
نيديبوديرب لمعي  فيك  ديدحت  نم  ةقدبو  ءاملعلا  نكمت 
نوتغنتنه ءاد  جذامن  يف 

نوتغنتنه ءاد  جذامن  يف  نيديبوديرب  راقع  لمع  ةيفيك  ةقدب  ددحت  ةثيدح  تاسارد 

 Dr Leora Fox ريرحت  
ّلوألا 30، نيرشت  / ربوتكأ

2021 
Dr Rachel ملقب

Harding
ناريزَح 12، / وينوي يف  لصألا  يف  روشنم 

2021 
Dr Shaimaa Ibrahim Mohamed El ةمجرت

Jaafary

مسجلا يف  هلمع  ةيفيكل  حضوأ  مهف  نآلا  ءاملعلا  ىدل  حبصأو  نوتغنتنه  ءاد  جالعل  هريوطت  مت  ءاود  نيديبوديرب 
فادهتسا قيرط  نع  لمعي  نيديبوديرب  نأ  نوثحابلا  فشتكا  ةيميداكألا ، ةيثحبلا  قاروألا  نم  ةلسلس  يفف  .غامدلاو 

نأ نكمي  نيديبوديرب  نأ  نوثحابلا  دقتعي  ديدجلا ، مهفلا  اذه  عم  (. S1R  ) 1- امجيس ىعدي  نيعم  ينيتورب  لبقتسم 
.نوتغنتنه ءاد  لثم  ةيبصعلا  ةيسكنتلا  ضارمألا  جالع  يف  ةدعاسملل  ًالاعف  ًاءاود  نوكي 

؟ ًافولأم نيديبوديرب  ودبي  له 
جالعل همادختسا  ةيفيك  مهف  ةلواحمل  نآلا ، ىتحو  ةليوط  ةرتفل  نيثحابلا  لبق  نم  نيديبوديرب  راقع  صحف  مت 

يف امب  ةفلتخملا  تايمسملا  ضعبب  هتيمست  مت  ةرتفلا  كلت  ءانثأ  .نوتغنتنه  ءاد  ةصاخو  ةيبصعلا  ةيسكنتلا  ضارمألا 
.نيديبوديرب ةلاقملا ،  هذه  يف  يلاحلا  همساب  مزتلنس  اننكلو  ( Huntexil  ) ليسكتنوهو ( ACR16  ) كلذ

لضفأ لكشب  هلمع  ةيفيك  مهف  ةلواحمل  نيديبوديرب  ىلع  ربتخملا  يف  لمعلاب  نيطرخنم  ءاملعلا  ناك 

دقتعملا نم  ناكو  نوتغنتنه  ءاد  ةيكرحلا لـ ضارعألا  جالع  يف  دعاسي  دق  ءاودك  لصألا  يف  نيديبوديرب  فاشتكا  مت 
، زيفحتلاو ةكرحلا  يف  مكحتت  ةدامك  ةغمدألل  نيمابودلا  ةيمهأل  ارظنو " .نيمابودلا  ىمست  ةيئايميك  ةدام  مظني  هنأ 

نيسحت هنكمي  ناك  اذإ  ام  ةفرعمل  ةفلتخملا  ةيريرسلا  براجتلا  نم  ليلق  ددع  يف  نيديبوديرب  رابتخا  مت  دقف 
ديارب تراه HARTو  تاساردلا : كلت  تنمضت  دقو  .نوتغنتنه  ءادب  نيباصملا  صاخشألا  ىدل  ةيكرحلا  ةفيظولا 
ناك اذإ  ام  ةفرعمل  اضيأ  اوثحب  دقل  .مادختسالل  نمآ  راقع  نيديبوديرب  نأ  اهعيمج  ترهظأ  دقو   PRIDE-HD

اودهاشي مل  فسألا  عم  نكل  نوتغنتنه  ءادب  ىضرملا  تائم  يف  ةيكرحلا  ضارعألا  نيسحت  يلع  لمعي  نيديبوديرب 
.ظوحلم نسحت  يأ 
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ىتح ةيسيئرلا  اهفادهأ  ةيريرسلا  براجتلا  ققحت  مل  اذإ  راقعلا  اذهب  مامتهالا  رارمتسا  ببس  نع  لءاستت  كلعل 
يف ةيكرحلا  ةفيظولا  ريبك  لكشب  نسحي  مل  نيديبوديرب  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  وه  بابسألا  دحأ  ًانسح ، .نآلا 

