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რატომ მოხდა ეს? 
შემთხვევათა უმრავლესობაში გამომწვევი მიზეზი უცნობია და 

ეს უნდა შეფასდეს, როგორც შემთხვევითი მოვლენა, რომელიც 

მოხდა უჯრედის დაყოფის დროს, სპერმატოზოიდის ან 

კვერცხუჯრედის ფორმირების პროცესში. მსგავსი შემთხვევები 

არ არის იშვიათი და მათ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ 

ნებისმიერი წარმომავლობის ბავშვზე, განურჩევლად 

გარემოებებისა. ასევე, მსგავსი ცვლილებები ბუნებრივად სხვა 

ორგანიზმებშიც ხდება. შესაბამისად, არ არსებობს მიზეზი 

რომლითაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თქვენი ცხოვრების 

წესს ან ნებისმიერ ქმედებას შეეძლო გამოეწვია ზემოაღნიშნული. 

შეიძლება თუ არა განმეორდეს? 
პალისტერ-კილიანის სინდრომი (PKS) მხოლოდ იზოლირებული 

შემთხვევების სახით გვხვდება. შესაბამისად, განმეორებითი 

ორსულობის შემთხვევაში, პაციენტის მშობლების და ოჯახის 

სხვა წევრებისთვის დაავადების განმეორების რისკი 

იგივენაირია, როგორც ზოგადი პოპულაციური რისკი. 

PKS დიაგნოზირება ორსულობის დროს 
როგორც წესი, ორსულობის პერიოდი გართულებების გარეშე 

მიმდინარეობს, თუმცა რიგ შემთხვევებში, PKS-ს მქონე ნაყოფის 

ულტრაბგერით გამოკვლევაზე შეიძლება ინახოს საყურადღებო 

ცვლილებები. ზოგიერთ შემთხვევაში აღინიშნება უჩვეულოდ 

დიდი რაოდენობით ამნიონური სითხე (პოლიჰიდრამნიონი). 

დიაგნოზის დასასმელად აუცილებელია ნაყოფის ქრომოსომების 

ანალიზი. ამნიოცენტეზი გვაძლევს საშუალებას, გამოვიკვლიოთ 

ამნიონურ სითხეში არსებული ნაყოფის უჯრედები. აღნიშნული 

კვლევა საკმაოდ ზუსტია, თუმცა მოზაიკური დაავადების 

დიაგნოსტიკა სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რადგან 

მეზობელ უჯრედთა პოპულაციები განსხვავებული 

ქრომოსომული ნაკრებით არის წარმოდგენილი. გარდა ამისა, 

მსუბუქი შემთხვევების განსხვავება მძიმე შემთხვევებისგან 

შეუძლებელია მხოლოდ ქრომოსომებზე დაკვირვებით. 

რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ? 
დიაგნოზის დასმის შემდეგ, თქვენი ნაყოფის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა იქნება რეგულარული მეთვალყურეობის ქვეშ. 

სამწუხაროდ, 12p მოზაიკური ტეტრასომიის მტარებელი 

ორსულობების ნაწილი მკვდრადშობადობით სრულდება. ასევე 

მოსალოდნელია ნაადრევი მშობიარობა, რომლის შედეგადაც 

ახალშობილს შესაძლოა დასჭირდეს მნიშვნელოვანი დახმარება. 

ახალშობილთა ნაწილი თავს ართმევს ამ მდგომარეობას, 

ნაწილი კი, სამწუხაროდ, ვერ უმკლავდება. 

PKS დიაგნოზირება დაბადების შემდეგ 
ჩვეულებრივ, PKS-ის დიაგნოსტირება ხდება მას შემდეგ, რაც 

გამოვლინდება თანდაყოლილი დეფექტები, გარეგნული ნიშნები 

ან განვითარების მაჩვენებლები. შემთხვევათა უმეტესობაში 

სისხლის ნიმუშზე ჩატარებული ქრომოსომული ანალიზი 

ცვლილებების გარეშეა, თუ ნიმუში დაბადებიდან ძალიან 

მალევე არ იყო აღებული. კანის ან პირის ღრუს ქსოვილები 12p 

ქრომოსომის ხილვადობას უფრო ხანგრძლივად ინარჩუნებენ. ეს 

ყველაფერი ნიშნავს, რომ დიაგნოზის დასასმელად შესაძლოა 

თვეები ან წლები იყოს საჭირო. 

