
 

 
 

საინფორმაციო მხარდაჭერა 
 

 

Rare Chromosome Disorder Support Group, 
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, UK 
Tel: +44(0)1883 723356 
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

 

ვებგვერდები, Facebook ჯგუფები და სხვა ლინკები: 
https://www.facebook.com/pg/MED13L-SYNDROME- 

1677270665898160/about/ 

https://www.simonsvipconnect.org/what-we-study/ single-
genes.html?id=557 
არ არის სპეციფიურად MED13L შესახებ, თუმცა MED13L აქვს საკუთარი ვებ-
გვერდი, რომელიც ასევე შეიცავს პაციენტების ისტორიებს. 

https://www.facebook.com/groups/MED13L/?ref=br_rs 

 
იშვიათი ქრომოსომული დარღვევების მხარდამჭერთა ჯგუფი   საქველმოქმედო ნომერი 1110661, 

რეგისტრირებულია ინგლისში და უელსში                                                  კომპანიის ნომერი 5460413 

 

 
MED13L სინდრომი 

 
 
 
 

 
rarechromo.org 

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 დპქტორ როდა აკილაპამ (Rhoda Akilapa, North West 

Thames Regional Genetics Service, London NW University Healthcare NHS 

Trust, UK). 2019 Version 1 (CA).  

ქართული თარგმანი განხორციელებულია Unique მოხალისეობრივი 

პროექტის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსტიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის 

დეპარტამენტის ბაზაზე. მთარგმნელობითი ჯგუფი: პროფ. თ. ტყემალაძე, 

ასოც. პროფ. ნინო ფირცხელანი, ასოც. პროფ. ქეთევან კანკავა, ნანა გოგია 

(თსსუ-ის სტუდენტი), ემერიტ. პროფ. ე. აბზიანიძე. 

საავტორო უფლებები © Unique 2019 

ოჯახები ამბობენ… 
 

 ‘’ჩემი ვაჟი აქტიური და თავგადასავლების მოყვარული პატარა 

ბიჭია. მისი მთავარი დაბრკოლება სუნთქვითი პრობლემაა, 

რომელიც ხელს უშლის აკეთოს ის რაც სურს. ის ჩვულებრივ 

სკოლაში დადის და საჭიროებს დახმარებას სწავლის დროს. 

შემიძლია ვთქვა, რომ ის ითვისებს უფრო სწრაფად ვიდრე მისი 

ზოგიერთი კლასელი, თუმცა  უჭირს სიტყვების გამოთქმა.“ 

„ის ძალიან კომუნიკაბელურია და ბევრი მეგობარი ჰყავს.’’ 

რატომ მოხდა ეს? 
ბევრ ოჯახში MED13L გენის დაზიანება მოულოდნელად 

ხდება (დე ნოვო). ჩვენ თითოეული გენის ორი ასლი გაგვაჩნია, 

რომლის ერთ ასლს მემკვიდრულად ვიღებთ დედისგან, ხოლო 

მეორეს - მამისგან. ჩასახვისას მშობელი გადასცემს ბავშვს 

გენეტიკურ მასალას სპერმატოზოიდის და კვერცხუჯრედის 

საშუალებით, რის შედეგადაც ბავშვი ყალიბდება. ინფორმაციის 

გადაცემის ბიოლოგიური მექანიზმი არაა სრულყოფილი და 

იშვიათად შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს გენეტიკური 

კოდის შემთხვევით ცვლილებებს ბავშვებში, რომელიც მათი 

მშობლების დნმ-ში არ არის ნანახი. ამგვარი ცვლილებები 

ბუნებრივად სხვა ორგანიზმებშიც ხდება და არ არის 

განპირობებული თქვენი ცხოვრების წესით ან თქვენი ქცევით. 

ზოგიერთ დაავადებულ ადამიანს აქვს ამ გენის მომცველი 

დელეცია მე-12 ქრომოსომაზე, და ასეთ ადამიანებს გენის 

მხოლოდ ერთი ასლი გააჩნიათ ორის ნაცვლად. 

მშობლებისგან MED13L სინდრომის მემკვიდრულად მიღება 

უჩვეულოა, თუმცა აღწერილია შემთხვევები, როდესაც 

მშობელს შვილისთვის MED13L გენის ზედმეტი ასლი 

გადაუცია. როგორც ჩანს,  MED13L გენის ნაწილობრივი  ან 

სრული დუპლიკაციები დაავადების უფრო იოლ ფორმას 

იწვევს. აღწერილია რამდენიმე შემთხვევა, სადაც ოჯახში 

ერთზე მეტ ბავშვს ჰქონდა MED13L სინდრომი და ორივე 

მშობელი ჯანმრთელი იყო. ამგვარ ფენომენს გონადური 

მოზაიციზმი ეწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ არცერთ 

მშობელს არა აქვს MED13L დაზიანებული გენი, ერთ-ერთი 

მშობლის ზოგიერთი კვერცხუჯრედი ან სპერმატოზოიდი 

შეცვლილ MED13L გენს შეიცავს. სწორედ ეს განაპირობებს და-

ძმებში ერთი და იგივე დაავადების არსებობას. ამგვარი 

მოვლენის წარმოქმნის ალბათობა ძალიან დაბალია და 

დაახლოებით 1-2% შეადგენს. 

