
	

 
 جینیات کی لیبارٹری میں کیا

  ہوتا ہے؟ 
 

 
یہ کتابچہ اس بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ جب کوئی نمونہ جینیات کی کسی لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے تو  کیا 

ہوتا ہے، وه مختلف طریقے کیا ہیں جن کا استعمال جینیاتی جانچوں کے لیے کیا جاتا ہے، کیوں بعض جینیاتی جانچوں 
 لتوں میں لیبارٹری کوئی نتیجہ حاصل کرنے میں نا کام رہتی ہے۔ میں اتنا لمبا وقت لگتا ہے اور کیوں بعض حا

 
 جینیاتکی لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے؟

مندرجہ ذیل معلومات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جب کوئی نمونہ جینیات کی کسی لیبارٹری کو بھیجا جاتا ہے تو 
 کیا ہوتا ہے۔ اصل نکات جن پر بحث کی گئی ہے حسب ذیل ہیں:

 جینیاتی جانچوں کو انجام دینے کے لیے کسی لیبارٹری میں استعمال ہونے والے مختلف طریقے -
 کیوں بعض جینیاتی جانچوں میں بہت لمبا وقت لگتا ہے جبکہ دیگر جانچیں فوراً انجام دی جا سکتی ہیں -
 ری کوئی نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہےکیوں بعض حاالت میں لیبارٹ -

 
اس بابت تفصیلی معلومات کے لیے کہ کیوں آپ کوئی جینیاتی جانچ کرا سکتے ہیں، براِه مہربانی 'جینیاتی جانچ کیا ہے؟' 

 یا 'کس طرح میں اپنے بچے کی جینیاتی جانچوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں؟' نامی کتابچے مالحظہ کریں 
 

 	جانچ کیا ہے؟ جینیاتی
کا معائنہ کرتی ہیں، جو کہ ہمارے خلیوں میں موجود وه کیمیائی ماده ہوتا ہے جو کہ  DNAبیشتر جینیاتی جانچیں 

ہمارے اجسام کو اس بابت ہدایات دیتا ہے کہ کس طرح بڑا ہونا ہے، ارتقائی منازل طے کرنا ہے اور کام کرنا ہے۔ 
DNA تا ہے جو کہ مخصوص ہدایات کی شکل میں منظم ہوتا ہے جنہیں جینز کہا کوڈ شده پیغامات کا ایک سلسلہ ہو

مختلف جینز پائے جاتے ہیں، جو کہ متعدد دھاگے جیسے ڈھانچوں پر مرتب ہوتے ہیں،  30,000جاتا ہے۔ انسانوں میں 
 جنہیں کروموسومز کہا جاتا ہے۔ 

 
یغامات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ مخصوص کوڈ شده پ DNAکا معائنہ کرتی ہیں۔  DNAبیشتر جینیاتی جانچیں 

 ہدایات کی شکل میں منظم ہوتا ہے جنہیں جینز کہا جاتا ہے۔
 

اپنے باپ سے، اس طرح  23اپنی ماں سے اور  23ہم اپنے کروموسومز اپنے والدین سے وراثت میں پاتے ہیں، 
کروموسوم  Yاور  X' میں سے ایک 'جوڑے' ہوتے ہیں۔ ان 'جوڑوں 23مجموعے یا  23ہمارے پاس کروموسومز کے 

کروموسوم ہوتا ہے، لہذا مردوں کے ہر ایک خلیہ میں  Yپر مشتمل ہوتا ہے۔ مرد ذات کا تعین کرنے واال کروموسوم 
کروموسوم پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ جینیات کو زندگی  Xکروموسوم ہوتا ہے، جبکہ عورتوں میں دو  Xاور ایک  Yایک 

 حروف، جینز الفاظ، اور کروموسومز اس کے ابواب ہیں۔  DNAکی کتاب کے طور پر سمجھیں تو پھر 
 

