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ოჯახები ამბობენ ... 

 
„ვისწავლე ვიყო მომთმენი. ამის გამო გავხდი უკეთესი 

ადამიანი. ძალიან ხშირად ის ჩემზე არ რეაგირებს. შენ 

უნდა გასცე სამაგიეროს მოლოდინის გარეშე. მას 

ძალიან უყვარს კლასიკური მუსიკა“ 

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. Unique 

მაქსიმალურად თვალყურს ადევნებს სწრაფად ცვლად ინფორმაციას და 

საჭიროებისამებრ აახლებს გამოცემულ გზამკვლევებს. აღნიშნული 

გზამკვლევი დაიწერა დოქტორ ლაურა ვან დუსენმა(Erfocentrum, 

ნიდერლანდები) და დაასრულა Unique-მა და შემდეგმა სპეციალისტებმა: 

მარლოე ბროუნ-ვან ენგლენი (Erfocentrum), პროფ. დოქტორ კონი ვან 

რავენსვააიკ-ატრს (UMC გრონინგენი) და მიეკე ვან ლეუენ (VGenetwerken). 

განსაკუთრებული მადლობა ანეტ ვან ბეტუ (VanBetuwAdvies), jois Sapers 

(сркщьщыщьу Ащгтвфешщт) და სარა ვინს, BSc (Hons) PhD DIC (Unique). [PM/AP]. 

ქართული თარგმანი განხორციელებულია Unique მოხალისეობრივი პროექტის 

ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტიტეტის მოლეკულური 

და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ბაზაზე. მთარგმნელობითი ჯგუფი: 

პროფ. თ. ტყემალაძე, ასოც. პროფ. ნ. ფირცხელანი, თსსუ-ის სტუდენტი ნანა 

კვინიკაძე, ემერიტ. პროფ. ე. აბზიანიძე.  

საავტორო უფლებები © Unique 2016 

რატომ მოხდა ეს? 
ზოგიერთ GRIN2A-თან დაკავშირებული სინდრომის მქონე 

ბავშვს, შეცდომა GRIN2A გენში მემკვიდრულა   ერთ-ერთი 

მშობლისგან გადაეცემა. ეს შეცდომა შესაძლებელია  ბებია-

ბაბუასა და ადრეულ თაობებშიც არსებობდეს. GRIN2A-თან 

დაკავშირებული სინდრომის მახასიათებელი ნიშნები შესაძლოა 

განსხვავდებოდეს ოჯახის წევრებში. მაგალითად, მოცემული 

სინდრომით გამოწვეული სხვადასხვა სახის ეპილეფსია 

დაფიქსირდეს ერთ ოჯახში. ზოგიერთი GRIN2A გენის 

შეცდომის მატარებელი ოჯახის წევრი შესაძლოა იყოს 

უსიმპტომო, ხოლო სხვებს კი აღენიშნებოდეთ დაავადების 

ნიშნები. ზოგიერთ ბავშვში GRIN2A გენის ცვლილება 

სპონტანურად ხდება, ყოველგვარი გამომწვევი მიზეზის გარეშე 

(დე ნოვო), ასეთ დროს მშობლები არ არიან ცვლილების მქონე 

GRIN2A გენის მატარებლები. 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. 
GRIN2A გენის სპონტანური შეცდომის პრევენცია შეუძლებელია. 

არანაირი გარემო, კვებითი ან სტრესული ფაქტორი არ იწვევს 

GRIN2A გენის სპონტანურ ცვლილებას. არავინ არაა დამნაშავე 

ამგვარი შეცდომის წარმოქმნაში. 

შეიძლება ისევ განმეორდეს? 
შემდგომ ბავშვში დაავადების არსებობის რისკი 

დამოკიდებულია მშობლების გენეტიკურ კოდზე. თუ არცერთი 

მშობელი არაა GRIN2A გენში არსებული ცვლილების 

მატარებელი, მაშინ იგივეს განმეორების ალბათობა მომდევნო 

შვილძე უკიდურესად დაბალია. მიუხედავად ამისა, არსებობს 
ძალიან მცირე ალბათობა, რომ დედის ზოგიერთი კვერცხუჯრედი 

ან მამის ზოგიერთი სპერმატოზოიდი შეიცავდეს GRIN2A გენის 

ცვლილებას. აღნიშნულს გემინაციული მოზაიციზმი ეწოდება. ეს 

ნიშნავს რომ, მშობლებს, რომელთა სისხლის ანალიზით არ 

გამოვლინდა შვილების მსგავსი GRIN2A ცვლილების 

მტარებლობა, მაინც  აქვთ ძალიან მცირე რისკი გაუჩნდეთ 

GRIN2A სინდრომის მქონე შვილი. სამედიცინო ლიტერატურაში 

ჯერ არ არის აღწერილი GRIN2A სინდრომთან დაკავშირებული 

მსგავსი შემთხვევა. თუ გენეტიკური ანალიზით, დაავადებული 

ბავშვის რომელიმე მშობელს აღმოაჩნდება GRIN2A გენის იგივე 

ცვლილება, მომდევნო შვილთან იგივეს განმაორების რისკი 

გაცილებით მაღალია. ყოველი ოჯახის მდგომარეობა 

განსხვავებულია და კლინიკურ გენეტიკოსს შეუძლია მოგცეთ 

კონკრეტული რჩევა ოჯახში დაავადების განმეორების რისკზე  

და ხელმისაწვდომ ტესტირების ვარიანტებზე შემდგომი 

ორსულობის დაგეგმვის დროს. 