لظ  TFC وأ ةيلامجإلا  ةيفيظولا  ةعسلا  ىمسي  اًسايقم  نأ  ىلإ   PRIDE-HD ةسارد تراشأ  دقف  نوتغنتنه ، ىضرم 
ةعسلا سايقم  تاجرد  سيقت  .نوتغنتنه  ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  يف  روهدت  نود  لضفأ  لكشب  اتباث  ابيرقت 

ىلع ةردقلاو  مهلاومأو ، مهرسأ  ةرادإ  لثم  ةيمويلا  ةايحلا  ماهم  يف  صاخشألا  ءادأ  ةدوج  ىدم  ةيلامجإلا  ةيفيظولا 
تادادتمالا يف  ةلثامم  ةدعاو  جئاتن  ىلع  روثعلا  مت  .ىرخألا  ةيمويلا  ةطشنألاب  مايقلاو  يهطلاو ، ةدايقلاو ، لمعلا ،
لوانت يف  ةيلصألا  ةبرجتلا  يف  ىضرملا  رمتسا  ثيح   ، PRIDE و HART ديارب تراه و  براجتل  ةحوتفملا 

.تقولا نم  لوطأ  ةرتفل  نيديبوديرب 

نيديبوديرب ال نأ  ينعت  جئاتنلا  كلت  تناك  اذإ  ام  لوح  ةرم  لوأل  اذه  رشن  مت  امدنع  ءاملعلا  نيب  لدجلا  ضعب  راث  دقل 
.ضرملا ليدعت  جالعب  ًابلاغ  هيلإ  راشي  ام  وهو  نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  روطت  نم  ئطبي  نأ  نكمي  ءاودك  ًادعاو  لازي 

نيديبوديرب لمع  ةيفيكل  ةقيقدلا  ليصافتلا  ديدحت 
 - فوورب ىمست  ةثلاثلا  ةلحرملا  نم  ةريبك  ةيريرس  ةبرجت   Prilenia اينيليرب ةكرش  تأدب  ماع 2020 ، ةياهن  يف 

نوتغنتنه ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  نم  ربكأ  ةعومجم  يف  نيديبوديرب  رابتخال  ( PROOF-HD  ) ىد شتا 
هذه لازت  .ةيلامجإلا ال  ةيفيظولا  ةعسلا  نيسحت  يلع  عطاق  ليلد  نع  ثحبلل  كلذو  لوطأ ، تقو  رادم  ىلعو 

ماع 2023. فصتنم  ىتح  رمتستسو  اًضيرم  دينجت 480  روط  يف  ةبرجتلا 

ربتخملا يف  لمعلاب  نيطرخنم  ءاملعلا  ناك  براجتلا ، نم  ةلسلسلا  هذه  هيف  فشكتت  تناك  يذلا  هسفن  تقولا  يف 
ةيلآ نع  فشكلا  يف  براجتلا  نم  عاونألا  هذه  لُمأت  .لضفأ  لكشب  هلمع  ةيفيك  مهف  ةلواحمل  نيديبوديرب  ىلع 

رييغت يف  ام  ءاود  لوانت  ريثأت  ةيفيكل  ةقيقدلا  ليصافتلا  فصول  ءاملعلا  همدختسي  حلطصم  وهو  نيديبوديرب -  لمع 
.ىضرملل اهرفوي  نأ  لمأن  يتلا  ضارعألا 

نيمابودلا ىلع  نيديبوديرب  ريثأت  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  وه  هذه  لمعلا  ةيلآ  تاسارد  نم  تنيبت  يتلا  ءايشألا  نم 
ءادل ةيويحلا  ةيجولويبلا  نم  اًمامت  فلتخم  بناج  ىلع  ريثكب  ىوقأ  ريثأت  هل  ناك  دق  هنأ  الإ  غامدلا ، يف  يئايميكلا 

.1  - امجيس لبقتسم  ىمسي  يئايميك  لبقتسم  لالخ  نم  نوتغنتنه ،

ةعومجم عامتجا  يف  يضاملا  ماعلا  نيديبوديرب  لمع  ةيفيك  نع  ةديدجلا  راكفألا  هذه  لوح  ةركبم  ىؤر  ميدقت  مت 
.ةمكحم ةيملع  تالجم  يف  ًايمسر  ةروشنم  نآلا  اهنكلو   EHDN رمتؤم نوتغنتنه و  ةسارد 

