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જો તમને લાગે કે તમને કેનસર થયું છે, તો આ માટે સંપૂર્ણ 
જીનોમ અનુક્રમ વવશેની માવિતી
આ પુવ્તકા દદદીઓ અને તેમના પરરવારના સભયો માટે છે, જેને કેનસર માટે સંપૂર્ણ 
જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર આપી શકાય છે.

સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ તયારે છે જયારે તમારા શરીરના વનમા્ણર અને જાળવરી માટે 
જરૂરી બધી માવિતી વનષરાત ડૉકટર દવારા એકવરિત કરવામાં આવે છે.

સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ અમુક પ્રકારના કેનસર માટે NHS પર ઉપલબધ છે જયાં તે 
દદદીની વધુ સારી સંભાળ આપે છે.

પરરક્ષર તમારા વનદાન અને સારવાર વવશેની વધારાની માવિતી પ્રદાન કરી શકે છે.

તમારા આરોગયસંભાળ વયવસાયી તમારી સાથે વાત કરશે અને તમે પરીક્ષર લેવાનું 
નકકી કરો તે પિેલાં તમે પ્રશનો પૂછી શકશો. 

તમારં જીનોમ શું છે?તમારં જીનોમ શું છે?
તમારં જીનોમ એ માનવ શરીરના વનમા્ણર અને તેને ્વ્થ રાખવા માટે જરૂરી 
માવિતી છે.

તે DNA નામના કોડમાં લખાયેલું છે. તમારં જીનોમ DNA ના ટુકડાઓથી બનેલું 
છે, જેને જનીનોજનીનો કિેવામાં આવે છે.

સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ ગો-લાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સવેા, કનેસર માટે સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ, જુલાઈ 2020, v2.0 નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવજે સં્ કરર વનયંરિરને 
આવધન છે અન ેવનયવમતપરે અપડેટ કરવામા ંઆવ ેછે. કપૃા કરીન ેતમારા ્થાવનક જીનોવમક લેબોરટેરી િબનો સપંક્ણ કરીન ેતમે વત્ણમાન સં્ કરરનો ઉપયોગ કરી રહા ંછો તેની પુવટિ કરો.
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મોટાભાગના કેનસર વયવકતના જીનોમમાં અસામાનય ફેરફારોને કારરે થાય છે. આવું 
તેમની જીવનશૈલી અથવા તેમના પયા્ણવરરને કારરે થાય છે.

કેટલીકવાર વયવકતના જનીનો દવારા કેટલાક ફેરફારો પસાર થઈ શકે છે.

આનો અથ્ણ એ થઈ શકે છે કે વયવકતને કેનસર થવાનું મોટું જોખમ છે.

એક સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર તમને શું કિી શકે છે? એક સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર તમને શું કિી શકે છે? 
ભલે સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર તમારા આખા જીનોમને જુએ છે, તેમ છતાં 
પરરક્ષર કેનસરને લગતા જનીનોમાં ફેરફાર પર કેવનરિત છે; તે જનીનોમાં ફેરફારની 
શોધમાં નથી જે અનય શરતોનું કારર બને છે.

સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર કેનસરને સમજવામાં મદદ કરી શકે છે કે:

J  તમે કેનસર કેમ વવકસાવયું

J  તમને થયેલ કેનસરનો પ્રકાર

J  કઈ સારવાર તમારા કેનસર માટે શ્ેષ્ઠ કામ કરી શકે છે

J  શું તમને અનય કેનસર થવાનું જોખમ છે

J  શું તમારા પરરવારના સભયોને કેનસર થવાનું વધુ જોખમ િોઈ શકે છે.

જો તમે સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર લેવાનું નકકી કરો છો, તો તમારા 
આરોગયસંભાળ વયવસાયી તમારી સાથે કરશે. 

સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ ગો-લાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સવેા, કનેસર માટે સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ, જુલાઈ 2020, v2.0 નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવજે સં્ કરર વનયંરિરને 
આવધન છે અન ેવનયવમતપરે અપડેટ કરવામા ંઆવ ેછે. કપૃા કરીન ેતમારા ્થાવનક જીનોવમક લેબોરટેરી િબનો સપંક્ણ કરીન ેતમે વત્ણમાન સં્ કરરનો ઉપયોગ કરી રહા ંછો તેની પુવટિ કરો.
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સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરમાં શું થાય છે?સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરમાં શું થાય છે?
1. ગાંઠના નમૂના એકવરિત કરવામાં આવે છે (લોિી અથવા અવ્થ મજજાના 

નમૂના જો સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર બલડ કેનસર માટે છે)

2. લોિી, લાળ અથવા તવચાના નમૂના એકવરિત કરવામાં આવે છે (જો આખું 
જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર બલડ કેનસર માટે છે, તો તવચા અથવા લાળના 
નમૂના લેવામાં આવશે)

3. વવશલેષર માટે આનુવંવશક પરીક્ષર પ્રયોગશાળાને નમૂનાઓ મોકલવામાં 
આવયા

4. પરરરામો તમારા આરોગયસંભાળ વયવસાયી ને પરત કરવામાં આવયાં 
(જુઓ ‘તમારા પરરરામો મેળવો’).

કેનસર માટે સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષરમાં ગાંઠ વવશેની માવિતી મેળવવા અને 
તમારા લોિી, લાળ અથવા તવચાના નમૂનાનો સમાવેશ થાય છે.

આ વનદાનને ટેકો આપવા અથવા શ્ેષ્ઠ સારવાર નકકી કરવા માટે માવિતી મેળવે 
છે.

જો તમને બલડ કેનસર માટે સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર કરાવવામાં આવે છે, 
તો તમારં લોિી અથવા અવ્થ મજજાના નમૂના ગાંઠના નમૂના િશે.

પરરક્ષર તમારી સારવારના ભાગ રૂપે દૂર કરવામાં આવેલા ગાંઠના નમૂના પર 
કરવામાં આવશે.

તમારા લોિી, લાળ અથવા તવચાના નમૂનાને એકવરિત કરવા માટે તમારે અનય 
મુલાકાત લેવાની જરૂર પડી શકે છે.

તયારબાદ નમૂનાઓને તપાસવા માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલાવાય છે.

જો તમે સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ પરરક્ષર નન લેવાનું નકકી કરો છો, તો પર તમને 
શ્ેષ્ઠ સંભવવત આરોગય સંભાળ મળશે.

પરરરામોપરરરામો
સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ ગો-લાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સવેા, કનેસર માટે સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ, જુલાઈ 2020, v2.0 નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવજે સં્ કરર વનયંરિરને 
આવધન છે અન ેવનયવમતપરે અપડેટ કરવામા ંઆવ ેછે. કપૃા કરીન ેતમારા ્થાવનક જીનોવમક લેબોરટેરી િબનો સપંક્ણ કરીન ેતમે વત્ણમાન સં્ કરરનો ઉપયોગ કરી રહા ંછો તેની પુવટિ કરો.
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તમારા પરરરામો મેળવવાતમારા પરરરામો મેળવવા
એકવાર નમૂના લેવામાં આવયા પછી તે જોવામાં આવશે અને પરરરામ તમારા 
આરોગય સંભાળ વયવસાયીને મોકલવામાં આવશે. 

પરરરામ તમારા કેનસર અને સારવારના વવકલપો વવશેની માવિતી પ્રદાન કરી શકે છે.

ગાંઠના નમૂનાના પરરરામની તુલના લોિી, લાળ અથવા તવચાના નમૂના સાથે 
કરવામાં આવે છે. 

પરીક્ષર પરરરામ બતાવી શકે છે કે શું તમને અનય કેનસર થવાનું જોખમ વધારે છે 
અને શું આ જોખમો તમારા પરરવારના સભયોને અસર કરી શકે છે.

આ વ્થવતમાં તમે કોઈ વનષરાતને મળી શકો છો જે તમારા પરરરામો વવશે તમારી 
સાથે વાત કરશે અને કેનસરના તમારા જોખમને કેવી રીતે સંચાવલત કરી શકાય તેની 
ચચા્ણ કરી શકે છે.