mailto:info@rarechromo.org
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რა არის GRIN2A გენთან დაკავშირებული 

სინდრომი და რა იწვევს მას? 
GRIN2A-თან დაკავშირებული სინდრომი  

წარმოადგენს ეპილეფსიასთან ასოცირებულ  

დაავადებას, რაც მისი მთავარი დამახასიათე- 

ბელი ნიშანია. ეს ხდება მაშინ, როდესაც GRIN2A 

 გენის ორი ასლიდან ერთ-ერთი კარგავს  

ნორმალურ ფუნქციას. აღნიშნული შესაძლოა  

გამოწვეული იყოს გენის თანმიმდევრობის  

ცვლილებით, მისი ერთი ასლის ან გენის ნაწილის დაკარგვით. 

GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომი პირველად 2010 წელს 

აღწერეს. გენები შეიცავენ ინფორმაციას, რაც განაპირობებს 

ორგანიზმის ნორმალურ ზრდასა და განვითარებას. ისინი 

შედგებიან დნმ-სგან, რომელიც წარმოქმნის ორგანიზებულ 

სტრუქტურას, რასაც ქრომოსომა ეწოდება. აქედან გამომდინარე, 

ქრომოსომები შეიცავენ ჩვენს გენეტიკურ ინფორმაციას. 

ქრომოსომები მდებარეობენ ჩვენს უჯრედებში. 

GRIN2A გენი (მე-16 ქრომოსომაზე) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

თავის ტვინში სიგნალების გადაცემაში. ზუსტად ამიტომ არის 

ეპილეფსია ამ სინდრომის დამახასიათებელი მახასიათებელია. 
 

 

შეიძლება განიკურნოს? 
დაავადება მკურნალობას არ ექვემდებარება, რადგან 

გენეტიკურ ცვლილებას ადგილი ჰქონდა ბავშვის ჩასახვისა და 

განვითარების პროცესში. თუმცა, დიაგნოზის ცოდნა ნიშნავს, 

რომ თქვენი ბავშვისთვის განხორციელდება სათანადო 

მონიტორინგი და მკურნალობა. 

 

რამდენ ადამიანს აღენიშნება ის დაავადება? 
სამედიცინო ლიტერატურაში აღწერილია 150-ზე მეტი 

ადამიანი GRIN2A-სთან დაკავშირებული დაავადებით. 

ზოგიერთ მათგანს დაუდასტურდა დაავადება ოჯახის წევრის 

დიაგნოზირების შემდეგ.  „გენის სექვენსირების“ ტექნოლოგიის 

მზარდი გამოყენების გამო სავარუდოა, რომ რამდენიმე წელში 

უფრო მეტი ადამიანი იქნება დიაგნოზირებული მოცემული 

დაავადებით. 

სამედიცინო ასპექტები 

ეპილეფსია 
GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომის მქონე ბავშვების 

უმეტესობას აღენიშნება ეპილეფსია, რომლის ტიპი და სიმძიმე 

განსხვავებულია. ზოგიერთ ბავშვს აღენიშნება მძიმე ფორმის 

ეპილეფსია, როცა გულყრები იწვევენ განვითარების შეფერხებას 

და გაუარესებასაც კი (CSWS - განგრძობითი პიკი და ტალღები 

ნელი ძილის ფაზის დროს). ეპილეფსიური გულყრები 

შესაძლებელია რთული სამართავი იყოს წამლებით. ზოგიერთი 

ბავშვი დიაგნოზირებულია ეპილეფსიის ფორმით, რომელიც 

ძირითადად გავლენას მათ მეტყველების განვითარებაზე 

ახდენს (LKS - ლანდაუ-კლეფნერის სინდრომი). სხვა ბავშვებს 

შესაძლოა ჰქონდეთ ეპილეფსიის მსუბუქი ფორმა, როდესაც 

ეპილეფსიური გულყრა არ ახდენს გავლენას მათ 

განვითარებაზე და შეტევები სპონტანურად წყდება გვიან 

ბავშვობასა ან მოზრდილობაში (BECTS -კეთილთვისებიანი 

ეპილეფსია ცენტროტემპორალური პიკებით). თავის ტვინის 

მრტ კვლევა ნორმალურია ბავშვების უმეტესობაში, თუმცა 

ზოგიერთ ბავშვთან შესაძლოა აღინიშნოს გარკვეული 

დარრვევები. 

