
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
საინფორმაციო მხარდაჭერა 

Rare Chromosome Disorder Support Group, 
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Oxted, Surrey RH8 9EE, UK 

Tel: +44(0)1883 723356 
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Gene reviews article: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK368474/ 

რა არის FOXP2 გენთან 

დაკავშირებული 

მეტყველების დარღვევა? 
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იშვიათი ქრომოსომული დარღვევების მხარდამჭერთა ჯგუფი   საქველმოქმედო ნომერი 

1110661, რეგისტრირებულია ინგლისში და უელსშi, კომპანიის ნომერი5460413 

აღნიშნული გზამკვლევი არ ანაცვლებს პირად სამედიცინო რჩევას. ოჯახებმა უნდა 

გაიარონ კონსულტაცია კვალიფიციურ კლინიცისტთან გენეტიკური დიაგნოზის, 

მართვის და ჯანმრთელობის ასპექტებთან დაკავშირებით. ინფორმაცია 

გენეტიკური ცვლილებების შესახებ ძალიან სწრაფად განვითარებადი დარგია. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ გზამკვლევში მოწოდებული ინფორმაცია 

მაქსიმალურად კორექტულია გამოქვეყნების დროს, ზოგიერთი რამ შეიძლება 

შეიცვალოს მოგვიანებით. Uniqueმაქსიმალურად თვალყურს ადევნებს სწრაფად 

ცვლად ინფორმაციას და საჭიროებისამებრ აახლებს გამოცემულ გზამკვლევებს. 

აღნიშნული გზამკვლევი დაიწერა დოქტორ ქრისტიან ზვეიერის და დოქტორ 

მირიამ როიტერის მიერ, ადამიანის გენეტიკის ინსტიტუტი, FAU, ერლანგერი, 

გერმანია. აღნიშნული გზამკვლევი განახლდა ოლივია ვან რეიკენის და პროფ. 

ანგელა მორგანის მიერ, მეტყველების და ენის პათოლოგი, მურდოქის ბავშვთა 

კვლევის ინსტიტუტი და მელბურნის უნივერსიტეტი, ავსტრალია. 
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ძალიან მხიარული ბიჭია და დაბადებიდან ყველასთან 
კარგად ამყარებს კონტაქტს. მისი განვითარების ყველაზე 

პრობლემური ასპექტი მეტყველებაა. მას ესმის 
ყველაფერი, რასაც ვეუბნებით, თუმცა ვერ გამოთქვამს 
საკუთარ სურვილებს და აზრს სიტყვებით, რის გამოც 

შეიძლება გაღიზიანდეს.  3.5 წლის ასაკში მას შეუძლია 
მხოლოდ რამდენიმე სიტყვის თქმა („დედა“, „მომე“, 

„ჩუქუ ჩუქუ“) და ცდილობს დამატებით რამდენიმე 
სიტყვის წარმოთქმას. ზოგადად იგი წარმოთქვამს 

მარცვლებს, იშვერს თითს საგნისკენ ანდა იღებს სხვის 
ხელს საგნის საჩვენებლად. ჩვენ ვცდილობთ 

გამოვიყენოთ მაკატონის ნიშნები 

 
 

როდესაც გყავს ბავშვი, რომელსაც აქვს გარკვეული 

სირთულეები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამით ისინი 

უფრო განსაკუთრებულები არიან  

რა იწვევს FOXP2 დაავადებას? 
FOXP2 არის გენი, რომელიც უზრუნველყოფს თავის ტვინის 

ნორმალურ განვითარებას.  აღნიშნული გენის ერთი ასლის 

დაზიანება ან არარსებობა იწვევს მეტყველების უნარის დარღვევას. 

რატომ მოხდა ეს? 
ბევრ ოჯახში FOXP2 გენის დაზიანება სპონტანურად, ანუ  

ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ხდება (დე ნოვო). ჩასახვისას მშობელი 

გადასცემს ბავშვს გენეტიკურ ინფორმაციას სპერმატოზოიდის და 

კვერცხუჯრედის მეშვეობით, რის შედეგადაც ყალიბდება ბავშვი. 

