
ASO ةبرجت فاقيإ  سينويأو -  شور  نم  ةنزحم  رابخأ 
ًاركبم

نيتورب ضفخل   Tominersen ءاودل ةثلاثلا  ةلحرملا  ةبرجتل  ركبم  فاقيإ  سينويأو ؛ شور  نم  لامآلل  ةبيخم  رابخأ 
نيتغنتنه

 Dr Leora Fox ريرحت  2021 ناْسَين 8 ، / ليربإ  

Dr Rachel و Dr Jeff Carroll ملقب

Harding
رَاذآ 23، / سرام يف  لصألا  يف  روشنم 

2021 Guiscardo Urso ةمجرت

قاطنلا ةعساو   ASO ءاود ةبرجت  نأ  سينويأو  شور  اتكرش  تحّرص  ثيح  مويلا ، ةياغلل  ةنزحم  ءابنأ  نع  نالعإلا  مت 
قرطتلا متي  مل  هنأ  ركذن  نأ  مهملا  نمو  ً.اركبم  اهفاقيإ  مت  دق  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  ىلع  ناتكرشلا  اهيرجت  يتلا 

ديق  Tominersen ءاود تاعرج  ءاطعإ  فاقيإ  مت  كلذ  عم  نكل  نآلا ، ىلإ  ةمالسلاب  قلعتت  ةديدج  فواخم  ىلإ 
؟ ةيلاتلا ةوطخلا  يه  امو  كلذ ، ينعي  اذام  .ركبم  ٍلكشب  لوعفملا  لماخ  يمهولا  ءاودلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةبرجتلا 

؟ اهنم فدهلا  ام  ةبرجتلا -  لوح 
تابكرم اهيلع  قلطي  يتلا  ةيودألا  نم  عون  وهو   Tominersen راقع ريوطتب  سينويأو  شور  اتكرش  تماق 

ليلقت ىلع  اهتردق   ASO تاجالع ترهظأ  دقو  . ASO راصتخالاب اهيلإ  راشيو  خسنلا  هاجتإ  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ 
ةيعيبط ةفصب  انماسجأ  ايالخ  ربخت  يتلا  ةينيجلا  ةلاسرلا  يف  لخدتلا  قيرط  نع  ةنيعم  ةينيتورب  تائيزج  تايوتسم 

نيتوربل ةينيجلا  ةلاسرلا  عم   ASO عون نم  راقعلا  اذه  لخادتي  ، Tominersen ةلاح يفو  .نيتوربلا  كلذ  عنصب 
كلذو يعيبطلا  نيتغنتنه ، نيتورب  نم  نيتخسنلا  الك  تايوتسم  نم   Tominersen جالع للقي  ثيح  .نيتغنتنه 

.نوتغنتنه ءادب  طبترملا 

، ةساردلا هذه  نم  ةثلاثلا  ةلحرملا  ىلإ  لوصولا  لبقف  . Tominersen ءاودل ىلوألا  ةبرجتلا  تسيل  هذه  نأب  ًاملع 
ثيح نم  ءاودلا  مييقت  امهيف  مت  ةيناثلاو  ىلوألا  ةلحرملا  نم  نيتبرجت  يف  الوأ   Tominersen ءاود رابتخا  مت 

ةبرجت نم  فدهلا  امأ  .نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  يف  نيتغنتنه  نيتورب  تايوتسم  ضّفخي  هنأ  جئاتنلا  ترهظأو  ةمالسلا 
ءاود ناك  اذإ  ام  ةفرعم  ناكف  ، GENERATION-HD1 ةبرجت ًاضيأ  اهيلع  قلطأ  يتلاو  ةيلاحلا ، ةثلاثلا  ةلحرملا 

ناك نإ  ًاضيأ  نكلو  ىضرملا ، نم  ربكأ  ةعومجم  يف  نيتغنتنه  نيتورب  ضفخ  يف  طقف  سيل  ًالاعف ،  Tominersen
.لعفلاب ضارعأ  مهيدل  رهظت  نيذلا  ىضرملا  يف  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  نيسحت  يف  دعاسي 