  DNAجینز، کروموسومز اور 
جملہ میں بدلے ینز یا کروموسومز کی تبدیلیوں کو موٹیشنز کہا جاتا ہے۔ آپ کسی موٹیشن کو ہجے کی غلطی یا کسی ج

ہوئے الفاظ کا ایک سلسلہ تصور کر سکتے ہیں۔ موٹیشنز بہت عام ہیں اور ہم سب میں اس طرح کی متعدد تبدیلیاں پائی 
جاتی ہیں۔ کسی موٹیشن کا نتیجہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو۔ اس کا انحصار 

 ، یا دیگر جینز میں تبدیلیوں پر ہوتا ہے۔ماحولیاتی عوامل، اتفاقی عنصر



	

	

 
جینز یا کروموسومز کی تبدیلیوں کو موٹیشنز کہا جاتا ہے۔ موٹیشنز بہت عام ہیں اور ہم سب میں اس طرح کی متعدد 

 تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔
 

انداز میں کام  موٹیشنز اس صورت میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں جبکہ وه جین یا کروموسوم کو  جسم کے لیے درست
کرنے کے لیے ضروری درست ہدایات کی ترسیل سے روک دیں۔ لہذا جینیاتی جانچ کا مقصد کسی خاص جین یا 

کروموسوم میں موٹیشنز تالش کرنا ہے۔ جانچیں عام طور پر خون کے اوپر یا بعض اوقات دیگر نسیجوں کے اوپر 
لیے ممکن ہے لعاب کا نمونہ لیا جائے۔ تاہم، سائنس حاصل کرنے کے  DNAانجام دی جاتی ہیں۔ (بعض حاالت میں 

کی ایک خاصی مقدار درکار ہوگی، یہی وجہ ہے کہ عام طور پر خون کے  DNAدانوں کو عام طور پر اعٰلی معیاری 
کسی نمونے کو ترجیح دی جاتی ہے۔) مریض سے ایک نمونہ لے کر لیبارٹری کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ جینز یا 

 ا تجزیہ کیا جا سکے۔کروموسومز ک
 
جینیات کے کلینکوں کے پاس عام طور پر  اپنی ذاتی جینیاتی لیبارٹری ہوتی ہے۔ تاہم، بہت ساری مختلف قسم کی 

 حالتوں کے لیے بہت زیاده جینیاتی جانچیں موجود ہیں ساری لیبارٹیاں سبھی جانچ انجام نہیں دیتی ہیں۔ 
توں کی جانچوں پر صادق آتی ہے۔ لہذا، نمونہ کو دیگر ایسی لیبارٹری کے یہ بات خاص طور پر نسبتاً زیاده شاذ حال

یہاں بھیجا جا سکتا ہے جو کہ اس خاص جانچ میں خصوصی مہارت رکھتی ہو جسے ڈاکٹر انجام دینا چاہتا ہے۔ یہ بات 
کرتی ہے جس  بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جینیاتی جانچ عام طور پر صرف اس حالت سے متعلق معلومات فراہم

 کے لیے جانچ کی گئی تھی۔ 
 

کلینکیں تمام جینیاتی حالتوں کے لیے کوئی عمومی جانچ انجام نہیں دیتے ہیں۔ جینیاتی کلینکوں میں انجام دی جانے 
 والی کسی جینیاتی جانچ کا مقصد فرد یا کنبہ کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ 

 
ر پر دیگر مسائل کے لیے جانچوں کا حکم نہیں دیتی ہیں، مثال کے طور پر باپ بننے کی جینیات کی کلینکیں عام طو

صالحیت کی جانچ، حاالں کہ اس کے بارے میں معلومات بعض اوقات جانچ کے دوران سامنے آ سکتی ہیں۔ مستقبل 
کہ جانچ کرانے والے شخص  میں یہ تبدیل ہو سکتا ہے کیوں کہ بہت ساری جینیاتی جانچوں کو فروغ دیا جا رہا ہے جو

