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શુ ંછે
AKU?

ઍલકપ્ટોનરુિયા 
(ઍિ-કપ-ટોન-ય-ુરિ-યા ની જેમ સભંળાય છે) 

અથવા ટૂંકમા ંAKU

AKU એક કાબ ૂકિી શકાતી સ્થતત 
છે જે શિીિની પ્ટો્ીન તટોડવાની 

પદ્ધતતને અસિ કિે છે

•	 AKU થી પીડાતા બાળકોની પ્રરરિયામા ંખામી હોય છે જે ટાયિોસસન 
(TYR) નામના પ્રોટીનનો ભાગ તોડી પાડે છે.

•	 આ હોમોજેન્ટસસક એસસડ (HGA) તિીકે ઓળખાત ુ ંએસસડ બનાવવામા ં
પરિણમે છે.

•	 તમાિી ઉંમિ વધવાની સાથ ેસાથ ેHGA તમાિા હાડકા અને સાધંાઓને 
અસિ કિશ.ે

•	 AKU કાબમૂા ંિાખવાથી, AKU થી પીડાતા િોકો અ્ય િોકોની જેમ જ 
યસુનવસસસિટીમા ંજાય છે, સફળ કાિરકર્દી બનાવે છે અને સખુી પારિવારિક 
જીવનનો આનરં્ માણે છે.
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તમન ેઆમાનંા કેટિાક 
િક્ષણો જણાઈ શકે: 
•	ઘેિટો પેશાબ
•	ઘેરંુ કાનનુ ંમીણ
•	ઘેિટો પિસેવટો

તમાિી ઉંમિ વધવાની સાથે સાથે 
તમને વધ ુલક્ષણટો દેખાઇ શકે

તમાિી આંખો પિ ઘિેા ધબબાઓ.
તમાિી પીઠ નીચેના ભાગમા ંઅને સાધંાઓમા ંપીડા.

તેઓ પીડાજનક નથી અને ચચંતા કિવા જેવુ ંકંઇ નથી. 
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AKU નુ ંતનદાન એક સિળ પેશાબ 
પિીક્ષણથી થાય છે

જો પેશાબ પિીક્ષણમા ંHGA નુ ંઉચચ સતિ જણાય, 
તો તમન ેએક સનષણાત તબીબ પાસે મોકિવામા ંઆવશ.ે

તનદાન 
AKU નું
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મને AKU 
શા મા્ે  
થાય છે?

જનીનટો શુ ંછે?

આપણા ંશિીિના ર્િેક કોષની અંર્િ જનીન તિીકે ઓળખાતા સચૂનોના 
સમહૂ હોય છે. આ જનીનો આપણો રે્ખાવ અન ેઆપણને વાિસામા ંઆપણા ં
માતા-સપતા પાસથેી કેવી િાક્ષલણકતાઓ મળે છે ત ેઅંગે સચૂનાઓ પિૂી 
પાડે છે. આ જનીનો ટાયિોસસન સરહતનુ ંપ્રોટીન કેવી િીત ેતોડવુ ંત ેઅંગે 
મારહતી આપ ેછે. શિીિમા ં25000 થી વધ ુજનીનો હોય છે જે એકસાથ ે
મળીન ેકાય્ય કિે છે. જનીનોન ેમાત્ર માઇરિોસકોપથી જોઇ શકાય છે.

તમ ેતમાિા સમત્રોન ેAKU આપી શકતા નથી.
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તેમા ંકોઈનો ર્ોષ નથી અને તમ ેતેન ેિોકવા માટે કંઇપણ 
કિી શક્ા ન હોત.

તમાિા માતા અને સપતા એક AKU જનીન અને એક સામા્ય જનીન 
ધિાવતા હશ.ે આ એક વાહક તિીકે ઓળખાય છે.

AKU હોવાનો અથ્ય એ છે કે તમ ે2 AKU જનીનો, એક માતા પાસેથી 
અને એક સપતા પાસેથી વાિસામા ંમેળવશો.

AKU એક વાિસાગત સ્થતત છે

તપતા
વાહક

માતા
વાહક

AKU થી પીડાત ુ ંબાળક

સામાનય
જનીન

AKU
જનીન

AKU
જનીન 

સામાનય
જનીન

AKU
જનીન 

AKU
જનીન 

AKU ના વાહકો હોય તેવા િોકોન ેપોતાન ેAKU હોત ુ ંનથી 
અને ખામીયકુત જનીન તેઓ માટે સમસયાજનક હોત ુ ંનથી.

