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.ةصاخ ةيئوض  تاحسام  مادختساب  نيتغنتنه  نيتوربل  ةماسلا  تالتكتلا  ةيؤر ”  “ انل حيتت  ةادأ  ريوطتب  ءاملعلا  ماق  دقل 
، مسجلا ايالخ  يف  ًالتك  لكشي  يذلا  نيتغنتنه  نيتورب  نم  ًاماس  ًالكش  نوتغنتنه  ءادب  نوباصملا  صاخشألا  ّعنْصي 

نيباصملا صاخشألا  ىدل  تالتكتلا  هذه  لكشت  ةيفيك  عبتت  اندعاسي  نأ  نكمي  .ضرملا  روطت  ءانثأ  مكارتت  يتلاو 
يأو نوتغنتنه  ءاد  روطت  مهف  ىلع  ةفلتخم ،  تاجالع  نوباصملا  صاخشألا  ذخأي  امدنع  ريغتت  فيك  وأ  تقولا ، رورمب 

.رثكأ ىضرملا  دعاست  ةيودألا 

؟ هذه نيتوربلا  تالتكت  يه  ام 
نيتخسنلا ىدحإ  نوكت  نوتغنتنه ، ءادب  نيباصملا  صاخشألل  ةبسنلاب  نكل  نيتغنتنه  نيج  نم  نيتخسن  ًايعمج  انيدل 
ضمحلا دوك  زمر / نم  رركتم  ءزج  يف  ةرفطلا  هذه  ثدحت  .يراركتلا  ددمتلا  ىمسي  تارفطلا  نم  عونل  ةلماح 

، نوتغنتنه ءادب  ًاباصم  نكت  مل  اذإ  ً.اراركتو  ًارارم   GوAوC فرحألا هيف  رركتت  يذلا  نيتغنتنه  نيجل   DNA يوونلا
ةرفطلا هذه  ينعت  نيباصملا ، صاخشألا  يف  نكل  نيتغنتنه  نيج  يف   CAG راركت ل نم 35  لقأ  كيدل  نوكيس 

.مهيدل نيتغنتنه  تانيج  دحأ  يف   CAG راركت ل نم 35  رثكأ  دوجو 

نكمي ثيحب  حيحص  لكشب  عمجتت  نأ  اهنكمي  نيماتولجلا ال  نم  ريثكلا  ىلع  يوتحت  يتلا  نيتغنتنه  نيتورب  تائيزج  نإ 
ريغ تالتكتلا  هذه  نإف  كلذ ، عمو  .تقولا  رورمب  ضيرملا  ةغمدأ  يف  مكارتت  اهنأ  تبث  ةماس  تالتكت  لكشت  نأ 

.يسيطانغملا نينرلاب  ريوصتلا  لثم  غامدلا  تاصوحف  عاونأ  مظعم  يف  ةيئرم 
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ضمحلا دوك  زمر /  رييغت  مت  اذإ  كلذل  نيتغنتنه ، نيتورب  عنصل  انايالخ  اهمدختست  يتلا  ةفصولا  وه  نيتغنتنه  نيج  نإ 
ةليوط لسالس  نم  تانيتوربلا  نوكتت  ً.اضيأ  ريغتي  فوس  انماسجأ  هعنصت  يذلا  نيتوربلا  نإف  ةفصولا ، هذهل  يوونلا 
نإ .يوونلا  انضمح  يف  اهيلع  صوصنملا  تاميلعتلل  ًاقفو  كلذو  ةينيمألا ،  ضامحألا  ىمست  ةيئايميكلا  داوملا  نم 
راركت ددع  داز  اذإ  هنأ  ينعي  اذه  نيماتولجلا .  ينيمألا  ضمحلا  ةفصو  تاظحالم  يه   CAG يوونلا ضمحلا  فرحأ 
يتلا نيتغنتنه  نيتورب  تائيزجل  نكمي  .رركتملا ال  نيماتولجلا  نم  ديدعلا  ىلع  نيتغنتنه  نيتورب  يوتحيسف   ، CAG

.ةماس تالتكت  لكشت  نأ  نكمي  كلذبو  حيحص  لكشب  عمجتت  نأ  نيماتولجلا  نم  ريثكلا  ىلع  يوتحت 

امدنع نوتغنتنه  ءادب  نيباصملا  صاخشألا  ةغمدأ  يف  اهتيؤر  نكميو  ةليوط  ةرتف  ذنم  تالتكتلا  هذه  نع  انفرع  دقل 
نم يتأت  اهب  انتفرعم  مظعمو  ًابعص  ًارمأ  ءايحألا  ىضرملا  يف  تالتكتلا  هذه  عبتت  ناك  كلذ ، عمو  .رهجملا  تحت  رظنن 
نم مهتغمدأب  اوعربت  نيذلا  ىضرملا  وأ  نوتغنتنه  ءادل  ةيناويح  جذامن  نم  ةافولا  دعب  ةيغامد  تانيع  يف  اهيلإ  رظنلا 