આ પરરરામ વવશે તમારા પરરવારના સભયો સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરવી તે વવશે 
તમને વવચારવામાં મદદ કરશે.

તમારા જનીનો વવશેનો ડેટાતમારા જનીનો વવશેનો ડેટા
બધા ડેટાને સુરવક્ષત અને ગુપત રીતે રાખવામાં આવે છે. તમારા ડેટાનો ઉપયોગ UKના 
કાયદા અને NHS નીવતને અનુરૂપ થાય છે.  
વધુ માવિતી  
www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/પર મળી શકે છે

તમારો પરરક્ષર ડેટા અને પરરરામો  NHS જીનોવમક મેરડવસન સેવા - NHS નો તે 
ભાગ જે સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમની દેખરેખ રાખે છે તે સુરવક્ષત ડેટાબેઝમાં સંગ્રવિત 
છે. 
 

સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ ગો-લાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સવેા, કનેસર માટે સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ, જુલાઈ 2020, v2.0 નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવજે સં્ કરર વનયંરિરને 
આવધન છે અન ેવનયવમતપરે અપડેટ કરવામા ંઆવ ેછે. કપૃા કરીન ેતમારા ્થાવનક જીનોવમક લેબોરટેરી િબનો સપંક્ણ કરીન ેતમે વત્ણમાન સં્ કરરનો ઉપયોગ કરી રહા ંછો તેની પુવટિ કરો.

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
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મારિ માનય કમ્ણચારીઓ જ તમારો ડેટા જોઈ શકે છે. 

વીમા િેતુ માટે ડેટાનો ઉપયોગવીમા િેતુ માટે ડેટાનો ઉપયોગ
વીમા કંપનીઓ સાથે તમારી સંમવત વવના ડેટા શેર કરવામાં આવશે નિીં. 

વીમા કંપનીઓ તમને તમારી અને તમારા પરરવાર વવશેની તબીબી માવિતી પ્રદાન 
કરવા માટે કિી શકે છે.

સંશોધન િેતુ માટે ડેટાનો ઉપયોગસંશોધન િેતુ માટે ડેટાનો ઉપયોગ
લાખો અનય NHS દદદીઓ દવારા દાન કરવામાં આવેલા આરોગય ડેટાથી નવી 
દવાઓ અને સારવારને વવકસાવવામાં મદદ મળી છે. 

બધા દદદીઓ પાસે પોતાનો ડેટા લાઇબ્ેરીને આપવાનો વવકલપ િોય છે જેથી માનય 
સંશોધકો તે ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે.

જો તમે આ કરવાનું પસંદ કરો છો, તો તમારો ડેટા સંશોધકોને નવી સારવાર 
વવકસાવવામાં મદદ કરશે.

તમારા ડેટા સંશોધનમાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તે વવશે વધુ જારવા માટે, કૃપા 
કરીને જીનોવમકસ ઇંગલેંડ વેબસાઇટ જુઓ http://www.genomicsengland.
co.uk.

વધુ માવિતીવધુ માવિતી
આ સંગઠનોમાંથી સંપૂર્ણ જીનોમ અનુક્રમ વવશે વધુ જારો:  
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-testing

સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ ગો-લાઇવ માટે NHS જીનોવમક મેરડવસન સવેા, કનેસર માટે સપૂંર્ણ જીનોમ અનકુ્રમ, જુલાઈ 2020, v2.0 નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ આ દ્તાવજે સં્ કરર વનયંરિરને 
આવધન છે અન ેવનયવમતપરે અપડેટ કરવામા ંઆવ ેછે. કપૃા કરીન ેતમારા ્થાવનક જીનોવમક લેબોરટેરી િબનો સપંક્ણ કરીન ેતમે વત્ણમાન સં્ કરરનો ઉપયોગ કરી રહા ંછો તેની પુવટિ કરો.

http://www.genomicsengland.co.uk/
http://www.genomicsengland.co.uk/
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-testing/

