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يف ددجلا  وأ  نوتغنتنه  ءادب  قلعتي  اميف  ددجلا  صاخشألل  ةهجوم  ةصاخلا  ةحفصلا  هذه   !HDBuzz يف كب  ًابحرم 
.نوتغنتنه ءاد  ثاحبأ  ملاع 

، نوتغنتنه ءاد  ةيهام  تايساسأ  ىلع  فّرعتلا  يف  انه  اهل  طباور  عضو  مت  يتلا  تالاقملا  ةءارق  كدعاست  فوس 
.نوتغنتنه ءادل  ةلاعف  تاجالعل  لوصولا  ليبس  يف  ةدعاولا  ءاملعلا  يعاسم  رخآ  ةبكاومو 

تايساسألا نوتغنتنه -  ءاد 
انتجاح بابسأ  نع  راكفألا  ضعب  مدقتو  نوتغنتنه  ءاد  تايساسأ  مهأ  انعقوم  نم  ةيملعلا  ةلئسألا  ةحفص  حضوت 

.ةلاعف تاجالع  داجيإل  ثاحبألل 

HDBuzz نع ةذبن 
نيذلا صاخشألاو   HDBuzz عقوم ةيهام  لمعلا  قيرف  ةحفصو   HDBuzz نع ةعئاشلا  ةلئسألا  ةحفص  حضوت 

.هءارو نوفقي 
HDBuzz ىقبتل هب  موقن  امو  ليومتلا  ىلع  اهنم  لصحن  يتلا  رداصملا  انعقوم  نم  ليومتلا  ةحفص  حضوت 

.ةقوثومو ةيدايح 

ةدعاولا تاجالعلا  مهأ 
زارحإ مت  دقو  نوتغنتنه  ءادل  تاجالع  ريوطتل  ةعاسلا  رادم  ىلع  ملاعلا  ءاحنأ  لك  نم  ءاملعلا  رابك  نم  ةبخن  لمعت 
برتقن موي  لك  يفو  ةلمتحملا ، تاجالعلا  نم  تارشعلا  ىلع  لمعلا  ًايلاح  متي  ثيح  .لاجملا  اذه  يف  يقيقح  ّمدقت 

.يصخشلا انرايتخا  نم  جالعلل  بيلاسأ  عبرأ  لضفأ  يلي  اميفو  .ضرملا  اذهل  ًاحجان  ًاجالع  دهشن  نأ  نم  رثكأ 

نيتوربل ةضفاخلا  ةيودألا  موقتو  روحتم ، نيتورب  نع  نوتغنتنه  ضرم  جتني  نوتغنتنه . نيتورب  ضيفخت 
نيتورب ضيفخت  ةيلمع  ىلإ  راشيو  .نيتوربلا  اذه  نم  لقأ  تايمك  جاتنإب  موقت  نأ  ايالخلا  رابخإب  نوتغنتنه 
.لاعف جالع  ريوطتل  انل  لمأ  لضفأ  هجوتلا  اذه  لثمي  ًايلاحو  نيجلا .” تاكسإ   “ حلطصمب ًانايحأ  نوتغنتنه 

ةبرجت لوأ  نع  نالعإلا  مت  دقو  نيجلا . تاكسإ  نع  يديهمتلا  انليلد  يف  كلذ  نع  ديزملا  أرقت  نأ  كناكمإب 
دياتويلكوينوجيلوأ تابكرم  نم  ءاود  نقح  مت  ثيح  ربمسيد 2017 . يف  نوتغنتنه  نيتورب  ضفخل  ةحجان 

46 يكوشلا ل ـ لئاسلا  يف  يعانطصا  يوون  ضمح  نم  عونصملاو   HTTRx مساب ” ASO  “ ةرفشلا تاسكاعم 
نيتوربلا ىوتسم  ضيفخت  يف  ءاودلا  حجن  دقو  .رهشأ  ىدم 3  ىلع  صخش  لكل  تارم  لدعمب 4  ًاعوطتم 
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نأ ررقملا  نمو  .ىضرملا  ىدل  ةديج  هلمحت  ىلع  ةردقلا  تناكو  ًانمآ  ناكو  ىكوشلا  لئاسلا  يف  روحتملا 
همسا هرييغت  مت  يذلا  ءاودلا  ناك  اذإ  ام  رابتخا  ىلع   Generation-HD1 اهيلع قلطي  لوطأو  ربكأ  ةبرجت  موقت 

