادب  ةباصإلل  نيضرعملا  صاخشألا  يف  يدايتعا  ريغ  لكشب  ًاليوط  نوكيو  تارم ، ةدع 
تانيتوربلا اهنم  عنصت  يتلا  ءانبلا  تانبل  ينيمأ  ضمح 

روحتملا نيتغنتنه  نيتورب  ةيادب  يف  ريبك  ٍلكشب  رركتت  يتلا  ةينيمألا  ضامحألا  نم  ءانبلا  ةنبل  نيماتولج 
ضمحلا تادادتما  يف  يعيبطلا  ريغ  عسوتلا  نع  ةمجان  ىرخأ  ضارمأو  نوتغنتنه  ءادل  فصو   PolyQ
تاراركت نم  ًادج  ريبك  ددع  دوجو  يدؤي  .تارم  ةدع  رركتم   CAG لسلست ىلع  يوتحت  يتلا  يوونلا 

متيو نيماتولجلا ،"  " ءانبلا تانبل  نم  ًادج  ريبك  ددع  ىلع  يوتحت  تانيتورب  عنص  ىلإ  ام  نيج  يف   CAG
.Q زمرلاب نيماتولجلا  ليثمت 
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hdbuzz.net ةرايز ىجري  تامولعملا  نم  ديزملل  ىجري  .ةيبطلا  ةراشتسالل  ردصم   HDBuzz ربتعت ال 
نم هليمحت  مت   https://ar.hdbuzz.net/012 يف  — هديلوت  2023 م  رايأ 19 ، / ويام

امم تانوتسهلا ، نم  ليتيسألا  تامالع  ليزت  تاميزنإ  يه  ( HDACs  ) زساليتيسأ يد  نوتسيه   HDAC
هب قصتلت  يذلا  يوونلا  ضمحلا  قلطت  اهلعجي 

تاراصتخاب HD و ًاضيأ  نيجلا  سفن  ىلإ  راشي  .نوتغنتنه  ءاد  ببسي  يذلا  نيجلا  تاراصتخا  دحأ   HTT
IT-15
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