 
მართვის რეკომენდაციები 

GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომის მქონე ბავშვები 

რეგულარულად უნდა იყვნენ ზოგადი პედიატრის 

მეთვალყურეობის ქვეშ, რომელიც მოახდენს განვითარებისა და 

ქცევის მონიტორინგს, რათა უზრუნველყოს პაციენტისთვის 

საუკეთესო დახმარება, რაც მოიცავს ფიზიოთერაპიას, 

ოკუპაციურ თერაპიას, მეტყველების თერაპიასა და ქცევით 

თერაპიას. ეპილეფსიის მკურნალობისა და შეფასებისთვის 

მნიშვნელოვანია პედიატრ ეპილეფტოლოგის ჩართულობა. 

ასევე, ბავშვის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს კომუნიკაციას. 

განვითარება და ქცევა 

◼ ზრდა 
GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომის მქონე ბავშვების 

ზრდა ძირითადად ნორმალურია. მიუხედავად ამისა, ბავშვების 

გარკვეულ რაოდენობაში აღინიშნება კვებითი სირთულეები 

და/ან ტანდაბლობა. 

◼ ჯდომა, მოძრაობა და სიარული 
GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომის მქონე ბავშვების 

უმეტესობას აღენიშნება მოტორული განვითარების შეფერხება. 

ზოგიერთი ბავშვი ვერ სწავლობს როგორ დაჯდეს ან იაროს 

დამოუკიდებლად. 

◼ მეტყველება 
მეტყველების შეფერხება წარმაოდგენს GRIN2A-სთან 

დაკავშირებული სინდრომის ხშირ ნიშანს. ზოგიერთი ბავშვი 

ვერ მეტყველებს და შეუძ₾ია მხოლოდ რამდენიმე სიტყვის 

გამოყენება. ზოგიერთ ბავშვში შეფერხება შესაძლოა კავშირში 

იყოს ეპილეფსიასთან. ბავშვებს შესაძლოა უჭირდეთ ენის 

გაგება, სიტყვების ფორმირება (მეტყველების დისპრაქსია) ან 

სიტყვების წარმოთქმა (დისართრია). 

◼ დასწავლა 
GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომის მქონე თითქმის 

ყველა ბავშვს აღენიშნება გარკვეული ხარისხის გონებრივი 

უნარშეზღუდულობა ან დასწავლის სირთულე, თუმცა სიმძიმე 

განსხვავებულია. მაგალითად, ზოგიერთი დაავადებული 

ბავშვის მშობელს ასევე აღენიშნება მსუბუქად გამოხატული 

დასწავლის სირთულე. აღმოჩნდა, რომ ასეთი მშობლები იყვნენ 

დაზიანებული GRIN2A გენის მატარებლები, რაც ბავშვის 

დიაგნოზირების შემდეგ დადგინდა. გონებრივი 

უნარშეზღუდულობა შესაძლოა მძიმედაც იყოს გამოხატული. 

◼ ქცევა 
 GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომის მქონე ბავშვებში 

ხშირია ქცევითი პრობლემები. ქცევითი პრობლემების ტიპი არ 

არის ყოველთვის ზუსტად განსაზღვრული სამედიცინო 

ლიტერატურაში. ბავშვებს შესაძლოა ჰქონდეთ აუტიზმი ან 

აუტური სპექტრის ნიშნები, კონცენტრაციის პრობლემები, 

თვითდაზიანებითი და/ან აგრესიული ქცევა. 

GRIN2A გენთან დაკავშირებული სინდრომის მახასიათებლები: 

◼ ეპილეფსია 
◼ განვითარების შეფერხება და/ან გონებრივი უნარშეზღუდულობა 

◼ ქცევითი პრობლემები ხშირია GRIN2A-თან 

დაკავშირებული სინდრომის მქონე ბავშვების დიდ ნაწილში 

აღნიშნულ გზამკვლევში მოცემულია მეტი ინფორმაცია ამ 

და სხვა მახასიათებლების შესახებ. 

წყაროები და რეფერენსები: აღნიშნულ გზამკვლევში წარმოდგენილი ინფორმაცია ეყრდნობა სამედიცინო ლიტერატურაში 

მოყვანილ ინფორმაციას GRIN2A-სთან დაკავშირებული სინდრომის შესახებ. გამოყენებული სტატიები: Endele 2010; Reutlinger 2010; 

Hamdan 2011; Tarabeux 2011; Carvill 2012; Lemke 2012; Lesca 2012; de Ligt 2012; DeVries 2013; Dimassi 2013; Tsai 2013; Yuan 2013; Conroy 2014; 

Dyment 2014; Pierson 2014; Venkateswaran 2014; Allen 2015; Bramswig 2015; Turner 2015. მოყვანილია პირველი ავტორის გვარი და 

გამოქვეყნების თარიღი, რათა შეძლოთ აბსტრატის ან სტატიის სრული ვერსიის მოძიება ინტერნეტში PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). აღნიშნული გზამკვლევის წერის დროს უმეტესად გამოყენებული იყო სტატიების სრული ვერსიები, 

თუმცა რიგ შემთხვევებში წვდომადი იყო მხოლოდ აბსტრაქტები. 
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