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ًاحوضو رثكألا  تامسلا  ىدحإ  يه  اهيف -  بوغرملا  ريغ  ةئجافملا  ةيشاعترالا  ةلملمتملا  تاكرحلا  كلت  صاقُرلا – 
ام ىلإ  ةفاضإلاب  نوتغنتنه ، ءاد  يف  مادختسالل  ًاصيصخ  ةصخرم  صاقُرلا  جالعل  ريقاقع  لعفلاب  دجوت  .نوتغنتنه  ءادل 

ةيودألا نإف  اذل  ةلمتحم ، ةيبلس  بناوج  اهل  ةيلاحلا  تاجالعلا  عيمج  نكل  .حيرصتلا  جراخ  جالعلا  تارايخب  ىمسي 
نم ةديج  ةيريرس  ةلدأب  ةموعدم  تناك  اذإ  ةصاخ  ةريبك -  ةميق  تاذ  نوكت  نأ  نكمي  صاقُرلا  ليلقتل  ةديدجلا 

نم ةديج  ةيباجيإ  جئاتن  نع  ( Neurocrine Biosciences  ) زسنيسويب نيركوروين  تنلعأ  نآلا ، .ةيريرسلا  براجتلا 
ءاد ىضرم  يف  صاقُرلا  نم  ريبك  لكشب  للقي  نيزانيبلاف  نأ  ةبرجتلا  ترهظأ  .نيزانيبلاف  راقعب  ةصاخلا  مهتبرجت 

.لماخ يمهو  ءاود  اوقلت  نيذلا  ىضرملاب  ةنراقم  نوتغنتنه ،

نوتغنتنه ءاد  يف  صاقُرلا 
يتأي صاقُرلاب . فرعي  امب  مهضرم  نم  ام  ةلحرم  يف  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  باصيس 

كلت يف  صقرلل  ةهيبشلا  وأ  ةجنشتملا  وأ  ةرتوتملا  ةعيبطلا  سكعي  امم  صقرلل ، ةينانويلا  ةملكلا  نم  حلطصملا 
تاكرحلا كلت  نوكت  دقف  ةدشب ، مهجعزت  وأ ال  تاكرحلا ، هذه  دوجو  ىضرملا  نم  ديدعلا  كردي  امنيبف ال  .تاكرحلا 

.نيرخآل ةقوعم  وأ  ةجرحم 
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جالعلا تارايخب  نيزانيبلاف  ةنراقم  ةيفيك  ةفرعم  يه  ىضرملاو  ءابطألاو  ءاملعلل  ةيسيئرلا  ةيلاتلا  ةوطخلا  نوكتس 
ىرخألا

ةطساوب ةروصلا   : Joseph Mucira

تارايخلا عيمج  لمعت  .نوتغنتنه  ءاد  يف  صاقُرلا  ليلقتل  ةحاتملا  ةيبطلا  تارايخلا  نم  ليلق  ريغ  ددع  لعفلاب  دجوي 
.كولسلاو ةكرحلل  مهم  رمأ  وهو  نيمابودلا ، يبصعلا  لقانلا  كولس  رييغت  قيرط  نع  ةحاتملا 

نم تاينيسمخلا  يف  هريوطت  مت  يذلاو  نيزانيز ،) يراجتلا  مسالا   ) نيزانيبارتتلا وه  ةرهش  رثكألا  يئاودلا  جالعلا  نإ 
.تاينينامثلا يف  ةيدارإاللا  تاكرحلا  جالعل  هصيخرت  متو  ماصفلا  لثم  ةيسفنلا  تابارطضالل  ءاودك  يضاملا  نرقلا 

صاخشألا يف  صاقُرلل  ةيكيرمألا  ءاودلاو  ءاذغلا  ةرادإ  نم  دمتعم  يئاود  جالع  لوأ  وه  نيزانيبارتيتلا  نكي  مل 
ىلع نآلا  نيزانيبارتيتلا  مدختسي  ماع 2008 .  ىتح  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  يف  نوتغنتنه  ءادب  نيباصملا 