Unique მოხსენიებული აქვს გარე წყაროები და ვებ გევრდები, რათა დაეხმაროს 

ოჯახებს მოიძიონ ინფორმაცია და მხარდაჭერა. აღნიშნული არ ნიშნავს, რომ 

ჩვენ ვეთანხმებით ან გაგავაჩნია რაიმე ვალდებულება აღნიშნული 

ინფორმაციის მიმართ. 

Unique დაგეხმარებათ დამატებითი ინფორმაციის მოძიებაში. ჩვენ შეგვიძლია 

ვუპასუხოთ ინდივიდუალურ შეკითხვებს და გაგვაჩნია უფრო დეტალური 

გზამკვლევი პალისტერ-კიიანის სინდრომის შესახებ. 

აღნიშნული გზამკვლევი არ ანაცვლებს პირად სამედიცინო რჩევას. ოჯახებმა 

უნდა გაიარონ კონსულტაცია კვალიფიციურ კლინიცისტთან გენეტიკური 

დიაგნოზის, მართვის და ჯანმრთელობის ასპექტებთან დაკავშირებით. 

აღნიშნულ გზამკვლევში მოწოდებული ინფორმაცია მაქსიმალურად 

კორექტულია გამოქვეყნების დროს და ამოწერილია სრული ტექსტიდან, 

რომელიც შეადგინა დოქტორ მიშელ ვეკემანსმა (გენეტიკის დეპარტამენტი, 

ნეკერის ბავშვთა ჰისპიტალი, პარიზი, საფრანგეთი) 2004 და პროფ. მაჯ 

ჰულტენმა (სამედიცინო გენეტიკის პროფესორი, ვაკვკის უნივერსიტეტი, 

გაერთიანებული სამეფო), Unique-ის მთავარი სამედიცინო მრჩეველი, 2005 

ქართული თარგმანი განხორციელებულია Unique მოხალისეობრივი პროექტის 

ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტიტეტის 

მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ბაზაზე. 

მთარგმნელობითი ჯგუფი: პროფ. თინათინ ტყემალაძე, ასოც. პროფ. ქეთევან 

კანკავა, ელენე შავგულიძე (თსსუ-ის სტუდენტი), ემერიტ. პროფ. ელენე 

აბზიანიძე 

საავტორო უფლებები © Unique 2005 
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■ ზრდა 
დაბადებისას ბავშვები ჩვეულებრივ ნორმალური ან დიდი ზომის 

არიან, თუმცა ზრდასრულები სიმაღლით არ გამოირჩევიან. 

■ დასწავლა 
ბავშვების უმეტესობას დასჭირდება დახმარება დასწავლის პროცესში. 

შესაძლებლობათა დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა და მისი 

პროგნოზირება დაბადებამდე შეუძლებელია, თუმცა ნათელი გახდება 

ბავშვის ეტაპობრივ განვითარებასთან ერთად. დღემდე არსებული 

ინფორმაციის მიხედვით, ბავშვების უმეტესობა ძალიან მნიშვნელოვან 

მხარდაჭერას საჭიროებს. 

■ მეტყველება 
მეტყველება გვიან ვითარდება. თავდაპირველად ბავშვები 

კომუნიკაციას ხმოვანი სიგნალების, ჟესტების და მინიშნებების 

დახმარებით ამყარებენ, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში მათ 

სჭირდებათ დამხმარე საკომუნიკაციო მოწყობილობა, რათა თავიანთი 

მოთხოვნილებები და სურვილები წარმატებით შეატყობინონ 

ირგვლივ მყოფთ. რიგ შემთხვევებში ბავშვმა შეიძლება შეძლოს 

მოკლე ფრაზებით მეტყველება, თუმცა ეს ყველა შემთხვევაში არ 

ხდება. 

■ ქცევა 
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ბავშვების უმეტესობა ძალიან 

მშვიდია. ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ სოციალურია და აქვთ 

სასიამოვნო და გაწონასწორებული ხასიათი, სხვებს კი განმარტოებით 

ყოფნა ურჩევნიათ და არ სიამოვნებთ ხელით შეხება. ზრდასრულ  

ბავშვებში შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერი სახის ქცევასთან 

დაკავშირებული პრობლემები, განსაკუთრებით იმ ბავშვებში, 

რომელთაც უფრო კარგად აქვთ განვითარებული კოგნიტური და 

კომუნიკაციის უნარები. 