کی متعدد یا سبھی جینز کی جانچ کرتی ہیں۔ یہ کل اگزوم یا کل جینوم جانچیں ہو سکتی ہیں، جو کہ ایسے جینز  میں 
موٹیشنز (تبدیلیوں) کی تشخیص کرتی ہیں جن کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ وه اس شخص کی بیماری 

تشخیص فراہم کر سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی جانچوں سے حاصل شده معلومات کی وجہ ہے۔ یہ جانچیں ایک نئی 
بہت پیچیده ہوتی ہیں اور ان کا تجزیہ دشوار ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات جینز میں ایسے مضر موٹیشنز  دریافت کر 

افت کی توضیح کس سکتی ہیں جو کہ غیر متوقع تھے، جس کے نتیجہ میں گو مگو کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دری
 طرح کی جائے، اور جس شخص کی جانچ ہوئی ہے اسے کیسے بتایا جائے۔

 
  جینیاتی لیبارٹریاں

جینیاتی لیبارٹریوں کی درج ذیل دو اہم قسمیں ہیں: سائٹو جینیٹکس لیبارٹریاں، جو کہ کروموسومز کی جانچ کرتی ہیں، 
 نچ کرتی ہیں۔اور سالماتی جینیات کی لیبارٹریاں، جو کہ جینز کی جا

 
  سائٹو جینیٹکس

اگر کسی ڈاکٹر کو شبہ ہو کہ کوئی جینیاتی حالت ایک کروموسوم میں کسی پریشانی کی وجہ سے ہے تو وه مریض 
کے کروموسومز کی جانچ کے لیے سائٹو جینیٹکس لیبارٹری کو کہے گا۔ خون، جلد یا ایمنیو سینٹیسس اور کوریونک 

شده مواد کے نمونوں کی جانچوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلے خلیوں کو بڑا ) سے حاصل CVSولّس سیمپلنگ (
کیا جاتا ہے۔ پھر خلیوں کو مائکرو اسکوپ سالئڈز پر رکھا جاتا ہے اور کروموسومز کو ایک ڈائی کی مدد سے رنگین 

 بنایا جاتا ہے تاکہ انہیں دیکھنے میں سہولت ہو۔
 
 

  کارروائی ہو سکتی ہیں۔سائٹو جینیٹک جانچیں ایک لمبی 
سائٹو جینیٹکس کا ماہر سب سے پہلے کروموسومز کی تعداد کی جانچ کرے گا۔ کچھ حالتوں کی وجہ اضافی 

کروموسومز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک عام ترین مثال ڈاؤنز سنڈروم ہے۔ اس حالت سے دوچار لوگوں کے یہاں عام طور 
ا ہے۔ سائٹو جینٹیکس کا ماہر کروموسومز کے ڈھانچہ کی بھی جانچ پر ان کے خلیوں میں ایک اضافی کروموسوم ہوت

کرے گا۔ کروموسوم کے ڈھانچہ میں تبدیلیاں تب ہوتی ہیں جب کسی انفرادی کروموسوم میں پایا جانے واال مواد ٹوٹ 



	

	

ے۔ یہ کر کسی اور طریقہ سے مرتب ہو جاتا ہے؛ یہ کروموسوم کے مواد میں اضافہ یا کمی پر مشتمل ہو سکتا ہ
 تبدیلیاں اس قدر چھوٹی ہو سکتی ہیں کہ ان کا پتہ لگانا مشکل ہو جائے۔

) کی حیثیت سے جانا جاتا ہے ان FISHبعض اوقات ایک مختلف تکنیک جسے سیٹو ہبری ڈائزیشن میں فلوروسینس (
 تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے 

کہ مائکرو اسکوپ میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا یا کسی چھوٹی تبدیلی کی دوباره  وه تبدیلیاں جو کہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں
 جانچ کرنے کے لیے جو کہ مائکرو اسکوپ میں دیکھی گئی ہے۔

 
سائٹو جینیٹک جانچیں ایک لمبی کاروائی ہو سکتی ہے۔ لیبارٹری کو پہلے خلیوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے 