ةريبك ةلكشم  يهو  بائتكالا ، وأ  ةيجازملا  ةلاحلا  روهدت  ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  هنأ  يبلس  بناج  هل  نكلو  عساو ، قاطن 
ءاد نوجلاعي  نيذلا  ءابطألا  مدختسا  نيزانيبارتتلا ، بناج  ىلإ  .نوتغنتنه  ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  نم  ريثكل 

.ضرملا اذه  يف  صاقُرلا  ليلقت  ةلواحمل  ناهذلل ” ةداضملا   “ ةلصلا و تاذ  ةيودألا  ةليوط  ةرتف  ذنم  نوتغنتنه 
ًاساسأ ءابطألا  ديفتسي  ةلاحلا ، هذه  يف  .نيبايتيوكو  ديريبلوسو  نوديريبسيرو  نيبازنالوأ  لثم  ةيودأ  كلذ  لمشيو 

كلذ دعاسي  نأ  نكميو  ًاسبيت ، رثكأ  صاخشألا  تالضع  لعجت  اهنأ  فورعملا  نمف  ةيودألا : هذهل  ةيبناجلا  راثآلا  نم 
.صاقُرلا ىلع  ةرطيسلا  يف 

، نوتغنتنه ءاد  نم  ىرخأ  ةمهم  بناوج  ىلع  ةرطيسلا  يف  ًاضيأ  ةيودألا  نم  ةلئاعلا  هذه  مادختسا  دعاسي  نأ  نكمي 
مدلا يف  ركسلا  ةبسن  يف  لكاشمو  ساعنلا ،  ببست  نأ  اهنكمي  كلذ ، عمو  .ةيناودعلا  وأ  جيهتلا  وحن  ليملا  اهزربأو 
ريقاقع اهنأ  ينعي  امم  صيخرتلا ” جراخ   “ ًاضيأ اهمادختسا  متي  .ةلمتحملا  ةيبناجلا  راثآلا  نم  اهريغو  لورتسيلوكلا ، وأ 

.ةيريرسلا براجتلا  يف  نوتغنتنه  ءاد  جالعل  ديدحتلا  هجو  ىلع  اهرابتخا  متي  مل  نكلو  ةدمتعم ،

ًادج هباشم  وهو  وديتسوأ ،)  ) نيزانيبارتيتويد وه  ةلئاعلا  هذه  يف  ًارخؤم  اهريوطت  مت  يتلا  ةيودألا  دحأ 
ءاودلاو ءاذغلا  ةرادإ  لبق  نم  نيزانيبارتيتويد  صيخرت  مت  .أطبأ  لكشب  مسجلا  يف  للحتي  هنكلو  نيزانيبارتيتل 

.ىرخأ ةلود  يأ  يف  صخرم  ريغ  هنكلو  ةحجان  ةيريرس  ةبرجت  دعب  ماع 2017  يف  ةيكيرمألا 

KINECT-HD ىد شتا   - كيتينيك ةبرجتو  نيزانيبلاف 
ليوط نوكيل  هريوطت  مت  نكلو  ةلثامم ، ةيلآب  لمعيو  نييزانيبارتت ، راقعل  يئايميك  مع  نبا  وه  ازيرجنا )  ) نيزانيبلاف
ةداع  ) نيزانيبارتيتلا سكع  ىلع  مويلا ، يف  ةدحاو  ةرم  نيزانيبلاف  لوانت  متي  ام  ةداع  .لقأ  ةيبناج  راثآ  هل  و  دمألا ،
يف صاقُرلل  ًالاعف  نيزانيبلاف  ناك  اذإ  ام  رابتخالو  نيترم .) هلوانت  متي   ) نيزانيبارتيتويدو تارم ) ثالث  هلوانت  متي  ام 