■ ჯდომა და მოძრაობა 
როგორც წესი, ბავშვები მოძრაობას, გადაბრუნებას და ჯდომას 

მოგვიანებით იწყებენ. დაგვიანების დიაპაზონი საკმაოდ დიდია, 

სიარულის დაწყების ასაკი კი 2-დან 6 წლამდე მერყეობს. ჩვეულებრივ, 

ჩვილებს და მცირეწლოვან ბავშვებს გამოხატული აქვთ სხეულის 

მოდუნებული მდგომარეობა და შესაძლოა დასჭირდეთ დამხმარე 

ფეხსაცმელი, არტახი, ვერტიკალიზაციის დაფა (ე.წ. სტენდერი) და 

ორთოპედიული დამხმარე მოწყობილობები (სამარჯვი). ყველა 

მათგანს, ჯდომისა და სიარულის შესაძლებლობის  მიუხედავად, 

შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. 

 
 
 
 
 
 
 

■ დიაფრაგმის თიაქარი 
თუ მუცლის ღრუს და გულ-მკერდის სივრცის გამყოფ კუნთში არის 

ხვრელი, გულ-მკერდის ღრუში შესაძლოა განვითარდეს ნაწლავების 

ნაწილი და საგრძნობლად შეამციროს ფილტვების ზრდისთვის 

განკუთვნილი სივრცე. ადრეული ქირურგიული ჩარევა და ნაწლავების 

მუცლის ღრუში დაბრუნება შევიწროვებულ ფილტვებს მისცემს 

გაზრდის საშუალებას, თუმცა სრულყოფილი ზომის მიღწევა ხშირ 

შემთხვევაში შეუძლებელია. 

■ გულყრები 
გულყრები საკმაოდ ხშირია და შესაძლოა ადრეულ ბავშვობაში იჩინოს 

თავი ან სრულიად არ გამოვლინდეს სქესობრივი მომწიფების 

პერიოდამდე. როგორც წესი, გულყრები კარგად კონტროლდება 

მედიკამენტების საშუალებით. 

■ გული 
ყველა ახალშობილს ჩაუტარდება გულის სრული გამოკვლევა. PKS-ს 

მქონე ახალშობილთა მეოთხედს აღენიშნება გულის პრობლემები, მათ 

შორის ყველაზე ხშირად გვხვდება პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი 

(ნაპრალი მარჯვენა და მარცხენა გულის გამდევნ საკანთა გამყოფ 

კუნთოვან კედელში) ან წინაგულთა შუა ძგიდის დეფექტი (ნაპრალი 

მარჯვენა და მარცხენა შემკრებ საკანთა გამყოფ კუნთოვან კედელში). 

ზემოაღნიშნული ნაპრალების ნაწილი დროთა განმავლობაში 

ბუნებრივად იხურება, თუმცა დიდი ზომის დაზიანებებს შესაძლოა 

ქირურგიული ჩარევა დასჭირდეს. 

■ სასქესო ორგანოები 
ხშირია სასქესო ორგანოების მცირედი პათოლოგიები. გოგონებში 

სწორი ნაწლავი და საშო შესაძლოა უჩვეულოდ ახლოს იყოს 

ერთმანეთთან განთავსებული, ხოლო ბიჭებში აღინიშნოს 

გენიტალიების მომცრო ზომა და ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი. 

შესაძლოა საჭირო გახდეს ოპერაციული ჩარევა, რათა მოხდეს 

სათესლეების სათანადო ჩამოტანა და დაფიქსირება

ნორმალური უჯრედის ხაზი 

ორი მე-12 ქრომოსომით 

     ნორმალური უჯრედის ხაზი  

    12p იზოქრომოსომით 

 

■ სმენა 
სმენის დაკარგვა არცთუ ისე იშვიათია. ზოგიერთ ბავშვს 

აღენიშნება სმენის დროებითი დაქვეითება, რომელიც 

ექსუდაციური ოტიტის („წებოვანი“ ყურის) სახელით არის 

ცნობილი და ექვემდებარება შემსუბუქებას დაფის აპკში მილის 

ჩადგმის საშუალებით. ბევრ ბავშვს აღენიშნება მუდმივი სმენის 

დაკარგვა და სჭირდებათ სმენის აპარატი. 