ہ لگتا ہے۔ اس کے بعد سالئڈز تیار کرنے اور مائکرو اسکوپ میں ایک ایک کر کے اور اس میں کم سے کم ایک ہفت
 کروموسومز کا تجزیہ کرنے میں تقریباً دوسرا ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔

	
		سالماتی جینیات

اگر کسی ڈاکٹر کو شبہ ہو کہ کوئی جینیاتی حالت ایک جین میں کسی تبدیلی (موٹیشن) کی وجہ سے ہے تو وه 
کے اندر موجود ہدایات  DNAکی جانچ کے لیے سالماتی جینیات کی لیبارٹری سے کہے گا۔  DNAین کے مخصوص ج

۔ سالماتی جینیات کی Tاور  A, C, Gکو ایک کوڈ کی شکل میں لکھا جاتا ہے جو کہ چار حروف سے مل کر بنتا ہے: 
یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی لیبارٹری کسی مخصوص جین میں کوڈ کے باقاعده تسلسل کی جانچ کر سکتی ہے 

 خامیاں موجود ہیں۔ 
 

کوڈ کے حروف پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس طرح، ایک سالماتی  DNAیا اس سے زیاده  10,000تاہم، کوئی اکلوتا جین 
جینیات کے ماہر کی مہارت اس قابل ہوتی ہے کہ وه سارے کوڈ کو پڑھ کر تبدیلیاں تالش کر سکے۔ اگر یہ تبدیلیاں 

کو جسم کے لیے درست ہدایات نہ دینے پر مجبور کرتی ہیں تو یہ ایک جینیاتی حالت کی وجہ ہو سکتی ہے۔  جین
کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ سالماتی جینیات کا ماہر خلیوں  DNAکروموسومز کے بر خالف، کسی خوردبین کے تحت 

کا استعمال مخصوص کیمیائی رد عمل انجام دینے کے لیے کرتا ہے تاکہ وه  DNAکشید کرتا ہے اور پھر  DNAسے 
مطلوبہ جین کا کوڈ پڑھ سکے۔ موٹیشنز دریافت کرنے کے لیے بہت ساری مختلف تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں۔ 

DNAکے تسلسل کی جانچ کرنا عام طور پر استعمال ہونے واال ایک طریقہ ہے۔ 
 

میشہ خفیہ رکھا جاتا ہے اور  اسے تھرڈ پارٹیوں کو صرف جانچ کیے گئے شخص یا ان کے جینیاتی جانچ کا ڈیٹا ہ
 سرپرستوں کی رضامندی کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ 

 
جینیاتی لیبارٹریوں میں یہ بات عام ہے کہ 'کوئی بھی شخص کسی موٹیشن کا پتہ لگا سکتا ہے مگر ہر شخص ان کی 

 تشریح نہیں کر سکتا۔'
 

لے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ کسی ماہر، جیسے کسی طبی ماہر جینیات، نے مریض، ان کے رشتہ داروں سب سے پہ
اور ان کے خاندانی کوائف کا معائنہ کیا ہو، اور شاید کسی دیگر تحقیقات کے نتائج کا بھی جو کہ انجام دی گئی ہوں۔ 

مل جاتی ہیں جن کی تحقیق کرنی ہے۔ اس لیے اگر، اس سے ماہر جینیات کو اس جین یا کروموسوم کی بابت رہنمائیاں 
مثال کے طور پر، ماہر جینیات یہ سمجھتا ہے کہ مریض کو سسٹک فائبروسس ہو سکتا ہےکیوں کہ مریض پر اس 
حالت کی عالمات نمایاں ہیں، اور کنبہ کے دیگر افراد اس حالت سے دو چار ہوئے ہیں، تو وه لوگ مریض کا ایک 

کے لیے لیبارٹری کو بھیجیں گے۔ وه لوگ لیبارٹری کو مریض اور ان کے خاندانی کوائف سے  نمونہ لے کر جانچ
متعلق تمام اہم معلومات فراہم کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ وه ان موٹیشنز (تبدیلیوں) کو دیکھیں جو سسٹک 