عم ةكارشلاب  ماع 2019 ، رخاوأ  يف   KINECT-HD ةبرجت زسنيسويب  نيركوروين  ةكرش  تأدب  نوتغنتنه ، ءاد 
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 - ةثلاثلا ةلحرملل  ةبرجت  نع  ةرابع  ةساردلا  تناك  . Huntington Study Group نوتغنتنه ءاد  ةسارد  ةعومجم 
ءاودلا ىلع  ةقفاوملاب  ةيكيرمألا  ءاودلاو  ءاذغلا  ةرادإ  موقت  نأ  عقوتملا  نم  ثيح  ةريبكلا  براجتلا  نم  عون  يهو 

ً.اقبسم ةددحملا  حاجنلا  ريياعمب  يفي  ناك  اذإ  ىضرملا ، يف  همادختسال 

رادقمب 3.2 لقأ  صاقُر  سايقم  ىلإ  ةبرجتلا  ةيادب  يف  نيزانيبلاف  جالعل  اوعضخ  نيذلا  ىضرملاب  رمألا  ىهتنا  “
.يمهولا ” جالعلل  اوعضخ  نيذلا  ىضرملا  نم  ةدحو 

لكشب ىضرملا  صيصخت  مت  هنأ  ينعي  امم  ةيمعتلا ، جودزم  ًايئاوشع  ًاميمصت   KINECT-HD ةبرجت ميمصت  ناك  دقل 
نم ىأ  نكي  ملو  لاعف ؛ ءاود  ىلع  يوتحت  يتلا ال  يمهولا  ءاودلا  بوبح  وأ  نيزانيبلاف  مادختساب  جالعلل  يئاوشع 
لك جالع  مت  ًاضيرم ، ليجست 128  مت  دقو  .هلوانت  متي  يذلا  جالعلا  عونب  ةفرعم  يلع  ةبرجتلا  قيرف  الو  ىضرملا 

.اعوبسأ ةدمل 12  مهنم 

ربكأ ًانسحت  اورهظأ  دق  نيزانيبلاف  راقعب  مهجالع  مت  نيذلا  ىضرملا  ناك  اذإ  ام  ىلع  ًاءانب  حاجنلا  ىلع  مكحلا  متي 
سايقملا نم  ةرصتخم  ةخسن  مادختساب  كلذ  مييقت  مت  .يمهو  ءاودب  مهجالع  مت  نيذلا  ىضرملا  نم  صاقُرلا  يف 

ريبعتلا مت  .نوتغنتنه  ءاد  يف  عساو  قاطن  ىلع  مدختسي  دحوم  يبصع  صحف  وهو  نوتغنتنه  ضرم  مييقتل  دحوملا 
(. TMC  ) صاقُرلا طاقنل  ىصقألا  عومجملا  ىمسي  مقرك  اذه  صاقُرلا  مييقت  نع 

تاريغتلاو ةمالسلا  تامييقت  لثم  ىرخألا  تاسايقلا  نم  ةعساو  ةعومجم  يف  ًاضيأ  ةبرجتلا  ترظن  عقوتت ، دق  امك 
ةبرجتلا ميمصت  نم  ققحتلا  كنكمي  .نوتغنتنه  ءاد  ضارعأ  ةدشل  ةيلامجإلا  تافينصتلاو  ةيجازملا  ةلاحلا  يف 

Clinicaltrials.gov ىلع ةيمسرلا  تاثيدحتلاو 

جئاتنلا
رمألا ىهتنا  .ةيباجيإ  تناك  ةبرجتلل  ةيئاهنلا  جئاتنلا  نأ  نيركوروين  تنلعأ  ربمسيد 2021 ، يف 7  يفحص  نايب  يف 

نم ةدحو  رادقمب 3.2  لقأ  صاقُر  سايقم  ىلإ  ةبرجتلا  ةيادب  يف  نيزانيبلاف  جالعل  اوعضخ  نيذلا  ىضرملاب 
نأ حجرملا  ريغ  نم  هنأ  ينعي  امم  ةيئاصحإ ،" ةلالد  وذ   “ فالتخالا اذه  ناكو  .يمهولا  جالعلل  اوعضخ  نيذلا  ىضرملا 

