
	

	

 
X-سے مربوط وراثت کیا ہے؟   

 
] کا مطلب linked inheritance-Xسے مربوط وراثت [-یہ کتابچہ آپ کو اس بارے میں  معلومات فراہم کرتا ہے کہ 

سے مربوط وراثت کو سمجھنے کے لیے  -مربوط حالتیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔  سے  -کیا ہے اور کس طرح 
گپہلے جینز اور کروموسومز کے بارے میں جان لینا مددگار ہو

	 زجینز اور کروموسوم
ارے اجسام الکھوں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔  بیشر خلیوں میں جینز کا ایک مکمل مجموعہ ہوتا ہے۔ جینز ہدایات ہم

کے ایک مجموعہ کے طور پر کام کرتے ہیں، اور وه ہماری نمو  نیز ہمارے جسموں کے کام کرنے کے طریقہ 
دار ہوتے ہیں، جیسے ہماری آنکھوں کا رنگ، پرقابورکھتے ہیں۔ وه ہماری بہت ساری خصوصیات کے لیے بھی ذمہ 

خون کی قسم اور قد۔ ہمارے پاس ہزارہا جینز ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ بیشتر جینز کی دو نقول وراثت میں پاتے ہیں، ایک 
نقل اپنی ماں سے اور دوسری اپنے باپ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر ان دونوں سے ملتی جلتی خصوصیات کے حامل 

 ہیں۔ ہوتے 
 
 

 
 

 اور کروموسومز کو ظاہر کرتی ہے، DNAیہ تصویر ایک خلیہ، 
 

پر ہمارے بیشتر جینز دھاگے جیسے چھوٹے ڈھانچوں پر موجود رہتے ہیں جنہیں کروموسومز کہا جاتا ہے۔ عام طور 
کروموسومز کا ایک  23کروموسومز کا ایک مجموعہ اپنی ماں سے اور  23کروموسومز ہوتے ہیں، ہم  46خلیوں میں 

جوڑے  23کروموسومز کے دو مجموعے یا  23مجموعہ اپنے باپ سے وراثت میں پاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس 
 ہوتے ہیں۔

 
مرد وخواتین میں یکساں ہوتے ہیں۔ انہیں آٹو سومز کہا جاتا ہے۔ جوڑا نمبر نمبر کے کروموسومز  22تا  1مذکوره باال 

مرد وخواتین میں الگ الگ ہوتے ہیں اور انہیں جنس متعین کرنے والے کروموسومز کہا جاتا ہے۔ جنس متعین  23
کروموسوم کہا جاتا ہے۔  Yکروموسوم اور دوسرے کو  Xکرنے والے دو طرح کے کروموسوم پائے جاتے ہیں، ایک کو 

 خلیہ 
	

کروموسومز جینز سے مل 
	کر بنتے ہیں

   جوڑے 23کروموسوم، 
	

   پر مشتمل ہوتے ہیں DNAجینز 
	



	

	

کروموسوم اپنی ماں سے اور ایک  X) پائے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک XXکروموسومز ( Xخواتین میں عام طور پر دو 
X  کروموسوم اپنے والد سے وراثت میں پاتی ہے۔ مردوں میں عام طور پر ایکX  اور ایکY ) کروموسومXY پائے (

کروموسوم اپنے والد سے وراثت میں پاتا ہے۔ لہذا اوپر  Yاپنی ماں سے اور ایک  کروموسوم Xجاتے ہیں۔ ایک مرد ایک 
 ) کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔XYدی گئی تصویر ایک مرد کے کروموسومز کو کروموسومز کے آخری جوڑے (

 
روک بعض اوقات کسی جین کی ایک نقل میں تبدیلی (موٹیشن) ہوجاتی ہے جو اسے درست طریقے سے کام کرنے سے 

سے  Xدیتی ہے۔ یہ تبدیلی کسی جینیاتی حالت کا باعث ہو سکتی ہے کیوں کہ جین درست ہدایات نہیں دے رہا ہے۔ 
 کروموسوم میں موجود کسی جین کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ Xمربوط کوئی جینیاتی حالت 

 
X سے مربوط مغلوب خاصیت کی وراثت کیا ہے؟  
X  کروموسوم میں بہت سارے جینز ہوتے ہیں جو کہ نشو ونما اور ترقی کے لیے اہم ہیں۔Y  کروموسوم نسبتاً زیاده