.نوتغنتنه ءاد  ّروطت  ءاطبإ  ىلع  ًارداق   RG6042 ىلإ ًايلاح 
ريقاقع كلذ  يف  امب  نوتغنتنه ، نيتورب  ضفخل  ىرخألا  جالعلا  بيلاسأ  نم  ديدعلا  رابتخاو  ريوطت  ًايلاح  متي  امك 

تاميلعت نمضتت  يتلا  تاسوريفلاو  ، ASO ةرفشلا تاسكاعم  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  ىلع  ةمئاق  ىرخأ 
.صارقأ لكش  ىلع  اهلوانت  نكمي  ةريغص ” تائيزج   “ ىتحو نوتغنتنه ، نيتورب  نم  لقأ  ةيمك  جاتنإل 

يف ةراضلاو  ةديفملا  ةيئايميكلا  داوملا  ضعب  نزاوت  ددحت  ةيئايميك  ةلآ  ةباثمب  وه   KMO ميزنإ . KMO طيبثت
ميزنإلا اذه  بجح  نوكي  نأ  نكمي  فيك   KMO ميزنإل ةطبثملا  ةيودألا  لوانتت  يتلا  انتلاقم  حضوتو  .ايالخلا 

.نوتغنتنه ءاد  جالع  يف  ًاديفم 

مسو اهيلع  قلطنف  نحن  امأ  ةمجرتلا  دعب  ام  تاريوحت  ةيلمعلا  هذه  ىلع  ءاملعلا  قلطي  تانيتوربلا . مسو 
ىلإ ةيئايميكلا  موسولا  نم  عون  ةفاضإب  انايالخ  موقت  نيتوربلا .) ىلع  ةزيمم  ةمالع  عضو   ) تانيتوربلا

يف نوتغنتنه  ءاد  جالع  قرط  ىدحإ  لثمتتو  .تانيتوربلا  كولس  رييغت  ىلع  موسولا  هذه  لمعتو  تانيتوربلا ،
نيتورب هيجوت  ةداعإ  نع  انتلاقم  يف  كلذب  قلعتي  ام  لك  نع  أرقا  .راضلا  نيتوربلل  ايالخلا  مسو  ةقيرط  رييغت 

. تانيتوربلا مسو  لوح  انتالاقم  ثدحأ  ةءارق  كلذ  دعب  كنكميو  نوتغنتنه 

نوتغنتنه ءاد  عم  شياعتلا 
ءاد ةلئاع  دارفأ  اههجاوي  يتلا  ةيمويلا  تابوعصلا  لوح  تامولعملا  ثدحأ  ًاعويش  رثكألا  انتالاقم  ضعب  مدقت 

.نوتغنتنه

بيلاسأ اومدختسي  نأ  نوتغنتنه  ءادب  ةباصإلا  رطخل  نيضرعملا  صاخشألل  نكمي  فيك   ’ باجنإلا ةلاقم ‘ حضوت 
نولمتحملا ال ءابآلا  ناك  ول  ىتح  نوتغنتنه -  ءادب  نيباصم  ريغ  لافطأ  باجنإل  باجنإلا  ىلع  ةدعاسملا 

ً.ايصخش مهصحف  متي  نأب  نوبغري 
ًابلاغ ّريحملا  عوضوملا  ىلع  ءوضلا  نوتغنتنه  ءاد  نم   ’ ةيدامرلا ةينيجلا  ةقطنملا  ناونعب ‘ انتلاقم  يقلت  امك 

ام ٍناكم  يف  نوكت  لب  ًامامت ، ةيبلس  وأ  ةيباجيإ  نوتغنتنه  ءادل  ينيجلا  مهصحف  ةجيتن  نوكت  نيذلا ال  صاخشألل 
.طسولا يف 

وأ مامتهالل  ةياعرلا  يصتخم  راقتفا  ببسب  طابحإلاب  نوتغنتنه  ءادب  نيرثأتملا  صاخشألا  نم  ديدعلا  رعشي 
ةحاتملا ءاربخلا  تاهيجوت  ىلع  فّرعتتل  ةياعرلا  ةوجف  دس  ناونعب  انتلاقم  ىلع  ةرظن  ِقلأ  .ةبولطملا  ةربخلا 