შეიძლება ისევ განმეორდეს? 
ალბათობა იმისა, რომ შემდგომ შვილსაც ჰქონდეს MED13L 

სინდრომი, დამოკიდებულია მშობლების გენეტიკურ კოდზე. 

როდესაც მშობლები არ ატარებენ MED13L გენის მუტაციას,  

შემდგომი დაავადებული შვილის ყოლის ალბათობა ძალიან 

დაბალია. თუ მშობლების გენეტიკური ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ ერთ-ერთი მშობელი იგივე ვარიანტის მატარებელია, 

განმეორების შანსი გაცილებით მაღალია. ყოველი ოჯახის 

მდგომარეობა განსხვავებულია და აღნიშნულთან 

დაკავშირებით სპეციფიკურ რჩევას კლინიკური 

გენეტიკოსისგან მიიღებთ. 

mailto:info@rarechromo.org
http://www.rarechromo.org/
http://www.facebook.com/pg/MED13L-SYNDROME-
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რა არის  MED13L 

სინდრომი? 
MED13L სინდრომი უკვე 

ცნობილი დარღვევაა, რომელსაც 

ახასიათებს განვითარების და 

მეტყველების მნიშვნელოვანი 

შეფერხება და დამახასიათებელი 

სახის ნაკვთები. სხვა 

მახასიათებლები შესაძლოა 

მოიცავდეს გულის პრობლემებს, 

კვების სირთულეებს და 

დამატებით სამედიცინო 

პრობლემებს. 

 

რა იწვევს MED13L სინდრომს? 
MED13L გენი მე-12 ქრომოსომის გრძელ მხარზე,  12q24.21 

ლოკუსში მდებარეობს. იგი პირველად გულის მანკის მქონე 

ბავშვებში აღმოაჩინეს, ხოლო შემდგომში  მისი მნიშვნელობა 

გულის და თავის ტვინის განვითარებაში დადასტურდა. 

დროთა განმავლობაში ნათელი გახდა, რომ გულის მანკი 

გვხვდება მხოლოდ  MED13L სინდრომის მქონე ბავშვების 

გარკვეულ ნაწილში. 

სამედიცინო ასპექტები 

◼ გულის პრობლემები 
ამ სინდრომის მქონე პირველი 15 ბავშვის გამოვლენა მოხდა 

Deciphering Developmental Disorders (DDD) პროექტის 

ფარგლებში. მათგან 4/15 დაიბადა გულის სტრუქტურული 

პრობლემებით, რომელიც მოიცავდა: წინაგულთაშუა ძგიდის 

დეფექტს (ხვრელი გულის ზედა ორ საკანს შორის), 

პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტს (ხვრელი გულის ქვედა ორ 

საკანს შორის), ფილტვის არტერიის სტენოზს (სისხლძარღვის 

შევიწროვება, რომელიც ატარებს სისხლს გულიდან 

ფილტვებისკენ), მუდმივ არტერიულ სადინარს (მილის 

დახურვის უკმარისობა, რომელიც სისხლს ატარებს აორტასა 

და ფილტვის არტერიას შორის მუცლადყოფნის პერიოდში) და 

ფალოს ტეტრადას. ლიტერატურაში აღწერილი გულის სხვა 

ანომალიები მოიცავს დიდი არტერიების ტრანსპოზიციას და 

ანომალურ ფილტვის ვენურ დრენაჟს. 

◼ თავის ტვინის ანომალიები 
პირველი ათი ბავშვიდან, რომელთაც თავის ტვინის მრტ 

გადაუღეს, ექვსში სტრუქტურული ცვლილებები იქნა ნანახი. 

ცვლილებები განსხვავებული იყო და მოიცავდა ფოკალურ 

კორტიკალურ დისპლაზიას, კორძიანი სხეულის აგენეზიას და 

კომუნიკაციურ ჰიდროცეფალიას. 

◼ ორთოპედიული პრობლემები 
წინასწარი მონაცემებით, დაავადებულთა ნახევარს 

აღენიშნებოდა სხვადასხვა ტიპის ორთოპედიული 

პრობლემები, რომელიც ძირითადად ქვედა კიდურებს 

მოიცავდა, მათ შორის: თანდაყოლილი ტერფმრუდობა, 

შიგნით შებრუნებული ტერფები და ფეხის დიდი ცერა 

თითები. რიგ შემთხვევებში აღწერილია ბარძაყის ძვლების 

დისპლაზია. 

