
	

	 	

 
کروموسوم ٹرانس لوکیشنز کیا ہوتی 

   ہیں؟
 

ملتی ہیں اور  یہ کتابچہ اس امر سے بحث کرتا ہے کہ کروموسوم ٹرانس لوکیشنز کیا ہوتی ہیں، وه کس طرح ورثے میں
کب ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان معلومات کو اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ کے بچے کے جینیٹک 

مال کر ان کا استعمال کیا جائ اسپیشلسٹ کے ساتھ آپ کی جو بھی بات چیت ہوتی ہے اس کے ساتھ

 
   اور کروموسومز کیا ہوتے ہیں؟جینز

یہ سمجھنے کے لیے کہ کروموسوم ٹرانس لوکیشن کیا ہوتی ہے، جینز اور کروموسومز کے بارے میں جان لینا مفید 
ہوگا۔ ہمارے اجسام الکھوں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔  بیشتر خلیوں میں جینز کا ایک مکمل مجموعہ ہوتا ہے۔ ہمارے 

ے مجموعے کےطور پر  کام کرتے ہیں، اور ہماری نشو ونما  نیز یہاں ہزارہا ہزار جینز پائے جاتے ہیں۔ جینز ہدایات ک
ہمارے اجسام کے کام کرنے کے طریقہ پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ ہماری بہت ساری خصوصیات کے لیے ذمہ دار 

 ہوتے ہیں، جیسے ہماری آنکھوں کا رنگ، خون کی نوعیت اور قد۔ 
 
 

 
 

  اور کروموسومز کو ظاہر کرتی ہے DNAیہ تصویر ایک خلیہ، 
 

 
جینز دھاگے جیسے ڈھانچے پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں کروموسومز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر، ہمارے بیشتر خلیوں 

اپنے  23اپنی ماں سے اور  23کروموسومز ہوتے ہیں۔ ہمیں کروموسومز اپنے والدین سے ورثہ میں ملتے ہیں،  46میں 
 جوڑے ہوتے ہیں۔  23تے ہیں یا کہہ لیجیے کروموسومز کے دو مجموعے ہو 23باپ سے، اس طرح ہمارے پاس 

 
چونکہ کروموسومز جینز سے بنتے ہیں، ہم بیشتر جینز کی دو نقلیں وراثت میں پاتے ہیں، والدین میں سے ہر ایک سے 

 خلیہ 
	

کروموسومز جینز سے مل 
	کر بنتے ہیں

   جوڑے 23کروموسوم، 
	

   پر مشتمل ہوتے ہیں DNAجینز 
	



	

	

	

ل۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر وبیشتر ہماری خصوصیات اپنے والدین سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ کروموسومز، اور ایک ایک نق
 کہا جاتا ہے۔ DNAایک کیمیائی ماده سے تشکیل پاتے ہیں جنہیں  پھر جینز،

 
نمبر تک کے کروموسومز مرد وعورت دونوں میں یکساں نظر آتے ہیں۔ انہیں آٹوسومز کہا جاتا  22ایک سے لے کر 

 ہے۔ 
 

وم دو طرح مرد وعورت میں الگ الگ ہوتا ہے اور انہیں جنس کروموسومز کہا جاتا ہے۔ جنسی کروموس 23جوڑا نمبر 
 X) ہوتے ہیں۔ عورت ایک XXکروموسومز ( Xکروموسوم۔ خواتین میں عام طور پر دو  Yکروموسوم اور  Xکا ہوتا ہے، 

 Yاور ایک  Xکروموسوم اپنے والد سے ورثہ میں پاتی ہے۔ مرد عام طور پر ایک  Xکروموسوم اپنی ماں سے اور ایک 
کروموسوم اپنے باپ سے  Yکروموسوم اپنی ماں سے اور ایک  X) کے حامل ہوتے ہیں۔ مرد ایک XYکروموسوم (

 وراثت میں حاصل کرتا ہے۔ 
 

یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے پاس کروموسوم ماده کی درست مقدار ہو کیوں کہ جینز (جو کہ ہمارے جسم میں خلیوں 
 کو حکم صادر کرتے ہیں) وه کروموسومز پر پائے جاتے ہیں۔

 
صحت کے مسائل کا  نیاتی معلومات کا حامل ہونا سیکھنے کی معذوریوں، نشو ونما میں تاخیریابہت زیاده یا بہت کم جی
   باعث ہو سکتا ہے۔

 
 																												ٹرانس لوکیشن کیا ہے؟

ٹرانس لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کروموسومز کی ایک خالف معمول ترتیب موجود ہے۔ اس کی درج ذیل وجوہات ہو 
 ہیں: سکتی

aبیضہ یا مادۀ منویہ کی تشکیل کے دوران یا حمل کے دوران کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے ( 
bکوئی تبدیل شده کروموسوم کی ترتیب ماں یا باپ سے ورثہ میں ملی ہے ( 