تہ چلتا ہے، ہر ایک کروموسوم میں فائبروسس کی وجہ بنتے ہیں۔ اگر لیبارٹری کو دو سسٹک فائبروسس موٹیشنز کا پ
 ایک، پھر انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کو سسٹک فائبروسس ہے۔ 

 
بعض حاالت میں کوئی بچہ کس حالت سے متاثر ہوتا ہے مگر والدین میں سے کسی کے یہاں بھی موٹیشن نہیں ہوتا 

 deش آیا ہے جب بچہ رحم مادر میں تھا۔ اس کو 'ہے۔ اس حالت میں اس بات کا امکان ہے کہ موٹیشن پہلی بار تب پی
novo یا نیا موٹیشن کہا جاتاہے۔ بعض حاالت میں ہو سکتا ہے لیبارٹری کو یہ پتہ نہ چل پائے کہ آیا کوئی موٹیشن '

کوڈ میں تبدیلی کے اثر کی توضیح  DNAبیماری پیدا کرنے واال ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 
 تی ہے، یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا جین میں تبدیلی در حقیقت جین کے فنکشن کو تبدیل کرتی ہے۔ مشکل ہو

 



	

	

لیبارٹری تبدیل شده نقل کی تفصیالت اس جین میں موٹیشنز کے ڈیٹا بیسیز کے ساتھ جانچ کرے گی، اور جین کے 
ے جانچ کرنا بھی معاون ہو سکتا ہے کہ آیا فنکشن پر اثر کی دیگر جانچیں انجام دی جا سکتی ہیں۔ یہ دیکھنے کے لی

 معیوب جین اسی کنبہ کے دیگر متاثره لوگوں میں موجود ہے۔ 
لیبارٹری عام طور پر اس بابت کچھ اشارے فراہم کرے گی کہ ان جانچوں کو انجام دینے کے بعد موٹیشن کے کتنا 

شده نقول' کہا جا سکتاہے اور  یہ نتیجہ حاصل  زیاده مضر ہونے کا امکان ہے۔ ان موٹیشنز کو 'غیر زمره بند تبدیل
کرنا اس میں شامل تمام لوگوں کے لیے مایوس کن ہو سکتا ہے۔ تاہم، یہ بات انتہائی اہم ہے کہ لیبارٹری یہ نہ بتائے کہ 

کوئی موٹیشن نقصان ده ہے جبکہ فی الواقع ایسا نہ ہو کیوں کہ یہ کسی شخص کو غلط تشخیص فراہم کرنے کا سبب 
ن سکتا ہے۔ لیبارٹری اس بات کی جانچ کے لیے دیگر جانچیں کر سکتی ہے کہ اس بات کا امکان کتنا ہے کہ کوئی ب

 تبدیل شده نقل جین کی کارکردگی کے لیے نقصان ده ہوگی۔ 
 

  کیا لیبارٹریاں ہمیشہ موٹیشنز کا پتہ لگا سکتی ہیں؟
جانچ انجام دی جاتی ہے اور کوئی موٹیشن دریافت نہیں ہوتا بعض حاالت میں پریشانی کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے 

 ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے متعدد اسباب ہیں:
 

بعض اوقات کوئی جینیاتی جانچ صرف سب سے زیاده عام موٹیشنز کو دیکھے گی جو کہ کسی خاص حالت کی  -
تو ہو سکتا ہے لیبارٹری اس کو وجہ ہوتے ہیں۔ اگر مریض کے یہاں انتہائی خالف معمول کوئی موٹیشن ہے 

 دریافت نہ کر سکے
 سائنس دانوں نے بعض ایسی جینز کی شناخت نہیں کی ہے جو کہ جینیاتی حاالت پیدا کرتی ہیں -
ہو سکتا ہے مریض اس حالت میں مبتال نہ ہو جو کہ بظاہر دکھائی پڑتی ہے، اور اس طرح سائنس دان کی نگاه  -

