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ًاضورع تنمضت  تنرتنإلا  ىلع  ةيضارتفا  ةودن  ( EHDN  ) نوتغنتنه ءادل  ةيبوروألا  ةكبشلا  تفاضتسا  ربمتبس ، يف 
عبات ثيح  (. HD  ) نوتغنتنه ءاد  لوح  ةيريرسلا  تاساردلاو  ثاحبألا  ثدحأ  نم  ضعب  ىلع  ءوضلا  تقلأ  ةيميدقت 
ةلئسألا تاسلج  ىلإ  ةفاضإلاب  ةريهظلا  دعب  تاثداحم  ةسلج  نيمتهملا  نم  ةعومجمو  ىضرملاو  ءابطألاو  نوثحابلا 

.اهتشقانمو نوتغنتنه  ءاد  ثاحبأ  لاجم  يف  تاروطتلاو  تادجتسملا  رخآ  ىلع  فّرعتلل  تاباجإلاو 

ةيملعلا تاسلجلا 
ثدحأ ىلإ  تقرطتو  عامتجالا  نم  ىلوألا  ةسلجلا  ةدحتملا ) ةكلمملا  فيدراك ، ةعماج   ) زنوج يلزيل  تسأرت 

.نوتغنتنه ءادب  ىنُعت  يتلاو  ملاعلا  لوح  تاربتخم  ةدع  نم  ثاحبألا 

يتلا ةرفطلاو  نوتغنتنه ، نيتورب  نع  هفرعن  ام  لوح  ثاحبألا  ثدحأ  نم  ضعب  ةيملعلا  ةسلجلا  لالخ  نوثحابلا  ّمدق 
ميمصت يف  دعاست  دق  يتلاو  نوتغنتنه ، ءاد  ثودح  ةيلآ  لوح  ةديدج  تافاشتكا  بناج  ىلإ  نوتغنتنه ، ءاد  ببست 

.لبقتسملا يف  ةديدج  ةيودأ 
ةطساوب ةروصلا   : Darryl Leja, NHGRI

ةفيظو نع  ثيدحلاب  اسنرف )  ، INSERM ةيبطلا ثوحبلاو  ةحصلل  ينطولا  دهعملا   ) ودوس كيرديرف  ةسلجلا  أدب 
.نوتغنتنه ءادب  نيباصملا  يف  ّروحتي  يذلاو   HTT نيتغنتنه نيج  ةطساوب  رفشملا  نيتوربلا  وهو  نيتغنتنه . نيتورب 

يف ىرخألا  ةفلتخملا  تانيتوربلا  نم  ريثكلاب  قصتليو  انماسجأ  يف  ةّعنصملا  تانيتوربلا  ربكأ  دحأ  نيتوربلا  اذه  دعيو 
كيرحت يف  نيتغنتنه  نيتورب  رود  ودوس  ربتخم  سردي  .ءاملعلا  ىلع  ةبوعص  هتسارد  ديزي  ام  اذهو  ةيلخلا 
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لالخ نمف  .غامدلا  ةفيظول  ةمهم  ةيلمع  دعت  يتلاو  ةيبصعلا ، ايالخلا  يف  تالصيوحلا  مساب  فرعت  يتلا  تالوسبكلا 
نوتغنتنه ءاد  ىضرم  يف  ةلصيوحلا  ةكرح  ريغت  ةيفيك  يف  رظنلا  مهناكمإب  ةيغامدلا ،" تاقاقرلا   “ ةينقت مادختسا 

.مهب ةصاخلا  نوتغنتنه  جذامن  يف  ًاعم  اهلمعو  غامدلا  ايالخ  لاصتا  ةيفيك  كلذكو 

ّددمتلا لوح  هتعومجم  ثاحبأ  تادجتسم  رخآ  ةدحتملا ) ةكلمملا  وكسالغ ، ةعماج   ) نوتكنوم نيراد  مدق  كلذ  دعب 
ءاد ّةدح  ةجردب  نيتغنتنه  نيج  يف  يدسجلا  ّددمتلا  طبتري  ًارخؤم ،  HDBuzz عقوم يف  ءاج  امكو  ينيجلا . يدسجلا 
روهظ ىلإ  ةجسنألاو  ايالخلا  عاونأ  ضعب  يف  نوتغنتنه  نيج  يف   CAG راركت لوط  ةدايز  يدؤت  نأ  نكميو  نوتغنتنه 