■ მხედველობა 

PKS-ს მქონე ბავშვებს ჩაუტარდებათ მხედველობის სრული 

გამოკვლევა, რადგან მხედველობის დარღვევები ხშირია. 

განვითარება 

პალისტერ-კილიანის სინდრომი (PKS) არის იშვიათი 

ქრომოსომული დარღვევა.  გენები, რომლებიც აკოდირებენ 

ორგანიზმის სწორი განვითარების და ფუნქციონირებისთვის 

საჭირო ინფორმაციას, მოთავსებულია ქრომოსომებში. 

ჩვეულებრივ, უჯრედში 46 ქრომოსომაა, რომლებიც 23 წყვილად 

არის წარმოდგენილი. ქრომოსომები დანომრილია 1-დან 22-მდე 

და დალაგებულია მათი ზომის მიხედვით უდიდესიდან 

უმცირესისკენ. უკანასკნელი 23-ე წყვილი - სასქესო 

ქრომოსომებია. თითოეულ ქრომოსომას აქვს მოკლე მხარი (‘p’ - 

ფრანგ. petit) და გრძელი მხარი (‘q’). 
PKS-ს მქონე ადამიანებს უჯრედების ორი განსხვავებული ხაზი 

აქვთ. ერთ ხაზში მათ აქვთ მცირე ზომის 47-ე ქრომოსომა, 

რომელსაც იზოქრომოსომა ჰქვია და შედგება მე-12 ქრომოსომის 

მოკლე (p) მხრის ორი ასლისაგან. უჯრედების მეორე ხაზში კი, 

ქრომოსომათა ნორმალური რაოდენობაა, 46. ამგვარ 

ქრომოსომულ ნაკრებს მოზაიკური ტეტრასომია 12pეწოდება. 

PKS-ს იწვევს 47-ე ქრომოსომაზე არსებული გენები. თუმცა, 

დაავადების გამოვლინების სიმძიმე შეიძლება უკიდურესად 

განსხვავდებოდეს. ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუსწავლელი 

მიზეზების გამო, ზოგიერთ 12p ტეტრასომიის მქონე ადამიანს არ 

აქვს PKS-თვის დამახასიათებელი გამოვლინებები. 

PKS-ს ძირითადი მახასიათებლები 

 კუნთთა დაქვეითებული ტონუსი (ჰიპოტონია) ბავშვებში 

 განვითარების შეფრხება 

 დასწავლის სირთულეები 

 დაგვიანებული მეტყველება ან არარსებული მეტყველება 

 დამახასიათებელი გარეგნობა ჩვილებსა და ბავშვებში - 

მაღალი, მომრგვალებული შუბლი, ერთმანეთს დაშორებული 

თვალები და განიერი პირი თხელი ზედა ტუჩით 

 მეჩხერი თმა ან უთმო ადგილები საფეთქლების მიდამოში, 

რომელიც 5 წლის ასაკისთვის ივსება თმით. ასევე, თხელი ან 

მეჩხერი წარბები 

 მუქი ან ღია ფერის ზოლები ან ლაქები კანზე, რაც შესაძლოა 

დაბადებისთანავე იყოს გამოხატული ან მოგვიანებით 

განვითარდეს 

როგორ მოხდა ეს? 
კვერცხუჯრედის და სპერმატოზოიდის ფორმირების პროცესში, 

ქრომოსომული წყვილები ერთმანეთს შორდება, რათა თითოეულმა 

უჯრედმა მიიღოს 23 ცალი ქრომოსომა. საკმაოდ ხშირი შეცდომა 

სწორედ ქრომოსომების წარუმატებელი განცალკევებაა 

(დაუცილებლობა), რის გამოც უჯრედი იღებს ზედმეტ მე-12 

ქრომოსომას. შემდეგ კი ჩვეულებრივი გრძივი დაყოფის ნაცვლად მე-

12 ქრომოსომის ცენტრომერის ჰორიზონტალურად გაყოფისას 

ვითარდება12p ქრომოსომა. გრძელი მხარი ქრება და მოზაიციზმი 

ჩასახვიდან მალევე წარმოიშვება, როდესაც ერთი უჯრედული 

ხაზიდან იზოქრომოსომა დაიკარგება. 

რა არის პალისტერ-კილიანის სინდრომი? 

12p  12p 

 

       

12q  12q 

 

 

 

სამედიცინო ასპექტები 

 


