
سوماقلا
نيماتولج

روحتملا نيتغنتنه  نيتورب  ةيادب  يف  ريبك  ٍلكشب  رركتت  يتلا  ةينيمألا  ضامحألا  نم  ءانبلا  ةنبل 

دئاس
ةرفطلا نم  طقف  ةدحاو  ةخسن  دوجو  هب  ةباصإلا  بلطتت  يثارو  ضرم 

a
AAV

طبترملا سوريفلا  ىلإ  ريشي   AAV راصتخا .ايالخلل  ينيجلا  جالعلا  ةيودأ  لاصيإل  همادختسا  نكمي  سوريف 
.يدغلا سوريفلاب 

ASOs
لمع فاقيإل  ًاصيصخ  ةممصملا  يوونلا  ضمحلا  تائيزج  مادختسا  هيف  متي  تانيجلا  تاكسإ  تاجالع  نم  عون 

نيجلا

h
HDAC

قلطت اهلعجي  امم  تانوتسهلا ، نم  ليتيسألا  تامالع  ليزت  تاميزنإ  يه  ( HDACs  ) زساليتيسأ يد  نوتسيه 
هب قصتلت  يذلا  يوونلا  ضمحلا 

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

k
KMO

كيكفت نع  ةجتانلا  ةيئاقولاو  ةراضلا  ةيئايميكلا  داوملا  نزاوت  يف  مكحتي  ميزنإ  وهو  زانيجيسكوأ ، يداحأ  نينيرونيك 
تانيتوربلا
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p
PolyQ

يوتحت يتلا  يوونلا  ضمحلا  تادادتما  يف  يعيبطلا  ريغ  عسوتلا  نع  ةمجان  ىرخأ  ضارمأو  نوتغنتنه  ءادل  فصو 
عنص ىلإ  ام  نيج  يف   CAG تاراركت نم  ًادج  ريبك  ددع  دوجو  يدؤي  .تارم  ةدع  رركتم   CAG لسلست ىلع 

.Q زمرلاب نيماتولجلا  ليثمت  متيو  نيماتولجلا ،"  “ ءانبلا تانبل  نم  ًادج  ريبك  ددع  ىلع  يوتحت  تانيتورب 

t
Therapeutics

تاجالعلا

أ
ةركبم ضارعأ 

لعفلاب ضارعألا  رهظت  نيح  وأ  نوتغنتنه  ءاد  صيخشت  دعب 

ليلأ
ام ٍنيج  ّيتخسن  نم  ةدحاو 

ضفخم قارتخا  ليلأ 
نولمحي نيذلا  صاخشألا  ضعب  ىدل  ضارعأ  ثادحإل  يفكي  امب  ليوط   CAG راركتب نيتغنتنه  نيج  نم  ةخسن 

.مهعيمج سيل  نكلو  نيجلا ،

طسوتم ليلأ 
دق نكل  هتايح ، ةرتف  لالخ  ضرملاب  نيجلا  لماح  ةباصإ  ىلإ  يدؤي  راركت CAG ال  لوطب  نيتغنتنه  نيج  نم  ةخس 

.نوتغنتنه ءادب  ةباصإلا  رطخل  هءانبأ  ضرعت 

ةطسوتم تاليلأ 
نم لوطأ  اهنكل  نوتغنتنه ، ءاد  ضارعأ  روهظ  ىلإ  يدؤت  يتلاو ال  نيب 35-27 ،  CAG لاوطأب نيتغنتنه  تاني 

.اهنولمحي نيذلا  صاخشألا  لسن  يف  عسوتلا  رطخل  ةضرعم  ةطسوتملا  تاليلألا  نأ  دقتُعيو  .داتعملا 

إ
ءاودلاو ءاذغلا  ةرادإ 

ةديدجلا ةيودألا  ىلع  ةقفاوملا  نع  ةلوؤسملا  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةيموكحلا  ةيميظنتلا  ةطلسلا 

ا
تانيجلا تاكسا 

راضلا نوتغنتنه  نيتورب  جاتنإ  مدعب  ايالخلا  رابخإل  ةفدهتسملا  تائيزجلا  مدختسي  نوتغنتنه  ءاد  جالعل  جهن 