 درست جین پر نہیں ہوگی
 

رکھنا اہم ہے کہ جینیاتی جانچ کی تکنیکیں اور جینیات سے متعلق ہماری معلومات تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ لہذا، یہ یاد 
خواه اگر کوئی موٹیشن ابھی پتہ نہ چل پائے، اب بھی اس بات کا ایک امکان ہے کہ نئی تکنیکیں سائنس دانوں کو 

 مستقبل میں اس کو ڈھونڈھ نکالنے کے قابل بنا دیں گی۔ 
 

   کیوں بعض جینیاتی جانچوں میں بہت لمبا وقت لگتا ہے جبکہ دیگر جانچیں فوراً انجام دی جا سکتی ہیں؟
اگر لیبارٹری کو اس خاص تبدیلی کا علم ہو جس کی وه جانچ کر رہی ہے، کیوں کہ کنبہ کے کسی اور شخص کو وہی 

حّصہ کو دیکھنا ہے، تو اس کا کام نسبتاً آسان ہو حالت درپیش ہے، یا کیوں کہ لیبارٹری کو معلوم ہے کہ جین کے کس 
جاتا ہے۔ پھر اس جانچ میں صرف ایک دو ہفتہ لگے گا۔ تاہم، اگر کنبہ میں پہلے کوئی موٹیشن نہیں پایا گیا ہے، یا اگر 

 حالت سے وابستہ متعدد جینز موجود ہیں تو 
کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے زیاده کام کی ضرورت ہوگی۔ جین کے ایک حّصہ پر توجہ مرکوز کرنے کی 

بجائے لیبارٹری کو مکمل جین یا ایک جین سے زیاده کے تجزیہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ بہت لمبی کاروائی ہو 
عوامل پر ہوتا ہے جیسا کہ جین کتنا بڑا سکتی ہے اور اس میں کئی ماه لگ سکتے ہیں۔ درست مدت کا انحصار متعدد 

ہے اور لیبارٹری میں کون سی سہولیات دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر، دشین مسکولر ڈسٹروفی کی صورت میں، یہ 
حالت ایک جین میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جسے ڈسٹروفن کہا جاتا ہے، جو کہ معلوم طویل ترین جینز میں 

ختلف ممکنہ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں، اور  لہذا کنبہ کی کسی مخصوص تبدیلی کو دریافت سے ایک ہے۔ ہزاروں م
 کرنا کافی طویل اور محنت طلب 

کاروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف، ہنٹنگٹن بیماری کی صورت میں، ہنٹنگٹن جین میں تبدیلیاں ہمیشہ ایک ہی 
ں کو درست طور پر معلوم ہے کہ جین میں کہاں پر دیکھنا ہے اور چھوٹے عالقہ میں واقع ہوتی ہیں۔ لہذا، سانئس دانو

 اس طرح یہ جانچ بہت آسان اور نسبتاً بہت جلد ہو جاتی ہے۔ 
 

DNA  کی کوالٹی بھی ایک اہم عامل ہے۔ بعض اوقات لیبارٹریوں کو پہلے کسی مرحوم کےDNA  کی جانچ کرنی پڑتی
خراب معیار کا ہے تو اس کی وجہ سے  DNAاگر مرحوم کا  ہے تاکہ وه مخصوص تبدیلی کی شناخت کر سکیں۔

تبدیلی کی تالش میں لگنے واال وقت دوگنا یا تین گنا ہو سکتا ہے۔ بعض حاالت میں تجزیہ کو مکمل کرنا ممکن نہیں 
 موجود نہیں ہوتا ہے۔  DNAہوتا ہے کیوں کہ کافی مقدار میں 

 
  کیا نتائج غلط ہو سکتے ہیں؟

انچیں کسی بھی فرد اور ان کے رشتہ داروں کے لیے انتہائی اہم مضمرات کا حامل ہوتی ہیں ان کا چونکہ جینیاتی ج
 بہت دھیان رکھا جاتا ہے۔



	

	

 
درست نتیجہ دینے کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی موٹیشن کا پتہ چلتا ہے تو اس بات 

