
 

ოჯახები ამბობენ … 

... იმის ნახვა, თუ როგორ გაიზარდა და გადააჭარბა ყველა 
მოლოდინს, მეხმარება გავაანალიზო მისი ძალა და 

პოტენციალი - ასაკი 18. 
 

... მზრუნველი, მოსიყვარულე ახალგაზრდა ქალი, 

ყურადღებიანი ძალიან ბევრ ასპექტში - ასაკი 19. 

... შემდგარი მწერალი, მას დაწერილი აქვს ლექსები და 

ხუთთავიანი ნოველა - ასაკი 20. 
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იშვიათი ქრომოსომული დარღვევების მხარდამჭერთა ჯგუფი   საქველმოქმედო ნომერი 1110661,  

რეგისტრირებულია ინგლისში და უელსში,                                          კომპანიის ნომერი 5460413 

Unique დაგეხმარებათ დამატებითი ინფორმაციის მოძიებაში. ჩვენ შეგვიძლია ვუპასუხოთ 

ინდივიდუალურ შეკითხვებს და გაგვაჩნია უფრო დეტალური გზამკვლევი X 

ტეტრასომიის 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 რაულ რუმანმა (პედიატრიული 

ენდოკრინოლოგი, ანტვერპის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი) და Unique-ს მთავარმა 

სამედიცინო მრეველმა, 2004 

ქართული თარგმანი განხორციელებულია Unique მოხალისეობრივი პროექტის 

ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტიტეტის მოლეკულური და 

სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ბაზაზე. მთარგმნელობითი ჯგუფი: პროფ. თ. 

ტყემალაძე, ექ. მარიკა სულაშვილი, ლევან ალავიძე (თსსუ-ის სტუდენტი), ემერიტ. პროფ. 

ე. აბზიანიძე. 

საავტორო უფლებები © Unique 2004/1 

 რატომ? 
ტეტრა X-ის მქონე გოგონათა უმეტესობას 3 X ქრომოსომა 

დედისაგან აქვთ მიღებული, ხოლო ერთი X ქრომოსომა - 

მამისგან. როდესაც დედის კვერცხუჯრედი ფორმირდება, 

წყვილი ქრომოსომები ერთმანეთს შორდება და ყოველი 

კვერცხუჯრედი 23 ქრომოსომას შეიცავს, მათგან ერთი X 

ქრომოსომაა. როდესაც უჯრედის გაყოფის  პროცესში 

ხდება შეცდომა, შეიძლება ორი X ქრომოსომა დარჩეს ერთ-

ერთ შვილეულ უჯრედში. თუკი იგივე შეცდომა 

განმეორდება უჯრედის შემდეგი გაყოფის პროცესში, 

მიღებულ კვერცხუჯრედს ექნება სამი  X ქრომოსომა. 

შემდგომში, როდესაც არსებული კვერცხუჯრედი 

განაყოფიერდება ერთი X ქრომოსომის მატარებელი 

სპერმატოზოიდით,განაყოფიერებული კვერცხუჯრედიდან 

განვითარდება ტეტრა X ახალშობილი ოთხი X 

ქრომოსომით. ძალიან იშვიათად, ტეტრა X ჩამოყალიბების 

პროცესში შეიძლება სხვა პროცესი იყოს ჩართული, 

როგორიცაა X ქრომოსომის არასწორი დაცილება უჯრედის 

გაყოფისას ჩასახვის შემდეგ. 

შეიძლება ისევ განმეორდეს? 
X ტეტრასომია უკიდურესად იშვიათი მოვლენააა და 

სამედიცინო ლიტერატურში არ მოიძებნება მონაცემები იმ 

ოჯახების შესახებ, რომელთაც ჰყავდათ ორი გოგონა X 

ტეტრასომიით ანდა სხვა სასქესო ქრომოსომის მომცველი 

დარღვევით, როგორიცაა მაგალითად X ტრისომია (ერთით 

ზედმეტი X ქრომოსომის არსებობა). თუმცა, X 

ტეტრასომიის მქონე ქალებს აქვთ მომატებული რისკი 

ეყოლოთ ქრომოსომული დარღვევის მქონე შვილი. 

კონსულტაცია გენეტიკოსთან ან კონსულტანტ-

გენეტიკოსთან დაგეხმარებათ უკეთ გაერკვეთ თქვენს 

მდგომარეობაში. 

პრენატალური დიაგნოსტიკა 
ორსულობების უმეტესობა ნორმალურად მიმდინარეობს 

და ამიტომ X ტეტრასომიის გამოვლენა იშვიათად ხდება 

დაბადებამდე. თუმცა, რიგ შემთხვევებში აღინიშნება 

ნიშნები, რის გამოც შეიძლება საჭირო გახდეს 

ქრომოსომების ანალიზი. ზოგიერთი ბავშვი საშვილოსნოში 

ძალიან ნელა იზრდება. ქორიონული ხაოს ან ამნიონური 

სითხის ქრომოსომული ანალიზი ცალსახად გვიჩვენებს 

ორი დამატებითი X ქრომოსომის არსებობას. 