يبصعلا سكنتلا 
اهتومو ةيبصعلا ) ايالخلا   ) غامدلا ايالخ  يف  يجيردت  للخ  نع  مجان  ضرم 

مونيجلا
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رخآ يح  نئاك  وأ  ناسنإ  عنصل  ةلماكلا  تاميلعتلا  ىلع  يوتحت  يتلا  تانيجلا  عيمج  ىلع  قلطي  يذلا  مسالا 

يزوبيرلا يوونلا  ضمحلا 
نم ةلماع  خسنك  ايالخلا  اهمدختست  يتلا  ةلاسرلا ”  “ تائيزج ّلكشت  يتلا  يوونلا  ضمحلل  ةلثامملا  ةيئايميكلا  ةداملا 

.تانيتوربلا عينصت  دنع  تانيجلا ،

ةيعذجلا ايالخلا 
رخآ عون  نم  ايالخ  ىلإ  ماسقنالا  اهنكمي  ايالخ 

يسيطانغملا نينرلا 
ةيحلا تاناويحلاو  رشبلا  يف  غامدلل  ةلّصفم  روص  جاتنإل  ةيوق  ةيسيطانغم  تالاجم  مدختست  ةينقت 

ىعاخنلا لئاسلا 
.اهتيامحل يكوشلا  لبحلاو  غامدلاب  طيحي  غامدلا ، هزرفي  فافش  لئاس 

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

ةيلاعفلا
مأ ال ًاحجان  جالعلا  ناك  اذإ  ام  سايقم 

ةيديتويلكوينلا دعاوقلا 
C وأ  A ، T ، G ىلإ هراصتخا  متي  ينيجلا  دوكلا  نم  دحاو  فرح 

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

يربلا عونلا 
”. يحصلا  “ وأ يعيبطلا ”  “ عونلا وه  نيتعنتنه  نيتورب  نم  يربلا  عونلا  ربتعي  لاثملا ، ليبس  ىلع  روحتم .”  “ سكع

ريفضتلاب لصولا 
.ةرفشملا قطانملا  لصوو  ةرفشملا  ريغ  قطانملا  ةلازإل  يزوبيرلا ، يوونلا  ضمحلا  لئاسر  صق 

ب
نيتغنتنه نيتورب 

.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا 
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ت
ةيريرس ةبرجت 

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

ةمجرتلا دعب  ام  تاريوحت 
نيتوربلا ةفيظو  وأ  عقوم  موسولا  هذه  ريغت  ام  ًابلاغو  .هعينصت  دعب  نيعم  نيتورب  ىلإ  ةريغص  ةيئايميك  موسو  ةفاضإ 

.موسوملا

يزوبيرلا يوونلا  ضمحلا  لخادت 
لمع فاقيإل  ًاصيصخ  ةممصم  يزوبير  يوون  ضمح  تائيزج  مادختسا  هيف  متي  تانيجلا  تاكسإ  تاجالع  نم  عون 

نيعم نيج 

ةدرفملا تاديتويلكونلا  لاكشأ  ددعت 
” - snips  “ ظفلت  - SNPs ةدرفملا ) تاديتويلكونلا  لاكشأ  ددعت  ) ام نيج  يف  دحاو  فرحل  يئالمإ  فالتخا  دوجو  دعي 

.نيجلا ةفيظو  ريغي  اهمظعمو ال  عئاشرمأ 

CAG راركت
نوكيو تارم ، ةدع  رركتملا   CAG لسلست ىلع  يوتحي  يذلاو  نيتغنتنه ، نيج  ةيادب  يف  يوونلا  ضمحلا  دادتما 

نوتغنتنه ءادب  ةباصإلل  نيضرعملا  صاخشألا  يف  يدايتعا  ريغ  لكشب  ًاليوط 

ج
يدسج

دسجلاب طبترم 

ح
ينيمأ ضمح 

تانيتوربلا اهنم  عنصت  يتلا  ءانبلا  تانبل 

ةلصيوح
ىرخأ ايالخ  ىلإ  ةيئايميك  داوم  لقن  اهنكمي  ةيلخلا  اهجتنت  ةريغص  ةعاقف ” “