ინფორმაციის გადაცემის ბიოლოგიური მექანიზმი არაა 

სრულყოფილი და იშვიათად შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს 

გენეტიკური კოდის სპონტანურ ცვლილებებს ბავშვებში, რომელიც 

მათ მშობლებში არ არის ნანახი. ამგვარი ცვლილებები ბუნებრივად 

სხვა ორგანიზმებშიც ხდება და არ არის განპირობებული თქვენი 

ცხოვრების წესით ან თქვენი ქცევით. ზოგიერთ ოჯახში ერთ-ერთ 

მშობელს აქვს FOXP2 გენის ცვლილება და გადასცემს მას შვილს. 

შეიძლება დაავადება ისევ განმეორდეს? 
იშვიათი გენეტიკური დარღვევის მქონე ბავშვის გაჩენის ალბათობა 

დამოკიდებულია მშობლების გენეტიკურ კოდზე. როდესაც 

მშობლები არ არიან დაზიანებული FOXP2 გენის მატარებლები, 

დაავადების განმეორების რისკი შემდგომ შვილში ძალიან დაბალია. 

თუ მშობლების გენეტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ერთ-ერთი 

მათგანი არის დაზიანებული ვარიანტის მატარებელი, მაშინ 

დაავადების განმეორების ალბათობა გაცილებით უფრო მაღალია. 

ყოველი ოჯახის მდგომარეობა განსხვავებულია და აღნიშნულთან 

დაკავშირებით სპეციფიკურ რჩევას კლინიკური გენეტიკოსისგან 

მიიღებთ. 

მართვა: 
პაციენტი უნდა იმართებოდეს ზოგადი პედიატრის მიერ, რათა 

მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს ბავშვის განვითარება და ქცევა და 

დროულად დაენიშნოს შესაბამისი მკურნალობა. მეტყველების 

სპეციალისტმა უნდა შეაფასოს მეტყველების უნარი, რათა 

განისაზღვროს ბავშვის კომუნიკაციის უნარის ძლიერი და სუსტი 

მხარეები, თუ როგორ შეიძლება საუკეთესო გზით მათი 

საჭიროებების უზრუნველყოფა. ყოველი ბავშვის კომუნიკაციის 

შესაძლებლობა განსხვავებულია და ამიტომ არ არსებობს 

ყველასთვის ერთნაირი მკურნალობა. მაშასადამე, მკურნალობა და 

მართვის მიდგომები დამოკიდებულია ბავშვის სირთულეების 

ტიპზე და სიმძიმეზე. აღნიშნული შეიძლება მოიცავდეს ინტენსიურ 

მეტყველების ან/და ჩანაცვლებითი ან ალტერნატიული 

კომუნიკაციის შესაძლებლობებს, რაც მორგებული იქნება ბავშვის 

ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებზე. 

საჭიროებისამებრ შესაძლებელია სხვა დარგის სპეციალისტების 

ჩართვაც, როგორიცაა კლინიკური ფსიქოლოგი (დასწავლის 

პრობლემებთან დაკავშირებით), ფიზიოთერაპევტი (მთლიანი 

სხეულის მოძრაობის პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა, 

მაგ., ველოსიპედის ტარება), ოკუპაციური თერაპევტი (ნატიფი 

მოტორული სირთულეების დროს,      როგორიცაა         წერა), 

რომლებიც დაეხმარებიან ბავშვს სხვა სპეციფიკური სირთულეების 

დაძლევაში. 
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რა არის FOXP2-თან 
დკავშირებული 
მეტყველების 
დარღვევა?   
FOXP2 გენი მდებარეობს 
7q31.1უბანში. აღნიშნული გენის 
კავშირი მეტყველების 
შეფერხებასთან პირველად 2001 
წელს დაადგინეს. დაავადებულ 
ადამიანებს აღენიშნებოდათ 
ბავშვთა მეტყველების აპრაქსია, 
რომლის დროს ადამიანებს უჭირთ 
ბგერების და სიტყვების დაგეგმვა და 
წარმოთქმა. 
ზოგიერთს ასევე აღენიშნება კითხვის და მართლწერის პრობლემები 
ანდა დასწავლის სირთულეები. ზოგიერთ ინდივიდს აღენიშნება 
მხოლოდ FOXP2 გენის დაზიანება, სხვებს კი უფრო რთული 
გენეტიკური ცვლილებები, რომელიც მოიცავს დამატებით გენებს 
(მაგ., FOXP2 გენის დელეცია ან დუპლიკაცია). აქედან გამომდინარე, 
ასოცირებული გენეტიკური მდგომარეობები ცნობილია, როგორც 
„მხოლოდ-FOXP2„ ან „FOXP2-პლიუსი“, შესაბამისად. გენეტიკური 
ცვლილება განსაზღვრავს, ინდივიდს მხოლოდ იზოლირებული 
მეტყველების პრობლემები ექნება თუ სხვა უნარების მომცველი 
უფრო ზოგადი განვითარების პრობლემებიც. 