લગભગ 500 લટોકટોમા ં1 વયસ્ત 
AKU જનીન વાહક હટોય છે
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જયાિે AKU જનીનના વાહક 2 િોકોન ેએક બાળક આવ ેતયાિે ત ે
બાળકમા ંAKU હોવાની સભંાવના 4 માથંી 1 હોય છે.

તપતા માતા

AKU થી 
પીડાત ુ ં
બાળક

વાહક બાળક 
AKU
વગિ

વાહક બાળક  
AKU
વગિ

AKU વગિનુ ં
બાળક અને તે 
એક વાહક નથી

તવજ્ાન
જિાક... પ્ટો્ીન
સમજાવયું
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પ્રોટીન એ શિીિન ેજરૂિી એક પોષક તતવ છે. 

ત ેતમાિી તવચા, સનાયઓુ, અવયવો, િકત અને હાડકા જેવી શિીિની કોસશકાઓ 

અને પેશીઓ બનાવવા, સમાિકામ અને જાળવણી કિવામા ંમર્ર્ કિે છે.

આપણને પ્ટો્ીનની જરૂિ શા મા્ે છે?

જયાિે પ્રોટીન ખાવામા ંઆવ,ે તયાિે ત ેશિીિમા ં(પાચન ર્િસમયાન) 
નાના ટુકડાઓમા ં(જેમ કે લબન્ડિંગ બિોકસ) સવભાજીત થઈ જાય છે. 

આ નાના ટુકડાઓને એસમનો એસસડ કહવેામા ંઆવ ેછે.



TyrTyr
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20 જેટિા એસમનો એસસડ (લબન્ડિંગ બિોકસ) છે જે પ્રોટીન બનાવ ેછે.  
આમાનંા કેટિાક આવશયક છે અને શિીિમા ંબનાવી શકાતા નથી - 
તેથી ત ેઆપણે જે ખોિાક ખાઈએ છીએ તેમાથંી જ આવવા જોઈએ. 

ટાયિોસસન (Tyr) એ આ 20 એસમનો એસસડમાનં ુ ંએક છે. 
આ ત ેચોક્કસ એસમનો એસસડ છે જે AKU થી પીડાતી વયકકત યોગય 

િીતે તોડી શકતી નથી.

પ્ટો્ીન એતમનટો એતસડ નામના ઘણા ં
ચબલ્ડિંગ બલટો્સનુ ંબનેલુ ંહટોય છે

 શિીિ આ એસમનો એસસડનો ઉપયોગ વદૃ્ધિ, સનાય ુબનાવવા અને 
શિીિન ેસવસથ િહવેામા ંમર્ર્ કિવા માટે કિે છે.

સામાનય િીતે શુ ંથાય છે

પ્ટો્ીનનુ ંએતમનટો એતસડમા ંરૂપાતંિણ

પ્ટો્ીન ઉતસેચકટો 
(એન્ાઇમસ)

એતમનટો 
એતસડ 
(ચબલ્ડિંગ 
બલટો્સ)



HGA

HGA HGA HGA

HGA
HGA HGA
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શા મા્ે 
AKU થી પીડાતી વયસ્ત 

Tyr ને યટોગય િીતે 
તટોડી શકતી નથી?

ટાયિોસીન (Tyr) HGA મા ંરૂપાતંરિત થાય છે. 

HGD નામનુ ંએક ઉતસેચક HGA ન ેતોડે છે અને 
તેન ેશિીિમાથંી દૂિ કિે છે.

AKU વગિની વયસ્તમા ં્ાયિટોતસન 
(Tyr) તટોડવામા ંઆવે છે અને 

શિીિમાથંી દૂિ કિવામા ંઆવે છે

HGA ઉતસેચકટો 
(એન્ાઇમસ)

HGD

HGA નરહ



HGA

HGA HGA HGA

HGA HGA HGA

HGA HGA HGA

HGA HGA

HGA

HGA
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AKU થી પીડાતી વયસ્તમા ં
HGA તેની જરૂરિયાત મજુબ તટોડી 

શકાત ુ ંનથી. 
HGD ઉતસેચક (એન્ાઇમ) ખ ૂ્ વાનટો અથ્ક એ થાય છે કે વયસ્તમા ં

ખબૂ વધાિે HGA છે. HGA એ AKU ના ંલક્ષણટો થવાનુ ંકાિણ બને છે. 

