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იშვიათი ქრომოსომული დარღვევების მხარდამჭერთა ჯგუფი   საქველმოქმედო ნომერი 1110661,  

რეგისტრირებულია ინგლისში და უელსში, კომპანიის ნომერი 5460413 

სქესობრივი მომწიფება, სქესობრივი განვითარება და 

რეპროდუქციული ფუნქცია 
ამ სინდრომით დაავადებული ბიჭების უმეტესობა იბადება 

ნორმალური ზომის პენისით და სათესლე ჯირკვლებით, რომლებიც 

ჩამოსულია სათესლე პარკში. თუმცა, ერთ ბიჭს  სათესლე ჯირკვლები 

არ ჰქონდა ჩამოსული, ხოლო მეორეს პატარა ზომის პენისი და 

სათესლე ჯირკვლები ჰქონდა. ამ დროს სქესობრივი განვითარება, 

ჩვეულებრივ, ნორმალურად მიმდინარეობს და დამატებითი Y 

ქრომოსომები გავლენას არ ახდენს  სქესობრივი მომწიფების 

პროცესზე. თუმცა, ზოგიერთ ბიჭს სქესობრივი მომწიფების ნიშნები 

შეიძლება სრულად არ იყოს განვითარებული სქესობივი მომწიფების 

ასაკისთვის. ასეთ ბიჭებს შეიძლება ტესტოსტერონის დაბალი დონე 

ჰქონდეთ. ამიტომ XYYY სინდრომის მქონე ბიჭები უნდა შეფასდნენ 

ენდოკრინოლოგის მიერ, რათა საჭიროების შემთხვევაში 

განისაზღვროს მეთვალყურეობის გეგმა ან მკურნალობის საჭიროება. 

 

რეპროდუქციული ფუნქცია 
ექვსიდან ხუთ ზრდასრულ მამაკაცს აღენიშნებოდა უნაყოფობა. 

ამიტომ, საჭიროა XYYY მამაკაცების შეფასება რეპროდუქციის 

უნარზე, რადგან მათ შესაძლოა ჰქონდეთ სპერმის რაოდენობის 

დაქვეითება. 
 

რატომ მოხდა ეს? 
XYYY სინდრომი ვითარდება მაშინ, როდესაც ქალის კვერცხუჯრედი 

განაყოფიერდება მამაკაცის სპერმატოზოიდით, რომელიც Y 

ქრომოსომების ატიპიურ რაოდენობას  შეიცავს. ნორმალური 

მამაკაცის სპერმატოზოიდი შეიცავს  ერთ X ან ერთY ქრომოსომას, 

მაგრამ XYYY სინდრომის დროს სპერმატოზოიდი შეიცავს ორ ან სამ 

Y ქრომოსომას. 

დამატებითი Y ქრომოსომების შემცველი სპერმატოზოიდი შეიძლება 

სხვადასხვა გზით წარმოიქმნას. როგორც წესი, ეს გამოწვეულია 

სპერმატოზოიდების ჩამოყალიბების პროცესში მომხდარი მთელი 

რიგი შეცდომების გამო, როდესაც Y ქრომოსომების ასლები ვერ 

შორდებიან ერთმანეთს და წარმოიქმნება YY ან YYY სპერმატოზოიდი. 

ორი Y ქრომოსომის შემცველი სპერმატოზოიდი აღმოჩენილია 

ზრდასრული დონორი მამაკაცების ნიმუშების 1%-ზე მეტში. ამიტომ, 

შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი შემთხვევები საკმაოდ 

გავრცელებულია. ასეთ მამაკაცებს თავად ნორმალური ქრომოსომები 

აქვთ და შეცდომა სპერმატოზოიდის ჩამოყალიბების პროცესში მოხდა. 

სხვა შემთხვევებში მამას შეიძლება ჰქონდეს დამატებითი Y 

ქრომოსომები. რიგ შემთხვევებში მისი ყველა უჯრედი შეიცავს XYY 

ქრომოსომებს (XYY სინდრომი), ანდა მისი მხოლოდ 

სპერმატოზოიდების წარმომქმნელი უჯრედები შეიცავენ ზედმეტ 

ქრომოსომებს, მაგრამ სხვა უჯრედები ნორმალური ქრომოსომული 

შემცველობისაა. 