؟ ثدح اذام 
ةسارد يف  تاعرجلا  ءاطعإ  فاقيإ  نع  شور  ةكرش  نع  رداص  يفحص  نايب  فشك  سرام 2021 ، يف 22 

يهو (. iDMC  ) تانايبلا ةبقارمل  ةلقتسملا  ةنجللا  ةيصوت  ىلع  ًءانب  كلذو   Tominersen ءاودل ةثلاثلا  ةلحرملا 
.اهتيادب ذنم  ةيراجلا  ةبرجتلا  نم  تانايبلا  ةبقارم  ىلع  نولمعي  نيلقتسم  ءاربخ  نم  ةعومجم  نم  فلأتت  ةنجل 
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نم دياحم  فرطك  لمعت  اهنأ  ثيح  ةيريرسلا ، براجتلا  يف  ةياغلل  ًاماه  ًارود  هذه  تانايبلا  ةبقارم  ناجل  بعلتو 
هذه نوكت  اهميمصت ، بسح  كلذل ، .ةبرجتلا  ةجيتنب  مامتهالا  نود  ةبرجتلا ، نع  ةئشانلا  تانايبلا  يف  رظنلا  لالخ 

ةديحولا اهتفيظوو  ةساردلا ، ءارجإ  يف  ةكراشملا  ةيودألا  تاكرشو  ءابطألاو  ىضرملا  نع  ًامامت  ةلصفنم  ناجللا 
.ال مأ  اهرارمتسا  يغبني  ناك  اذإ  ام  ريرقتل  يرود  لكشب  ةبرجتلا  ةبقارم  يه 

؟ ةمالسلاب قلعتت  ةعقوتم  ريغو  ةئشان  فواخم  كانه  له  ًالوأ ، ةلئسألا -  نم  نيعون  ناجللا  هذه  حرطت  ماع ، ٍلكشبو 
نإف ةقلقمو ، ةبيرغ  ضارعأ  نم  نوناعي  ءاودلا  نوقلتي  نيذلا  صاخشألا  عيمج  أدب  ائإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  لاح ، يف 

نأ ًادج  دعبتسملا  نم  ناك  اذإ  ام  ررقت  نأ  ناجللا  هذهل  نكمي  ًايناث ، .ةبرجتلا  فاقيإ  بلطتو  كلذ  ىرتس  ةنجللا  هذه 
.نيكراشملا ىضرملل  ةعفنم  يأ  ةيراجلا  براجتلل  نوكي 

اهفاقيإ مت  يتلا  ةيودألا  نم  ةفلتخم  عاونأ  تلمش  يتلا  نوتغنتنه  ءاد  تاسارد  نم  ريثكلا  كانه  لاثملا ، ليبس  ىلع 
ءاودلا نم  اوديفتسي  نأ  ًادج  دعبتسملا  نم  ىضرملا  نأ  ىلإ  تراشأ  تانايبلا  نأل  ركبملا  ليلحتلا  نم  عونلا  اذهب 

رطاخملا مييقت  ريغتي  دق  ىضرملا ، ىدل  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  نّسحت  مدع  حضاولا  نم  ناك  نإو  .ةبرجتلا  ديق 
.ةلاحلا هذه  يف  ةبرجتلا  رارمتسا  يدجملا  نم  نوكي  دقو ال  ىضرملل ، ةيبيرجتلا  ةيودألا  ءاطعإ  عفانم  لباقم 

؟ نآلا ىلإ  هفرعن  يذلا  ام 
يتلا ةمهملا  قئاقحلا  لكف  .ةمداقلا  ةليلقلا  رهشألاو  عيباسألا  لالخ  كلذ  ركذت  مهملا  نمو  ةياغلل ، دودحم  هفرعن  ام 

: ةيلاتلا ةليلقلا  لمجلا  نم  يتأت  يفحصلا  نايبلا  نم  اهفرعن 

ةنجل اهترجأ  يتلا  ةثلاثلا  ةلحرملا  ةسارد  نم  تانايبلل  ًاقبسم  اهل  ططخملا  ةعجارملا  جئاتن  ىلإ  رارقلا  دنتسا  “
ةلمتحملا رطاخملاو  عفانملا  نيب  ةنزاوملا  ىلع  ًءانب  اهتيصوت  ةنجللا  تمدقو  .ةعلطملاو  ةلقتسملا  تانايبلا  ةبقارم 

