
 تحديد النمط الجيني والمعطيات
 السريرية من مجموعات

 تتوفر اآلن البيانات من البرنامج العالمي حول الجينات المرتبطة بمرض
 الباركنسون ___ للباحثين المؤهلين في السلك األكاديمي والقطاع ذي
 الصلة. سوف تُستخدم هذه المعلومات لتسريع اكتشاف الجينات الجديدة

 المرتبطة بمرض باركنسون أحادي الجينة ومواضع الخطر الجديدة التي
 تزيد من احتمالية اإلصابة بالمرض. كما يُمكن لهذه المعلومات أن تزودنا

 بتصورات متعمقة حول توقع المرض، ومعّدالت المرض واالختالفات
 السريرية. ويُعَّد جهد تفكيك البنية الجينية لمرض باركنسون أساسياً لتحديد

األهداف العالجية.
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 يمّول البرنامج العالمي حول الجينات المرتبطة بمرض باركنسون ___ تدريب برنامج
 الدكتوراة في الجينات المرتبطة بمرض باركنسون ألربعة طلبة في مؤسسات وطنية في كل

من البرازيل، وتشيلي، والمكسيك وتايوان.ـ

تُشير لوحة التحكم الخاصة بالمشاركين في ___ إلى التقدم الحاصل
في الجهد العالمي لجمع أكثر من 150 ألف عيّنة متنوعة وتصنيفها بحسب النماذج الوراثية 
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أسئلة شائعة
سؤال: من هم المشاركون في برنامج .___؟

 جواب: نحن ملتزمون بالتعاون على المستوى العالمي ونبني شراكات حاليا مع أكثر من 160
مجموعة دراسية في أكثر من 50 موقعا في ست قارات.

سؤال: أين يمكن االطالع على البيانات الخاصة بـ _ __؟
 جواب: يمكن الوصول للمعلومات والبيانات الخاصة من خالل منصة برنامج الشراكة لتسريع إنتاج
 أدوية داء باركنسون ________. لمعرفة المزيد حول كيفية الوصول إلى البيانات ، يمكن االطالع

 على الموقع التالي:ـ

سؤال: ما هي البيانات التي تتم مشاركتها؟
جواب:ـ

سؤال: متى تتم مشاركة البيانات؟
 جواب: سوف يقوم برنامج ___ بإطالق البيانات كلما يتم االنتهاء من تحديد األنماط الجينية.

 يمكنكم االطالع على البيانات المتاحة اليوم والعودة لالطالع على الموقع بشكل دوري لمعرفة آخر
المستجدات. يمكنكم االطالع على التقدم المحرز حتى اليوم على موقع
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   اتبع رمز الـ __  لتصفح لوحة التحكم الخاصة بالمشاركين في
  __   ، ومعرفة كيفية الوصول إلى البيانات وهذه المعلومات

بلغات أخرى.ـ
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 اليزال هناك الكثير لنتعلم عنه حول العوامل الوراثية ذات
 الخطورة. ويحتاج التحرك نحو تعميق فهمنا للموضوع أن نعمل

بشكل تعاوني ونتشارك البيانات والعمليات والنتائج بشكل مفتوح.ـ

    لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن تصبحوا أعضاء في __
cohort@gp2.org.  يرجى التواصل مع

ملخص اإلحصائيات  •
بيانات النمط الجيني الخام والمحتسبة  •
بيانات سريرية متجانسة  •
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