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AKU ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ ਚ

ਕਿਵੇ ਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

AKU ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ ਚ ਕਿਵੇ ਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ
ਇੱ ਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ?
ਜੀਨਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ , ਜਾਂ ਸਾਡੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੱ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਸੰ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕੋ -ਜਿਹੇ ਜੀਨਸ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਰੰ ਗ।
AKU ਨੂੰ ਆਟੋ ਸੋਮਲ ਰਿਸੈ ਸਿਵ (autosomal recessive) ਅਵਸਥਾ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਟੋ ਸੋਮਲ ਰਿਸੈ ਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ, ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੀੜ੍ ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ ਹੀ
ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਆਟੋ ਸੋਮਲ ਰਿਸੈ ਸਿਵ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਕਾਪੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਲੱ ਛਣ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਮੌ ਜੂਦ
ਹੋ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀਨ HGD ਜੀਨ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ ਹੋ ਣ ਲਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ HGD ਜੀਨ (ਹਰੇ ਕ ਮਾਪੇ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ)
ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾਂ
ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ
ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱ ਚ 250,000 ਤੋ ਂ 500,000 ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਜੀਨ ਦੀ
ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਹਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ।
ਜੇ ਕਰ AKU ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ:
• 4 ਵਿੱ ਚੋਂ 1 (25%) AKU ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
• 4 ਵਿੱ ਚੋਂ 1 (25%) AKU ਨਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
• 4 ਵਿੱ ਚੋਂ 2 (50%) ਵਾਹਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ

ਜੀਨਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋ ਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਹਰੇ ਕ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੋ ਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਪਿਤਾ ਤੋ ਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਇੱ ਕੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ HGD ਜੀਨ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਹਕ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਸਧਾਰਨ HGD ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

ਇੱ ਕੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ HGD ਜੀਨ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਹਕ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਪੀੜਿਤ ਹੈ । HGD ਜੀਨ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਾਪੀਆਂ

AKU ਤੋ ਂ

ਜੇ ਕਰ AKU ਦੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਹਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ:
• 2 ਵਿੱ ਚੋਂ 1 (50%) ਵਾਹਕ ਨਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
• 2 ਵਿੱ ਚੋਂ 1 (50%) ਵਾਹਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ

ਇੱ ਕੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ HGD ਜੀਨ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਹਕ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ

HGD ਜੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਕਾਪੀਆਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

HGD ਜੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਕਾਪੀਆਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ

HGD ਜੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਕਾਪੀਆਂ

ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

ਜੇ ਕਰ AKU ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚਾ
AKU ਦਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਹਕ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
AKU ਤੋ ਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ

HGD ਜੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਕਾਪੀਆਂ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ

ਅਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ
ਵਾਹਕ

ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਉਪਯੋ ਗੀ ਪਤੇ
ਵਾਹਕ ਪਰੀਖਣ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਇੱ ਕ AKU ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ AKU ਦਾ
ਵਾਹਕ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਲਈ
ਪਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵਾਹਕ ਪਰੀਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1.

ਤੁਸੀਂ AKU ਦੇ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਇਸਦੀ ਕੋ ਈ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ AKU ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ AKU ਦਾ
ਵਾਹਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

2.

ਤੁਸੀਂ AKU ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੋ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਂ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਉਦੋ ਂ ਵੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ
ਇੱ ਕ ਸਾਥੀ ਵਾਹਕ ਹੋ ਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਣ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਦੋ ਵੇ ਂ ਵਾਹਕ ਹੋ ਣ।

ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ,
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ।
AKU ਇੱ ਕ ਵਿਰਲੀ ਅਨੁਵੰ ਸ਼ਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ

ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਦੋ ਵਾਂ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਜੀਨ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ,
ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਸੰ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ AKU ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਜੀਨ ਹੋ ਵੇ। ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲੀ
ਹੈ , ਪਰੰ ਤੂ ਇੰ ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ AKU ਹੋ ਣ ਜਾਂ ਵਾਹਕ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪੇ ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁ ੱ ਕਵੀਂ ਮਾਹਰ ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਲ ਭੇ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੈ ਨੇ ਟਿਕ ਅਲਾਇੰ ਸ ਯੂ.ਕੇ . (Genetic Alliance UK) ਅਨੁਵੰ ਸ਼ਕ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
Genetic Alliance UK
Level 3, Barclay House
37 Queen Square
London
WC1N 3BH United Kingdom (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰ ਗਡਮ)
020 7831 0883
contactus@geneticalliance.org.uk
www.geneticalliance.org.uk

