
એક દુર્લભ રોગ માટે સંપૂર્લ જીનોમ એક દુર્લભ રોગ માટે સંપૂર્લ જીનોમ 
અનુક્રમ અનુક્રમ 
દદદીઓ અને પરરવારના સભ્ો માટે દદદીઓ અને પરરવારના સભ્ો માટે 
માહિતીમાહિતી

જીનોહમક જીનોહમક 
મેરિહસન સેવામેરિહસન સેવા



તમારં જીનોમ શું છે?તમારં જીનોમ શું છે?
તમારં જીનોમ એ માનવ શરીરના તમારં જીનોમ એ માનવ શરીરના 
હનમા્લર અને તેને સવસ્થ રાખવા માટે હનમા્લર અને તેને સવસ્થ રાખવા માટે 
જરૂરી માહિતી છે.જરૂરી માહિતી છે.

તે DNA નામના રાસા્હરક કોિમાં 
રખા્ેરું છે. તમારં જીનોમ
DNA નાં િજારો ટૂંકા અનુક્રમ્થી બનેરું 
છે. આને જનીનો કિેવામાં આવે છે. 
તમારં જીનોમ તમારા શરીરના બધા 
કોષોની અંદર જોવા મળે છે.

ઘરી હસ્થહતઓ  તમારા જનીનોમાં 
ફેરફારને કારરે ્થા્ છે આમાંના કેટરાક 
ફેરફારો વારસાગત િોઈ શકે છે.

એક સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર તમને શું એક સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર તમને શું 
કિી શકે છે?કિી શકે છે?
અન્ આનવુહંશક પરરક્ષરો્થી હવપરીત જે 
ફકત ્થોિા જનીનોન ેજુએ છે, સપૂંર્લ જીનોમ 
અનકુ્રમ તમારા બધા જનીનોન ેએક જ વારમાં 
જુએ છે. જો ક ેઆ પરીક્ષર તમારા સપૂંર્લ 
જીનોમન ેજુએ છે, તેમ છતાં તે તમારી હસ્થહતને 
રગતા જનીનોમા ંફરેફાર પર કહેનરિત છે; તે 
જનીનોમા ંફરેફારની શોધમા ંન્થી જે અન્ 
હસ્થહતનુ ંકારર બન ેછે. આ પરરક્ષરનું
પરરરામ આમા ંમદદ કરી શક ેછે:

• તમારી હસ્થહતનુ ંહનદાન કરવામાં 
• સારવારના ્ોગ્  હવકલપો સચૂવવામાં 
• જો તમારી હસ્થહત હવકસાવવાની સભંાવના 

વધી ગઈ િો્ તો તમન ેકિેવામાં 
• તમન ેજરાવી શક ેક ેશંુ તમારી હસ્થહત 

વારસાગત ્થઈ શક ેછે, જેનો મતરબ કે 
તમારા પરરવારના અન્ સભ્ોન ેપર ્થઈ 
શક ેછે, અ્થવા તે તમારા બાળકોન ેપસાર 
્થઈ શક ેછે. આ રકસસામાં અન્ સબંધંીઓને 
પરરક્ષરની ઓફર કરવામાં આવી શક ેછે. 

તમારા આરોગ્સભંાળ વ્વસા્ી તમારી સા્ેથ 
આ હવશે વધ ુહવગતવાર ચચા્લ કરશે. 

આ પુહસતકા દદદીઓ અને તેમના કુટુંબના સભ્ો માટે છે, જેમને આ પુહસતકા દદદીઓ અને તેમના કુટુંબના સભ્ો માટે છે, જેમને 
દુર્લભ અ્થવા વારસાગત હસ્થહતના હનદાન માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરની ઓફર દુર્લભ અ્થવા વારસાગત હસ્થહતના હનદાન માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરની ઓફર 
કરવામાં આવી શકે છે. કરવામાં આવી શકે છે. 

NHS જીનોહમક મેરિહસન સેવા દવારા, સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ િવે અમુક હસ્થહત માટે 
ઉપરબધ છે જ્ાં વૈજ્ાહનક પુરાવા દશા્લવે છે કે તે દદદીની સંભાળને સુધારવામાં મદદ કરી 
શકે છે. 

