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دراسة في اللغة

وصف العالج الجيني في عبارة واحدة
ية بهدف ير تتم دراسة العالج الجيني في التجارب السر

السماح للجسم بإنتاج بروتين العامل الثامن بنفسه.

شرح العالج الجيني بصورة واحدة
كيف يتم تصميمه للعمل:

يتم إدخال الجين الوظيفي في ناقل أو مركبة تحتوي على ترميز
تسلسل الـ DNA للعامل الثامن

يتم تصميم الجين لتوجيه الخاليا في الجسم لُتنِتج بروتين
العامل الثامن

البروتين
الوظيفي

1

2

والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

فيما يلي ملخص للنتائج التي الحظناها من هذه
الدراسة. ال تهدف هذه النتائج إلى تحديد

ن وال تدعم سالمة أو عالج جيني ُمعيَّ
من ذلك،

ً
ية. وبدال فعالية أي أبحاث جار

فقد تم تصميمها الستكشاف كيفية
إجراء مناقشات حول العالج الجيني.

العالج الجيني في األفق للعديد من األمراض، مع ظهور
وضوًحا واألكثر يقة األكثر سعت BoiMarin إلى تحديد الطر

ية. وكان الهدف إقناًعا لتوصيل العلم وراء األبحاث الجار
فهم أفضل للمخاطر هو وضع توقعات واقعية وتوفير

والفوائد والقيود المحتملة.

بدأنا بتحليل ما كان ُيقال في الخطاب العام وما سمعناه
خالل المقابالت مع المدافعين عن المرضى واألطباء. ثم
تم خلق محفزات من هذه النتائج واختبارها مع المرضى
ومقدمي الرعاية وأخصائيي الدم من الواليات المتحدة

الناقل الذي يحمل الجينالجين الوظيفي
الوظيفي

إعطاء الناقل على شكل
تسريب وريدي

إنتاج البروتين بواسطة الكبد



م اللغة الرئيسية
ُّ
تعل

اللغة التي تفقدها اللغة الُمستخدَمة

ثوري محتمل جديد

ما هو العالج
الجيني؟

منهج العالج/التقنية العلمية يقة العالج طر

إكمال الجين/اإلضافة للجين/استبدال الجين نقل الجين بالفيروس المرتبط بالفيروس الغدي
(AAV)

يري/قيد التطوير قيد البحث السر ية ير إجراء تجارب سر

على عكس العالج التقليدي باستبدال العامل اإلعطاء عن طريق تسريب وريدي ُمفَرد

عيب/خلل/خطأ الطفرة

آلية المرض )ما هو
)الجين؟

مرض اضطراب حالة

وصفة شخصية/شفرة حاسوب مخطط تعليمات خطوة
بخطوة

والعظام واألسنان والجلد مثل الشعر يدة سمات فردية فر

ب للمرض ُمسبِّ ضار/فيروس غير فيروس غير محايد

كيف يعمل العالج
الجيني؟

ناقل/قفيصة/كبسولة/متعدد الوجوه/غالف
بروتيني مركبة غالف فيروسي

جين سليم جين وظيفي

يعكس/يعالج/يوازن أهداف

في الجسم في الكبد

– ال ينتقل إلى األجيال الُمستقَبلية

الجين الجديد يعمل على استبدال وظيفة الجين
المتحور

يتم على المستوى ير ال يوجد استبدال أو تحر
الجيني

ما هو العالج الجيني؟
يقة جديدة العالج الجيني هو طر
ية ير للعالج تخضع حالًيا لتجارب سر

لعالج مجموعة متنوعة من الحاالت
.A الوراثية، بما في ذلك الهيموفيليا

A العالج الجيني للهيموفيليا
بسبب طفرة جينية، ال ُينِتج األشخاص
ما يكفي A المصابون بالهيموفيليا

من بروتين العامل الثامن الضروري
لتشكيل تجلطات مستقرة في

جين وظيفي فعال في غالف
فيروسي محايد، أو ناقل، والذي

ينقل الجين الجديد إلى الكبد عن طريق
تسريب وريدي ُمفَرد.

 ال يوجد استبدال أو تعديل يتم على
المستوى الجيني- فقط إدخال جين

وظيفي جديد للعامل الثامن في
الجسم، والذي ال ينتقل إلى األجيال

الُمستقَبلية.

ى نوع العالج الجيني الدم. ُيسمَّ
للهيموفيليا A نقل الجين بالفيروس

.(AAV) المرتبط بالفيروس الغدي
نقل الجين بالفيروس المرتبط

َيستهِدف (AAV) بالفيروس الغدي
الجين المسؤول عن تصنيع العامل

الثامن.

كيف يعمل العالج بنقل الجين
في إجراء نقل الجين للفيروس المرتبط
بالفيروس الغدي (AAV)، يتم إدخال

الِقصة األمثل للعالج الجيني لدينا



عالمية وجهة نظر
المحتمل للعالج الجيني على العديد من حاالت إلى الطبيعة العالمية لألبحاث والتأثير بالنظر

المرض، سيكون هذا الكتيب متاًحا بلغات متعددة.

تطبيق ما تعلمناه
والواضح مع مجتمع الهيموفيليا. لهذا المفتوح وعميق التفكير بالحوار BioMarin تلتزم

في منطقية وتساعدنا على االستمرار السبب استثمرنا الوقت لضمان أن تكون كلماتنا أكثر
يري واالستكشاف للعالج الجيني. ية في البحث السر نقل البراعة االبتكار

 HemDifferently.com ق على موقع مركزنا طبَّ
ُ
قم باالطالع على هذه الدروس وهي ت

الرئيسي للتثقيف بخصوص أبحاث العالج الجيني.

إليك بواسطة: أحضر

EU-GTH-00020 2021 يوليو (تموز) جميع الحقوق محفوظة. © 2021 BioMarin Pharmaceutical Inc.

تم إنشاء هذا الكتيب ومحتوياته لألغراض التعليمية فقط.
بين. تقييدي ويجب أال يحل محل استشارة أحد مقدمي الرعاية الصحية الُمدرَّ المحتوى غير

المعلومات المتعلقة بالعالج الجيني كلمحة عامة وليست شاملة. يتم توفير


