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کے  کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا کہ ایک �ہی کنبہ  کیا آپ 
افراد ایک جیسے کیوں ںظر آتے �یں؟ 

جینز میں ای�ہی معلومات پائی جاتی �یں جن سے ان خصلتوں یا 
خصوصیات کا تعین ہوتا ےہ جو ہم میں منتقل ہوتی �یں یا جنہیں ہم 

اپےن والدین سے وراثت میں پاتے �یں۔ خونی رشتہ داروں میں ایک �ہی جینز 
کے افراد  کی بہت بڑی تعداد مشترک ہوتی ےہ۔ اسہی وجہ سے ایک کنبہ 

میں ملتی جلتی عالمات پائی جا سکتی �یں جی�ے بالوں اور آنکھوں کا ایک 
�ہی رنگ۔

کے نام  AKU ایک ای�ہی بیماری ےہ ج�ے آٹوسومل ریسیسیو کنڈیشن 
سے جانا جاتا ےہ۔ آٹوسومل ریسیسیو ان متعدد طریقوں میں سے ایک 

کے ذریعہ کوئی خصلت، خرابی یا بیماری خاندان در خاندان  ےہ جن 
منتقل ہوتی ےہ۔

کے  الے مرض کا مطلب ےہ ک�ہی مرض یا خصلت  آٹوسومل ریسیسیو و
لےی متاثرہ جین کی دو نقلیں الزمی طور پر موجود ہوں۔  کے  فروغ پانے 

تے �یں۔ ہم سب میں ہر جین کی  جینز والدین سے بچوں میں منتقل ہو
دو نقلیں پائي جاتی �یں، ایک ہماری والدہ سے وراثت میں ملتی ےہ اور 

دوسری ہمارے والد سے۔

AKU موروثی طور پر کیسے منتقل ہوتا ےہ۔

الکپٹونیوریا میں شریک جین کو HGD جین کہا جاتا ےہ۔  آپ میں 
متاثرہ HGD جین کی دو نقلیں ہوتی �یں )ایک والد سے اور ایک والدہ 
کے امکانات انتہائی  سے( اور ان کی وجہ سے الکپٹونیوریا ہوتا ےہ۔ اس 
کم �یں، اس وجہ سے یہ بیماری بہت نادر الوقوع ےہ اور عالمی پیمانے 

پر ڈھائی الکھ سے پانچ الکھ لوگوں میں ایک شخص اس میں مبتال 
ہوتا ےہ۔

کے والدین عموما متاثرہ جین کی صرف  الکپٹونیوریا میں مبتال شخص 
گے۔ انہیں ‘صحت مند حامل’ کہا جاتا ےہ  کے حامل ہوں  ایک �ہی نقل 
اور ان میں اس حالت کی کوئی عالمات یا نشانیاں نہیں پائی جائیں گی۔

کے  کے ساتھ رہےن سے بچے ہوں تو ان  اگر AKU کے دو صحت مند حاملین 
ہر ایک بچہ میں درج ذیل ہوگا:

نے کا 4 میں سے 1)%25( امکان AKU ہو  •

نے کا 4 میں سے 1)%25( امکان AKU نہ ہو  •

نے کا 4 میں سے 2)%50( امکان حامل ہو  •

واحد تبدیل شدہ HGD جین کا صحت مند حامل
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متاثر
AKU میں مبتال ےہ۔ HGD جین کی دو تبدیل  ِ

شدہ نقلیں

واحد تبدیل شدہ HGD جین کا صحت مند حامل



ایسا بالغ شخص جس میں HGD جین کی 2 نارمل نقلیں ہوں

سے  کے  بچے ک�ہی ای�ے شخص  AKU کے ایک صحت مند حامل  اگر 
کے ہر بچہ میں درج  ہوں جو اسہی کیفیت کا حامل نہیں ےہ تو ان 

ہوگا: ذیل 

نے کا 2 میں سے 1 )%50( امکان حامل نہ ہو  •

نے کا 2 میں سے 1 )%50( امکان حامل ہو  •

کے بچے ک�ہی ای�ے شخص سے ہوں  اگر AKU میں مبتال ک�ہی شخص 
AKU کا صحت مند  جو اسہی کیفیت کا حامل نہ ہو تو ان کا ہر بچہ ٍ

حامل ہوگا۔
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ںے کا ٹیسٹ حامل ہو

AKU کا حامل ہو، تو  AKU سے متاثر ہو یا  اگر آپ کو کوئی رشتہ دار 
نے کا ٹیسٹ کرواسکےت  لےی حامل ہو کے  آپ اور آپ کا شریک اس حالت 
کے ٹیسٹ سے آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا پتہ چل  نے  �یں۔ حامل ہو

سکتا ےہ:

آپ AKU کے حامل نہیں �یں. ای�ہی صورت میں، یہ امکان نہیں   .1
آپ  AKU ہو۔ خواہ  بچہ ہو ج�ے  ایسا  کوئی  کا  آپ  ےہ کہ 
AKU کا حامل ہو یا نہ ہو، وہاں بھی یہی معاملہ  کا شریک 

ہوگا۔

نے کا  آپ AKU کے حامل �یں۔ بیشتر اوقات میں، ایسا بچہ ہو  .2
امکان کم ہوگا جو اس کیفیت سے متاثر ہو، یہاں تک کہ اگر 
پارٹنرز میں سے کوئی حامل ہو تب بھی. ایسا اس وجہ سے ےہ 
نے کا خطرہ تبھی ہوتا ےہ جب  کہ بچہ کو حالت میں مبتال ہو

والدین میں سے دونوں حامل ہوں۔

کے  کے پارٹنر  بعض حاالت میں امکان نسبتا بڑھ جاتا ےہ اگر آپ اور آپ 
رشتہ دار مشترک ہوں جی�ے دادا دادی، یا نانا نانی۔

AKU ای�ہی نادر الوقوع جینیاتی حالت ےہ جس میں عموما متاثرہ جین 
کی  لوگوں  ای�ے  تاہم،  ےہ۔  ہوتا  پانا  میں  وراثت  سے  والدین  اپےن  کو  آپ 
کے  بھی ایک بہت چھوٹی سہی تعداد ےہ جو صرف ایک متاثرہ جین رکھےن 
باوجود بھی AKU میں مبتال �یں۔ یہ انتہائی نادر الوقوع ےہ لیکن ایسا نہیں 

کے بارے میں بالکل سنا �ہی نہ گیا ہو۔ ےہ کہ اس 

کے بارے میں آپ فکر مند ہوں  نے  نے یا حامل ہو اگر AKU میں مبتال ہو
تو اپےن عمومی معالج )GP( سے بات کریں. آپ کا جی پی )GP( آپ کو مزید 
کے پاس  معلومات اور مدد فراہم کر سکتا ےہ اور موزوں اسپیشلسٹ 

بھیج سکتا ےہ۔

 مدد و
مفید پتے

کنبوں  اور  افراد  ای�ے   )Genetic Alliance UK( کے  یو االئنس  جینیٹک 
متاثر  سے  خرابیوں  وراثتی  جو  ےہ  کرتا  فراہم  مدد  اور  معلومات  کو 

تے �یں. ہو
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