
	

	

 
 ہے؟ کیا کونسنگیس جینوم اور اگزوم

 

 

 بعض واقفیت سے معلومات ان ہے۔ عمل کا کرنے دریافت ترتیب درست کی حروف چار میں لڑی کی DNA کونسنگیس
 ہے۔ کرتی فراہم جوابات لیے کے لوگوں متاثر سے عوارض جینیاتی اوقات

 
 ہے؟ کیا جینوم

 اور تشکیل کی واحد فرد کسی جو ہے ہوتا مجموعہ مکمل کا معلومات طرح کی کتاب بڑی کسی مشتمل پر ہدایات جینوم
 حیثیت کی کروموسومز جنہیں ہیں ہوتے منقسم میں حّصوں 23 کے معلومات جینوم انسانی ہے۔ ہوتا ضروری لیے کے تحفظ

 ہے۔ پاتا تشکیل سے DNA جینوم انسانی ہے۔ سکتا جا سمجھا رپ طور کے ابواب میں کتاب کسی جنہیں ،ہے جاتا جانا سے
 

 ہیں؟ ہوتے لیے کس جینز
 کے آپ کہ جو ہیں ہوتے طرح کی الفاظ کچھ میں باب ایک ہر کے کتاب کہ جو ہے ہوتی ترتیب مخصوص کی DNA جینز

 سے حیثیت کی اگزونس جنہیں ہیں ہوتے حّصے والے کوڈنگ کے DNA اندر کے جین کسی ہیں۔ دیتے تشکیل کو جینوم
 میں جین ایک ہر ہے۔ جاتا جانا سے حیثیت کی انٹرونز جنہیں ہیں ہوتی جگہیں خالی والی کوڈنگ بغیر اور ،ہے جاتا جانا

 کاموں تلفمخ سارے بہت میں جسم جو ہیں ہوتے سالمے پیچیده ،بڑے پروٹینز ہیں۔ ہوتی ہدایات مخصوص کی بنانے پروٹینز
 مدد میں سکڑنے کے عضالت لیے کے ہونے قابل کے مڑنے کو پیروں اور بازوؤں کے آپ میں جن ،ہیں دیتے انجام کو

  ہے۔ شامل پہنچانا آکسیجن میں جسم پورے کے آپ ذریعہ کے نالیوں کی خون کے آپ یا کرنا
 ایک پروٹینز میں جس ہے بات وه یہی اور ہے ہوتی خصوصیات امتیازی مختلف کی جینز کہ ہیں کرتے بات یہ اکثر ہم

 ہم تو ہیں کرتے گفتگو میں بارے کے جینز متعلق سے رنگ کے آنکھوں پر طور کے مثال ہم جب ہیں۔ کرتے ادا کردار
 کے جینز ہے۔ کرتا عطا رنگ کو آنکھوں ہماری جو ہیں ہوتے رہے کر بات کی کوڈ ایک لیے کے پروٹین اس درحقیقت

 کی ان کہ جو گے بنائیں کوڈ کا پروٹینز ےایس ورژن کے جین کے لوگوں کچھ کہ ہے وجہ یہی ،ہیں ےسکت ہو ورژن مختلف
 بھورا رنگ کا آنکھوں کی ان کہ جو گے بنائیں پروٹین ایسے ورژن کے لوگوں دیگر جبکہ ،گا دے بنا نیال رنگ کا آنکھوں

 ۔گے دیں بنا
 جین کہ ہے یہ مطلب کا جس ہے جاتا ہو فرق میں ان ہیں کرتے کام کا کوڈ لیے کے پروٹینز جو جینز وه اوقات بعض ،تاہم

 ہے۔ مانند  یک غلطی کسی کی ہجے میں  حرف کسی کہ جو ،ہیں کرتے نہیں کام معمول حسب پروٹین کی اس اور
 

 ؟ہیں کرتے تیار کوڈ لیے کے پروٹینز جینوم سارے ہمارے کیا
ً  کہ ہے یہی حقیقت لیکن ہے سکتا ہو باعث کا حیرت لیے کے آپ یہ  ہے بنتا سے DNA ایسے ہی جینوم انسانی %1 تقریبا
 والے کوڈ ہیں۔ بنتے سے DNA والے کوڈ بغیر حّصے بقیہ کے اس ہے۔ کرتا کام کا کوڈ لیے کے (اکسونز) پروٹینز کہ جو
DNA والے کوڈ بغیر اور DNA کام کا سب ان مگر ہیں ہوتے تیار سے بنیادوں یا سے بالکس تعمیراتی کیمیائی چار انہی 

ً  ہے۔ ہوتا نہیں یکساں  کے پروٹینز ہی حّصہ چھوٹا ایک کا اس صرف مگر ہے بنتا سے DNA جینوم کل ہمارا چہ اگر ،نتیجتا
 ہے۔ بناتا کوڈ لیے



	

	

 مختلف کو خلیوں ہمارے سلسلے والے کوڈ بغیر ھکچ ،ہیں بناتے نہیں کوڈ لیے کے پروٹینز پر طور راست براه وه کہ حاالں
 کہ جو ہیں ہوتے مشتمل پر ہدایات ایسی وه کہ کیوں ہیں دیتے بنا قابل کے کرنے پیدا مقداریں مختلف کی پروٹینز میں وقتوں