نوجاحتي مهو  اينيليرب ، نم  كلذكو  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  ةيميداكألا  تاسسؤملا  ىلإ  تالاقملا  هذه  وفلؤم  يمتني 
نم نيديبوديرب  راقعب  نوتغنتنه  ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  جالع  نأ  ةركف  معدت  ةديدجلا  تانايبلا  هذه  نأب 

.ضرملا راسم  ئطبي  نأ  هنأش 

؟ ءاودك هلوانتت  امدنع  نيديبوديرب  هب  موقي  ىذلا  ام 
.1- امجيس تالبقتسم  وأ   SR1 يعدي نيعم  نيتورب  فدهتسي  نيديبوديرب  نأ  ةديدجلا  قاروألا  هذه  ترهظأ  دقل 

.نوتغنتنه ءاد  يف  ةماهلا  قطانملا  يف  اميسال  غامدلا ، يف  ةجسنألاو  ايالخلا  يف   SR1 نيتورب نم  ريثكلا  دجوي 

نم ةفلتخم  عاونأ  تحت  ءاقبلا  ىلع  ةيبصعلا  ايالخلا  دعاست  يتلا  ةفلتخملا  تايلمعلا  نم  ديدعلل  ماه   SR1 نيتورب نإ 
طوغضلا نم  ريثكلا  نوتغنتنه  ءادب  نيباصملا  صاخشألا  يف  ىرخألا  ةيغامدلا  ايالخلاو  ايالخلا  كلت  يناعت  .طوغضلا 

ففخي دق  .نوتغنتنه  ةرفط  ببسب  عونصملا  نيتغنتنه  نيتورب  نم  ةروحتملا  ةخسنلا  اهببست  يتلا  ةفلتخملا 
.ءاقبلا ىلع  ةيبصعلا  ايالخلا  هذه  دعاسي  امم  ، SR1 نيتورب فادهتسا  قيرط  نع  طوغضلا  هذه  ضعب  نيديبوديرب 
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، نوتغنتنه ءاد  يضرم  يف  حيحص  لكشب  لمعت  ةيلخلا ال  يف  ةقاطلا  زكرم  يهو  ايردنوكوتيملا  نأ  فورعملا  نم 
ةيميداكألا تاروشنملا  نم  ةلسلسلا  هذه  نم  لوألا  ءزجلا  يف  .مسجلاو  غامدلا  يف  ايالخلا  داهجإ  هنع  جتني  امم 

.نوتغنتنه ءاد  جذامن  يف  ايردنوكوتيملا  لمع  ةقيرط  ىلع  نيديبوديرب  ريثأت  ةيفيك  ةساردب  نوثحابلا  ماق  ةديدجلا ،
دعاسي امم  ( SR1  ) 1- امجيس تالبقتسم  فدهتسا  هنأ  نيبت  نيديبوديربلا ،  راقعب  براجتلا  نارئف  جالعب  اوماق  امدنعف 
ةجلاعم اهيف  تمت  يتلا  براجتلا  يف  هسفن  ريثأتلا  رهظ  دقل  .ىرخأ  ةرم  يعيبط  لكشب  لمعلا  ىلع  ايردنوكوتيملا 
ةيثحبلا ةقرولا  هذه  ريشت  لمجملا ، يفف  .رابتخالا  قابطأ  يف  نيديبوديدرب  راقعب  نوتغنتنه  يضرمل  ةيبصع  ايالخ 
فادهتسا قيرط  نع  نوتغنتنه  ءادل  ةفلتخم  جذامن  يف  ايردنوكوتيملل  ةيعيبطلا  ةفيظولا  ديعي  نيديبوديرب  نأ  ىلإ 

(. SR1  ) 1- امجيس تالبقتسم 

ةيبصعلا ايالخلا  يف  داهجإلا  نم  رخآ  ًالكش  ففخي  نيديبوديرب  ناك  اذإ  ام  ةساردب  نوثحابلا  ماق  ةيناثلا  ةلاقملا  يف 
فئاظولا ىدحإ  لثمتت  (. ER  ) فرعيام ب وأ  ةيمزالبودنإلا  ةكبشلا  ىمسي  ةيولخلا  انتزهجأ  نم  ءزجب  طبترملاو 