(. /https://hdsa.org/blog/hd-legacy-brain-donation-for-hd-research [) ثحبلا لجأ 

؟ ةجعزملا تالتكتلا  هذه  ىلإ  رظنن  نأ  ديرن  اذامل 
تايالولاو ديوسلاو  ايلاطيإو  ايناملأو  ةدحتملا  ةكلمملا  ءاحنأ  عيمج  يف  تاربتخملا  نم  ديدعلا  نم  ءاملع  ماق 

يف اهارن  نأ  ًابيرق ، لمأنو  ةيحلا ، تاناويحلا  يف  تالتكتلا  هذه  ةيؤر ”  “ نآلا انل  حيتت  ةيئيزج  تاودأ  ريوطتب  ةدحتملا 
، ةيعاعشإلا تامالعلا  ىمست  ةيئايميك  فراخز  اهلو  نيتغنتنه  نيتورب  تالتكتب  تاودألا  هذه  طبترت  .نوتغنتنه  ىضرم 

نم عونلا  اذه  فرُعي  . PET ينورتيزوبلا رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلا  ةطساوب  اهيلإ  رظنلا  دنع  ءيضت  اهنأ  ينعي  امم 
تادادعإلا نم  ديدعلا  يف  مدختسيو  ينورتيزوبلا  رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلا  تاعبتتم  مساب  ةيئيزجلا  تاودألا 

عاونأ عالتبا  نكمي  .كمسج  نم  ةنيعم  ءازجأ  ريوصتب  نيثحابلاو  ءابطألل  حامسلل  ةفلتخملا  ةيصيخشتلاو  ةيبطلا 
نوكي نأ  درجمب  .هصحف  متي  مسجلا  نم  ءزج  يأ  ىلع  ًادامتعا  اهقاشنتسا  وأ  اهنقح  وأ  عبتتلا  تاودأ  نم  ةفلتخم 

ءيضيسو ًايئوض ، هحسم  متيس  همسج ، يف  ينورتيزوبلا  رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلا  عبتت  تائيزج  ضيرملا  ىدل 
ًادوجوم ينورتيزوبلا  رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلا  عبتت  زاهج  فده  ناك  اذإ  هيلإ  رظنلا  متي  يذلا  مسجلا  نم  ءزجلا 

يذلا جربستيب ب  بكرم  لثم  ىرخألا  ضارمألا  ةساردل  ةلثامم  تاودأ  ريوطت  مت  ً.اليلق  ًاعشم  ودبيس  فشاكلا  نأل 
ريوصتلل عبتت  تائيزج  عنص  نإ  .رمياهزلأ  ضرمب  نيباصملا  صاخشألا  يف  ةلثامملا  تالتكتلا  صحفل  مدختسي 

نكمي ًالوأ ، .بابسأ  ةدعل  ةباذج  ةركف  نيتغنتنه  نيتوربل  ةماسلا  تالتكتلا  ةيؤرب  نيثحابلل  حمست  يتلا  ينورتيزوبلا 
رورمب لتكلا  مكارت  ةيفيك  عبتت  نم  نكمتن  ىتح  مهتايح  لاوط  ةددعتم  ةينمز  طاقن  يف  ىضرملا  ىلع  صحفلا  ءارجإ 
ضيرملا ال غامد  يف  نيتغنتنه  تالتكت  يف  رظنلل  ةيلاحلا  انبيلاسأ  نم  ديدعلا  .نوتغنتنه  ءاد  روطت  لالخ  تقولا 

.ةافولا دعب  ام  ةجسنأ  ىلع  ضرملا  ةياهن  يف  الإ  كلذ  نم  اننكمت 

يف ةرشابم  رظنلاب  انل  حمستو  ةيلخادت  ريغ  تاءارجإ  ينورتيزوبلا  رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلا  تاصوحف  دعت  ًايناث ،
دقتعن امل  طيسو  درجم  يعاخنلا  لئاسلا  يف  نيتغنتنه  نيتورب  سايق  لثم  ًالخدت  رثكألا  تاءارجإلا  رفوت  امنيب  غامدلا 