 
  ۔ٹرانس لوکیشن رابرٹ سونین ٹرانس لوکیشن اور دوسریریسی پروکل  ٹرانس لوکیشن کی دو بنیادی قسمیں ہیں: ایک 

  
 	ریسی پروکل ٹرانس لوکیشن

ریسی پروکل ٹرانس لوکیشن تب پیش آتی ہے جب دو اجزاء دو مختلف کروموسومز سے ٹوٹ کر ایک دوسرے کی جگہ 
 پرٓاجاتےہیں۔

 
 

 
 یہ تصویر ایک ریسی پروکل ٹرانس لوکیشن کو ظاہر کرتی ہے



	

	

	

 
 	رابرٹ سونین ٹرانس لوکیشن

 رابرٹ سونین ٹرانس لوکیشن تب وقوع پذیر ہوتی ہے جب ایک کروموسوم دوسرے کروموسوم سے چپک جاتا ہے۔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 	یہ تصویر ایک رابرٹ سونین ٹرانس لوکیشن کو ظاہر کرتی ہے
 

 	ٹرانس لوکیشنز ہونے کی وجہ کیا ہے؟
ہے ہمیں اب بھی اس بات کی صحیح سمجھ نہیں ہے کہ شخص کے یہاں ٹرانس لوکیشن ہوتی  1میں سے  500اگرچہ ہر 

ان کے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کروموسومز بظاہر مادۀ منویہ اور بیضوں کی تشکیل، یا حمل کے 
دوران اکثر ٹوٹتے اور پھر سے ُجڑتے ہیں، اور ایسا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جائیں۔ 

 بدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔یہ ت
 

 	یہ کب مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟
اس میں کروموسوم کا کوئی ماده نہ  ونوں مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ کروموسومز دوباره مرتب کر دیے گئے ہیں لہذاد

    متوازن ٹرانس لوکیشن کہا جاتا ہے۔ اسے۔ تو ضائع ہوا ہے نہ ہی حاصل ہوا ہے
 

وه عام طور پر اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اور وه اکثر اس  متوازن ٹرانس لوکیشن ہوتی ہے جس شخص کے یہاں
کے ہونے سے انجان ہوتا ہے۔ یہ صرف تب اہم ہو جاتے ہیں جب کہ ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ بچہ کو 

   غیر متوازن ٹرانس لوکیشن کہتے ہیں۔ ی ہے جسے ہموراثت میں وه چیز مل سکت
 

  غیر متوازن ٹرانس لوکیشنز
 اگر والدین میں سے کسی کے یہاں بھی متوازن ٹرانس لوکیشن پائی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کا بچہ شاید کسی

/ یا دیگر کروموسوم کا  جس میں ایک کروموسوم کا اضافی ٹکڑا ہو اور غیر متوازن ٹرانس لوکیشن کا وارث ہو جائے
   کوئی ٹکڑا مفقود ہو۔

 
ماں باپ کے کروموسومز نارمل ہونے کے باوجود ایک بچہ اکثر کسی ٹرانس لوکیشن کی حالت کے ساتھ پیدا ہو سکتا 

' (الطینی زبان سے) یا نئی باز ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ de novoہے۔ اسے '
 ین کا دوسرا بچہ ٹرانس لوکیشن کے ساتھ پیدا ہوگا۔والد

 
ایسا بچہ جس کے یہاں غیر متوازن ٹرانس لوکیشن پائی جاتی ہو اس کے یہاں سیکھنے کی معذوریاں، نشو ونما میں 

تاخیر اور صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ معذوری کی شدت کا انحصار ٹھیک اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کروموسوم 
ا حّصہ شامل ہے اور کروموسوم ماده کا کتنا حّصہ مفقود یا اضافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروموسوم کے کا کون س

 کچھ حّصے دیگر حّصوں کے مقابلہ میں زیاده اہم ہوتے ہیں۔ 

 
								رابرٹ سونین ٹرانس لوکیشن کس طرح ہوتی ہے

 
 

 
 

 
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	جوڑے سے ایک کروموسوم دوسرے جوڑے کے ایک کروموسوم کے ساتھ ُجڑ گیا ہے۔	کروموسومز کے دو نارمل جوڑے
	

	



	

	

	

 
اگر ماں باپ میں سے کسی کے یہاں متوازن ٹرانس لوکیشن کی کوئی حالت پائی جاتی ہے تو کیا وه ہمیشہ اسے منتقل 

 	ریں گے؟ک
 ضروری نہیں ہے، ہر ایک حمل کے لیے متعدد امکانات ہیں:

 ہو سکتا ہے بچہ کلی طور پر نارمل کروموسومز کا وارث بنے -
ہو سکتا ہے بچہ ماں باپ کے ہی متوازن ٹرانس لوکیشن کا وارث بنے۔ بیشتر حاالت میں بچہ کے یہاں ٹرانس  -

 لوکیشن کی وجہ سے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے
بچہ کسی غیر متوازن ٹرانس لوکیشن کا وارث ہو سکتا ہے، اور وه کسی حد تک نشو ونما میں تاخیر، سیکھنے کی  -