ضمحلا حالصإ  تانيج  ةرفش  يف  ةفيفطلا  تارييغتلا  ضعب  نأ  ًارخؤم  ءاملعلا  دجو  دقو  اذه  ً.اركبم  ضارعألا 
ىلع طابترالا  ةسارد  تانايب  معدي  يذلاو  .ثدحي  يذلا  يدسجلا  ّددمتلا  رادقم  ىلع  رثؤت  نأ  نكمي   DNA يوونلا

نأ نكمي  يوونلا  ضمحلا  حالصإ  تانيج  لسلست  يف  ةفيفطلا  تافالتخالا  هذه  لثم  نأ  رهُظت  يتلا  مونيجلا  قاطن 
تانيجلاو كلذ  لوصحل  ةقيقدلا  ةيلآلا  مهفو  .ىضرملا  دنع  قحال  وأ  ركبم  تقو  يف  ضارعألا  روهظ  يف  مكحتت 

.نوتغنتنه ءادل  ةديدج  تاجالع  ريوطت  مامأ  ةديدع  ىرخأ  ٍقافآ  حتف  هناكمإب  كلذب  ةطبترملا 

ثاحبأل ةريخألا  جئاتنلا  ميدقتب  كلذ  دعب  ارسيوس ) ، EPFL ةينقتلل يلاردفلا  يرسيوسلا  دهعملا   ) لوشألا لاله  ماق 
نيتورب زييمت  ىلع  هتردقب   TBK1 نيج مستيو  .نوتغنتنه  ءاد  يف   TBK1 ىمسي نيج  ىلإ  ريشت  يتلاو  هربتخم 
نيتغنتنه نيتورب  زييمت  متي  نيحو  (. phosphorylation  ) ةرفسفلاب فرعت  ةيلمع  يهو  ةصاخ  ةمالعب  نيتغنتنه 

اذه سكع  متيو  نوتغنتنه ، ءادل  ةيربتخملا  جذامنلا  يف  ةيح  ةيبصعلا  ايالخلا  ءاقب  ةصرف  ديزت  ، TBK1 نيج ةطساوب 
ّلكشت دق  نوتغنتنه ، ىضرم  يف   TBK1 نيج طيشنت  نم  انكمت  نإ  كلذل  . TBK1 نيج طاشن  بجح  مت  اذإ  ريثأتلا 

.نوتغنتنه ءاد  جالعل  ةديدج  ةقيرط  هذه 

( ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  ، CHDI ةسسؤم  ) رتسيلاكم جروج  وه  ةيملعلا  ةسلجلا  يف  ريخألا  ثدحتملا  ناك 
يف اهرفوت  مدع  نم  مغرلا  ىلعو  .نوتغنتنه  ءاد  ءاطبإل  ةدعاولا  ةديدجلا  ةيومفلا  تاجالعلا  نع  ثدحت  يذلا 

ةيودأ ريوطت  ىلع  لمعت  ، PTCسترافون و ةكرش  كلذ  يف  امب  تاكرشلا ، نم  ًاددع  كانه  نأ  الإ  نآلا ، ىلإ  تادايعلا 
لخاد ءاودلا  نقح  قرطل  ةجاحلا  نم  صلختلا  ينعي  يذلاو  .صارقأ  لكش  ىلع  اهلوانت  نكمي  نوتغنتنه  ءاد  ءاطبإل 

ديدعلا يف  ًايلاح  عبتملا  وهو  غامدلا ) يف  نقحلا   ) ةمجمجلا لخاد  وأ  يكوشلا ) لزبلا   ) يكوشلا لئاسلا  بارقلا /
ىلع ءاودلا  لوانت  كلذ  لهسي  نأ  نوثحابلا  لمأيو  .ةيريرسلا  براجتلا  يف  نوتغنتنه  ءاد  ءاطبإ  تاجالع  نم 

، طقف غامدلا  سيلو  لماكلاب ، مسجلا  جالع  ةيناكمإ  ينعي  مفلا  قيرط  نع  جالع  ىلع  لوصحلا  نأ  امك  .ىضرملا 
ىلع مدلا  يف  هسايق  قيرط  نع  ءاودلا  لمع  ةدوج  ىدم  سايق  ليهست  يف  لثمتي  يفاضإ  ريثأت  هل  نوكيس  امم 

