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لتسهيل دعم املتأثرين بصورة مبارشة أو غري مبارشة بحاالت 

جينية )وراثية( يف أنحاء أسرتاليا

تّم الطبع يف شباط/فرباير 2016

تهدف GENETIC ALLIANCE AUSTRALIA إىل:

بحاالت��� املتأثرين� واألفراد� للعائالت� األقران� دعم� تقديم�

جينية.

تقديم�نقطة�اتصال�ألفراد�العائالت�املتأثرة�بحاالت�جينية���

دعم� مجموعة� تأسيس� يستطيعون� ال� أنهم� بدرجة� نادرة�

خاصة�بهم.

تسهيل�وصول�العائالت�املتأثرة�باضطرابات�جينية�محّددة���

إىل�مجموعات�دعم�فردية.�

الدعم�يف�ما��� لتبادل�املعلومات�بني�مجموعات� توفري�منرب�

يتعلق�بالخدمات�املجتمعية�املتوفرة.

املصاحبة��� الصحة� ومحرتيف� الطبية� املهن� أصحاب� توعية�

واملجتمع�بالحاالت�الجينية.

الفيدرايل��� املستوى� عىل� الحكومية،� الهيئات� مع� التشاور�

بالحاالت� املتعلقة� الهامة� القضايا� بشأن� الوالية،� ومستوى�

الجينية�والخدمات�الجينية.

www.geneticalliance.org.au

NEED MORE INFORMATION?
Tear off this section and mail to:

Genetic Alliance Australia
C/- Garvan Institute of Medical Research
Level 6, 384 Victoria Street
Darlinghurst NSW 2010 Australia

I would like more information on:

c The following genetic condition/syndrome/disease

 _________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________
 
c How I can contact others with the following  

condition/syndrome/disease

 _________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________

c How I can make a bequest to Genetic Alliance 
Australia

c Other ways I can contribute to Genetic Alliance 
Australia

  How did you hear about us?

 _________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________

 _________________________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________

 

GENETIC ALLIANCE AUSTRALIA
C/-�Garvan�Institute�of�Medical�Research

Level�6,�384�Victoria�Street
Darlinghurst�NSW�2010�Australia

+61 2 9295 8359 الهاتف:��

 +61 2 9295 8181 الفاكس:�

info@geneticalliance.org.au �:اإللكرتوين�الربيد
عىل�األشخاص�الذين�يفّضلون�لغة�غري�اإلنكليزية�االتصال�بنا�عرب�خدمة�الرتجمة�

الهاتفية�)TIS(�عىل�الرقم�450 131.��

�www.facebook.com/GeneticAllianceAustralia

)Genetic�Alliance�Australia�عن�ابحث�أو(

@GeneticAll_AU

Funded by:

ARABIC



�Australia�Alliance�Genetic�هي�منظمة�خريية�
مسّجلة�تُعفى�الترّبعات�إليها�من�الرضيبة،�تأسست�يف�1988�

لتقديم�الدعم�واملعلومات�لألفراد�املتأثرين�والعائالت�املتأثرة�
بحالة�جينية�)وراثية(.

ما هي الحالة الجينية؟
الجينات�)أي�املوّرثات(�هي�التعليامت�لنمو�أجسامنا�وتطوّرها.�وهي�تحّدد�

خصائصنا�البدنيّة�وتضمن�قيام�األشياء�التي�داخل�أجسامنا�بتأدية�عملها�

بصورة�حسنة�أيضاً.

يقّدر�أن�هناك�ما�مجموعه�20000�-�25000�جينة*�تعمل�كمخطّطات�لبناء�

كل�بروتيناتنا�)DNA(.�والجينات�معبّأة�يف�الـ�23�زوجاً�من�الكروموسومات�

داخل�نواة�كل�خاليانا.