როდესაც XYYY სინდრომი გამოწვეულია YY სპერმატოზოიდის 

არსებობით, მესამე Y ქრომოსომა, სავარაუდოდ, ემბრიონის 

განვითარების ადრეულ დღეებში მომხდარი შეცდომის შედეგია. 

როგორც წესი, განაყოფიერების შემდეგ მომხდარი შეცდომები იწვევს 

მოზაიციზმს. შედეგად, გარკვეულ უჯრედებს შეიძლება არ ჰქონდეთ 

არცერთი Y ქრომოსომა, ან ჰქონდეთ ორი, სამი ან ოთხი Y ქრომოსომა. 

 

 

 

 

 

 

 

X და Y 

ქრომოსომები 

Unique დაგეხმარებათ დამატებითი ინფორმაციის მოძიებაში. ჩვენ შეგვიძლია 

ვუპასუხოთ ინდივიდუალურ შეკითხვებს და გაგვაჩნია უფრო დეტალური 

გზამკვლევი მე-18 ქრომოსომის 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 ნიკოლ ტარტაგლიამ (განვითარების-ქცევითი პედიატრიის 

რეზიდენტი, MIND ინსტიტუტის UD-Davis-ის სამედიცინო ცენტრი) და პროფ. 

მაჯ ჰალტენმა (სამედიცინო გენეტიკის პროფესორი, ვაკვიკის უნივერსიტეტი), 

2005. 

ქართული თარგმანი განხორციელებულია Unique მოხალისეობრივი პროექტის 

ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტიტეტის 

მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ბაზაზე. 

მთარგმნელობითი ჯგუფი: პროფ. თინათინ ტყემალაძე, ექ. მარიკა სულაშვილი, 

მარიამ გეგეშიძე (თსსუ-ის სტუდენტი), ემერიტ. პროფ. ელენე აბზიანიძე. 

საავტორო უფლებები © Unique 2005 
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■ ზრდა 
როგორც წესი, ახალშობილების წონა დაბადებისას ნორმის ფარგლებშია. 

სიმაღლეც ნორმალურია - საშუალოდ 6 ფუტი (180-185 სმ), თუმცა ეს 

ასევე დამოკიდებულია ოჯახის წევრების სიმაღლეზეც. 

■ სწავლა 
ზოგიერთ ბიჭს სჭირდება გარკვეული მხარდაჭერა სწავლის პროცესში. 

როგორც ჩანს, ჩვეულებრივ მათ ახასიათებთ უმნიშვნელო სირთულეები 

დასწავლასთან დაკავშირებით, მეტი დრო სჭირდებათ მასალის 

ათვისებაზე, თუმცა სასწავლო პროგრამას სათანადოდ ძლევენ. 

ინტელექტის კოეფიციენტი (IQ) საშუალოდ 65-დან 86-მდე მერყეობს,რაც 

ნორმის ქვედა ზღვარს შეესაბამება. როგორც წესი, მათი ქცევითი IQ უფრო 

მეტია ვიდრე ვერბალური IQ. ბიჭების უმეტესობას უკეთესად გამოსდით 

ხელსაქმე, სტრუქტურული და კონცეპტუალური სამუშაოები, როგორიცაა 

კომპიუტერული, ხელოვნებასთან და დიზაინთან დაკავშირებული 

პრაქტიკული საქმიანობები, ვიდრე ამოცანების შესრულება, რომელიც 

მაღალ ვერბალურ უნარ-ჩვევებს მოითხოვს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 

ბიჭებში ხელის მოძრაობის კონტროლი შეფერხებულია, რაც აისახება 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეზღუდვაში. 