كلانه ىقبت  كلذ ، لك  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .جالعلا  فقوت  لاح  يف  ءاودلا  راثآ  سكع  نكمي  امك  .لاثملا  ليبس 
لماكلاب مسجلا  فادهتسا  ناك  اذإ  ام  ًالثم  ةيانعب ، اهيف  رظنلا  ىلإ  ءاملعلا  جاتحي  يتلا  ةلمتحملا  لئاسملا  نم  ريثكلا 

لبق ام  تاساردلا  مدقت  نأ  لمأن  .ةبوغرم  ريغ  وأ  ةفدهتسم  ريغ  ةلمتحم  تاريثأت  ىلإ  يدؤيس  هنأ  مأ  ًابسانم 
وأ لبقملا  ماعلا  يف  ةديدجلا  تاجالعلا  هذه  نع  نالعإلا  ىلإ  علطتنو  كلذ ، ىلع  تاباجإ  ةيريرسلاو  ةيريرسلا 

.بيرقلا لبقتسملا 

براجتلاو ةيريرسلا  تاساردلا  تادجتسم  رخأ 
تاساردلا ىلع  رثكأ  تزكرو  ارسيوس ) نرب ، ةعماج   ) ردنغرب كرام  ناج  ةسائرب  تناك  مويلل  ةيلاتلا  ةسلجلا 

.نوتغنتنه ءادل  ةديدج  تاجالع  داجيإل  ًايلاح  ةيراجلا  ةيريرسلا 

ىؤر تمدق  يتلا  ةدحتملا ) ةكلمملا  ، UCL ةيعماجلا ندنل  ةيلك   ) يزيربت ةراس  نم  ةكراشمب  ةسلجلا  هذه  تأدبو 
ةكرش هتروط  يذلا  نوتغنتنه  ءاد  ءاطبإ  جالع  وهو  ، Tominersen ءاودل ةبيكرتلا  فوشكمو  عّسوملا  جالعلا  نم 
نم ةريغص  ةعومجمل  مدقملا  جالعلل  دمألا  ةليوط  ةمالسلا  يف  ةعسوملا  ةساردلا  هذه  ثحبت  . Roche شور
نأ يه  ةساردلل  ةيسيئرلا  جئاتنلا  ىدحإ  تناكو  ً.ارهش  رادم 15  ىلع  ضارعألا  روهظ  لبق  نوتغنتنه  ىضرم 

نأو يفكي ، امب  نوتغنتنه  ءاد  ءاطبإب  تماق   Tominersen ءاود تاعرج  نيب  تقولا  نم  لوطأ  تارتفل  راظتنالا 
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نآلا متيسو  .نيجلاعملا  ىضرملا  ىدل  ةيبلسلا  ةيبناجلا  راثآلا  ليلقت  ىلإ  ًاضيأ  ىدأ  ًادعابت  رثكألا  جالعلا  ماظن 
ناك اذإ  ام  مييقت  ىلإ  فدهت  يتلا   GENERATION HD1 ةبرجت يف  عيباسأ  دتمملا 8  اذه  جالعلا  ماظن  مادختسا 
ءاودلا اذه  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  ًايلاح  انناكمإب  .نوتغنتنه  ىضرم  ىدل  جئاتنلا  نيسحت  ىلع  لمعي   Tominersen جالع
ءابطألا همدختسي  يذلاو  جلاعملا ، ضيرملل  يكوشلا  لئاسلا  سايق  لالخ  نم  نيتغنتنه  نيتورب  تايوتسم  نم  للقي 
ناك اذإ  ام  ةفرعم  ىلإ  نآلا  ءاملعلا  جاتحي  نكل  .غامدلا  يف  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  سايقل  ليدبك  نويريرسلا 

ةبرجتلا يف  نيكراشملا  ددع  ًايلاح  لمتكا  دقو  .ضيرملا  ضارعأ  نيسحتل  ًايفاك  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ 
ةبرجتلا هذه  يف  اوكرتشا  نيذلا  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  نم  نوتغنتنه  ىضرم  نم  ًاضيرم   791 نونتمم ل ـ نحنو 

فيفختلل ةدهاج  لمعت  اهنأ   Roche ةكرش تحرص  ، 19- ديفوك ةحئاج  يشفت  نم  مغرلا  ىلعو  .ةماهلا  ةيريرسلا 
.نييريرسلا ءابطألاو  مهتالئاعو  نوتغنتنه  ىضرم  ةمالس  ىلع  ظافحلا  عم  ةيراجلا  براجتلا  ىلع  اهريثأت  نم 