ريوصتلا تاصوحف  حمستس  اذل  نيتغنتنه ، نيتوربل  ماسلا  لكشلا  نم  تالتكتلا  لكشتت  ًاثلاث ، .غامدلا  يف  ثدحي  هنأ 
نيتورب نم  ددحملا  لكشلا  اذه  يف  ةقدلا  هجو  ىلع  تارييغتلا  سايقب  نيثحابلل  ينورتيزوبلا  رادصإلاب  يعطقملا 
لئاسلا يف  نيتغنتنه  نيتورب  اهب  للحنو  سيقن  يتلا  قرطلا  مظعم  نع  ةقيرطلا  هذه  فلتخت  .لوحتملا  نيتغنتنه 

.يحصلا نيتغنتنه  نيتورب  كلذ  يف  امب  ةفلتخملا ، نيتغنتنه  لاكشأ  عيمج  سيقت  يتلاو  مدلا  وأ  يعاخنلا 

يعطقملا ريوصتلاب  نيتغنتنه  نيتوربل  طبار  لوأ  ريوطت 
ينورتيزوبلا رادصإلاب 

مت يتلا  ىلوألا  ةرملا  ىهو   CHDI-180R ىمست تاودألا  هذه  نم  ركبم  رادصإ  رشن  مت  يضاملا ، سطسغأ  يف 
ةدايقب قيرف  رهظأ  ثيح  ينورتيزوبلا ! رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلاب  صاخ  نيتغنتنه  نيتوربل  عبتت  ئيزج  عنص  اهيف 

نيتورب تالتكتب  ديدش  ماكحإب  طابترالا  ىلع   CHDI-180R ءييزج ةردق   CHDI ةسسؤم يف  زيوجنيمود  ايليس 
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تالتكت دوجو  ناكم  راهظإل   CHDI-180R ءييزج مادختساب  ًاضيأ  اوماق  امك.رابتخالا  بوبنأ  يف  ةماسلا  نيتغنتنه 
، نوتغنتنه ةرفطب  ةباصملا  نارئفلا  ةغمدأ  يفف  .نوتغنتنه  ءاد  نارئف  جذامن  نم  غامدلا  تانيع  يف  ةماسلا  نيتغنتنه 

رثأتت اهنأ  فورعملا  نم  يتلا  ةفلتخملا  غامدلا  قطانم  نم  ديدعلا  يف  ماسلا  نيتغنتنه  نيتورب  نم  لتك  ةيؤر  نكمي 
نم مغرلا  ىلع  تالتكتلا ،  هذه  ةيؤر  نكمي  ال  ةرفطلا ،  كلت  ىلع  يوتحت  يتلا ال  نارئفلا  يف  امنيب  ضرم ،  ـ لاب

نمآ هنأو  غامدلا  يف  ًاديج  رشتني   CHDI-180R نأ ءاملعلا  رهظأ  دقف  ًاريخأ ،  . CHDI-180R ءييزجب ًاضيأ  اهنقح 
.نارئفلاو دورقلا  نم  لك  يف  ةيبناج  راثآ  يأ  نود  ًاضيأ 

تاودألل قيقدلا  طبضلا 

امنيب نسلا ،  يف  مهمدقت  عم  ىتح  ةيغامد ،  قطانم  يأ  ءيضت  ال  نوتغنتنه ،  ءادب  ةباصم  ريغلا  نارئفلل  ةبسنلاب 
عم نوتغنتنه  ءادب  ةباصملا  نارئفلا  ةغمدأ  يف  تالتكتلا  مكارت  عبتت  ءاملعلا  عاطتسا  ةباصملا ،  نارئفلل  ةبسنلاب 

.تقولا رورمب  رثكأو  رثكأ  مهتغمدأ  تءاضأ  ثيح  ةادألا  هذه  مادختساب  رمعلا  يف  مهمدقت 
ةطساوب ةروصلا   : Bertoglio et al (2021) Eur J Nucl Med Mol Imaging

ىلع روثعلا  لبق  تالواحم  ةدع  قرغتسي  ام  ابلاغ  ينورتيزوبلا  رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلاب  صاخ  عبتتم  ريوطت  نإ 
عبتتملا اذه  نم  ىرخأ  تارادصإ  ريوطتب  ًاضيأ  ءاملعلا  نم  ةيلودلا  ةعومجملا  سفن  موقت  كلذل  لثمألا ، ةادألا 

ةيئيزجلا ةادألا  نم  ةنسحملاو  ةديدجلا  تارادصإلا  هذه  رابتخا  متي  .ةيطايتحالا  تارايخلا  نم  ريثكلا  ىلع  لوصحلل 
.ةربتخملا تاناويحلا  ةغمدأ  يف  اهراشتنا  ةيفيك  ةفرعمل 