તમારા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી વધુ માહિતી પ્રદાન કરશે અને તમે પરીક્ષર રેવાનું નકકી 
કરો તે પિેરાં તમે પ્રશનો પૂછી શકશો. 

એક દુર્લભ રોગ માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમએક દુર્લભ રોગ માટે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ
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સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર માં શું ્થા્ છે?સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર માં શું ્થા્ છે?

1. સંદભ્લ 1. સંદભ્લ 
તમને આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ીને સંદરભ્લત 
કરવામાં આવશે જે તમારા રક્ષરો અ્થવા 
હસ્થહત હવશે વધુ માહિતી મેળવશે, અને અન્ 
કોઈ સંબંધીઓની સમાન હસ્થહત છે કે કેમ 
તે શોધવા માટે તમારા કુટુંબના ઇહતિાસની 
હવગતો રેશે.

જો સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમની ભરામર 
કરવામાં આવે તો, તમારા આરોગ્સંભાળ 
વ્વસા્ી તમને પરીક્ષર સમજાવશે અને 
પરરરામ શું બતાવી શકે છે તે હવશે વાત કરશે. 
તમને પરીક્ષરની ચચા્લ કરવાની અને તમારા 
અ્થવા તમારા પરરવારના સભ્ોના કોઈપર 
પ્રશનો પૂછવાની તક મળશે. 

જો તમે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર ન 
રેવાનું નકકી કરો છો, તો તમે આરોગ્ સંભાળ 
વ્વસા્ી તરફ્થી શ્ેષ્ઠ સંભાળ અને સિા્ 
પ્રાપત કરવાનું ચારુ રાખશો. 

સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરસંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર

સામાન્ રીતે સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર 
તમારા રોિીના નમૂના પર કરવામાં આવે છે, 
જેને હવશરેષર કરવા માટે જીનોહમક પરરક્ષર 
પ્ર્ોગશાળામાં મોકરવામાં આવે છે. 

જીનોમનું પરીક્ષર કરવું જરટર છે. આપરા 
બધાના જનીનોમાં ફેરફાર િો્ છે જે 
નુકસાનકારક ન્થી અને આપરા સવાસ્થ્ 
પર તેની કોઈ અસર ન્થી. તમારા જનીનની 
તુરના પરરવારના અન્ સભ્ો સા્થે કરવી 
ઘરી વાર ઉપ્ોગી ્થા્ છે. આ સમસ્ાઓનું 
કારર બનેરા ફેરફારો અને નુકસાનકારક ન્થી 
તે વચચેનો તફાવત જરાવવામાં મદદ કરી શકે 
છે. આનો મતરબ કે કેટરીક પરરહસ્થહતઓમાં, 
અને ઘરીવાર બાળકોનું પરરક્ષર કરતી વખતે, 
આપરે હસ્થહતમાં પરરરમી રિેરા ફેરફારો્થી 
પરરવારોમાં ્થતા હનદદોષ ફેરફારોને પારખવામાં 
મદદ કરવા માટે પરરવારના અન્ સભ્ો 
પાસે્થી રોિી રેવાની જરૂર પિી શકે છે. 

આ રકસસામાં તમારા આરોગ્સંભાળ 
વ્વસા્ી સમજાવશે કે પરરવારના ક્ા 
સભ્ોનું પરરક્ષર ્થવું જોઈએ અને શા માટે.
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તમારા આરોગ્સંભાળ વ્વસા્ી પરરક્ષર અને વધુ હવગતમાં શું ્થશે તે સમજાવશે. મોટાભાગના 
દદદીઓ નીચેના તબકકાઓમાં્થી પસાર ્થશે:



2. પરરરામો 2. પરરરામો 
આ એક જરટર પરીક્ષર છે અને પરરરામોમાં 
કેટરાક અઠવારિ્ા રાગશે, અને હસ્થહતનું 
કારર શોધી શકાશે અ્થવા શોધી શકાશે 
નિીં. વધુ માહિતી અને સપોટ્લ માટે તમારા 
િૉકટર તમને હકરહનકર હજનેરટહસસટ અ્થવા 
હજનેરટકસ સરાિકારનો સંદભ્લ આપી શકે છે.