ىرُجت يتلا  ةساردلا  تادجتسم  رخآ  اسنرف )  ، ICM يرقفلا دومعلاو  غامدلا  دهعم   ) نامزنياه انآ  تمدق  كلذ ، دعب 
فدهتسيو . Wave ةكرش لبق  نم  هريوطت  مت  نوتغنتنه  ءاد  ءاطبإل  رخآ  جالع  وهو  ، PRECISION-HD ءاود ىلع 

نأ نكمملا  نم  يذلاو  نيتغنتنه  نيج  نم  ّروحتملا  لكشلا  ديدحتلا  هجو  ىلع   Wave ةكرش لبق  نم  روطملا  جالعلا 
حاتم جالعلا  اذه  نأ  الإ  .يه  امك  ةميلس  ةروحتملا  ريغ  نيتغنتنه  تايوتسم  كرتي  هنأل  ةلضفم  جالع  ةقيرط  حبصي 

ءاودلا اهب  فدهتسي  يتلا  ةقيرطلا  ّلكشت  اهنأل  يوونلا  مهضمح  يف  نيعم  ينيج  زيمرت  مهيدل  نيذلا  ىضرملل  طقف 
رهظأ نآلا ، ىتحو  .جالعلا  اذه  ذخأل  ًالهؤم  ضيرم  لك  نوكي  كلذل ال   HTT نيتغنتنه نيج  نم  ةروحتملا  ةخسنلا 

نم لوألا  عبرلا  يف  رثكأ  جئاتن  نع  نالعإلا  نووني  مهنأ  الإ  ىضرملل ، نمآ  مهجالع  نأ   Wave ةكرش يف  ءاملعلا 
نيج نم  روحتملا  لكشلا  ضفخ  يف  مهلبق  نم  روطملا  ءاودلا  حاجن  ىدم  ىلإ  ريشت  نأ  لمأن  يتلاو  ماع 2021 ،

.HTT

ىلإ ةفاضإلاب   HTT نيتغنتنه نيج  ضفخ  تاجالع  لوح  ةسامحلل  ةريثملا  تادجتسملا  نم  ديدعلا  ةكراشم  تمت 
.نوتغنتنه ءاد  روطت  فاقيإ  وأ  ءاطبإ  ىلع  لمعت  نأ  نولمأي  يتلاو  ءاملعلا  اهممص  يتلا  ةيودألا  نم  ىرخأ  عاونأ 

يتلاو نوتغنتنه ، ءادل  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ثحبت  يتلا   SHIELD HD ةسارد ىلع  ةماع  ةرظن  يلاتلا  ضرعلا  ّمدق 
عضتس فيك  ةدحتملا ) ةكلمملا  فيدراك ، ةعماج   ) رسور نآ  تحضوأ  دقو  . Triplet Therapeutics ةكرش اهيرجت 

فلت حالصإ  قرط  ىلع  زيكرتلا  ىلإ  فدهت  يتلا  ةيلبقتسملا  ةيريرسلا  براجتلل  ساسألا  رجح  ةساردلا  هذه 
ضعب تايوتسم  ليلقت  نأ  نارئفلا  يف  نوتغنتنه  ءاد  جذامن  يف   Triplet ةكرش ترهظأو  . DNA يوونلا ضمحلا 

ّددمتلا فادهتسا  لالخ  نمو  .يدسجلا  ّددمتلا  ةيلمع  فقوي  نأ  نكمي  يوونلا  ضمحلا  فلت  حالصإ  تانيتورب 
موقتو .نوتغنتنه  ءاد  ءارو  نماكلا  ضارمألا  ملع  ةبطاخم  يف   Triplet ةكرش لمأت  ةقيرطلا  هذهب  يدسجلا 

ىلإ لصوتلاو  ةيلبقتسم  ةيريرس  ةبرجت  ميمصتل  لوصولا  فدهب  هذه  يعيبطلا  خيراتلا  ةسارد  ءارجإب  ةكرشلا 
نيلجسملا نوتغنتنه  ىضرم  مييقت  متيس  .مهجالع  حاجن  ىدم  ةفرعمل  ىضرملا  عم  اهذاختال  نوجاتحي  يتلا  ريبادتلا 
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بعلتسو نييريرس  ءابطأ  لبق  نم  نيماع  ىدم  ىلع  بيلاسألا  نم  ةعونتم  ةعومجم  لالخ  نم  ةساردلا  هذه  يف 
نيسحت ىلع  ءاملعلا  لمع  يف  ًامساح  ًارود  ىضرملا  نم  ةذوخأملا  مدلا ) تانيع  لثم   ) تانيعلاو تانايبلا  نم  لك 