■ მოძრაობა და აქტივობა 

ხშირად, თუმცა არა ყოველთვის, ჯდომა,ცოცვა და სიარული მცირედ 

შეფერხებულია. როგორც წესი, დამოუკიდებლად ჯდომას 9-14 

თვისთვის იწყებენ, სიარულს - 8-12 თვისთვის, ხოლო დამოუკიდებელ 

სიარულს 15 თვიდან 2 წლამდე. შემდგომში აქტიურად ცხოვრობენ და 

ჩართული არიან სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. კუნთების ტონუსი 

შეიძლება დაქვეითებული იყოს, ხოლო სახსრები კი უჩვეულოდ 

მობილური და მოძრავი. ასეთ დროს გამოსადეგია სხვადასხვა დამჭერი 

საშუალებების, სამაგრების და სპეციალური ფეხსაცმელების 

გამოყენება. 

■ მეტყველება და კომუნიკაცია 
მოსალოდნელია მეტყველების გარკვეული შეფერხება, რაც შესაძლოა 

ასევე ახასიათებდეს X და Y ქრომოსომების ვარიაციებს. როგორც წესი, 

პირველი სიტყვების წარმოთქმა 2-4 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს 

ეფექტურია მეტყველების თერაპია. როგორც წესი, მეტყველების 

პრობლემები დაიძლევა სასკოლო ასაკისთვის, თუმცა რიგ შემთხვევებში 

მეტყველების პრობლემები მაინც რჩება.  მიუხედავად 

ამისა,ზრდასრულებს შეუძლიათ გამოხატონ საკუთარი აზრი და 

ისაუბრონ. 

■ ქცევა 
როგორც წესი, ბიჭები მგრძნობიარე არიან სოციალური,ემოციური 

და ქცევითი სირთულეების მიმართ. ქცევითი სირთულეების ბუნება 

განსხვავებულია - ბიჭები შეიძლება იყვნენ ზედმეტად 

ბავშვურები,მორცხვები ანაკლდეთ ემოციური განსჯის უნარი. მათ 

შეიძლება ჰქონდეთ ფეთქებადი ხასიათი. ქცევითი დარღვევების 

მქონე ბიჭები უნდა შეფასდნენ ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების ან/და 

პედიატრების მიერ, რომლებიც ეხმარებიან განსაზღვრონ 

ინტერვენციის სტრატეგიები ან საჭიროების შემთხვევაში 

მედიკამენტების დანიშვნაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 თვის 

 

 

48,XYYY ქრომოსომული ნაკრები არ იწვევს სერიოზულ 

სამედიცინო პრობლემებს, თუმცა ასოცირებულია 

ზოგიერთ გავრცელებულ სამედიცინო და 

სტომატოლოგიურ პრობლემებთან, რომლებიც ქვემოთაა 

განხილული. 

■ გულმკერდის ინფექციები, ასთმა, ხველა და გაციება 
XYYY სინდრომის მქონე ბიჭებს საკმაოდ ხშირად 

აღენიშნებათ ზედა სასუნთქი გზების ინფექციები. 

ქრომოსომული დარღვევების და სასქესო ქრომოსომების 

ვარიაციების მქონე ბავშვებს ხშირად აღენიშნებათ ხველა 

და სასუნთქი გზების ინფექციები. Unique-ის ოჯახების 

მოზრდილი ასაკის ბიჭებს შორის ხშირია ასთმა და ატოპია. 

■ კბილები 
ქრომოსომული დარღვევების და სასქესო ქრომოსომების 

ვარიაციების მქონე ბავშვებში ხშირია კბილების 

განვითარების პრობლემები. XYYY სინდრომის მქონე 

ბიჭებში ხშირია მინანქრის არასათანადო ფორმირება, 

ასევე კბილების სწორი თანწყობის დარღვევა და დიდი 

ზომის კბილები. ასეთ დროს მათ განსაკუთრებულად 

კარგად უნდა დაიცვან პირის ღრუს ჰიგიენა და იყვნენ 

სტომატოლოგის განსაკუთრებული მეთვალყურეობის 

ქვეშ. 

