Wat makeer
Thato?

Daai seuns sÊ my ouers
is sleg en dis die rede
vir my albinisme. Dis
nie waar nie!

Dis natuurlik
nie waar nie.
Genetika het
ons dit geleer!

Genetika?

Die studie van gene. Dis
deel van biotegnologie
- die studie van lewende
prossesse en hoe dit
ons lewens bEÏnvloed!

Biotegnologie
Haai, dis
help ons om
maniere te vind fantasties
- vertel
om genetiese
my
toestande te
meer!
behandel.

GENE EN OORERFLIKHEID
Toe ons liggame gebou is, was daar ’n
stel instruksies, oftewel gene, vir elke
deel.

Omdat ons gene van albei ouers gekry
het, het ons liggame gekies watter om te
gebruik. Ek het my ma se ore gekry, maar
my pa se neus!

O gaats ons het ’n foutiewe
geen hier - bring
liewer die geen van
die ander ouer.

Soms raak die
instruksies
deurmekaar!
Elkeen van
ons dra
omtrent 5
foutiewe
gene, maar
ons liggame
is gewoonlik
daarteen
beskerm
(deur ’n
gesonde
geen van die
ander ouer
te gebruik).

Ons het hierdie gene
van ons ma en pa gekry.

Wanneer ons gene aan
ons kinders oorgedra
word, word daar
soms een van
Hier is dit!
die foutiewe
gene gebruik
om die baba
te vorm. Die
kind word
dan met ’n
genetiese
toestand
gebore.

Genetiese
toetsing kan
ouers help om
’n genetiese
toestand te
voorspel. Vir meer
inligting, skakel
die Nasionale
Gesongheidslaboratoriumdiens
(011) 386 6000.

Wanneer ouers naby
verwant aan mekaar is
(soos neef en niggie),
is daar ’n baie groter
kans dat albei ouers
dieselfde foutiewe geen
aan die kind sal oordra.

GENETIESE TOESTANDE
ALBINISME

Albinisme kom slegs
voor waar albei ouers
’n albinisme-geen aan
die kind oordra.

Mense met
hierdie toestand moet
baie versigtig
wees om
nie sonskade
op te doen
nie (deur
hoede en
lang moue
te dra, goeie
sonskerm te
gebruik en
sonbrille om
jou oË
te beskerm).

In Suid Afrika is daar ongeveer
10 000 mense met albinisme.
Vir ondersteuning oor albinisme,
skakel Albinisme SA - (011) 838 6529

DEFEKTE VAN DIE DOWN SINDROOM GESPLETE LIP EN
SENUWEEBUIS
VERHEMELTE
Somstyd word babas met ’n oop
rugraat wat nie deur vel en been
omhul is nie gebore. Alle swanger
vroue behoort baie foliensuur
te eet (wat voorkom in groen
blaargroentes) wat die
gene help om die ruggraat korrek te bou.

Down Sindroom (’n vorm van
verstandelike gestremdheid) kan
voorkom wanneer ’n ouer ’n ekstra
stel gene (chromosoom) aan die
kind oordra. Hierdie ekstra stel
gene veroorsaak probleme namate
die kind ontwikkel.

Soms word kinders gebore met ’n
spleet in hulle bo-lip en verhemelte.
Hierdie toestand kan deur ’n chirurg
(’n spesiale dokter) reggestel
word.

Wat maak
hy hier?

Ek dink
nie hy
behoort
hier te
wees
nie!

Chromosoom

Ekstra
Chromosoom

Hoe ouer die ouers van die kind is,
hoe groter word die kanse om ’n
kind met Down Sindroom te kry.

Jy kan ook foliensuur by die
kliniek of apteek kry.

Praat met Down Sindroom Suid Afrika
vir ondersteuning 0861 369 672.

Praat met ’n dokter of
kontak (011) 646 5508

The Public Understanding of Biotechnology (PUB) is implemented by SAASTA on behalf of the Department of Science and Technology.
Visit us at www.pub.ac.za, email: info@pub.ac.za Tel: (012) 392 9300 Fax: (012) 320 7803. Produced by Jive Media (www.jivemedia.co.za) and Rapid Phase (Pty) Ltd.
This product is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 2.5 South Africa License (www.creativecommons.org)

Onthou - dis
niemand se
skuld nie en
daar is hulp
beskikbaar.
Moenie bang wees
om oor hierdie
dinge te praat nie.