તમારા પરરરામો મેળવવા તમારા પરરરામો મેળવવા 
એકવાર તમારો નમૂના રેવામાં આવ્ા પછી 
તેનું હવશરેષર કરવામાં આવશે અને પરરરામો 
તમારા આરોગ્સંભાળને મોકરવામાં આવશે, 
જે તમારી સા્થે આ અંગે ચચા્લ કરશે. 

સંપૂર્લ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર પરરરામ આ 
કરી શકે છે:

• કોઈ ફેરફાર દેખા્ા છે જે તમારી હસ્થહતને 
સમજાવે છે - આ તમારી સારવારને અસર 
કરી શકે છે.  તે એ પર બતાવી શકે છે કે શું 
અન્ કુટુંબના સભ્ોને હસ્થહત હવકસાવવાનું 
જોખમ છે કે કેમ.

• કોઈ ફરેફાર દેખા્ા છે જે તમારી હસ્થહતને 
સમજાવ ેછે, પરતું  અમન ેખાતરી ્થા્ 
તે પિેરા ંવધુ પરીક્ષરોની જરૂર પિી શકે 
છે - આનો મતરબ એ િોઈ શક ેછે ક ેઅન્ 
કટંુુબના સભ્ોનુ ંપરીક્ષર કરવુ ંઅ્થવા તમારા 
જીનોમ ફરેફારોની તુરના અન્ દદદીઓ સા્ેથ 
કરવી જેની સમાન હસ્થહત િોઈ શક.ે

• જનીનોમાં ફેરફાર દેખા્ા છે જે અમે 
સમજી શકતા ન્થી. 

• તમારી હસ્થહતનું કારર શોધી શકા્ુ નિીં.
• તમારા જીનોમમાં કોઈ અનપેહક્ષત ફેરફાર 

દેખા્ો જે તમારી હસ્થહત્થી સંબંહધત ન્થી 
જે તમારા અ્થવા પરરવારના સભ્ોના 
સવાસ્થ્ને પર અસર કરી શકે છે.

કેટરાક DNA ફેરફારોનો અ્થ્લ શું છે તે હવશે 
આપરે િજી શીખી રહાં છીએ, ખાસ કરીને 
કેટરાક ફેરફારો જે ભાગ્ે જ જોવા મળે છે. 
તે્થી તમારા િૉકટર પરરક્ષર દવારા મળેરા 
કેટરાક ફેરફારોની ચચા્લ કરી શકે છે જેને 
આપરે િજી સુધી સમજી શક્ા ન્થી પર 
જેના પર તમારા અને/અ્થવા પરરવારના 
સભ્ો માટે ભહવષ્માં અસરો િોઈ શકે છે.

જો આવું ્થા્ તો તમારા આરોગ્સંભાળ 
વ્વસા્ી તમારી સા્થે આની વધુ હવગતવાર 
ચચા્લ કરશે. 
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જીનોહમક િેટા અને િેટા સંરક્ષરજીનોહમક િેટા અને િેટા સંરક્ષર
બધા િેટાને સુરહક્ષત અને ગુપત રીતે રાખવામાં 
આવે છે. તમારા િેટાનો ઉપ્ોગ UKના 
કા્દા અને NHS નીહતને અનુરૂપ ્થા્ છે. 
વધુ માહિતી www.england.nhs.uk/
contact-us/privacy-noticeપર મળી 
શકે છે

તમારા જીનોહમક પરરક્ષરમાં્થી િેટા NHS 
જીનોહમક મેરિહસન સેવા માટે સુરહક્ષત રાષ્ટી્ 
િેટાબેસમાં દાખર ્થ્ો છે. આ હસસટમ 
તમારી પરરક્ષર અને પરરરામો હવશેનો 
િેટા સંગ્રહિત કરશે, ફકત મંજૂરી પ્રાપત 
ઍકસેસવાળા સટાફ જ તમારો િેટા જોઈ શકે 
છે.