■ სხვა მახასიათებლები 
აღნიშნული მოიცავს რადიოულნარულ სინოსტოზს 

(წინამხრის ორი ძვლის შეერთება იდაყვთან ახლოს, რაც 

იწვევს წინამხრის შეზღუდულ მოძრაობას  და რიგ 

შემთხვევაში იდაყვის მოხრის შეუძლებლობას). ხშირია 

ბრტყელტერფიანობა და ფეხის ძვლის დეფორმაციები, 

თირკმლის მცირე ანომალიები და აკნე. 

სამედიცინო პრობლემები 

განვითარება 

XYYY სინდრომი, რომელსაც ასევე  ტრიპლო Y სინდრომი 

ანუ 48,XYYY სინდრომი ეწოდება, არის სასქესო 

ქრომოსომების დარღვევა, რომელიც მხოლოდ მამრობითი 

სქესის წარმომადგენლებში ვლინდება. ის უკიდურესად 

იშვიათია და მის შესახებ ინფორმაცია ძალიან მწირია. 

ნაწილობრივ იმიტომ,  რომ ბიჭები და მამაკაცები, 

რომელთაც XYYY სინდრომი აქვთ, ნორმალურად 

ვითარდებიან ან ზოგ შემთხვევაში იმდენად მინიმალური 

პრობლემები აქვთ,რომ არ ხვდებიან ექიმების ყურადღების 

ქვეშ. აღნიშნული ასევე მართებულია XYY სინდრომით 

დაავადებული  მამაკაცების 85%-თვის, რომელთაც ერთი 

დამატებითი Y ქრომოსომა გააჩნიათ. 

როგორც ჩანს, XYYY სინდრომის მქონე ბიჭებს და 

მამაკაცებს გამოხატული თანდაყოლილი დარღვევები ან 

შეზღუდული შესაძლებლობები არ აღენიშნებათ და მათი 

გრძელვადიანი პროგნოზი საკმაოდ კარგია. ამის 

მიუხედავად, ქცევითი, საგანმანათლებლო და სამედიცინო 

პრობლემები დიაგნოზირებულ ადამიანებში უფრო 

ხშირად გვხვდება ვიდრე ზოგად პოპულაციაში. 

ქრომოსომები უჯრედის ბირთვის მიკროსკოპული 

სტრუქტურებია, რომლებიც ატარებენ გენიტიკურ 

ინფორმაციის. 22 წყვილი ქრომოსომის გარდა, ბიჭებს და 

მამაკაცებს, როგორც წესი, ერთი X და ერთი Y ქრომოსომა 

აქვთ, რაც, საბოლოოდ, 46 ქრომოსომას შეადგენს. Y 

ქრომოსომა მხოლოდ მამაკაცებისათვისაა 

დამახასიათებელი და ის მამის ხაზით მემკვიდრეობს.  

XYYY სინდრომის მქონე ბიჭებს და მამაკაცებს,  ერთი Y 

ქრომოსომის ნაცვლად, სამი Y ქრომოსომა აქვთ, ანუ მათი 

ქრომოსომების საერთო რაოდენობა არის 48. მათ  საერთო 

ჯამში 48 ქრომოსომა აქვთ: 22 წყვილი ჩვეულებრივი 

ქრომოსომები (რომელთაც აუტოსომები ეწოდებათ) - ე.ი. 44  

და დამატებით ოთხი სასქესო ქრომოსომა (XYYY), ანუ სულ 

48 ქრომოსომა. 
ზოგიერთი ბიჭის და მამაკაცის გარკვეული უჯრედები 

შეიცავს XYYY ქრომოსომებს,  სხვები კი განსხვავებული 

რაოდენობის X  და Y  ქრომოსომებს. მსგავს მოვლენას 

მოზაიციზმი ეწოდება, რაც ართულებს XYYY 

ქრომოსომული დარღვევის გავლენის განსაზღვრას. 

საერთო მახასიათებლები: 

 შესაძლო ქცევითი დარღვევები 

 შესაძლო სოციალური სირთულეები 

 შესაძლო მოტორული უნარ-ჩვევების დაგვიანება 

 შესაძლო მცირედ გამოხატული დასწავლის სირთულეები 

რა არის  XYYY სინდრომი? 