◼ მხედველობის დაქვეითება 
დაავადებულთა დაახლოებით მესამედს (27%) აქვს თვალის ან 

მხედველობის დარღვევები, მათ შორის: დუანის ანომალია 

(სიელმის ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც ახასიათებს თვალების 

მოძრაობის პრობლემა), ჰიპერმეტროპიული ასტიგმატიზმი 

(რქოვანას ან ბროლის დეფექტი, რომელიც იწვევს სინათლის 

სხივის გარდატეხას ბადურის უკან, რაც არღვევს 

მხედველობას), ჰიპერმეტროპია (შორსმხედველობა) და 

ბადურის დისტროფია (თვალის ქრონიკური და პროგრესული 

დაზიანებების სპექტრი, რომელიც გავლენას ახდენს 

მხედველობაზე). 

◼ გულყრები 
დაავადებული ბავშვების 

მეოთხედს (27%) 

უვითარდება გულყრები, 

რომელიც, როგორც წესი 

მკურნალობას კარგად 

ექვემდებარება. 

◼ სხვა ნაკლებად 

გავრცელებული სამედიცინო 

მდგომარეობები 
ნაკლებად გავრცელებული  

მდგომარეობები მოიცავს სქოლიოზს (ხერხემლის გამრუდება), 

სმენის დაქვეითებას (როგორც  ნეირო-სენსორული, ასევე 

გამტარი), საზარდულის თიაქარს, კრიპტორქიდიზმს 

(ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვლები, რომლის 

გამოსასწორებლად ხშირად ქირურგიულ ჩარევას მიმართავენ) და 

მიკროპენისს (უჩვეულოდ პატარა პენისი). ერთი ბავშვის 

შემთხვევაში დაფიქსირდა მწვავე პორტული ჰიპერტენზია. 

განვითარება 
◼ ფიზიკური განვითარება 
მოსალოდნელია განვითარების გარკვეული შეფერხება. 

ზოგიერთი ბავშვი პირველი ნაბიჯების გადადგმას 12 თვის 

ასაკისთვის იწყებს, ხოლო სხვებს ოთხი წლის ასაკშიც არ 

შეუძლიათ სიარული. 

◼ მეტყველება და ლაპარაკი 
მეტყველების და ლაპარაკის მნიშვნელოვანი შეფერხება MED13L 

სინდრომის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია. ზოგიერთმა 

ბავშვმა პირველი სიტყვები 5 წლის შემდეგ წარმოთქვა, ხოლო 

სხვები 9 წლის ასაკშიც კი არავერბალური იყვნენ. რაც უფრო მეტი 

მონაცემი დაგროვდება, მით უფრო მეტი გვეცოდინება 

მეტყველების ასპექტის შესახებ ზრდასრულ ინდივიდებში. 

◼ ქცევა 
ზოგადად, MED13L სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს 

სიამოვნებთ ბევრი ისეთი აქტივობა, რომელიც ასევე უყვართ 

ჯანმრთელ ბავშვებს, როგორებიცაა სათამაშოებით თამაში და 

წიგნების დათვალიერება. ზოგიერთი ბავშვი უკეთ იგებს სხვის 

ნათქვამს, მიუხედავად იმისა, რომ თავად აღენიშნებათ 

მეტყველების სირთულეები. როგორც წესი, MED13L სინდრომს 

არ ახასიათებს მნიშვნელოვნად გამოხატული ქცევითი 

დარღვევები, თუმცა ბავშვების ნაწილს აქვს აუტისტური 

სპექტრის დიაგნოზი. 

MED13L სინდრომის მქონე ადამიანების 

უმეტესობას აღენიშნება: 
◼ განვითარების და მეტყველების მნიშვნელოვანი 

ჩამორჩენა 
◼ დამახასიათებელი სახის ნაკვთები, რაც მოიცავს 

არკისებურ და გადაბმულ წარბებს და 

მაკროგლოსიას (დიდი ენა) 
◼ კვების სირთულეები ახალშობილობის პერიოდში 

უფრო იშვიათი ნიშნებია: 
◼ გულის მანკები 
◼ მიდრეკილებაჭარბი წონისკენ 
◼ პატარა ზომის თავი (მიკროცეფალია) 
◼ გულყრები 
◼ ტვინის ანომალიები მაგნიტურ-რეზონანსულ 

ტომოგრაფიაზე 

◼ გარკვეული ორთოპედიული პრობლემები, რომელიც 

უფრო ხშირად ქვედა კიდურებს აზიანებს 