.ةيلبقتسملا ةيريرسلا  براجتلا  ميمصت 

مييقت ىلع  لمعتس  يتلا   PROOF-HD ةسارد نع  ايناملأ ) ملوأ ، ةعماج   ) ريامريفدنال دراهنرب  ّثدحت  كلذ  دعب 
مهف يف  ًامدقت  ًارخؤم  ءاملعلا  ققح  دقو  (. Pridopidine  ) نيديبوديرب راقعب  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  جالع  ةيناكمإ 

لبقتسم ىمسي  ةيبصعلا  ايالخلا  تالبقتسم  نم  عون  لالخ  نم  لمعي  هنأ  نودقتعيو  نيديبوديرب  راقع  لمع  ةيفيك 
ةعومجم هل  نوكت  هب ، موقي  نيديبوديرب  راقع  نأ  دقتُعي  ام  وهو  لبقتسملا ، اذه  طيشنت  نأ  دقتعملا  نمو  امغيس 1 .
ةقباسلا براجتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ىضرملا  جالع  جئاتن  نّسحت  نأ  لمؤي  يتلا  ةيئاهنلا  تاريثأتلا  نم  ةعونتم 

جالع يف  رظنلا  لالخ  نم  هنأ  لمأت  ةديدجلا  ةبرجتلا  هذه  نأ  الإ  لامآلل ، ةبيخم  اهجئاتن  تناك  نيديبوديرب  راقع  ىلع 
.ىضرملل لضفأ  جئاتن  ىرن  دق  راقعلا ، اذه  مادختساب  لوطأ  ةرتفل  ةركبم  ضارعأ  مهيلع  رهظت  نيذلا  ىضرملا 

Uniqure ينيجلا جالعلا  لوح  تاروطتلا  رخآ  ةكراشمب  ايناملأ ) نوتغنتنه ، جروج  دهعم   ) ناملير فلار  ماق  امك 
Uniqure ةكرش نم   AMT-130 جالع ميدقت  متي  نيتغنتنه . نيتورب  ىوتسم  ضفخ  ىلإ  ًاضيأ  فدهي  يذلاو   AAV

ضمحلا هيف  ةعجر  لكشب ال  ريغي  تاسوريفلا  ىلع  مئاقلا  جهنلا  اذهو  ةدحاو ، ةيغامد  ةنقح  نمضتت  ةحارج  ربع 
جالعلا اذه  نأ  تابثإ  نم  ءاملعلا  نكمت  دقو  .  HTT نيتغنتنه نيج  نم  لقأ  تايوتسم  هتجيتن  نوكتو  ضيرملل  يوونلا 

ناذرجلا لثم  نوتغنتنه  ءادل  ةريبكلاو  ةريغصلا  ةيناويحلا  جذامنلا  لك  يف   HTT نيج ضفخ  يف  لاعفو  نمآ 
ناك اذإ  امو  رشبلا  ىلع  كلذ  رثأ  يف  ةيلاحلا   AMT-130-01 ةسارد ثحبت  نأ  ررقملا  نمو  .دورقلاو  ريزانخلاو 
ةحارج قيرط  نع  جالعلا  ًاضيرم  ىقلتيس 26  .هنوقلتيس  نيذلا  ىضرملا  نم  ليلق  ددع  ىلع  ًانمآ  لازي  ءاودلا ال 

لازيال ةساردلا  يف  ليجستلا  .ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  نوتغنتنه  ءادب  صتخت  تادايع  يف  مهتبقارم  متيسو  ةيغامد 
.ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  ًارمتسم 

ةبرجتلا نع  اسنرف )  ، INSERM ةيبطلا ثوحبلاو  ةحصلل  ينطولا  دهعملا   ) يفيل دوشاب  نيرثاك  نآ  كلذ  دعب  تّثدحت 
ةسارد يف  نوتغنتنه  ءاد  جالع  يف  ةيعذجلا  ايالخلا  مادختسا  يف  رظنلاب  ةبرجتلا  هذه  تماق  . MIG-HD ةيريرسلا

مل ةددحملا  ةبرجتلا  هذه  يف  هرابتخا  مت  يذلا  جالعلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .دقع  نم  رثكأل  تدتما  ةليوط  ةيريرس 
عرزب تاجالعلا  نم  عونلا  اذهل  تاسرامملا  لضفأ  نع  ريثكلا  اوملعت  ءاملعلا  نأ  الإ  نوتغنتنه ، ءاد  جالع  يف  حجني 