HGA ખામીયુ્ ત/શનૂય 
ઉતસેચક

ખબૂ વધ ુHGA

HGD ઉતસેચક (એ્્ાઇમ) ખોટા આકાિમા ંબન ેછે અને તેથી HGA 
ન ેતોડવાનુ ંપોતાનુ ંકાય્ય કિી શકતુ ંનથી.

HGA પ્રોટીનમાથંી આવતુ ંહોવાથી, ત ેતમાિા આહાિમા ંપ્રોટીન 
સવશ ેસમજવામા ંમર્ર્રૂપ થઈ શકે છે. આ સમય ેતમ ેશુ ંખાઓ 
છો ત ેબર્િવાની જરૂિ નથી. આિોગયપ્રર્ સતંલુિત ખોિાક 

વધ ુમહતવપણૂ્ય છે.

વયવ્થાપન...
AKU મા ંએક 
તદુંિ્ત આહાિ



આખા દાણા�ુ ં

કઠોળ

�ાન ફ્લેક્સ

આખા ઘ�ના 

પાસ્તા

બટાકા

મ�રૂ દાળ

તેલ
વનસ્પિત 

�ુના

અડધી મલાઈ 
તારવેલું

કઠોળ
ઓ� ંમી�ંુ અને 
ઓછ� ખાડં

સા�ંુ ઓછ� 
ચરબીવા�ં 

દહ�

સોયા
�ૂધ

ઓછ� ચરબીવા�ં 

નરમ ચીઝ

ઓછ� 
ચરબીવાળા સ્�ેડ

થી�લા

વટાણા
કાપેલા 
ટામેટા

સાદા 
�કૂામેવા

ચણા
દાળ

ખીચડ�

�કસિમસ

��સ્પ્સ

કાપેલા માસંના �ુકડા

ચોખાં

�સૂ�સૂ

અનાજના લોટની 
�ેડ

લોટ

તેલ અને સ્�ેડડ�ર� ઉત્પાદો 
અને િવકલ્પો

ફળો અને 
શાકભા�ઓ

થોડા ં�માણમા ં
ઓ� ંવારંવાર ખાઓ

કઠોળ, દાળ, 
માછલી, �ડા, માસં 
અને અન્ય �ોટ�ન

બટાકા, �ેડ, 
ચોખા, પાસ્તા અને 
અન્ય સ્ટાચર્મય 
કાબ�હાઇ��ટ્સ
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બાળકટો મા્ે આિટોગયપ્દ આહાિ

ર્િેક ખોિાક જૂથમાથંી સવસવધ પ્રકાિના અિગ-અિગ  
ખોિાક પસરં્ કિો, જે શિીિન ેતદુંિસત િહવેા અને  

તમને રફટ િાખવા માટે જરૂિી હોય.

•	 બટાકા, ચોખા, પાસતા અથવા બ્ેડ જેવો સટાચ્યયકુત આહાિ િો, 
જયા ંશક્ હોય તયા ંઆખુ ંઅનાજ પસરં્ કિો. આ ખોિાક તમન ે
ઊજા્ય આપે છે.

•	 ર્િિોજ સવસવધ ફળ અને શાકભાજીઓનો ઓછામા ંઓછા ં5 ભાગ 
ખાઓ. એક ભાગ તમાિા હાથના કર્ જેટિો હોય છે.

•	 તમાિા હાડકા ંઅને ર્ાતં માટે ર્િિોજ 3 ડેિી ઉતપાર્ો િો.

•	 ર્િેક ભોજનમા ંકેટિાક બીજ, કઠોળ, માછિી, ઇંડા, માસં અને 
અ્ય પ્રોટીન િો.

•	 િસોઈ તેિમા ંઓલિવ અથવા િેપસીડ (સફેર્ સિસવ) પસરં્ કિો.

