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શુ ંતમે પોતાની જાતને ક્ારેય પછૂ્ુ ંછે કે એક જ 
પરરવારના સભયો સમાન કેમ દેખાય છે? 

જનીનો ત ેમાકિતી ધરાવ ેછે જે આપણી અંદર ઉતરેલા, અથવા 
આપણા ંમાતા-પપતા પાસેથી વારસામા ંઆવેલા લક્ષણો િે 
લાક્ષણણિતાઓને પનધા્ડકરત િરે છે. બલડ કરલેકટવસ (લોિીના 
સબંધંો) મા ંસામાન્ય રીતે મોટી સખં્યામા ંસમાન જનીનો િો્ય છે. 
આ િારણસર જ પકરવારના સભ્યોમા ંસમાન વાળનો રંગ અને 
આંખનો રંગ જેવા ઘણા સમાન લક્ષણો િોઈ શિેછે.

AKU એ ઑટોસોમલ રીસસેીવ સસથપત તરીિે ઓળખા્ય છે. 
ઑટોસોમલ રીસસેીવ એ ઘણી રીતો પિૈીની એિ છે િે જેમા ં
પકરવારો દ્ારા લક્ષણ, પવકૃપત અથવા રોગ પસાર થઇ શિે છે.

ઓટોસૉમલ રીસેસીવ પવકૃપતનો અથ્ડ એ થા્ય િે એિ અસરગ્રસત 
જનીનની બ ેનિલો રોગ િે લક્ષણ પવિસાવવા માટે અચિૂ	િાજર	
િોવી જોઈએ. 

જનીનો માતા-પપતા તરફથી બાળિોમા ંઉતરે છે. આપણે બધા ંજ 
દરેિ જનીનની બ ેનિલો ધરાવીએ છીએ, જેમા ંએિ આપણી માતા 
તરફથી અને એિ આપણા પપતા તરફથી વારસામા ંમળે છે.

AKU વારસામા ંકેવી રીતે આવે છે

ઍલિપટોનકુર્યામા ંસામેલ જનીન એ HGD જનીન છે.  તમારે 
ઍલિપટોનકુર્યાનો પવિાસ િરવા અસરગ્રસત HGD જનીનની બ ે
નિલો (માતા-પપતા બનંેમાથંી એિ) વારસામા ંમેળવવાની જરૂર 
છે. આની શક્યતાઓ બહ ુઓછી છે, જેન ેિારણે આ રોગ ખબૂ જ 
દુલ્ડભ છે - જે પવશ્વભરમા ં2,50,000 થી 5,00,000 લોિોમા ં
માત્ર 1 ન ેઅસર િરે છે.

ઍલિપટોનકુર્યા ધરાવતી વ્યસ્તના માતા-પપતા સામાન્ય રીતે 
અસરગ્રસત જનીનની માત્ર એિ નિલ જ ધરાવતા	ંિશે. તેઓ 
'તદુંરસત વાિિ' તરીિે ઓળખા્ય છે અને તેમની આ સસથપતના િોઈ 
ણચહ્ો અથવા લક્ષણો િોતા નથી.

જો AKU ના બ ેતદુંરસત વાિિો ભેગા મળતા બાળિો થા્ય તો 
તેઓના દરેિ બાળિમા:ં

• 4 માથંી 1 ને (25%) AKU િોવાની સભંાવના િશે

• 4 માથંી 1 ને (25%) AKU ન િોવાની સભંાવના િશે

• 4 માથંી 2 ને (50%) એિ વાિિ િોવાની સભંાવના િશે

એિલ બદલા્ેયલા HGD જનીનના તદુંરસત વાિિ

બિન-અસરગ્રસત
સામાન્ય HGD જનીનની બ ેનિલો

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ

અસરગ્રસત
AKU છે. 

