
 
 

هو ما EBF3 HADDS ؟  

إرتِخاء   . ِجينَيَّا الثاِلث العاِمل في ب الُمبكَرة الَخليَّة هو   
الن ِماء ُمتالِزمة التَوازن، أو  اإلنتِظام فُقد   ،الَعَضالت  

ناتِجة العصبي   للجهاز الديناميكيَّة الُمتالِزمة وهو  رالُمتأخ ِ   

ل عن وهي الثالث العاِمل في ب الُمبكَرة الخليَّة في تََحوُّ  

ِ  في رئيسيَّة تََحكُّم جينَة ب غي  جد ا   مهم   أمر   وهو  العاشر، الص ِ  

تَشغيل َكي فيَّة فيالِجين   هذا يَتَحكَّم الَعصبي   الِجهاز لوظيفَة  

رى ِجينَة كُل   وإِيقاف ل وهذا الجينات في أُخ  في التَّحوُّ  

ماغ، في الُمَخي خ َمنِطقة في َخلال   يَُسب ِب   الِجين   على ُمَؤأث ِرا   الد ِ  

العام النُّمو    

طة إلى شديدَة الُمتالِزمة ميَّزتِ ت ، إعاقَة ِذهنيِ ة ُمتوس ِ ر العام في النُّمو   ا يَُسب ِب صعوبة في ،مشاِكل في التَّواُزن ،في ألتَأَخُّ وإِرتِخاء الَعَضالت ِمم   

ِمن، ُضع ف الَمثانَة وإِرتفاع الخطورة  ساك الُمز  ، َحَول  الُعيون، عُس ر البَِلع، أإِلم  ر في النُّطُق  في إلتهاب الَمساِلك البَوليَّةالتَناسُق والَمشي، تأخُّ  
ضَ  ،الُمتالِزمة فراد الَّذيَن يُعانوَن منَلَ وإلتهابات الِكلَى. ل بات غاِلبا  ما يَكونوَن أيضا  أكثَر عُر  ة لإِلصابَة بنَو   

HADDS لـ الُمتَنامي ألُمجتَمع  

تُن   ٢٠١٦عام  الُمتالِزمةتَمَّ إكتِشاف  في ُمستَشفى تِك َساس  للَطفال في ه يوس   

توان شاو، والطَّبيب مايكل فرانسيس-تِك َساس  َوقَد اكتََشفَهُ ألطَّبيبة هسياو   

١٥٠، هُناَك ما يُقارب ٢٠٢٠إعتبارا  من عام وانغلر، والطَّبيب هوغو بيللين.   

شخصا  في أكثر من ثالث عشرة دولة حول العالم ُمَشخَّصين ٢٠٠إلى   

َعة آالف ِمَن األَشخاِص   الُمتالِزمةب ولَِكن قَد  يَكوُن هُناَك ما يَزيدُ َعن  بِض   

تَشخيَصُهم ألنَُّهم باِلغون، أو كثيرون من الن اس ال يَتُمُّ  َغي ِر الُمَشخَّصين عالَِمي ا .  

 َغير ُمدِركيَن بأحدَِث اإلختِبارات الجينيَّة الكاِملة، أو أنَُّهم يَعيشوَن في مناِطق

 و/أو بُلدان ال تَتوفَّر فيها المعلومات أو ال يَتََمكَّنوَن من الوصوِل إلى

عاية الطُب ِية بسهولة  الر ِ

لَ  ت المؤسسة ُمؤتَمرات دَُوليَّة عبر الفَعاليَّاتِلدَعم ُمجتَمُعنا الُمتَنامي، َسهَّ  

ورفعت ُمستوى الَوعي َعب َر وسائِِل التَّواُصل اإلجتماعي   ،اإلجتِماعيَّة  

لَضمانِ  الُمتالِزمةبباإلضافة إلى أن ها قدَّمت ِمنَح َسفر ألشخاٍص ُمشخَّصين   

مي ا لخدمات الطُّبي ةقُدَرتُهم على الُمشاَركة في البحث والتَّواُصل مع ُمقَد ِ  

ائدة في هيوستن بوالية تِك ساس   الر 

 

وَجد في يُ  الَّذي الُمتالِزمة توان شاو، والطَّبيب مايكل فرانسيس وانغلر وُمختَبَر -أألَبحاث الِعلميَّة جاريَة في ِعيادة الطَّبيبة هسياو   

   ، تُن  تِك َساس  وأيضا  في َمعَهد جان ودان دنكان ألَبحاِث الِجهاز الَعَصبي  )هيوستن، تكساس، الِوالياتُمستَشفى تِك َساس  للَطفال في ه يوس   

ِم طبيعة الِجهاز الَعصبي  للمتالزمة بشكٍل أفضل. يُمِكن تَطبيق الُمتَّحدَة األَمريكيَّة(. ألهدَف هو ِدراَسة نَماِذج ذُبابة الفاِكهة والِفئران ِلفَه   

متالزمة بَشكٍل أفَضلالالمدى في األبحاث الِعلميَّة من أجِل تطوير الِعالجات الجينيَّة إِلداَرةِ األَعراِض الُمرتَبِطة ب األمل الطَّويل  

وتلق ِي الدَّعم الَّذي يَستَِحق ونَه من اإلزِدهار   الُمتالِزمة َمعا ، من ِخالِل زيادَة الَوعي والتَّمويل، يُمِكنُنا الُمساعدة في تمكين أولئك الَّذين يعيشون مع   

ع  تَواَصل ،تَعَلَّم وتَبَرَّ  
www.HADDS.org 
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