نچ کی جاتی ہے کہ نتیجہ درست ہو (اگرچہ جانچ کے مختلف حّصوں میں کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ دوباره جا
 مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، پھر بھی ایک سائنس دان ہمیشہ  

نتائج کی جانچ کرے گا)۔ اکثر، سائنس دان پہلے نتیجہ کی 'توثیق' کے لیے دیگر جانچ انجام دیتے ہیں۔ اس بات کو 
ر ہیں کہ نمونوں کا خلط ملط نہ ہو۔ اضافی طور پر، بہت ساری لیبارٹریاں معیار یقینی بنانے کے لیے بھی ضابطے مقر

)] اسکیموں میں حّصہ لیتی ہیں جوکہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد Quality Assurance (QAکی ضمانت [
 کرتاہے کہ وه اچھی معیاری، قابل اعتماد جینیاتی جانچوں کو انجام دیتی ہیں۔

 
  عد میرے نمونہ کا کیا ہوگا؟جانچ کرنے کے ب

سوائے اس کے کہ کوئی مریض جانچ کے بعد اپنے نمونہ کو ضائع کرنے کی درخواست کرے،  لیبارٹری عام طور پر 
DNA  کو ذخیره کرے گی، اور وه کروموسوم کے نمونے ذخیره کر سکتی ہے۔ لیبارٹریوں کو آپ کے نمونے سے

کو ضائع کرنے یا انہیں واپس کردینے کی  DNAمتعلق آپ کو بتانے میں خوشی ہوگی، اور افراد کبھی بھی اپنے 
 درخواست کر سکتے ہیں۔ 

 
کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ مریض کی اجازت کے  نمونے کو ذخیره کرنے کے لیے خاص طور پر رضامندی

بغیر دیگر حالتوں کے لیے جانچیں نہیں کی جاتی ہیں۔ چونکہ نئی بہتر جانچیں فروغ دی جارہی ہیں، لیبارٹریاں ذخیره 
یں شده نمونوں پر ان جانچوں کو انجام دے سکتی ہیں (اگر، مثال کے طور پر، ابتدائی جانچیں کوئی نتائج فراہم کرنے م

ناکام رہی ہیں)، بشرطیکہ رضامندی دی گئی ہو۔ اس طرح ماں باپ دونوں نیز کلینیشینز  کو تازه ترین دستیاب جانچوں 
کے نا معلوم نمونوں کا  DNAکا یقین دالیا جا سکتا ہے۔ لیبارٹریاں نئی جانچوں کو فروغ دینے میں مدد کے لیے 

سکیموں کے حّصہ کے طور پر ان کا اشتراک کر سکتی ہیں، ) اQAاستعمال کر سکتی ہیں، یا معیار کی ضمانت (
سوائے اس کے کہ کوئی فرد اس کی صراحت کر دے کہ وه نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا نمونہ اس انداز میں استعمال کیا 

کو مریض کے طبی ریکارڈ کی حیثیت دی جاتی ہے اور  DNAجائے۔ کسی بھی ذخیره شده طبی نمونوں کی طرح، 
ں طبی رازداری میں رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تک اس طرح کی رسائی صرف کسی مناسب لہذا انہی

 نگہداشت صحت کے پیشہ ور کے ذریعہ ممکن ہے۔
 

DNA کو مریض کے طبی ریکارڈ کی حیثیت دی جاتی ہے اور لہذا انہیں طبی رازداری میں رکھا جاتا ہے۔ 
 

تک رسائی حاصل کر لے گی۔ یہ ایک انتہائی شاذ  DNAبعض لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ پولیس ان کے 
 نمونے تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہے DNAونادر درخواست ہوتی ہے۔ اگر پولیس جینیات کی لیبارٹری سے کسی 

ا ہے) تو یہ صرف کسی عدالت کے (جیسا کہ مریض کے کسی بھی طبی ریکارڈ کے دیگر حصہ کے ساتھ ہوت 
		حکمنامہ کے تحت ہی ممکن ہے۔
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