لمأتو ةيعذجلا . ايالخلا  لمعل  انمهف  يف  ةمخض  تافاشتكا  ملاعلا  دهش  ةبرجتلا ، ءارجإ  ذنمو  ةيعذجلا . ايالخلا 
يف نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  ةيعذجلا  ايالخلا  ىلع  ةمئاقلا  ةديدجلا  تاجالعلا  دعاست  نأ  يف  اهقيرفو  يفيل  دوشاب 

.لبقتسملا

لوصولل ( HEATED  ) عورشم شقانو  نيّثدحتملا  رخآ  ةدحتملا ) ةكلمملا  ماهغنمرب ، ةعماج   ) زدراكير ويه  ناكو 
براجتلا يف  ةسامحلل  ةريثملا  ةيودألا  نم  ديازتم  ددع  دوجول  ًارظنف  .ةلاعفلا  نوتغنتنه  ةيودأ  ىلإ  ئفاكتملا 

ىضرم ىلع  مادختسالل  اهضعب  ىلع  ةقفاوملا  متت  نأ  نوتغنتنه  ءاد  ثاحبأ  عمتجم  نم  نوريثكلا  عقوتي  ةيريرسلا ،
ءاد ىضرم  لك  نكمت  مدع  ينعي  امم  ةياغلل  ةفلكم  ةيودألا  هذه  لثم  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  نأ  الإ  .نوتغنتنه  ءاد 
فيلاكت لمحت  ىلع  ةردقلاب  ةقلعتملا  تاّيدحتلا  مهف  ىلع  زدراكير  لمعيو  .روفلا  ىلع  اهيلع  لوصحلا  نم  نوتغنتنه 

حبصت نيح  تاجالعلا  ىلع  ىضرملا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  لوصح  نامضل  اهيلإ  لوصولا  ةيناكمإو  نوتغنتنه  ءاد  ةيودأ 
.ةحاتم

تنرتنإلا ربع  تاسلجلا  ةدهاشم  ةداعإ 
ةيريرسلا براجتلا  لوح  ديزملا  ةفرعملو  ينورتكلإلا .   EHDN عقوم ىلع  شاقنلا  تاسلج  لك  ةدهاشم  كناكمإب 

.HD Trial Finder عقوم ةرايزب  لضفت  نوتغنتنه ، ءادل  ةيلاحلا 

سلجملا يف  وضعو  ثحاب  وه  دلياو  روسيفوربلا  .حلاصملا  يف  براضت  دوجو  مدع  نع  غنيدراه  ةروتكدلا  حّرصت 
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تامولعملا نم  ديزمل  ...  .Triplet Therapeutics و Roche يتكرشل ةيريرسلا  براجتلا  جماربل  يراشتسالا 
ةرركتملا ةلئسألا  رظنأ  انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح 

سوماقلا
.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 

رخآ عون  نم  ايالخ  ىلإ  ماسقنالا  اهنكمي  ايالخ  ةيعذجلا  ايالخلا 
لوح ةددحم  ةلئسأ  ىلع  ةباجإلل  ةممصم  نوكت  ةريبك  ةيانعب  اهل  طيطختلا  متي  براجت  ةيريرس  ةبرجت 

رشبلا ىلع  ام  راقع  ريثأت  ةيفيك 
تاجالعلا  Therapeutics

لعفلاب ضارعألا  رهظت  نيح  وأ  نوتغنتنه  ءاد  صيخشت  دعب  ةركبم  ضارعأ 
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 
وأ ناسنإ  عنصل  ةلماكلا  تاميلعتلا  ىلع  يوتحت  يتلا  تانيجلا  عيمج  ىلع  قلطي  يذلا  مسالا  مونيجلا 

رخآ يح  نئاك 
تاراصتخاب HD و ًاضيأ  نيجلا  سفن  ىلإ  راشي  .نوتغنتنه  ءاد  ببسي  يذلا  نيجلا  تاراصتخا  دحأ   HTT

IT-15
سوريفلا ىلإ  ريشي   AAV راصتخا .ايالخلل  ينيجلا  جالعلا  ةيودأ  لاصيإل  همادختسا  نكمي  سوريف   AAV

.يدغلا سوريفلاب  طبترملا 
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