შეეძლება ტეტრა X-ის მქონე გოგონას 

დამოუკიდებლად ცხოვრება? 
ბევრი გოგონა ტეტრა X-ით დამოუკიდებლად ცხოვრობს. 

ჩვენი გამოცდილებით ზოგიერთი გოგონა აღწევს სრულ 

დამოუკიდებლობას, ხოლო ზოგიერთს ესაჭიროება 

გარკვეული დახმარება და მხარდაჭერა 

mailto:info@rarechromo.org
http://www.rarechromo.org/
http://www.tetrasomy.com/


  
მიუხედავად იმისა, რომ ტეტრა X-ის მქონე გოგონებს აქვთ 

საერთო ნიშნები, მათი გამოვლენის სპექტრი და სიმძიმე შეიძლება 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს. 

■ მოტორული განვითარება 
გოგონები გვიან სწავლობენ ჯდომას, ხოხვას და სიარულს. 

დამოუკიდებლად სიარულის დაწყების შემდეგ მათი უმეტესობა  

სპორტით, ცეკვით და სხვა ფიზიკური აქტივობებით კავდება, 

თუმცა ზოგიერთი მათგანი მალე იღლება და შეიძლება ჰქონდეთ 

დაბალი გამძლეობა. ზოგიერთ გოგონას აქვს ჩაკეტილი თითის 

სახსრები და უჭირთ მოჭიდება, რამაც შეიძლება გაართულოს 

მათი ყოველდღიური მანუალური აქტივობები. 

■ დასწავლა 
გოგონათა უმეტესობას აქვს გარკვეული დონის დასწავლის 

სირთულეები, თუმცა სიმძიმე შეიძლება მნიშვნელოვნად 

განსხვავდებოდეს. როგორც წესი, აღნიშნული სირთულეები იოლი 

ან საშუალოა და სწავლაში დახმარება ძალიან დადებითად 

მოქმედებს. ზოგიერთ გოგონას ახასიათებს მეტყველების 

სპეციფიური შეფერხება. გოგონების განათლების პროცესში 

უაღრესად დადებითი გავლენა აქვს მშობლების მხარდაჭერას, 

მიღწევადი მიზნების დასახვას და მხარდამჭერი და 

წამახალისებელი გარემოს შექმნას. 

■ მეტყველება 
მეტყველების შეფერხება ხშირია და ცნობილია, რომ ზედმეტი X 

ქრომოსომების არსებობას უარყოფით გავლენა აქვს მეტყველებაზე 

და ყურადღების კონცენტრაციის უნარზე. შესაძლოა გოგონებს არ 

ჰქონდეთ სათანადოდ განვითარებული ვერბალური უნარ-

ჩვევები. როგორც წესი, ვერბალური ინტელექტი უფრო დაბალია 

ვიდრე არა-ვერბალური უნარჩვევები (როგორიცაა ფორმების 

აწყობა და სივრცითი კავშირების აღქმა). 
 

 
 

როგორია პროგნოზი? 
თქვენი გოგონას სამომავლო პროგნოზს ყველაზე კარგად 

პედიატრები შეგიფასებენ, რომლებიც ამოწმებენ მის 

ჯანმრთელობას სიცოცხლის პირველ კვირეებში და თვეებში. 

ტეტრა X-ის მქონე გოგონების და ქალების უმეტესობა 

ჯანმრთელია და აღნიშნული მდგომარეობა მრავალ 

ზრდასრულ ქალს აქვს. 

■ გულის დაავადებები მრავალ 
გოგონას აღენიშნება, თუმცა 
ხშირად უმნიშვნელოა და 
შესაძლოა მკურნალობას არ 

საჭიროებდეს. ხუთიდან ერთ 

გოგონას აქვს გულის უფრო 

რთული პრობლემები და ასეთ 

დროს ქირურგიულ ჩარევას 

უაღრესად კარგი გამოსავალი 

აქვს. 

■ სახსრები. ხშირია ჩაკეტილი ან 
ზედმეტად მობილური დიდი და 

     მცირე ზომის სახსრები. ზოგიერთ გოგონას აქვს თეძოს 
ძვლების დისპლაზია, ტერფმრუდობა და სქოლიოზი. 
ტეტრა X-თან ასოცირებული თითქმის ყველა 
ორთოპედიული პრობლემა განკურნებადია არტაშებით ან 
ქირურგიული ჩარევით 

■ სქესობრივი მომწიფება. ტეტრა X-ის მქონე გოგონათა 

ნახევარს აქვს ნორმალური ციკლი, ხოლო სხვებს შესაძლოა 

ჰქონდეთ არარეგულარული ციკლი და განუვითარებელი ან 

არარსებული საკვერცხეები. სქესობრივი მომწიფების 

სტიმულაციისთვის და ოსტეოპოროზის პრევენციისთვის 

შესაძლოა საჭირო გახდეს ესტროგენით მკურნალობა. 