وأ ةديدج  ةمالس  تارشؤم  ديدحت  متي  مل  هنأب  ًاملع  .ةساردلا  يف  نيكراشملا  ىلع  ىبيرجتلا )  ) يئاصقتسالا جالعلل 
” .ةساردلا هذه  نم  تانايبلا  ةعجارم  دنع   Tominersen ءاودب ةقلعتم  ةئشان 

ةيبط جئاتن  دوجو  مدع  ينعي  امم  ةديدج -  ةمالس ” تارشؤم   “ دجوت ال  ًالوأ ، كلذ : نم  طاقن  ةدع  جاتنتسا  اننكميو 
ةيبلق تابون  لاثملا ، ليبس  ىلع  تارشؤملا ، هذه  لثم  روهظ  لاح  يف  .ةبرجتلا  يف  نيكراشملل  ةديدج  ةئيس 

ظحلا نسحلو  اذل ، .اهنع  انربخأ  يفحصلا  نايبلا  اذه  ناكل  ثدحي ،) مل  يذلاو   ) ءاودلا نوقلتي  ىضرم  ىدل  ةئجافم 
.ةقلقم ةديدج  ضارعأ  روهظ  ىلع  رشؤم  يأ  نآلا  ىلإ  دجوي  ال  ةكراشملا ، تالئاعلل  ةبسنلاب 

عفانملا نيب  ةنزاوملا  ىلع  ًءانب   “ ةبرجتلا يف  تاعرجلا  ءاطعإ  فاقيإ  اوررق  مهنأ  يفحصلا  نايبلا  ركذي  ًايناث ،
ريغت فيك  لءاستن  انلعجي  ام  ةساردلا .”  يف  نيكراشملا  ىلع  ىبيرجتلا )  ) يئاصقتسالا جالعلل  ةلمتحملا  رطاخملاو 
نم .نآلا  ىتح  فرعن  اننأ ال  يه  لوقلا  ةصالخ  ةقلقم ؟ ةديدج  ضارعأ  كانه  نكت  مل  نإ  رطاخملاو  عفانملا  مييقت 

نأ وه  ببسلا  نوكي  دق  وأ  .نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  مقافت  ىلإ  يدؤت  ةيودألا  نأ  وه  ببسلا  نوكي  دق  ةيرظنلا ، ةيحانلا 
عالطالا ةيناكمإ  كلمي  يذلا  صخشلل  ةحضاو  نوكت  ةقيرطب  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  نيسحت  ىلع  لمعي  ءاودلا ال 

هعفانم نأل  ديدج  راقعل  نيكراشملا  ضيرعتب  ةرطاخملا  قحتست  ةبرجتلا ال  نأب  دجي  يلاتلابو  تانايبلا ، عيمج  ىلع 
.ةحضاو ريغ 

ةيضارتفالا ةلئسألا  هذه  ىلع  ةباجإلا  نوفرعي  سينويأو ال  شور  يتكرش  يف  نوثحابلا  ىتح  هنأ  كردن  نأ  مهملا  نم 
عيمجلا مالعإو  اهرارق  ذاختا  ةلقتسملا  ناجللا  ىلع  ّنيعتي  رومألا ، هذه  لثم  ثدحت  نيح  نكل  .يلاحلا  تقولا  يف 
اهعمست دق  ةجض  يأل  هبأت  ال  عوضوملا ، اذه  لوانتت   HDBuzz ىلع ىرخأ  ةلاقم  أرقت  نأ  نيح  ىلإ  اذل ، .روفلا  ىلع 