) پائے جاتے ہیں اور XXکروموسومز ( Xچھوٹا ہوتا ہے اور اس میں جینز کی تعداد بھی کمتر ہوتی ہے۔ خواتین میں دو 
کروموسوم پر موجود نارمل  Xکروموسوم کے جینز میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو دیگر  Xلہذا اگر ان کے یہاں کسی 

سے مربوط حالت کی  Xجین عام طور پر تبدیل شده نقل کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو خاتون 
ت نہیں پائی جاتی ہے، صحت مند حامل ہوتی ہے۔ حامل (کیریئر) ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں مخصوص حال

مگر  آپ جینز کی کسی تبدیل شده نقل کے حامل ہیں۔ بعض حاالت میں، خواتین میں حالت کی معمولی نشانیاں ظاہر 
 ہوتی ہیں۔

 
کروموسوم میں کوئی جین بدل  X) ہوتے ہیں اور لہذا اگر مردوں کے XYکروموسوم ( Yاور ایک  Xمردوں میں ایک 

تبدیل شده جین کی  جگہ پر کام کرنے کے لیے کوئی دوسری نقل موجود نہیں ہوتی ہے۔ جاتا ہے تو ان کے پاس اس 
سے مربوط  Xاس کا مطلب ہے کہ وه حالت سے متاثر ہوگا۔ ایسی حالتیں جو اس انداز میں منتقل ہوتی ہیں انہیں 

اور دشین مسکولر ڈسٹروفی  Aسے مربوط حالتوں کی کچھ مثالوں میں ہیموفیلیا  Xمغلوبیت والی حالتیں کہا جاتا ہے۔ 
 شامل ہیں۔

 
X سے مربوط غالب خاصیت والی وراثت  

سے مربوط حالتیں ایک  Xسے مربوط حالتیں مغلوب خاصیت والی ہوتی ہیں مگر بہت شاذ ونادر  Xحاالں کہ بیشتر 
ک تبدیل شده (موٹیٹیڈ) غالب انداز میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ ایک خاتون ایک نارمل اور ای

جین کی نقل کی وارث بنتی ہے، تبدیل شده جین حالت کی وجہ بننے کے لیے کافی ہوگا۔  اگر کوئی مرد کسی تبدیل شده 
X  کروموسوم کا وارث بنتا ہے تو یہ حالت کی وجہ بننے کے لیے کافی ہوگا کیوں کہ مردوں کے پاس صرف ایکX 

) ہوتا ہے۔ 1میں  2( 50تون کے پاس متاثره بچے (بیٹے یا بیٹیاں) ہونے کا امکان %کروموسوم ہوتا ہے۔ کسی متاثره خا
 کسی متاثر مرد کی سبھی بیٹیاں متاثر ہوں گی مگر سارے بیٹے غیر متاثر ہوں گے۔

 
X سے مربوط مغلوب حالتیں کس طرح نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں؟  

کروموسوم یا تبدیل شده جین کے  Xتو وه یا تو نارمل جین کے ساتھ اگر کسی متاثره خاتون کے پاس کوئی بیٹا ہوتا ہے 
کروموسوم منتقل کرے گی۔ اس طرح ہر ایک بیٹے کے یہاں تبدیل شده جین کا وارث بننے اور اس مخصوص  Xساتھ 

) ہے کہ بیٹا جین کی 1میں  2( 50) ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی امکان %1میں  2( 50حالت سے متاثر ہونے کا امکان %
نارمل نقل کا وارث ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے  تو وه حالت سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ امکان سبھی بیٹوں کے لیے یکساں رہتا 

 ہے۔
 

کروموسوم یا تبدیل شده جین  Xاگر کسی متاثره خاتون کے پاس کوئی بیٹی ہوتی ہے تو وه یا تو نارمل جین کے ساتھ 
 2( 50کروموسوم منتقل کرے گی۔ اس طرح ہر ایک بیٹی کے یہاں تبدیل شده جین کی وراثت کا امکان % X کے ساتھ

) ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح ہی اس حالت کی حامل رہے گی۔ اس بات کا بھی 1میں 
ا ہوتا ہے  تو وه اس حالت کی حامل نہیں ہوگی ) ہے کہ بیٹی نارمل جین کی وارث ہوگی۔ اگر ایس1میں  2( 50امکان %