HGD જનીનની બ ેબદલેલી નિલો

એિલ બદલા્ેયલા HGD જનીનના તદુંરસત વાિિ



HGD જનીનની 2 સામાન્ય નિલો ધરાવતી પખુત વ્યસ્ત

જો AKU ના ંતદુંરસત વાિિન ેએવી વ્યસ્ત સાથ ેબાળિ 
થા્ય જે ત ેસસથપતના વાિિ ન િો્ય તો તેઓના દરેિ 
બાળિમા:ં
•	2 માથંી 1 ન ે(50%) એિ વાિિ ન િોવાની સભંાવના િશે
•	2 માથંી 1 ન ે(50%) એિ વાિિ િોવાની સભંાવના િશે

જો AKU ધરાવતી િોઈ વ્યસ્તન ેએવી િોઈ વ્યસ્ત સાથ ે
બાળિ થા્ય જે ત ેસસથપતના વાિિ ન િો્ય, તો તેઓના દરેિ 
બાળિ AKU ના ંતદુંરસત વાિિ બનશ.ે

એિલ બદલા્ેયલા HGD જનીનના તદુંરસત વાિિ

AKU ધરાવતી વ્યસ્ત HGD જનીનની 2 સામાન્ય નિલો ધરાવતી પખુત વ્યસ્ત

બિન-અસરગ્રસત
HGD જનીન	

ની બ ેસામાન્ય નિલો

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ

બિન-અસરગ્રસત
HGD જનીન	

ની બ ેસામાન્ય નિલો

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ

બિન-અસરગ્રસત
વાિિ



વાહક પરીક્ષણ
જો તમારા સબંધંીઓમાથંી િોઈ AKU થી અસરગ્રસત િો્ય 
અથવા AKU ના ંવાિિ િો્ય, તો તમ ેઅને તમારા સાથી આ 
સસથપત માટે વાિિ પરીક્ષણ િરી શિો છો. વાિિ પરીક્ષણ 
તમન ેબેમાથંી એિ બાબત િિી શિે છે:

1.	 તમને AKU નથી. આ કિસસામા,ં તમન ે AKU 
ધરાવત ુ ંબાળિ િોવાની િોઈ સભંાવના નથી. આ 
કિસસો ત્યારે પણ બનશ ેજ્યારે તમારા સાથી AKU 
ના ંવાિિ િો્ય િે ન િો્ય.

2.	 તમે AKU ના ંવાિિ છો. મોટાભાગના સમ્ય,ે િોઈ 
એિ સાથી વાિિ િોવા છતા ંપણ બાળિ તેનાથી 
અસરગ્રસત િોવાની સભંાવના ઓછી િો્ય છે. આનુ ં
િારણ એ છે િે તેઓનુ ંબાળિ આ સસથપત િોવાના 
જોખમ પર ત્યારે જ િો્ય છે જો તેમના બનં ેમાતા-
પપતા વાિિો િો્ય.

િેટલીિ પકરસસથપતઓ એવી િો્ય છે જ્યા ંસભંાવના વધી શિે 
જો તમ ેઅને તમારા સાથી બનંેના સબંધંીઓ જેમ િે દાદા-
દાદી એિ જ િો્ય.

AKU એિ દુલ્ડભ આનવુપંશિ (જનીનીિ) સસથપત છે જ્યા ં
તમારે બનં ે માતા-પપતાના અસરગ્રસત જનીન વારસામા ં
આવવા જોઈએ. જોિે, એવા લોિોની સખં્યા બહ ુઓછી િો્ય 
છે જેઓને માત્ર એિ જ અસરગ્રસત જનીન િોવા છતા ંAKU 
િો્ય છે. આ ભાગ્ય ેજ જોવામા ંઆવ ેછે પણ ન સાભંળયુ ંિો્ય 
તેવુ ંનથી.

જો તમને AKU િોવાની અથવા તેના વાિિ િોવાની ણચંતા 
િો્ય, તો તમારા GP સાથ ેવાત િરો. તમારા GP તમન ેવધ ુ
માકિતી અને સિા્યતા પરૂી પાડી શિે છે અને તમન ેએિ 
્યોગ્ય પનષણાત સેવાની ભલામણ િરી શિે છે.

સહાયતા અને 
ઉપયોગી સરનામાઓ

જેનેરિક એલાયનસ UK વારસાગત પવકૃપતઓ દ્ારા 
અસરગ્રસત વ્યસ્તઓ અને પકરવારોન ેમાકિતી અને સિા્ય 
પરૂી પાડે છે.
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