.نآلا ىلإ  هفرعن  امم ال  ريثكلا  كانه  نأل  جئاتنلا ، هذه  لوح 

؟ هفرعن نأ  نكمي  ىتمو  هفرعن ، يذلا ال  ام 
يف عبتملا  ءارجإلا  ظحلا ، ءوسل  ةيمهألا ؟ هذهب  عوضوم  لوح  ضماغلا  يفحصلا  نايبلا  اذه  لثم  ىلع  لصحن  اذامل 
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درجمب يلوأ  يفحص  نايب  رادصإ  بجي  لكشلا ، اذهب  ام  ةبرجت  فاقيإ  متي  نأ  درجمب  هنأب  يضقي  تالاحلا  هذه  لثم 
سانلا دمعي  نأك  تالاكشإ ، يأ  بنجتل  ىضرملا  عمتجم  مالعإ  وه  كلذ  نم  فدهلاو  .ربخلا  اذهب  تاكرشلا  ةفرعم 

.ربخلا لالغتسا  نم  رخآ  لكش  يأ  وأ  ربخلا ، عامس  دعب  مهسألا  عيب  ىلإ 

نم رثكأب  ّردقت  ةراسخ  لثمت  يتلاو  وحنب 19 ،% سينويأ  ةكرش  مهس  ضفخنا  مويلا ، رابخأ  دعب  لاثملا ، ليبس  ىلع 
هذه لثم  ىلإ  ركبملا  لوصولا  مادختسا  ءاسي  نأ  نكمي  ةئطاخلا ، يديألا  يف  هعوقو  لاح  يفو  .رالود  رايلم 

.تامولعملا

يلوألا ريذحتلا  اذه  نيب  ةّريحم  ةوجف  ًامئاد  كانه  نوكت  هذهك ، ةئيس  رابخأ  عامس  دنع  ىضرملا ، عمتجمل  ةبسنلاب  امأ 
ام اذه  نكل  ةياغلل ، طبحم  ٌرمأ  وهو  .طبضلاب  ثدح  ام  ليصافت  ةفرعم  نيبو  ماري ، ام  ىلع  رسي  مل  ام  ًائيش  نأ  نم 

.هذهك رابخأ  عامس  دنع  ًةداع  ثدحي 

؟ ةئيس ةركف   HTT نيتغتنته نيتورب  ضفخ  له 
.ةئيس ةركف  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  ناك  اذإ  ام  لوح  رربملا  شاقنلا  نم  ريثكلا  دهشن  نأ  لمتحملا  نم 

انتبو .ةبرجتلا  كلت  ءارجإ  باوصلا  نم  نأ  انيأر  تقولا ، كلذ  يف  اهكلمن  انك  يتلا  ةيملعلا  تانايبلا  لك  ىلإ  ًادانتسا 
ىضرم يف  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  ىلع  نورداق  اننأ  انكاردإ  يهو  ةعئار ، ةديدج  قالطنا  ةطقن  كلمن  نآلا 

نم أدبن  نل  عبطلاب -  براجتلا  نم  ديزملا  كانه  نوكتسو  ةمداقلا -  براجتلا  ميمصتب  موقن  نيح  كلذل  .نوتغنتنه 
رمأ ىضرملا  يف  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  نأ  اهدنع  كردن  يتلا  ةطقنلا  نم  لب  ةرملا ، هذه  رفصلا  ةطقن 

.نكمم

؟ ةيلاتلا ةوطخلا  يه  ام 
دكؤملا نم  يتلا  راكفألا  ضعب  يلي  اميف  نكلو  .كلذ  دعب  ثدحيس  امب  ؤبنتلل  ةقيرط  دجوت  ال  تانايبلا ، ىرن  نأ  ىلإ 

مهيلع رهظت  نأ  لبق  ىتح  ركبم ، تقو  يف  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  جالع  لواحن  نأ  بجي  له  ًالوأ ، اهتشقانم : متي  نأ 
ةكرش لعفت  امك   ) روحتملا نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  طقف  لواحن  نأ  بجي  له  ًايناث ، ةمدقتم ؟ ضارعأ 
لدعمب نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  لواحن  نأ  بجي  له  ًاثلاث ، اهتبرجت ؟) يف  ًايلاح   Wave Life Sciences

سينويأو شور  يتكرش  يف  دارفألا  نأ  ىلع  ةنهارملا  كناكمإب  ةبرجتلا ؟ هذه  لالخ  هانلعف  امم  لقأ  وأ  ىلعأ 
.ملاعلا لوح  نورخآلا  نوتغنتنه  ءاد  ءاملع  كلذكو  نآلا ، كلذ  نع  نوثدحتي 