.نيصتخملا نم  كتياعر  ىلع  نيمئاقلا  ىلع  اهضرع  كنكميو  نيصتخملل – 

ةمهاسملا كنكمي  فيك 
داز املك  هجالع  وأ  هريثأت  سكع  وأ  هئاطبإ  وأ  نوتغنتنه  ءاد  نم  ةياقولل  ةحجانلا  تاجالعلل  لوصولا  ةعرس  ديزتس 

: هحرتقن ام  كيلإ  .ةدعاسملا  يف  نيبغارلا  صاخشألا  ددع 

نم صخش  يأل  نكمي  .نوتغنتنه  ءاد  ةلئاع  دارفأل  ةيملاع  ةسارد  ربكأ  يهو   Enroll-HD يف ليجستلاب  مق 
لامكإ وه  رمألا  هبلطتي  ام  لك  .كلذب  مايقلل  ينيج  صحف  ءارجإ  ىلإ  جاتحت  الو  ليجستلا  نوتغنتنه  ءاد  ةلئاع 
ءاد مهف  ىلع  انتدعاسمل  مد  ةنيعو  ريكفتلا  تاراهمل  تارابتخاو  تانايبتسا  نمضتي  ريصق  يونس  مييقت 

.ةيريرسلا براجتلل  نيعوطتملا  ةمئاق  سأر  ىلع  كعضوو  نوتغنتنه 

براجت ىلع  كعلطت  يتلا   HDSA TrialFinder ةادأ ىلع  ةرظن  ِقلأ  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  يف  تنك  نإ 
.كنم برقلاب  ةيراجلا  ىرخألا  ةيثحبلا  تاساردلاو  ةيودألا 

. ةيريرسلا  HSC ةبرجت عقاوم  ةحفص  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  كنكمي  ادنك  يف  تنك  نإ 
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.Euro-HD Network نوتغنتنه ءادل  ةيبوروألا  ةكبشلا  ىلع  ةرظن  ِقلأ  ابوروأ ، يف  تنك  نإ 

.مامضنالا ىلع  نوتغنتنه  ءادل  ةيلودلا  ةطبارلا  كدعاستس  ملاعلا ، ءاحنأ  يقاب  يف 

نيوانعلا ءارو  ام 
ةقوثوملا تامولعملاو  لمألا  داجيإ  ىلع  ءارقلا  ةدعاسم  يف   HDBuzz عقومل ةيسيئرلا  فادهألا  ىدحإ  لثمتت 

حاجنلا نع  ةئطاخ  تاعابطنا  نايحألا  ضعب  يف  تانودملا  صصقو  رابخألا  يطعت  نأ  نكمي  ثيح  .ةجضلا  لك  طسو 
.نوتغنتنه ءادب  نيرثأتملا  صاخشألل  جئاتنل  هقيقحت  ةعرس  ىدم  وأ  نيعم ، ٍجالعل  عقوتملا 

رابخألا نم  لمألا  صالختسا  ىلع  كتدعاسمل  ةطيسب  تاوطخ  ةيبهذلا  رشعلا  دعاوقلا  ناونعب  انتلاقم  حرتقت 
.ةليحتسملا دوعولا  نم  طابحإلاب  ةياهنلا  يف  رعشت  نأ  نود  ةيملعلا ،

يتلاو رابخألا ، نيوانع  نم  ريثكلا  دلوت  نوتغنتنه  ءاد  ثاحبأ  نم  بناوج  لوانتت  تالاقملا  هذه  لثم  نأ  نيح  يفف 
يتلا ةجضلا  ىوتسم  ىلإ  ءاقترالا  ىلع  ةرداق  ةرورضلاب  نوكت  اهنأ ال  الإ  حجرألا ، ىلع  ةديفمو  مامتهالل  ةريثم  نوكت 

.اهثدحت

لازيال هنأ  الإ  مامتهإلل  ًاريثم  جالع  بولسأ  مظعلا ) عاخن  نم  ةيعذج  ايالخ   ) ةطيسولا ةيعذجلا  ايالخلا  لكشت 
.نوتغنتنه ءاد  جالعل  ةقيرط  لكشي  نأ  نم  دعبلا  لك  ًاديعب 