 بھی بیٹیوں کے لیے یکساں رہتا ہےاور وه حالت سے کلی طور پر غیر متاثره رہے گی۔ یہ امکان س
سے مربوط کسی حالت میں مبتال مرد کے یہاں کوئی بیٹی ہوتی ہے تو وه ہمیشہ اس کو تبدیل شده جین منتقل  Xاگر 

کروموسوم ہوتا ہے اور وه ہمیشہ اسے اپنی بیٹیوں کو  Xکہ مردوں کے پاس صرف ایک کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے 



	

	

منتقل کرتے ہیں۔ لہذا اس کی تمام بیٹیاں اس حالت کی حامل ہوں گی۔ بیٹیوں کے یہاں عام طور پر حالت نہیں پائے 
 جائے گی، لیکن ان کے یہاں متاثر بیٹے ہونے کا خطره ہے۔

 
کروموسوم پر تبدیل  Xمیں مبتال مرد کے یہاں کوئی بیٹا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کبھی بھی  سے مربوط کسی حالت Xاگر 

کروموسوم منتقل کرتے ہیں (اگر وه  Yشده جین کا وارث نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ہمیشہ اپنے بیٹوں کو 
 کروموسوم منتقل کرتے ہیں تو ان کے یہاں کوئی بیٹی ہوتی ہے)۔ Xاپنا 

 
  سی صورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں بچہ اس حالت سے دوچار ہونے واال کنبہ کا پہال فرد ہو ؟ای

سے مربوط حالت کے ساتھ پیدا ہونے واال بچہ کنبہ میں متاثر ہونے واال پہال شخص ہو سکتا ہے۔   Xبعض اوقات کسی 
کی کوئی نئی تبدیلی ہو سکتی ہے جو کہ پہلی  اس کی وجہ بچے کو وجود بخشنے والے بیضہ یا مادۀ منویہ میں جین

بار واقع ہوئی ہو۔ جب یہ ہوتا ہے تو بچہ کے ماں باپ میں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کا امکان انتہائی کم 
ہے کہ والدین کے یہاں دوسرا بچہ اس حالت سے متاثر ہوگا۔  تاہم متاثره بچہ جس کے یہاں اب تبدیل شده جین ہے وه 

 اسے اپنے بچوں کو منتقل کر سکتا / سکتی ہے۔  
 

  حامل (کیریئر) کی جانچ کرنا اور حمل کے دوران جانچیں
سے مربوط جینیاتی حالت کی کوئی فیملی ہسٹری یعنی خاندانی سرگزشت  Xایسے لوگوں کے لیے جن کے یہاں کسی 

ے کیریئر ہونے کی جانچیں یہ دیکھنے کے لیے ہو تو ان کے لیےمتعدد اختیارات دستیاب ہو سکتے ہیں۔ خواتین کے لی
دستیاب ہو سکتی ہیں کہ آیا وه تبدیل شده جین کی کیریئر ہیں۔ یہ معلومات حمل کی منصوبہ بندی کرتے وقت مددگار ہو 

سے مربوط بعض حالتوں کے لیے حمل کی حالت میں یہ دیکھنے کے لیے کوئی جانچ کرنا ممکن ہے  Xسکتی ہیں۔  
و وراثت میں یہ مخصوص حالت منتقل ہوئی ہے۔ اس موضوع پر آپ کو اپنے ڈاکٹر یا نگہداشت صحت کہ آیا بچہ ک

 کے پیشہ ور کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔
 

  کنبہ کے دیگر افراد
سے مربوط حالت سے متاثر ہیں یا اس کے حامل ہیں تو آپ کو اس پر کنبہ کے دیگر  Xاگر کنبہ کے بعض لوگ کسی 

ھ بات چیت کرنے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ کنبہ کی دیگر خواتین کو یہ دیکھنے کے لیے خون کی افراد کے سات
ایک جانچ کرانے کا موقع دیتا ہےکہ آیا وه بھی حامل ہیں، اگر وه چاہیں۔ یہ معلومات کنبہ کے دیگر افراد کی تشخیص 

خاص طور پر اہم ہو سکتی ہیں جن کے پاس  میں بھی مددگار ہو سکتی ہیں۔  یہ معلومات کنبہ کے ان افراد کے لیے
 پہلے ہی سے بچے ہیں یا اس بات کا امکان ہے کہ مستقبل میں ان کے یہاں بچے ہوں گے۔

 
بعض لوگوں کو کنبہ کے دیگر افراد کو کسی جینیاتی حالت سے متعلق بتانے میں دشواری محسوس ہو سکتی ہے۔ وه 