 معذوری اور صحت کے مسائل کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے
 حمل کا اسقاط ہو سکتا ہے -

 
امکان ہے کہ ان  لہذا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو کہ ایک متوازن ٹرانس لوکیشن کا حامل ہو اس بات کا کافی

کے بچے صحت مند ہوں گے، اور زیاده تر ہوتے بھی ہیں۔ تاہم، متوازن ٹرانس لوکیشن کے حامل کسی شخص کے 
یہاں اس بات کا خطره اوسط کے مقابلہ تھوڑا زیاده ہے کہ ان کے بچے کسی حد تک معذور ہوں گے، اگر چہ 

 پر ہوگا۔ معذوری کی شدت کا انحصار ٹرانس لوکیشن کی حتمی نوعیت 

 	کروموسوم ٹرانس لوکیشن کے لیے جانچیں
جینیاتی جانچ یہ پتہ لگانے کے لیے دستیاب ہے کہ آیا کوئی شخص کسی طرح کی ٹرانس لوکیشن کا حامل ہے۔  خون کی 

آسان جانچ انجام دی جاتی ہے، اور ایک لیبارٹری میں کروموسومز کی ترتیب کو دیکھنے کے لیے خون کے خلیوں کا 
ہ کیا جاتا ہے۔ اس کو کریوٹائپ جانچ کہا جاتا ہے۔  حمل کے دوران بھی یہ معلوم کرنے کے لیے کسی جانچ کو معائن

انجام دینا ممکن ہے کہ آیا بچہ میں کروموسوم ٹرانس لوکیشن کی کوئی حالت پائی جاتی  ہے۔ اس کو پیرنٹل تشخیص کہا 
 پیشلسٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔  جاتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس پر آپ اپنے جینیٹک اس

 	کنبہ کے دیگر افراد کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اگر کوئی ٹرانس لوکیشن دریافت ہوتی ہے تو وه شخص کنبہ کے دیگر افراد سے بات چیت کر سکتا ہے۔ اس سے 

ٹرانس لوکیشن کی حالت موجود انہیں خون کی ایک جانچ کراکر یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ آیا ان کے یہاں بھی 
ہے، اگر وه چاہیں۔ یہ خاص طور پر کنبہ کے ان افراد کے لیے اہم ہو سکتا ہے جن کے پاس پہلے ہی سے بچے ہیں، 

 ٹرانس لوکیش کی کوئی حالت نہیں پائی جاتی یا جن کے یہاں مستقبل میں بچے ہونے کا امکان ہے۔  اگر ان کے یہاں
لیکن اگر ان کے یہاں بھی ٹرانس لوکیشن موجود ہے تو   منتقل نہیں کر سکتے ہیں، اسے اپنے بچوں کو ہے تو وه

 انہیں بھی بچے کے کروموسوم کی جانچ کے لیے حمل کے دوران ایک جانچ کی پیش کش کی جا سکتی ہے۔  
 

ہے۔ وه کنبہ  کچھ لوگوں کے لیے کنبہ کے دیگر ممبران کو ٹرانس لوکیشن کے بارے میں بتانا دشوار محسوس ہو سکتا
میں اضطراب پیدا کرنے کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ کچھ کنبوں میں، لوگوں کا رشتہ داروں سے رابطہ 

منقطع ہو گیا ہے اور انہیں ان سے رابطہ کرنے میں پریشانی محسوس ہو سکتی ہے۔ جینیاتی امراض کے ماہرین کے 
واقفیت ہوتی ہے اور وه آپ کی کنبہ کے دیگر افراد کے ساتھ بات  پاس اکثر وبیشتر ایسی حالتوں سے دوچار کنبوں سے

 چیت میں مدد فراہم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ 

 	:یاد رکھنے کی باتیں
وه عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔  صرف اسی  متوازن ٹرانس لوکیشن کے حامل ہیں ایسے لوگ جو کسی  -

 بکہ وه شخص بچے پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ صورت میں کوئی پریشانی سر ابھار سکتی ہے ج
 ٹرانس لوکیشن ماں باپ میں سے کسی سے وراثت میں ملتی ہے یا یہ حمل کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہے۔ -
 یہ تا عمر موجود رہے گی۔ –ٹرانس لوکیشن کو درست کرنا ممکن نہیں ہے  -
یں گے۔ لہذا، ٹرانس لوکیشن کا حامل شخص اب ٹرانس لوکیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دیگر لوگ 'پکڑ' پائ -

 بھی، مثال کے طور پر، خون کا عطیہ  دے سکتا ہے۔
لوگوں کو اکثر کنبہ میں جاری کسی متوازن ٹرانس لوکیشن جیسی چیز کے لیے جرم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ یاد  -

ایسا کچھ کیا ہے جس  رکھنا ضروری ہے کہ یہ کسی کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کسی نے
 کی وجہ سے یہ وقوع پذیر ہوئی ہے۔
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