.ةفدصلا قيرط  نع  ثدحي 

يف نسحت  دوجو  ىلإ  ريشت  اهنالعإ  مت  يتلا  تامولعملا  نكلو  نآلا ، ىتح  ليصافتلا  نم  ريثكلا  نيركوروين  مدقت  مل 
نوتغنتنه ءادب  باصملا  صخشلا  ناك  اذإ  ام  مييقتب  موقت  يتلا  جئاتنلا  كلذ  يف  امب  ًاضيأ ،  ىرخألا  سيياقملا  ضعب 

ةعقوتم ريغ  ةريبك  تالكشم  دجوت  هنأ ال  ًاضيأ  ظحالملا  نمو  .ماع  لكشب  لضفأ  مهنأ  نارعشي  ةياعرلا  مدقمو 
.نيزانيبلاف عم  يراحتنالا  كولسلا  وأ  راكفألا  مقافت  وأ  ةمالسلاب  قلعتت 

هجول ًاهجو  تارايخلا  نراقت  براجت  ءارجإ  وه  صاقُرلا  يلع  لمعي  جالع  رايخ  نم  دكأتلل  ةديحولا  ةقيرطلا 
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هفرعن ام ال 
ةيريرسلا براجتلل  اهب  بحرملا  ريغ  رابخألا  نم  ريثك  دوجو  عمو  تالاجملا ، عيمج  يف  تايدحتلاب  لفاح  ماع  يف 

ليصافتلا مك  .ةيباجيإ  ةيريرسلا   KINECT-HD ةبرجت ةجيتن  نوكت  نأ  ًاقح  عئارلا  نم  هنإف  نوتغنتنه ، ءادب  ةصاخلا 
.يلوألا نالعإلل  ةبسنلاب  يعيبط  رمأ  وهو  ةياغلل ، ليئض  نآلا  ىتح  ةحاتملا 

.ةطقن  3.2 رادقمب صاقُرلا  يف  نسحتلا  اذه  وهو  ليصفتلا  نم  ديزمب  هتفرعم  ديجلا  نم  نوكيس  ًادحاو  ًائيش  نإ 
سكعي هنإ  ثيح  ًاريبك  ًاقرف  ثدحيو  نكمم ،) صاقُر  أوسأ   ) ىوصقلا 28 هتميق  غلبت  هيلإ  راشملا  صاقُرلا  سايقم 

نإف وه 15 ، ةيادبلا  يف  صقرلا  ةجرد  طسوتم  ناك  اذإ  .ةيادبلا  يف  ىضرملا  يدل  صاقُرلا  ةلاح  ءوس  ىدم 
ًانسحت لثمي  طاقن  رادقمب 3  ضافخنالا  نإف  ةيادبلا 6 ، ةجرد  تناك  اذإ  نكلو   ٪. نوكيس 20 طاقن  رادقمب 3  نسحتلا 

.يباجيإلا رييغتلل  انريسفت  ةيفيك  يف  ًاريبك  ًاقرف  ثدحت  تامولعملا  هذه  نإف  اذل   ٪. ةبسنب 50

ةيلاتلا ةوطخلا  نإف  نوتغنتنه ، ءاد  يف  صاقُرلا  جالعل  لعفلاب  ةحاتملا  ةيودألا  تارايخ  نم  ديدعلا  دوجو  عم 
ةديج ةمالع  اهنإ  .ىرخألا  تارايخلاب  نيزانيبلاف  ةنراقم  ةيفيك  ةفرعم  نوكتس  ىضرملاو ، ءابطألاو  ءاملعلل  ةيسيئرلا 
نم ةدمتعملا  ىرخألا  ةيودألا  لثم  ةددعتم  تاعرجب  سيلو  مويلا ، يف  طقف  ةدحاو  ةرم  ذخؤي  نيزانيبلاف  نأ  ىلع 