فکر مند ہو سکتے ہیں کہ اس سے کنبہ میں بے چینی پھیلے گی۔  بعض کنبوں میں، لوگوں کا اپنے رشتے داروں سے 
ری محسوس ہو سکتی ہے۔ جینیاتی ماہرین کے یہاں رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور انہیں ان سے رابطہ کرنے میں دشوا

اکثر ان حاالت سے دوچار کنبوں کا خاصہ تجربہ ہوتا ہے اور وه کنبہ کے دیگر افراد کے ساتھ اس حالت پر گفتگو 
 کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ 

 
 	یاد رکھنے کی باتیں

ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنی  50تقل کرنے کا امکان %متاثره خواتین کے یہاں کوئی تبدیل شده (موٹیٹیڈ) جین کے من -
 ماں سے کسی  تبدیل شده جین کا وارث بنتا ہے تو وه حالت سے متاثر ہوگا۔

اگر کوئی بیٹی کسی تبدیل شده جین کی وارث بنتی ہےتو وه اپنی ماں کی طرح ہی اس حالت کی ایک حامل  -
 (کیریئر) رہے گی۔

مغلوب خاصیت والی حالت پائی جاتی ہے وه ہمیشہ اپنی بیٹی کو تبدیل شده  سے مربوط Xایک مرد جس کے یہاں  -
سے مربوط کوئی  X(موٹیٹیڈ) جین منتقل کرے گا، جو کہ اس کے بعد کیریئر ہو جائے گی۔  تاہم، اگر اس کے یہاں 

 Xکو  غالب خاصیت والی حالت پائی جاتی ہے تو اس کی بیٹی متاثر ہوگی۔ کوئی مرد کبھی بھی اپنے بیٹے
کروموسوم کا وارث بنتا ہے(نہ کہ  Yکروموسوم پر تبدیل شده (موٹیٹیڈ) جین منتقل نہیں کرے گا کیوں کہ اس کا بیٹا 

X  کروموسوم کا)۔ 
کسی تبدیل شده (موٹیٹیڈ) جین کو درست کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ تا عمر موجود رہے گا۔ تاہم، جین تھراپی کو  -

 مستقبل میں اس وضع کو تبدیل کر سکتی ہے۔  فروغ حاصل ہو رہا ہے جو کہ
مثال کے طر پر، تبدیل شده  -کوئی تبدیل شده (موٹیٹیڈ) جین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کسی اور سے منتقل ہو  -



	

	

 (موٹیٹیڈ) جین والے لوگ اب بھی خون کا عطیہ دےسکتے ہیں۔
 

	
	سے جڑی  مغلوب خاصیت والی حالتیں متاثره خواتین کے ذریعہ منتقل ہوتی ہیں Xکس طرح 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
	

	 	نارمل جین

تبدیل شده 
	جین

	Y	کروموسوم

	غیر متاثره مرد	کیریئر خاتون

	کیریئر خاتون

	غیر متاثره خاتون 	غیر متاثره مرد

	متاثر مرد



	

	

	سے ُجڑی  مغلوب خاصیت والی حالتیں متاثر مردوں کے ذریعہ منتقل ہوتی ہیں  Xکس طرح 
	

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

	نارمل جین

تبدیل شده 
	جین

	Y	کروموسوم

	متاثر مرد
	غیر متاثره خاتون

	کیریئر خاتون 	غیر متاثره مرد



	

	

 
جینیٹک نالیج پارک کے ذریعہ کوالٹی  IDEASمیں شائع کیاگیا اس کتابچہ کو گائیز اور سینٹ تھومس ہاسپٹل، لندن اور لندن  2009پہلی بار مارچ 

 EuroGentestکے ان کے معیار کے مطابق تخلیق کرده کتابچوں میں اصالحات کے بعد جینیٹک االئنس یو کے نے تیار کیا ہے۔  اس کام میں 
 ہے۔  512148ہے، جس کا رابطہ نمبر  NoEکا اعانت یافتہ  EU-FP6نے تعاون دیا ہے جو کہ 

 
(بے نامی سنڈرومز) کے ممبران اور جینیٹک االئنس  SWANUKپروفیسر شیرلی ہوڈج سن، سینٹ جارج، یونیورسٹی آف لندن کی امریطس اور 

 یوکے کی مدد سے نظر ثانی اور تازه ترین کیا گیا۔ 
 

   میں نظر ثانی کی جائے گی۔  2020 جنوری
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