•	 પાણી, ઓછી ચિબીમય દૂધ, ખાડં-મકુત 
પીણા ંપસરં્ કિો. રર્વસમા ંકુિ 150 સમિી 
ફળોનો િસ અને/અથવા સમધૂીન ેરર્વસમા ં
તમાિા 5 માથંી 1 તિીકે ગણીન ેમયા્યરર્ત કિો. રર્વસમા	ં

 6-8
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દેખિેખ

શાિીરિક પ્વતૃતિ અને વયાયામ

એ મહતવનુ ંછે કે તમાિા સાધંાઓ પિ વધ ુપડતુ ંર્બાણ આવવા ર્ીધા વગિ ત ે

હિનચિન કિતા િહ.ે આવુ ંકિવા માટે તિવુ ં(કસવસમંગ) એક સાિો ઉપાય છે. 

'ઉચચ પ્રભાવી' તિીકે ઓળખાતી કસિત જેમ કે િગબી કે કિાટે ટાળવાનો પ્રયાસ 

કિો. આ િમતો તમાિી પીઠ અને સાધંાને તાણમા ંમકૂી શકે છે.

શાિીરિક િીતે સરરિય િહવેાથી તમન ેમર્ર્ મળશ.ે
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16 વષ્યની ઉંમિે, તમાિા તબીબ તમન ેલિવિપિુના નેશનિ 
ઍિકપટોનરુિયા સે્ટિમા ંમોકિી શકે છે.

તમાિે સે્ટિની વાસષસિક એક મિુાકાત િેવાની થશ ેઅને AKU 
સનષણાતોની એક ટીમને મળવાનુ ંિહશેે જેઓ તમાિી સભંાળ િેશ.ે 
તમ ે4 રર્વસ સધુી સે્ટિમા ંિહશેો અને તમાિા માતા અને સપતા 

તમાિી સાથ ેિહી શકે છે.

16 વષ્ય સધુીની ઉંમિની વયકકતની સભંાળ તમાિી સથાસનક 
હોકસપટિમા ંતમાિા GP અને એક તબીબ િેશ.ે તમાિે િકત પિીક્ષણો, 

એકસ-િે અને ખાસ સકેન કિાવવાની જરૂિ પડી શકે છે.
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AKU સોસાયટી - એક ચેરિટી છે જે AKU થી પીડાતા િોકોન ે 
મર્ર્ અને સહાયતા આપે છે. 

તેઓ એવા પ્રસગંોનુ ંઆયોજન કિે છે જયા ંતમે AKU થી પીડાતા  
અ્ય િોકોન ેમળી શકો છો અને નવા સમત્રો બનાવી શકો છો.
જયાિે તમે 16 વષ્યના હો, તયાિે તેઓ તમને નેશનિ AKU  

સે્ટિમા ંહાજિ િહવેામા ંમર્ર્ કિશ.ે

AKU સોસાયટી ટીમના એક સભય તમને સે્ટિમા ંસહાય કિશ ેઅને તમાિી 
મિુાકાત માટે તમને તૈયાિ કિવામા ંમર્ર્રૂપ થવા તમને ઘિે મળી શકે છે.

તમે બીજે કાથંી 
સહાય મેળવી 

શકટો છટો
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એક	ને્લે	હે્ થ	સાયનસ	કંપની
®Société des Produits Nestlé S.A.	નો	િજીસટડ્ય	ટે્ડમાક્ય

AKU સોસાયટી
www.akusociety.org

Climb (કિાઇમબ)
વાિસાગત ચયાપચયના િોગો સાથ ેજીવતા બાળકો
www.climb.org.uk

જેનેરટક એિાય્સ UK
www.geneticalliance.org.uk

	 કકિસનકિ રડિેકટિના સલચવ:	0151 706 4197

	 મેનેજિીયિ િીડ:	0151 706 4289

	 મોબાઇિ:	07785447421

Vitaflo (વાઈટાફિો) ઇ્ટિનેશનિ લિસમટેડ, અમને તમાિા 
ગ્ારફકસનો ઉપયોગ કિવા પિવાનગી આપવા બર્િ.

આ પકુસતકાનુ ંઉતપાર્ન સવીરડશ ઓિફાન બાયોવયટુ્મ લિસમટેડ દ્ાિા 
પ્રાયોજજત કિવામા ંઆવયુ ંછે.

વધ ુમારહતી આપનટો આભાિ...


