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• સ્નાયુઓનો વિકાર એ શું છે ?સ્નાયુઓનો વિકાર (MD) એ એક સ્નાયુઓનો સમુદાય છે જેના લક્ષણ છેપ્રગતિશીલ નબળાઈ અને ઐચ્છિક તાકાત ગુમાવવી જે આપણા શરીરના હલનચલનને જવાબદાર છે. સ્નાયુઓની પેશીજાલ નબળી પડી
જાય છે અને બગડી જાય છે અને ચરબીવાળા અને જોડનારા પેશીજાલ તેની જગ્યા લઈ લ્યે છે.
• સ્નાયુઓનો વિકાર થવાનુ શું કારણ છે ?
દરેક સ્નાયુઓનો વિકાર એક વિશિષ્ટ gene ભુલને લીધે થાય છે, જે
સ્નાયુના કાર્યની સાથે જોડાયેલ છે.
• દોષપાત્ર gene ક્યાંથી આવે છે ?જ્યારે એક શિશુનો આકાર ઘડાય છે, ત્યારે તેને/તેણીને દરેક માતાપિતા પાસેથી
૨૩ ગુણસુત્રો (chromosomes) મળે છે, કુલ ૪૬ ગુણસુત્રો (chromosomes) (૨૩ જોડી). સાધારણ રીતે દરેક ગુણસુત્રો
(chromosomes)ની જોડી તેવા જ genes લઈ જાય છે, જેવા વિશિષ્ટ હોય છે. ગુણસુત્રોની (chromosomes) ૨૨
જોડીઓ autosomal chromosomes કહેવાય છે, જેનો અર્થ ફક્ત એ છે કે તે સ્ત્રી અને પુરૂષ માટે સમાન છે. ૨૩મી
chromosomal ની જોડી લૈંગિક આવેગોના ગુણસુત્રો(chromosomes) તરીકે ઓળખાય છે અને અહિયા નહી જન્મેલા
બાળકનુ લિંગ નક્કી થાય છે. દરેક સ્ત્રીtwo X chromosomes લઈ જાય છે અને દરેક પુરૂષ one X and one Y
chromosome લઈ જાય છે. એક નહી જન્મેલા બાળકને one X chromosome તેની માતા તરફથી બેમાં થી કોઇ પણ એક X or a
Y પિતા તરફથી મળે છે. જો દરેક માતાપિતા પાસેથી X મળશે, તો બાળક છોકરી (XX) હશે. જો પિતા તરફથી Y મળે તો આ બાળક છોકરો
હશે(XY). genes આ બધાય chromosomes ની એક સાથે બંધાયેલ છે. પ્રત્યેક gene માં એક ઉપર નિશ્ચિત સ્થાન છે.
કારણો જે અમુક અંશે સમજાય છે, એક અથવા વધારે genes બગડી જાય છે અથવા ખોવાઈ જાય છે અને કદાચ ગંભીર વિકારમાં પરિણામે છે.
સ્નાયુઓના વિકારના પ્રકારો દોષિત અથવા ખોવાઈ ગયેલા genes ઉપર આધારીત છે, જે કદાચ વારસામાં મળ્યા છે, તે કદાચ
કિસ્સાથી કિસ્સા બદલતા હોય છે.ત્યાં વરસામાં મળવા માટે ત્રણ મુખ્ય નમુનાઓ છે. autosomal વર્ચસ્વવાળુ અને
autosomal પાછુ હઠતુ જે genesના પ્રસારણને વિશિષ્ટ ગુણ નક્કી કરે છે. autosomal chromosomes ના Xની
પાછા હઠેલા સાથે જોડાયેલ, જે સંબંધિત વિશિષ્ટ ગુણ નક્કી કરે છે અને જે genesજે X chromosomes ઉપર મળે છે.
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