اهنكلو ةيبصعلا ، ايالخلا  يف  مكارتت  ةينيتورب  تالتكت  ىلع  ًاضيأ  يوتحت  رمياهزلأ  ضرم  لثم  ىرخأ  ضارمأ  كانه 
هذه ةقد  ىدم  نم  ققحتلاب  ًاضيأ  ءاملعلا  موقي  .اتيب  ديوليمأ  لثم  ةماس ، نوكت  نأ  لمتحي  ىرخأ  تانيتورب  نم  نوكتت 

تالتكتب ةنراقم  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  يف  تقولا  رورمب  مكارتت  يتلا  نيتغنتنه  نيتورب  تالتكت  ةيؤرل  تاودألا 
، ةياغلل ةعجشم  جئاتنلا  تناك  نآلا ، ىتح  .رمياهزلأ  ىضرم  يف  ةدوجوملا  كلت  لثم  ىرخألا ، ضارمألا  تانيتورب 

.رشبلا ىدل  عبتتلا  تاودأ  رابتخا  يف  ءدبلا  ىلع  نآلا  ءاملعلا  صرحي  كلذل 

؟ اذإ يلاتلا  ام 
.رشبلا ىدل  نيتغنتنه  نيتورب  عبتت  يف  ثحبتس  يتلاو   ، iMagemHTT ةسارد ىمست  ةيريرس  ةبرجت  ءارجإ  متي 

مهفل  PET/MRI يسيطانغملا نينرلاب  ريوصتلا  ينورتيزوبلا /  رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلا  ةبرجتلا  مدختستس 
ىلوألا ةلحرملا  ةسارد  نم  ةعجشملا  ةيلوألا  تانايبلا  ضعب  نع  ًاقباس  انبتك  دقل  .غامدلا  يف   PET طبار عبتت  ةيفيك 

مهف اذل  نآلا ، ىتح  ةعجشم  جئاتنلا  .ماعلا  اذه  نم  قباس  تقو  يف  يضارتفالا   CHDI عامتجا يف  عبتتلا  اذهل 
.ةساردلا ىلإ  نيكراشم  ةفاضإ  يف  نورمتسم 

روطتل ديج  يويح  يجولويب /  رشؤم  نوتغنتنه  ءادب  نيباصملا  صاخشألا  ةغمدأ  يف  نيتغنتنه  تالتكت  ةيمك  دعت 
نوتغنتنه ءاد  مدقت  عبتتل  اهمادختسا  ءابطألاو  ءاملعلل  نكمي  ةيعوضوم  تاسايق  يه  ةيويحلا  تارشؤملا  .ضرملا 

.حيحص لكشب  لمعت  تاجالعلا  تناك  اذإ  كلذكو  جالعلا ، تارايخ  لضفأ  ىلإ  لصوتلل  ةماه  نوكت  نأ  نكمي  يتلاو 
رادصإلاب يعطقملا  ريوصتلا  صحف  قيرط  نع  لبقتسملا  يف  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  ةبقارم  متت  نأ  نكمملا  نم 

.تاودألا نم  عونلا  اذه  مادختساب  ينورتيزوبلا 
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عبتتل ًاضيأ  اهمادختسا  نكميف  ءاملعلا ، لمأي  امك  لمعت  ينورتيزوبلا  رادصإلاب  يعطقملا  ريوصتلا  طباور  تناك  اذإ 
لازي ال  تاساكتنإلا ، ضعب  ثودح  نم  مغرلا  ىلع  .ةيلبقتسملا  براجتلا  يف  غامدلا  يف  نيتغنتنه  نيتورب  ضفخ 

ةكرشو يس  ىت  ىب  ةكرشو  سيترافون  ةكرش  اهعبتت  يتلاو  نوتغنتنه  ءاد  جالعل  ةدعاو  ةيجيتارتسا  نيتغنتنه  ضيفخت 
، نيتغنتنه نيتورب  ضيفخت  عم  ثدحي  امع  رظنلا  ضغب  .ةيراج  ةيريرس  براجت  ًاعيمج  مهيدلو  رويكينوي ، ةكرشو  فيو 

نيتغنتنه نيتورب  عبتت  ىلع  ةردقلا  قالطإلا -  ىلع  ةرم  لوأل  ءاملعلا -  حنمت  ةريثملاو  ةديدجلا  تاودألا  هذه  نإف 
ً.الئاه ًامدقت  لكشي  دقام  وهو  نوتغنتنه  ىضرم  يف  غامدلا  لماك  يف  لوحتملا 

! ًابيرق عوضوملا  اذه  لوح  ديزملا  ىلع  كعالطا  ىلإ  علطتن 

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 

لوح ةددحم  ةلئسأ  ىلع  ةباجإلل  ةممصم  نوكت  ةريبك  ةيانعب  اهل  طيطختلا  متي  براجت  ةيريرس  ةبرجت 
رشبلا ىلع  ام  راقع  ريثأت  ةيفيك 

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 
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