اندعاست تاودأك  يلاحلا  تقولا  يف  ةيعذجلا  ايالخلل  ةيقيقحلا  ةميقلا  ةيعذجلا  ايالخلل  يديهمتلا  انليلد  حضوي 
.نوتغنتنه ءاد  مهف  يف 

هنأ الإ  نوتغنتنه  ىضرمل  ةيكرحلا  ةفيظولا  نيسحت  ىلإ  فدهي  يبيرجت  ءاود  ( - Pridopidine  ) نيديبوديرب
. هحاجن تبثت  مل  ةيريرسلا  براجتلا  نأل  يرشبلا  مادختسالل  دمتعم  ريغ 

تاروطتلاو رابخألا  رخآ 
ىلع عالطالل  ةعئار  ةقيرط  لكشت  يتلاو  .ةيملعلا  تارمتؤملاو  تاعامتجالا  مهأ  نم  ريراقت  دادعإب  ماظتناب  موقن 

. انه نم  تارمتؤملا  رابخأ  ثدحأ  عبات  .نوتغنتنه  ءاد  ثاحبأ  مهأو  ثدحأ 

ةيفاضإ تامولعم 
يتلا ةيساسألا  تامولعملا  لك  كحنمتو  لقتسم  ٍلكشب  ةلاقم  لك  مهف  نكمي  ثيحب   HDBuzz عقوم ميمصت  مت 

.ةلاقم يأ  فاشكتسا  يف  ددرتت  كلذل ال  .اهجاتحت 

ةيلصألا رداصملل  طباور  ىلع  يوتحي  يذلاو  ديزملا ، ةفرعم  ناونعب  قودنص  ىلع  ةلاقم  لك  يوتحت 
.ىرخأ ةماع  تامولعمو  تامولعملل 

ةقلعتملا تايوتحملا  ىلع  ةلوهسب  روثعلا  كل  حيتي  تاعوضوملا  ناونعب  قودنص  ىلع  ةلاقم  لك  يوتحت 
مادختسا يف  ددرتت  ال  انه ، هدجت  ملو  نوتغنتنه  ءاد  ثاحبأب  قلعتي  حيضوت  نع  ثحبت  تنك  نإ  .نيعم  عوضومب 

.ةيسيئرلا ةحفصلا  ىلع  ةلاقم ” حارتقا   “ قودنص

ربع رابخألا  رخآ  يقلتل  ليجستلا  وأ  كوبسيف  رتيوت و  ىلع  انتعباتم  كنكمي  مامتهالل ، ريثم  ربخ  يأ  تّوفت  يكلو ال 
ينورتكلإلا ديربلا 

.انعم كب  ًابحرم  .انتدجو  كنأ  اندعسي 
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حمسي  HDBuzz . Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License  © 2011-2023.
بجومب  HDBuzz ىوتحم ةكراشمب 

hdbuzz.net ةرايز ىجري  تامولعملا  نم  ديزملل  ىجري  .ةيبطلا  ةراشتسالل  ردصم   HDBuzz ربتعت ال 
نم هليمحت  مت   https://ar.hdbuzz.net/056 يف  — هديلوت  2023 م  رايأ 19 ، / ويام

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

سوماقلا
ريغت ام  ًابلاغو  .هعينصت  دعب  نيعم  نيتورب  ىلإ  ةريغص  ةيئايميك  موسو  ةفاضإ  ةمجرتلا  دعب  ام  تاريوحت 

.موسوملا نيتوربلا  ةفيظو  وأ  عقوم  موسولا  هذه 
رخآ عون  نم  ايالخ  ىلإ  ماسقنالا  اهنكمي  ايالخ  ةيعذجلا  ايالخلا 

بالكلا يطعت  اهلكأ ، دنع  .مدلا  ايالخ  عنصت  يتلاو  ماظعلا  طسو  ةدوجوملا  ةجزللا  ةداملا  مظعلا  عاخن 
يحص ءارفو  ةيويح 

ةيئاقولاو ةراضلا  ةيئايميكلا  داوملا  نزاوت  يف  مكحتي  ميزنإ  وهو  زانيجيسكوأ ، يداحأ  نينيرونيك   KMO
تانيتوربلا كيكفت  نع  ةجتانلا 
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