 ،ہیں ہوتے حّصہ کا جینز سلسلے والے کوڈ بغیر دیگر ہے۔ کرنا غیرمؤثر اور مؤثر طرح کس کو جینز کہ ہیں بتاتے کو خلیہ
 ایک صرف کے خلیہ یہ کہ ہے خیال یہ میں بارے کے ان ہیں۔ بناتے نہیں کوڈ پر طور راست براه لیے کے پروٹینز وه لیکن

 ہیں۔ کرتے مدد میں کرنے پیدا انواع مختلف متعدد کی پروٹین جیسے ایک سے جین
 

 ہے؟ ضروری کیوں یہ اور ہے کیا اگزوم
 پر حّصہ معمولی ہی بہت کے جینوم اگزوم اگرچہ ہیں۔ کہتے اگزوم کو حّصے والے بنانے کوڈ کے پروٹین کے جینوم ہم

 مشتمل پر تبدیلیوں ایسی 85% یہ کہ ہے جاتا کیا خیال میں بارے کے تبدیلیوں میں سلسلوں ان کے DNA ،ہے ہوتا مشتمل
 ہیں۔ سکتی ہو باعث کا عوارض جینیاتی کہ جو ہیں ہوتے

 جسے ہیں سکتے کر استعمال کا ٹیکنالوجی ایسی ایک لیے کے دیکھنے ترتیب کی اساس کیمیائی میں DNA کنندگان تحقیق
 اکزوم کے حوالہ کسی آیا کہ ہیں سکتے کر طے یہ کرکے دریافت ترتیت کی اگزوم کے آپ وه ذالہٰ  ہے۔ جاتا کہا کونسنگیس

 لیے کے دیکھنے یہ اور ہے جیسا پڑھنے کتاب ایک بالکل یہ نہیں۔ یا ہیں تیجا پائی تبدیلیاں کوئی پر کرنے موازنہ سے
 کے جینوم اس اور کر رکھ مرکوز توجہ پر کونسنگیس ہیں۔ نہیں تو غلطیاں کوئی کی ہجے آیا کہ ہے جیسا کرنے جانچ

 مرض بیشتر عنقریب وه کہ ہے یقین کو کنندگان تحقیق ،ہے بناتا کوڈ لیے کے پروٹین کہ جو کے کر تجزیہ کا 1% صرف
 اور کرنے دریافت ترتیب بھی دیکھنا کو حّصہ مختصر اس صرف کے جینوم گے۔ لیں لگا پتہ کا تبدیلیوں والی کرنے پیدا

 ہے۔ دیتا بنا آسان زیاده اور تر تیز ،سستا کو کرنے تجزیہ
 

 ہے؟ کیوں اہم بھی کونسنگیس جینوم کل پھر تو
 در ہیں۔ نہیں محیط پر کل وه لیکن ،ہیں جاتی پائی میں اگزوم ہیں بنتی باعث کا بیماری کہ جو تبدیلیاں جینیاتی تر زیاده جبکہ

 کچھ کے جینوم اور ہیں رہے کر حاصل معلومات زیاده سے زیاده میں بارے کے جینوم بروز روز کنندگان تحقیق حقیقت
 کے جینوم ہیں۔ کرتے ادا کردار ایک وه میں بیماریوں جینیاتی کہ ہے رہا جا سمجھا یہ میں بارے کے حّصوں والے کوڈ بغیر

 کسی انہیں مگر ہے نہیں ممکن کرکے معائنہ کا اگزوم صرف کرنا حاصل معلومات میں بارے کے تبدیلیوں میں حّصہ اس
 ہے۔ جاتا کہا کونسنگیس ینومج کل کو عمل اس ہے۔ سکتا جا کیا معلوم کے کر دریافت ترتیب کی DNA سبھی میں جینوم

 اگزوم باآلخر یہ کہ ہے جاتی کی امید ہے جارہی ہوتی سستی زیاده اور رفتار تیز جیسے جیسے کونسنگیس جینوم کل
 اور گی ملے مدد میں کرنے حاصل معلومات گہری زیاده کی جینوم ہمارے ہمیں سے جس ،گی لے لے جگہ کی سکونسنگ

 ہیں۔ وابستہ سے عوارض جینیاتی طرح کس تبدیلیاں کی اس کہ یہ
 کریں۔ نیچے  کو صفحہ لیے کے کرنے مالحظہ لنکس کارآمد مزید مہربانی برائے
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Genetic Alliance UK is the national charity working to improve 
the lives of patients and families affected by all types of genetic 
conditions. We are an alliance of over 180 patient organisations.

SWAN UK is a support network run by the charity Genetic Alliance UK offering support 
and information to families of children with undiagnosed genetic conditions.

Rare Disease UK is a multi-stakeholder campaign run by 
Genetic Alliance UK, working with the rare disease community 
and the UK’s health departments to effectively implement the 
UK Strategy for Rare Diseases.
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