შეიძლება თუ არა განიკურნოს? 
FOXP2 დარღვევის მკურნალობა არ არსებობს, რადგან გენეტიკურ 
დარღვევას ადგილი ჰქონდა ბავშვის განვითარების პროცესში. 
თუმცა, დიაგნოზის ცოდნა ნიშნავს, რომ თქვენი ბავშვისთვის 
განხორციელდება სათანადო მონიტორინგი და თერაპიის კურსები 
(მაგ., მეტყველების თერაპია. 

უმეტესობას აღენიშნება: 

◼ დაგვიანებული მეტყველება 

◼ მოტორული მეტყველების დარღვევა (ბავშვთა 

მეტყველების აპრაქსია) 

◼ ექსპრესიული ან/და რეცეფციული მეტყველების 

სირთულეები 

◼ კითხვის და მართლწერის სირთულეები 

◼ ნორმალური ან საშუალოზე დაბალი IQ 

◼ ორგანოების ნორმალური ფუნქციონირება 

FOXP2-პლიუს გნეტიკური მდგომარეობის მქონე ბავშვებს, სადაც 

დელეცია ან დუპლიკაცია ასევე მოიცავს FOXP2 გენის მეზობლად 

მდებარე სხვა გენებს, შესაძლოა ასევე აღენიშნებოდეთ სირთულეები 

სწავლის, ქცევის ან სოციალური უნარების მხრივ. 

სამედიცინო ასპექტები 

◼ ბავშვთა მეტყველების აპრაქსია 
მხოლოდ-FOXP2 გენის ცვლილების მქონე ბავშვებს ხშირად 

აღენიშნებათ დაგვიანებული მეტყველება. დაახლოებით სამი წლის 

ასაკიდან, როდესაც უკვე შესაძლებელია მათი მეტყველების უნარის 

შეფასება, ბავშვების უმეტესობას აქვთ მეტყველების დარღვევის 

დიაგნოზი, რომელსაც ბავშვთა მეტყველების აპრაქსია ეწოდება. 

აღნიშნული წარმოადგენს მეტყველების დაგეგმვის პრობლემას, 

რომლის დროს ადამიანი ვერ ახერხებს ბგერების მარცვლებად, 

მარცლების სიტყვებად და სიტყვების წინადადებად ორგანიზებას 

დროსა და რითმში. შედეგად, ძალიან რთულია ნათქვამის გაგება, 

განსაკუთრებით ადრეული ბავშვობის და დაწყებითი კლასების ასაკის 

ბავშვებში. დროთა განმავლობაში, მეტყველების და აზროვნების 

უნარები უმჯობესდება, თუმცა შემთხვევათა უმეტესობაში 

რეკომენდებულია მუდმივი შეფასება და მართვა. 

◼ დასწავლა 
უმეტესობას აქვს ნორმალური და 

საშუალოზე ოდნავ დაბალი IQ, 

ხოლო არავერბალური IQ უფრო 

მაღალია, ვიდრე ვერბალური. FOXP2 

დარღვევის მქონე ინდივიდებს 

ხშირად აღენიშნებათ კითხვის და 

მართლწერის სირთულეები. 

◼ ჯანმრთელი ორგანოები 
FOXP2 დარღვევასთან არ არის 

ასოცირებული ორგანოების 

მალფორმაციები (მაგ., გულის, 

თირკმელების, თავის ტვინის). 

განვითარება 

◼ ზრდა 
დაბადებისას თითქმის ყველა ბავშვი 

ნორმალური წონისაა და აგრძელებენ 

შესაბამის ზრდას ცენტილების 

მიხედვით.  