يأ ال  ) يمهولا ءاودلاب  نيزانيبلاف  نراُقي  فيك  طقف  انربخت  نأ   KINECT-HD ةبرجتل نكمي  ءاودلاو . ءاذغلا  ةرادإ 
ةيبناجلا راثآلا  ثيح  نم  قوسلا ، يف  ةدوجوملا  ىرخألا  ةيودألاب  نراُقي  فيك  سيلو  صاقُرلل - ) ةلاعف  ةدام  دجوي 
ةرشابم تاجالعلا  نيب  ةنراقم  ءارجإ  نود  كلذ  ىلع  مكحلا  ليحتسملا  وأ  بعصلا  نم  نوكي  دق  ةيلاعفلا . كلذكو 

.هجول ًاهجو 

؟ ةيلاتلا ةوطخلا  ىه  ام 
نأ اننكميو  ماع 2022  يف  ةيملعلا  تارمتؤملا  يف  ةبرجتلل  ةلماكلا  جئاتنلا  ةكراشمل  نيركوروين  ةكرش  ططخت 
ةرادإ ىلإ  ةقفاوم  بلط  ميدقت  كلذك  ةكرشلا  مزتعت  .نارقألا  لبق  نم  ةمكحم  ةيملع  ةلجم  يف  ًاضيأ  اهرشن  عقوتن 

ةسارد نيركوروين  تأدب  كلذ ، عم  يزاوتلاب  .ةيلامشلا  اكيرمأ  جراخ  ططخ  يأ  نع  دعب  عمسن  مل  ءاودلاو . ءاذغلا 
لوانت ةلصاومب  ةقباسلا  ةساردلا  يف  نيكراشملل  حامسلا  ىلإ  ريبك  دح  ىلإ  فدهت  يتلاو  ، KINECT-HD2

مل نيذلا  ىضرملا  ضعبل  ًاضيأ  ةحوتفم   KINECT-HD2 ةبرجت نإ  .ةيمستلا  ةحوتفم  ةبرجت  ساسأ  يلع  نيزانيبلاف 
.HSG عقوم ىلع  تامولعملا  نم  ديزم  رفوتي  ةقباسلا ؛ ةبرجتلا  يف  اوكراشي 

عامس ىلإ  علطتنو  ةيبيرجتلا ، عقاوملاو  نيركوروين  ىلإ  ةبسنلاب  ةمحدزم  رهشأ  ةعضب  راظتنا  يف  نحنف  كلذلو 
رابخألا ضعبب  لفتحن  انوعد  كلذ ، نوضغ  يف  .بسانملا  تقولا  يف  صيخرتلاو  ةيبيرجتلا  تاثيدحتلل  ةلماكلا  جئاتنلا 

ًايفاضإ ًادهج  اولذب  نيذلا  رسألاو  ىضرملا  ةصاخو  ةساردلا  قرفل  انتاعبق  عفرنو  ماع 2021 ،  ةياهن  يف  ةراسلا 
.بعصلا ماعلا  اذه  لثم  يف  حاجنب  ةبرجتلا  هذه  زاجنإل 

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

سوماقلا
ىلع ةقفاوملا  نع  ةلوؤسملا  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةيموكحلا  ةيميظنتلا  ةطلسلا  ءاودلاو  ءاذغلا  ةرادإ 

ةديدجلا ةيودألا 
لوح ةددحم  ةلئسأ  ىلع  ةباجإلل  ةممصم  نوكت  ةريبك  ةيانعب  اهل  طيطختلا  متي  براجت  ةيريرس  ةبرجت 

رشبلا ىلع  ام  راقع  ريثأت  ةيفيك 
مأ ال ًاحجان  جالعلا  ناك  اذإ  ام  سايقم  ةيلاعفلا 
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