الرسالة� يف�بعض�األحيان�يكون�هناك�تبايُن�-�أشبه�بخطأ�إماليئ�-�يعيق�

هذه� الجينة.� تطلقها� التي� املشّفرة�

والتي� التشفري� عملية� يف� التبايُنات�

متنع�الجينة�من�تأدية�عملها�بالشكل�

تحّوالت� تسّمى� )فاسدة(� الصحيح�

وميكن�أن�تؤدي�بصورة�مبارشة�أو�

واسعة� مجموعة� إىل� مبارشة� غري�

من�الحاالت�الجينية.�ميكن�أن�يحدث�التغيري�بصورة�تلقائية�)بدون�سبب�

معروف(�أو�ميكن�أن�يكون�موروثاً.�تنشأ�حوايل�6000�حالة�جينية�معروفة�

عن�جينة�متغرّية�وقد�تحدث�بدون�تاريخ�عائيل�سابق.��

ما هو عدد العائالت األسرتالية املتأثرة بحالة جينية؟ 
ينجم�حوايل�نصف�كل�حاالت�اإلجهاض�التلقايئ�عن�اختالل�يف�املعلومات�

الجينية�يف�الطفل�الذي�يكون�يف�طور�النمو�يف�بطن�أمه.

*املجموعة�الدولية�لرسم�الخريطة�الجينية�البرشية،�2004

دعم�مؤسسة�لعدد�من�الحاالت�الجينية�يف�منطقة�أسرتاليا�وجوارها،�فقد�

تكون�Australia�Alliance�Genetic�نقطة�االتصال�الوحيدة�للعائالت�

إىل� �Genetic� Alliance� Australia ستسعى� نادرة.� بحاالت� املتأثرة�

بحالة�مشابهة،� أو� ذاتها� بالحالة� متأثر� بعائلة/فرد�آخر� االتصال� تسهيل�

و/أو�تقديم�نرشة�حقائق�ومعلومات�

عن�مجموعات�دعم�وطنية�ودولية.

 Genetic Alliance تقّدم
Australia أيضاً ما ييل:

وتسّهل��� ومعلومات،� األقران� دعم�

واملجموعات� الطبيني� واملحرتفني� والعائالت� لألفراد� املستمر� الدعم�

   املهتمة�األخرى.

قاعدة�بيانات�عن�أكرث�من�1300�حالة�جينية�نادرة�مبعظمها��

وعالوات��� طبية� وخدمات� حقائق� ونرشات� بالتوعية� تتعلق� موارد�

ومنظامت�مفيدة�أخرى

ندوات�معلومات��

جهات�اتصال�محلية�وإقليمية��

نرشات�إخبارية�ربع�سنوية��

���BRCA1/2�جينة�فساد�أنواع�عن�سنوي�معلومات�يوم

أسبوع�توعية�سنوي�عن�االضطرابات�الجينية��

استشارات�عائلية���

تجّمعات�اجتامعية��

وعىل�نحو�مامثل،�فإن�حوايل�نصف�سكان�

أسرتاليا�سيتأثرون�يف�وقت�ما�من�حياتهم�

مبرض�يكون�جزئياً�عىل�األقل�ذا�أصل�جيني.

�هناك�أربع�مجموعات�عامة�للحاالت�

الجينية�هي:

حاالت الجينة املفردة�)آحادية�الجينة(:�يقّدر�العلامء�حالياً�أن�هناك�أكرث���
من�10000�مرض�برشي�تُعرف�بأنها�آحادية�الجينة،�أي�أنها�تنشأ�عن�خطأ�

مفرد�يف�جينة�مفردة�يف�الـ�DNA�البرشي.�تشمل�هذه�األمراض�الثالسيميا،�

وفقر�الدم�الناجم�عن�الخلية�املنجلية،�والهموفيليا،�والتليّف�الكييس،�ومرض�

تاي�ساخس،�ومرض�هنتينغنت.�

الحاالت الكروموسومية:�هناك�أكرث�من�1000�حالة�معروفة�تنجم�عن���
شواذات�كروموسومية،�أي�وجود�تغيري�إما�يف�تركيب�الكروموسومات�أو�

عددها،�وهي�تشمل�حاالت�مثل�متالزمة�داون،�واملتالزمة�الثالثية�اإلكس،�

ومتالزمة�ترنر،�ومتالزمة�اإلكس�الضعيفة؛

���DNA�الـ يف� تلقايئ� أو� موروث� تغيري� عن� تنجم� املتقّدرّية:� الحاالت 
والسّكري،� الكبد،� وأمراض� قلبي،� مرض� إىل� يؤدي� أن� ميكن� املتقّدري�

واملضاعفات�التنّفسيّة،�والنوبات،�ومشاكل�البرص/السمع،�ومضاعفات�أخرى؛

حاالت متعّددة العوامل:�ليس�هناك�سبب�جيني�مفرد�للمشاكل�الطبية���
الشائعة�مثل�أمراض�القلب�والسّكري�والُسمنة،�إذ�يحتمل�أن�تكون�مرتبطة�

بتأثريات�جينات�متعّددة�إىل�جانب�عوامل�أسلوب�املعيشة�وعوامل�بيئية.�

وعىل�الرغم�من�أن�هذه�الحاالت�تؤثر�غالباً�عىل�أكرث�من�شخص�واحد�يف�

العائلة�فإنه�ال�يوجد�منط�واضح�لوراثتها�جينياً.�وهذا�يجعل�من�الصعب�

تحديد�إمكانية�وراثة�شخص�ما�لهذه�الحاالت�أو�توريثها.

تتوفر�اختبارات�جينية�حالياً�لحوايل�400�حالة�جينية.�بعض�هذه�االختبارات�

هي�لجينات�تؤدي�إىل�أمراض�نادرة�يف�مرحلة�الطفولة،�بينام�قد�تفحص�

اختبارات�أخرى�حاالت�تنشأ�يف�مرحلة�البلوغ.�

كيف ميكن لـ Genetic Alliance Australia أن 
تساعد؟

ذلك� كان� إذا� خاصة� جينية،� بحالة� العائلة� أفراد� أحد� إصابة� تشخيص� إن�

الشخص�طفالً،�يسبّب�إرهاقاً�هائالً�للعائلة.�وقد�تشعر�العائلة�بأنها�بحاجة�

إىل�دعم�شخيص�ميثل�فهامً�متخّصصاً�للحالة�الخاصة.�ومع�أن�هناك�مجموعات�

Membership type

c Individual       c Organisation       c Professional

Surname: _______________________________________________________________________________________________________________

Given Name: _______________________________________________________________________________________________________

Organisation: ______________________________________________________________________________________________________

Address: _________________________________________________________________________________________________________________

Suburb: __________________________________________________________     Postcode: _____________________________

Telephone: ____________________ ______________________________________________________________________________________________

Mobile: ____________________ _________________________________________________________________________________________________

Email: _______________________ _________________________________________________________________________________________________

Fax: ___________________________ _________________________________________________________________________________________________

If Individual, please indicate your disorder:_______________________________________________

If Professional, please state profession:_______________________________________________________

Signature:_______________________________________________________________________________________________________________

Name of Signatory:_____________________________________________________________________________________________
  (IN BLOCK LETTERS)

Membership

c Individual – A$30       c Organisation – A$48 

Donation:  (tax deductible if over $2)   $_________________________

It is understood this information will be kept on a mailing list.  Should you at  
any time wish to be removed from our database, simply contact us.

Please make cheques payable to / post to:
  Genetic Alliance Australia
  C/- Garvan Institute of Medical Research
                  Level 6, 384 Victoria Street    
                 Darlinghurst  NSW   2010    Australia

EFT  BSB 032 131    Account Number:  117037  
 Name:  Genetic Alliance Australia Limited
 State payment details as follows:  SURNAME, Initials,  
 Subscription and/or donations or both.

MEMBERSHIP FORM
Genetic Alliance Australia is a community of people 
supporting each other for a common cause. Membership 
is not required to access information and support services. 
If you would like to support us and receive our quarterly 
newsletter, become a member today!