مزتعت شور  ةكرش  نأ  الإ  ، GENERATION-HD1 ةبرجت يف  مئاد  ٍلكشب  تاعرجلا  ءاطعإ  فاقيإ  نم  مغرلا  ىلع 
.ليوطلا ىدملا  ىلع   Tominersen راقع تاريثأتو  ةمالس  مييقتل  نيكراشملا  ةبقارم  ةلصاوم 

ةكراشملا تاكرشلاو  ءابطألاو  ىضرملل  نانتمالا 
هذه يف  اوعوطت  نيذلا  نوتغنتنه  ىضرم  ىقبيسو  .ةكراشملا  فارطألا  لك  نم  ًامخض  ًامازتلا  ةبرجتلا  هذه  تّلكش 

نوتغنتنه ءاد  عمتجم  نع  ةباينلاب  ةريبك  ةرطاخم  اولمحتنم  مهف  دبألا ، ىلإ  نوتغنتنه  عمتجم  لاطبأ  ةركبملا  براجتلا 
ميمصتل للك  الب  سينويأو  شور  يتكرش  نم  لك  يف  ةيساسألا  مولعلا  تاربتخم  يف  نوثحابلا  لمع  امك  .هلمكأب 

ىدم فاشتكاو  راقعلا  رابتخال  ملاعلا  لوح  تادايعلا  يف  دجب  لمع  نم  لك  ىسنن  الو  .رابتخالل  نكمم  ءاود  لضفأ 
لصحن مل  ظحلا  ءوسل  اننأ  الإ  ةرياغم ، ةجيتن  ةيؤرب  نولمأي  ءابطألاو –  ءاملعلاو  تالئاعلا  عيمجلا -  ناكو  .هتيلعاف 

.ةرملا هذه  اهيلع 

ةبرجتلا دعب  ام 
نأ انل  دبال  نكل  .لمألا  ةبيخو  نزحلا  روعش   HDBuzz مككراشتو نوتغنتنه ، ءاد  عمتجمل  نيزح  ٌموي  هنأ  كش  ال 
ةيلاتلا ةبرجتلا  ميمصت  ةيفيك  مهف  ىلع  اندعاست  فوس  ةبرجتلا  هذه  ءارجإ  ةقيرط  نأ  وهو  يباجيإلا ، بناجلل  رظنن 
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ىوتسم ىلع  نوتغنتنه  ءاد  ثاحبأ  عمتجمل  ةريبك  ةدئاف  هل  نوكتس  ةسكنلا  هذه  نم  هملعتن  امو  لضفأ ، لكشب 
كلذل ًاعم ، تاّيدحتلا  زواجت  ىلع  نورداق  مهنأ  نوتغنتنه -  ءاد  ءاملعو  تالئاع  نم  عمتجملا -  اذه  تبثأ  دقو  .ملاعلا 

انل و ًاديدهت  ّلكشي  نوتغنتنه  ءاد  هيف  دوعي  يذلا ال  تقولا  ىتح  ةلواحملا  لصاونو  ةراسخلا  هذه  رابغ  اعم  ضفننس 
.انئابحأل

عم حاصفإ  مدع  تايقافتاو  تاقالع  اهيدل  يتلا  ةيكيرمألا ، نوتغنتنه  ضرم  ةيعمج  يف  سكوف  ارويل  ةروتكدلا  لمعت 
براضت يأ  لوراك  فيج  روتكدلاو  جنيدراه  ليشار  ةروتكدلا  ىدل  سيل  .شور  ةكرش  كلذ  يف  امب  ةيودألا ، تاكرش 

ةرركتملا ةلئسألا  رظنأ  انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .هنع  ... حيرصتلل  حلاصملا  يف 

سوماقلا
.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 

ىضرملا نم  ديدعلا  ىلع  ةيريرس  براجت  ءارجإ  اهيف  متي  ديدج  جالع  ريوطت  يف  ةلحرم  ةثلاثلا  ةلحرملا 
ام جالع  ةيلعاف  ديدحتل 

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