વીમા િેતુ માટે િેટાનો ઉપ્ોગ વીમા િેતુ માટે િેટાનો ઉપ્ોગ 
વીમા કંપનીઓને તમારી સપષ્ટ સંમહત હવના 
તમારા કોઈપર અનુમાહનત આનુવંહશક 
પરરક્ષર હવશેની માહિતી આપવામાં આવશે 
નિીં. 

વીમા પોહરસી માટે અરજી કરતી વખતે, 
વીમા કંપનીઓ તમને તમારી અને તમારા 
પરરવાર હવશેની તબીબી માહિતી પ્રદાન કરવા 
માટે કિી શકે છે. તમને જે માહિતી વીમા 
કંપની સા્થે વિેંચવાની જરૂર છે તે સવૈહચછક 
સરકારી સંહિતા દવારા આનુવંહશક પરરક્ષર 
અને વીમા સંહિતા તરીકે ઓળખાતા હન્મન 
દવારા કરવામાં આવે છે: www.gov.uk/
government/publications/code-on-
genetic-testing-and-insurance 

5



સંશોધન િેતુ માટે િેટાનો ઉપ્ોગ સંશોધન િેતુ માટે િેટાનો ઉપ્ોગ 
સંશોધન એ આરોગ્સંભાળનો એક 
મિતવપૂર્લ ભાગ છે. રાખો અન્ NHS 
દદદીઓ દવારા દાન કરવામાં આવેરા આરોગ્ 
િેટા્થી દદદીઓને આજે પ્રાપત ્થતી દવાઓ 
અને સારવારને હવકસાવવામાં મદદ કરી છે. 

NHS જીનોહમક મેરિહસન સેવાના ભાગ 
રૂપે, બધા દદદીઓને તેમના જીનોહમક િેટાને 
સુરહક્ષત રાઇબ્ેરીમાં ફાળો આપવાનો હવકલપ 
આપવામાં આવશે જે્થી માન્ સંશોધકો તે 
િેટાને એવા સવરૂપમાં ઍકસેસ કરી શકશે કે જે 
તેમને ઓળખતા ન િો્. જો તમે આ કરવાનું 
પસંદ કરો છો, તો તમારો િેટા સંશોધકો અને 
વૈજ્ાહનકોને ભહવષ્ની સારવાર હવકસાવવામાં 
મદદ કરશે.

તમારા જીનોહમક િેટા સંશોધનને કેવી રીતે 
મદદ કરી શકે છે તે હવશે વધુ જારવા માટે, 
જીનોહમકસ ઇંગરેંિ વેબસાઇટ જુઓ www.
genomicsengland.co.uk 

જો તમે આ સંશોધન રાઇબ્ેરીમાં ફાળો 
આપવાનું પસંદ કરો છો, તો ભહવષ્માં તમારી 
નૈદાહનક ટીમના કોઈક દવારા (અ્થવા ક્ારેક 
ક્ારેક જીનોહમકસ ઇંગરેંિ દવારા) સંપક્લ 
કરવામાં આવી શકે છે, કે તેમરે કોઈ વધુ 
જારકારી મેળવી છે તે  આપવા માટે જે તમારા 
સવાસ્થ્ને અ્થવા તમારા કુટુંબને સુસંગત િોઈ, 
અ્થવા જો સંશોધનકારો કોઈ એવા અભ્ાસને 
ઓળખે છે જે તમારા અને તમારી હસ્થહતને 
સુસંગત િોઈ શકે. ત્ારબાદ અમે અભ્ાસને 
સમજાવીશું અને તમે ભાગ રેવા માટે તૈ્ાર છો 
કે નિીં તે તમે કિી શકશો.
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વધુ માહિતીવધુ માહિતી
તમે નીચેની સંસ્થાઓમાં્થી સંપૂર્લ 
જીનોમ અનુક્રમ હવશે વધુ  માહિતી 
મેળવી શકો છો:
www.nhs.uk/conditions/
genetic-and-genomic-testing


