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ਿੀ ਤੁਸੀ ਂਿਦੇ ਖੁਦ ਤਂੋ ਪੱੁਵਿਆ ਹੈ ਵਿ ਇੱਿੋ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ 
ਇੱਿੋ ਵਿਹੇ ਵਿਉ ਂਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹਨ? 

ਿੀਨਸ ਟਵੱਚ ਉਹ ਿਾਣਿਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਡੇ ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਿਾਂ ਸਾਡੇ 
ਮਾਟਿਆਂ ਤਂੋ ਟਵਰਸੇ ਟਵੱਚ ਟਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਂ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਟਨਰਧਾਰਤ 
ਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਿੇ ਟਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਟਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਟਿਆ ਟਵੱਚ ਇੱਿੋ-ਟਿਹੇ ਿੀਨਸ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਿਟਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਟਵੱਚ ਿਈ ਇੱਿੋ ਟਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ, ਟਿਵਂੇ ਟਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਰੰਗ।

AKU ਨੰੂ ਆਿੋਸੋਮਲ ਟਰਸੈਟਸਵ (autosomal recessive) ਅਵਸਥਾ 
ਟਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਿੋਸੋਮਲ ਟਰਸੈਟਸਵ ਉਹਨਾਂ ਿਈ ਤਰੀਟਿਆਂ ਟਵੱਚਂੋ ਇੱਿ ਹੈ, 
ਟਿਸ ਨਾਲ ਿੋਈ ਲੱਛਣ, ਟਵਿਾਰ ਿਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਿਟਰਵਾਰਾਂ ਟਵੱਚ ਿੀੜ੍ੀ ਦਰ ਿੀੜ੍ੀ 
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਆਿੋਸੋਮਲ ਟਰਸੈਟਸਵ ਟਵਿਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਟਿਸੇ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ ਿੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਿਾਿੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਂ ਲੱਛਣ ਦੇ ਟਵਿਟਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਿੂਦ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿੀਨਸ ਮਾਟਿਆਂ ਤਂੋ ਬੱਟਚਆਂ ਟਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਟਰਆਂ ਟਵੱਚ 
ਹਰੇਿ ਿੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਾਿੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤਂੋ ਅਤੇ ਇੱਿ 
ਟਿਤਾ ਤਂੋ ਟਵਰਸੇ ਟਵੱਚ ਟਮਲਦੀ ਹੈ।

AKU ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਿਂੇ ਵਿਲਦਾ ਹੈ

ਅਲਿੈਿਿੋਨੂਰੀਆ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਨ HGD ਿੀਨ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਲਿੈਿਿੋਨੂਰੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ HGD ਿੀਨ (ਹਰੇਿ ਮਾਿੇ ਤਂੋ ਇੱਿ) 
ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਾਿੀਆਂ ਟਵਰਸੇ ਟਵੱਚ ਟਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ 
ਬਹੁਤ ਘੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਫੀ ਟਵਰਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ – ਿੋ ਟਿ 
ਦੁਨੀਆਭਰ ਟਵੱਚ 250,000 ਤਂੋ 500,000 ਟਵੱਚਂੋ ਟਸਰਫ 1 ਨੰੂ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ 
ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਅਲਿੈਿਿੋਨੂਰੀਆ ਤਂੋ ਿੀਟੜਤ ਮਾਟਿਆਂ ਟਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ ਿੀਨ ਦੀ 
ਟਸਰਫ ਇੱਿ ਿਾਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਟਸਹਤਮੰਦ ਵਾਹਿ’ ਟਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਵੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿੋਈ ਟਚੰਨ੍ ਿਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ।

ਿੇਿਰ AKU ਦੇ ਟਿਸੇ ਦੋ ਟਸਹਤਮੰਦ ਵਾਹਿਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਹਰੇਿ ਬੱਚੇ ਦੀ:

• 4 ਵਿੱਚਂੋ 1 (25%) AKU ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
• 4 ਵਿੱਚਂੋ 1 (25%) AKU ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
• 4 ਵਿੱਚਂੋ 2 (50%) ਵਾਹਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਇੱਿੋ ਿਟਰਵਰਟਤਤ HGD ਿੀਨ ਦਾ ਟਸਹਤਮੰਦ ਵਾਹਿ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਸਧਾਰਨ HGD ਿੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਾਿੀਆਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ

ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
AKU ਤਂੋ ਿੀਟੜਤ ਹੈ। HGD ਿੀਨ  
ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਟਰਵਰਟਤਤ ਿਾਿੀਆਂ

ਇੱਿੋ ਿਟਰਵਰਟਤਤ HGD ਿੀਨ ਦਾ ਟਸਹਤਮੰਦ ਵਾਹਿ



HGD ਿੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਿਾਿੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ

ਿੇਿਰ AKU ਦੇ ਟਸਹਤਮੰਦ ਵਾਹਿ ਅਤੇ ਟਿਸੇ ਅਟਿਹੇ ਟਵਅਿਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਿੋ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਿ ਬੱਚੇ ਦੀ:
• 2 ਟਵੱਚਂੋ 1 (50%) ਵਾਹਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
• 2 ਟਵੱਚਂੋ 1 (50%) ਵਾਹਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਿੇਿਰ AKU ਤਂੋ ਿੀਟੜਤ ਟਿਸੇ ਟਵਅਿਤੀ ਅਤੇੇ ਟਿਸੇ ਅਟਿਹੇ ਟਵਅਿਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਿ ਬੱਚਾ 
AKU ਦਾ ਟਸਹਤਮੰਦ ਵਾਹਿ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਿੋ ਿਟਰਵਰਟਤਤ HGD ਿੀਨ ਦਾ ਟਸਹਤਮੰਦ ਵਾਹਿ

AKU ਤਂੋ ਿੀਟੜਤ ਟਵਅਿਤੀ HGD ਿੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਿਾਿੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
HGD ਿੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਿਾਿੀਆਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
HGD ਿੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਿਾਿੀਆਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਿ



ਿਾਹਿ ਪਰੀਖਣ
ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਟਵੱਚਂੋ ਿੋਈ ਇੱਿ AKU ਤਂੋ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ ਹੈ ਿਾਂ AKU ਦਾ 
ਵਾਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਹਿ ਲਈ 
ਿਰੀਿਣ ਿਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿ ਿਰੀਿਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਟਵੱਚਂੋ ਇੱਿ ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਹੈ:

1. ਤੁਸੀਂ AKU ਦੇ ਵਾਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਸਟਥਤੀ ਟਵੱਚ, ਇਸਦੀ ਿੋਈ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿ ਤੁਹਾਨੰੂ AKU ਤਂੋ ਿੀਟੜਤ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਟਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਵਨ ਸਾਥੀ AKU ਦਾ 
ਵਾਹਿ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

2. ਤੁਸੀਂ AKU ਦੇ ਵਾਹਿ ਹੋ। ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤਂੋ 
ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਦਂੋ ਵੀ ਘੱਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਦਂੋ ਿੋਈ 
ਇੱਿ ਸਾਥੀ ਵਾਹਿ ਹੋਵੇ। ਅਟਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਟਿਉਕਂਟਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਿਮ ਟਸਰਫ ਉਦਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿੇਿਰ ਮਾਤਾ-
ਟਿਤਾ ਦੋਵਂੇ ਵਾਹਿ ਹੋਣ।

ਿੁਝ ਅਟਿਹੀਆਂ ਸਟਥਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, 
ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਟਿਵਂੇ ਟਿ 
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ।

AKU ਇੱਿ ਟਵਰਲੀ ਅਨੁਵੰਟਸ਼ਿ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਟਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-
ਟਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤਂੋ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ ਿੀਨ ਟਵਰਸੇ ਟਵੱਚ ਟਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਟਿ, 
ਬਹੁਤ ਘੱਿ ਸੰਟਿਆ ਟਵੱਚ ਅਟਿਹੇ ਲੋਿ ਹਨ, ਟਿਹਨਾਂ ਨੰੂ AKU ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਂੇ 
ਉਹਨਾਂ ਟਵੱਚ ਟਸਰਫ ਇੱਿ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ ਿੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਜ਼ਆਦਾ ਟਵਰਲੀ 
ਹੈ, ਿਰੰਤੂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਟਣਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਿੇਿਰ ਤੁਸੀਂ AKU ਹੋਣ ਿਾਂ ਵਾਹਿ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਚੰਟਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਿੀ.ਿੀ. ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ.ਿੀ. ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿੇਸ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਿਸੇ ਢੱੁਿਵੀਂ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾ ਿੋਲ ਭੇਿ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਥਨ ਅਤੇ 
ਉਪਯੋਗੀ ਪਤੇ

ਿੈਨੇਵਿਿ ਅਲਾਇੰਸ ਯੂ.ਿੇ. (Genetic Alliance UK) ਅਨੁਵੰਸ਼ਿ 
ਟਵਿਾਰਾਂ ਤਂੋ ਿ੍ਰ ਭਾਟਵਤ ਟਵਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ।

 Genetic Alliance UK 
Level 3, Barclay House 
37 Queen Square  
London  
WC1N 3BH United Kingdom (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਟਿੰਗਡਮ)

 020 7831 0883

 contactus@geneticalliance.org.uk

 www.geneticalliance.org.uk