خ
ةيبصع ةيلخ 

اهلقنتو تامولعملا  نزخت  يتلا  غامدلا  ايالخ 

د
صقرلا ءاد 

نوتغنتنه ءاد  ىضرم  يف  ةعئاشلا  ةمظتنملا  ريغو  ةيدارإاللا  لملمتلا ”  “ تاكرح

ركبم  / ىلوفط نس  يف  نوتغنتنه  ءاد 
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.نيرشعلا نس  لبق  ضارعألا  هيف  أدبت  يذلا  نوتغنتنه  ءاد 

ةعفد
ةيريرس ةيثحب  ةسارد  يف  نيكراشملا  نم  ةعومجم 

لوعفملا لماخ  يمهو  ءاود 
نورعشي صاخشألا  لعجي  يسفن  ريثأت  وه  يمهولا  ءاودلا  ريثأت  .ةلاعف  تانوكم  ىلع  يوتحي  يمهو ال  ءاود  وه 

.ةلاعف ريغ  ءاود  ةبح  نولوانتي  اوناك  ول  ىتح  نّسحتب 

ر
ةيدصر

مهل يبيرجت  جالع  وأ  ءاود  ءاطعإ  متي  نكل ال  رشبلا ، نم  نيعوطتم  ىلع  تاسايق  ءارجإ  اهيف  متي  ةسارد 

ك
ربسيرك

ةقيقد قرطب  يوونلا  ضمحلا  ليدعتل  ماظن 

ل
لاسرملا يزوبيرلا  يوونلا  ضمحل 

.نيتوربلا عنصل  تاميلعتلا  نم  ةيئاهن  ةعومجمك  ايالخلا  همدختست  يوونلا ، ضمحلا  ىلع  مئاق  لاسرم ، ءيزج 

تاموسوموركل
ضمحلا نيزخت  متي  .ايالخلا  لخاد  يوونلا  ضمحلا  نم  مزح  يف  ماكحإب  ةفوفلم  تانيجلا ، نم  ةليوط  لسالس 

لك يوتحيو  مقر 4 . موسوموركلا  ىلع  نيتغنتنه  نيج  دجويو  .موسومورك  ةئيه 46  ىلع  ةيلخ  لكل  يوونلا 
.نيوبألا نم  لك  نم  ةثوروم  ةدحاو  نيتخسن ، ىلع  موسومورك 

م
نوسنكراب ضرم 

يكرحلا قيسنتلا  يف  لكاشم  ببسي  نوتغنتنه  ءاد  لثم  يبصع  سكنت  ضرم 

خسنلا هاجتإ  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم 
تائيزج ًانايحأ  جتني  هنكلو  ةيطايتحا ، ةخسنك  بلاغلا  يف  مدختسي  يذلا  يوونلا  ضمحلل  يئانثلا  نوزلحلا  فصن 

لئاسر
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ِلبقتسم
ةيئايميكلا داوملا  تاراشإ  هب  قصتلت  ةيلخلا  حطس  ىلع  ءييزج 

ةبيكرتلا فوشكم 
ّزيحتلل ةضرع  نوكت  ةبيكرتلا  ةفوشكم  براجتلا  .همادختسا  متي  يذلا  ءاودلا  بيبطلاو  ضيرملا  اهيف  فرعي  ةبرجت 

.يمهولا ءاودلا  تاريثأت  لالخ  نم 

ايردنوكوتيم
لمعلا نم  ايالخلا  نكمتو  ةقاط ،  ىلإ  دوقولا  لوحت  انايالخ  لخاد  ةريغص  تالآ 

ن
مظعلا عاخن 

يحص ءارفو  ةيويح  بالكلا  يطعت  اهلكأ ، دنع  .مدلا  ايالخ  عنصت  يتلاو  ماظعلا  طسو  ةدوجوملا  ةجزللا  ةداملا 
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