ةفاك ىلإ  اهلاسراو  نوهدلاو  تانيتوربلا  جاتنإ  هنكمي  عدوتسمو  عنصمك  لمعلا  يف  ةيمزالبودنإلا  ةكبشلل  ةيسيئرلا 
امك ءادألا  نع  فقوتتف  اهداهجا  مث  نمو  ةيمزالبودنإلا  ةكبشلا  ىلع  طغضلا  متي  نوتغنتنه  ءاد  يف  .ةيلخلا  ءاحنأ 

.جاتنإلا ئطُبي  يذلا  روحتملا  نيتغنتنه  نيتورب  ببسب  يغبني 

يف نوتغنتنه  ءاد  يضرم  نم  ايالخ  يف  ةيمزالبودنإلا  ةكبشلا  يف  داهجإلا  نيسحت  ىلع  هتردق  نيديبوديرب  رهظأ  دقل 
قبس ىذلا  نسحتلا  ىشالت  ايالخلا  نم   1- امجيس تالبقتسم  ةلازإب  ءاملعلا  ماق  امدنع  نكلو  .رابتخالا  قابطأ 

.تالبقتسملا كلت  لالخ  نم  لمعي  نيديبوديرب  نأ  ىلإ  ريشي  امم  نيديبوديرب ،  راقع  عم  هتظحالم 

داهجإ فيفختل  ةيمهألا  غلاب  ارمأ  ناك   1- امجيس تالبقتسم  فادهتسا  نأ  نع  فشكلل  امدق  ءاملعلا  ىضم  دقل 
نم عونلا  اذه  فيفختل  ةلاعف  ةليسو  ناك  نيديبوديرب  نأ  ىلإ  ريشي  امم  ةفلتخم ،  قرط  ةدعب  ةيمزالبودنإلا  ةكبشلا 

.يعيبطلا اهطاشن  ةداعتساو  ةيبصعلا  ايالخلا  داهجإ 

ىلع ةردقلا  اهل  ( SR1  ) 1- امجيس تالبقتسم  نأ  رهظت  يتلا  تانايبلا  ءاملعلا  عجار  ةيئاهنلا ، ةيثحبلا  ةقرولا  ىفو 
نيديبوديربلاب ايالخلا  جالع  متي  امدنع  هنأ  ءاملعلا  حرتقيو  .نوهدلا  تائيزج  نم  عون  وهو  لورتسيلوكلاب ،  طابترالا 

لصف لثم  امامت  .لورتسيلوكلاو  نيتوربلا  نيب  طابترالا  اذه  فقوب  موقي  هنإف   ، 1- امجيس نيتورب  فدهتسي  يذلا 
ةكبشلا تايلآ  نإف  ردقلا ، سفنب  لورتسيلوكلاو   SR1 طابترا رذعتي  امدنع  نييخارتملا ، نيفظوملا  نم  نينثا 

ءاد ايالخ  يف  هتظحالم  تمت  يذلا  نسحتلا  ببس  وه  كلذ  نوكي  دق  .ةسالس  رثكأ  لكشب  لمعت  ةيمزالبودنالا 
.نيديبوديربلا راقعب  اهتجلاعم  تمت  يتلا  براجتلا  نارئف  يف  كلذكو  نوتغنتنه 

؟ نيديبوديرب راقعل  ةيلاتلا  ةوطخلا  يهام 
يف ةفلتخملا  داهجإلا  تارشؤم  نيسحتب  موقي  نيديبوديرب  نأ  راهظإ  يف  ةثيدحلا  ةيثحبلا  قاروألا  هذه  ةيمهأ  حضتت 

هتظحالم تمت  يذلا  نسحتلا  اذه  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  وه  ىقبتي  ام  .نوتغنتنه  ءادل  ةيناويحلا  جذامنلاو  ايالخلا  نم  لك 
رثكأ ةبرجت  عبطلاب  كلذ  لكشي  ةيريرس . ةبرجت  يف  ىضرملا  يف  عنقمو  عطاق  لكشب  هسايق  نكمي  ربتخملا  يف 

.ةسوململا تاباجإلا  ضعب  ميدقتب   PROOF-HD ةسارد موقت  نأ  لمأن  اننكل  ةبوعص 

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

سوماقلا
دئازلا مويسلاكلا  نيزختب  موقي  ىرخأ  ءايشأ  نيب  ةيلخلا  نم  ءزج  ةيمزالبودنالا  ةكبشلا 

.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 
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