◼ კვება 
ზოგიერთ ახალშობილს აღენიშნება 

კვების სირთულეები, რაც გამოწვეულია 

მათი სუსტად განვითარებული 

ორალური მოტორული ფუნქციებით. 

ბევრი ბავშვისთვის ჭარბი ნერწყვდენა 

შეიძლება პრობლემური იყოს, თუმცა 

აღნიშნულის მოგვარება შესაძლებელია 

წამლებით, რომლებიც ამცირებს 

ნერწყვის გამოყოფას. 

◼ ჯდომა, მოძრაობა და სიარული 
მსხვილი მოტორული განვითარება ნორმალურია FOXP2  დარღვევის 

მქონე ბავშვების უმეტესობაში. ზოგიერთ ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს 

სირთულეები ნატიფ მოტორიკაში (მაგ., უჭირთ ღილების ან თასმის 

შეკვრა). მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის პრობლემები შედარებით 

მსუბუქია მეტყველების მნიშვნელოვან დეფიციტთან შედარებით. თუ 

შევამჩნიეთ, რომ ბავშვი აგვიანებს სიარულს ან აქვს ნატიფი 

მოტორიკის პრობლემები, რეკომენდებულია ფიზიოთერაპია ან 

ოკუპაციური თერაპია. 

◼ მეტყველება 
FOXP2 დარღვევის დროს მეტყველების დარღვევა ყველაზე მეტადაა 

გამოხატული და ბევრ ბავშვს უსვამენ ბავშვთა პირველადი 

აპრაქსიის დიაგნოზს. ზოგიერთ ბავშვს შეიძლება ასევე 

აღენიშნებოდეს დიზართრია. ბავშვების უმეტესობას ესაჭიროება 

მეტყველების თერაპია და მხარდაჭერა. 

◼ ენა 
ზოგიერთ ინდივიდს შეიძლება ჰქონდეს ექსპრესიული (სალაპარაკო 

ენის გამოყენება) ან/და რეცეფციული (სალაპარაკო ენის გაგება) 

პრობლემები. 

◼ დასწავლა 
როგორც წესი, არავერბალური IQ ნორმალური ან საშუალოზე ოდნავ 

დაბალია. ზოგიერთ ბავშვს სჭირდება დახმარება სწავლაში (მაგ., 

კითხვის და მართლწერის უნარების განვითარება), ხოლო ზოგიერთი 

მათგანი საჭიროებს სიარულს სპეციალურ სკოლებში, სადაც ისინი 

შესაბამის მხარდაჭერას იღებენ. 

◼ ქცევა 
როგორც წესი, ბავშვები სოციალურები არიან და აქვთ მეგობრული 

ხასიათი. ძალიან იშვიათად აღწერილია აუტისტური ნიშნები, ისიც 

მხოლოდ FOXP2-პლიუს დაავადების დროს, როდესაც ასევე 

დაზიანებული ან დაკარგულია FOXP2-ის მომიჯნავე გენები. 

 
 

 

მან სრულყოფილი გახადა ჩვენი ოჯახი. მან ყველას 

დაგვანახა, თუ როგორ დავრჩეთ პოზიტიური და ვიამაყოთ 

ყველაფრით, რაც არ უნდა მცირედი იყოს ეს. ის არის ჩემი 

ყოველდღიური ღიმილი! იგი უსაყვარლესი ბავშვია და 

არასოდეს აძლევს საშუალებას მის დაავადებას, შეაფერხოს 

ის. ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ 1.5-2 წლის ასაკში იგი ისე ვერ 

მეტყველებდა, როგორც მისი და-ძმები იმავე ასაკში. ამჟამად 

ის 7 წლისაა და შეუძლია 3-4 სიტყვის გადაბმა. იგი 

უპრობლემოდ ასრულებს მითითებებს. ჩვენ ვცდილობთ 

გამოვყოთ საკმარისი დრო და მოვუსმინოთ მას, იმის 

ნაცვლად, რომ მის მაგივრად ვთქვათ რამე, მიუხედავად 

იმისა, რომ ამას შეიძლება ბევრი დრო დასჭირდეს. 

 

 