■ შვილოსნობის უნარი. ტეტრა X-ის მქონე ძალიან ცოტა 

ქალია ცნობილი, ვისაც ჰყოლია შვილი. ამასთანავე, 

არარეგულარული ციკლის და საკვერცხეების პრობლემების 

მქონე ქალებში ნაყოფიერება დაქვეითებულია. ტეტრა X-ის 

მქონე გოგონებისთვის შესაძლოა სასარგებლო იყოს 

კონსულტაციის გავლა გენეტიკოსთან ან კონსულტანტ-

გენეტიკოსთან, თუ ისინი ფიქრობენ ორსულობაზე. 

■ ქცევა.  ზოგიერთ გოგონას აკლია თვითდაჯერებულობა და 
მათზე ძალიან მოქმედებს სტრესი და შფოთვა. მათთვის 
სასარგებლოა სტაბილური, მოსიყვარულე გარემო, რაც 
საშულებას მისცემს ადვილად გადალახონ კომუნიკაციის 
სირთულეები და გარდატეხის ასაკით განპირობებული 
ქცევითი დარღვევები. 

■ ფსიქიატრიული პრობლემები. ზოგიერთ გოგონას აქვს 
აგრესიული და რთული ქცევის ეპიზოდები, ხოლო 
ზოგიერთ მათგანს უვითარდება ფსიქიატრიული 
სიმპტომები. რადგან ისინი ძალიან მგრძნობიარე არიან 
სტრესის მიმართ, მათთვის სასარგებლოა ფსიქიატრის 
დროული კონსულტაცია. “Unique”-ის გამოცდილებით, 
ქცევითი თერაპია და მედიკამენტოზური მკურნალობა 
ეფექტურია. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ტიპიური კარიოტიპი არის 48,XXXX 

სამედიცინო ასპექტები განვითარება 

X ტეტრასომია (ტეტრა X) არის ძალიან იშვიათი 

ქრომოსომული მდგომარეობა, რომლის დროს გოგონებს აქვთ 

ორი ზედმეტი X ქრომოსომა, საერთო ჯამში კი - ოთხი X 

ქრომოსომა. მიუხედავად იმისა, რომ გოგონები ტეტრა X-ით 

გარკვეულწილად ჰგვანან ერთმანეთს, დამატებითი X 

ქრომოსომის ეფექტი შესაძლოა ძალიან განსხვავდებოდეს. 

ზოგიერთ გოგონაში ეს ეფექტები ძნელად შესამჩნევია, ხოლო 

სხვა შემთხვევებში მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს 

პაციენტის ცხოვრებასა და მის ოჯახზე. 

ჩამოთვლილი ნიშნები განსაკუთრებით დამახასიათებელია 

პენტა X-ის მქონე გოგონებში. შესაძლოა, ყველა გოგონას არ 

ჰქონდეს ჩამოთვლილიდან ყველა ან უმეტესი ნიშანი, თუმცა 

უმრავლესობას რამდენიმე ნიშანი მაინც ექნება: 

 მცირედ დაგვიანებული ფიზიკური 

(მოტორული) განვითარება 

 დაგვიანებული მეტყველება 

 დასწავლის სირთულეები, როგორც 

წესი იოლი ან საშუალო 

 საშუალოზე მაღალი სიმაღლე 
ზრდასრულებში 

შესაძლოა ახასიათებდეთ მომატებული 

მგრძნობელობა ემოციური, სოციალური 

თუ ქცევითი სტრესის მიმართ 

 

 
როგორ ხდება პენტა X-ის დიაგნოზირება? 
ხდება სისხლის ნიმუშის აღება. სისხლის ნიმუშიდან 

უჯრედები გამოიყოფა და მათი დამუშავება ხდება ისე, 

რომ შესაძლებელი იყოს  ქრომოსომების დათვალიერება 

მაღალი რეზოლუციის მიკროსკოპით. ზედმეტი 

ქრომოსომები კარგად ჩანს მიკროსკოპის საშუალებით. 

რამდენად ხშირია ტეტრა X? 
ზუსტი სიხშირე უცნობია, რადგან არსებობენ გოგონები 

და ქალები X ტეტრასომიით, რომლებმაც არც კი იციან, 

რომ აღნიშნული მდგომარეობა აქვთ. ამჟამად 

მსოფლიოში არსებობს საზოგადოება მზარდი რიცხვით, 

სადაც გაერთიანებულია 60-ზე მეტი ქალი და გოგონა, 

რომელთაც იციან, რომ აქვთ ტეტრა X. 

რა არის ტეტრასომია X? 


