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Ներածւթյւն
Մարդւ գենետիկայի բնագավառւմ ձեռքբերւները պայմանավորված են, ինչպես գենետիկական եթոդների կատարելագործմամբ,
այնպես էլ այդ եթոդների արդյւնավետւթյան բարձրացմամբ և նոր
եթոդների մշակմամբ:
Մարդւ գենետիկական ւսւնասիրւթյան առանձնահատկւթյւններն են՝ ւշ սեռահասւնւթյւնը, ընտանիքւմ ժառանգների քիչ
քանակւթյւնը, սերւնդների համար կյանքի հավասար պայմանների
ստեղծման անհնարինւթյւնը, ժառանգական հատկանիշների արտահայտման և դրանց ճիշտ գրանցման բարդւթյւնը յւրաքանչյւր
ընտանիքւմ, մարդւ սերնդափոխւթյան տևական ժամանակահատվածը (մարդւ եկ սերնդի լիարժեք հասւնացւմը տևւմ է իջինը 30
տարի, հետևաբար, մասնագետը իր կյանքի ընթացքւմ ի վիճակի չէ
դիտարկել ավելի քան եկ-երկւ սերւնդ), կարիոտիպւմ քրոմոսոմների եծ թիվը դժվարացնւմ է մարդւ գենետիկական վերլւծւթյան
իրականացւմը, սակայն ժամանակակից ԴՆԹ եթոդների կիրառւմը
զգալիորեն նվազեցնւմ է այդ դժվարւթյւնը:
Բացի այդ մարդւ համար բնորոշ է գենոտիպի և ֆեոտիպի պոլիմորֆիզի լայն սպեկտր, որը զգալի չափով պայմանավորված է տարբեր
մւտացիաների բազմազանւթյամբ և արտաքին իջավայրի պայմանների ազդեցւթյամբ: Բազմաթիվ հատկանիշների և հիվանդւթյւնների դրսևորւմը եծապես կախված է շրջակա իջավայրի պայմաններից: Հարկավոր է նշել, որ իջավայրի հասկացւթյւնը մարդւ համար ավելի լայն իմաստ ւնի, քան կենդանիների կամ բւյսերի համար:
Սննդի, կլիմայի և այլ աբիոտիկ ւ բիոտիկ գործոնների հետ եկտեղ
մարդւ համար իջավայր են հանդիսանւմ նաև սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական գործոնները, որոնք հետազոտողի ցանկւթյամբ
չեն փոփոխվւմ:
Մարդւ անատոիայի և ֆիզիոլոգիայի վերաբերյալ կան բավականին սպառիչ տվյալներ:
Որպես գենետիկական հետազոտւթյւնների օբյեկտ՝ մարդւն ւ3

սւնասիրւմ են բոլոր մասնագիտւթյւնների բժիշկները, ինչը նպաստւմ է տարբեր ժառանգական շեղւների բացահայտմանը:
Մարդւ գենոի ւսւնասիրւթյւնները և մոլեկւլային գենետիկայի ձեռքբերւները նպաստել են մարդւ գենետիկայի նոր ւղղւթյւնների զարգացմանը: Կլինիկական գենետիկան ւսւնասիրւմ է
մարդւ գենետիկական տվյալների և նրա առող ջական վիճակի կապը:
Էկոլոգիական գենետիկան (էկոգենետիկան) ւսւնասիրւմ է մարդւ
ժառանգականւթյան վրա էկոլոգիական գործոնների ազդեցւթյւնը:
Գենետիկական թւնաբանւթյւնը (թւնագենետիկան) գնահատւմ
և կանխատեսւմ է շրջակա իջավայրի թւնանյւթերի ազդեցւթյան
գենետիկական հետևանքները (առաջին հերթին մարդւ համար): Դե
ղաբանական գենետիկան ւսւնասիրւմ է դեղաիջոցների նկատմամբ առանձին մարդկանց ռեակցիայի գենետիկորեն պայմանավորվածւթյւնը և դեղանյւթերի ազդեցւթյւնը մարդւ ժառանգական
կառւյցների վրա: Սպորտային գենետիկան ւսւնասիրւմ է մարդւ
օրգանիզի ֆիզիկական զարգացման վրա ժառանգականւթյան ազդեցւթյւնը, ինչպես նաև սպորտով զբաղվող տարբեր մարդկանց օրգանիզների ռեակցիայի տարբերւթյւնները իևնւյն սպորտաձևի և
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածւթյան հանդեպ: Դատական գենետիկան
դատական բժշկւթյան բաժիններից եկն է, այն կապված է գենետիկական մարկերների (նիշերի) կիրառմամբ հետաքննւթյան ապացւյցների ստացման հետ: Էթնոգենետիկան ւսւնասիրւմ է ազգերի
գենետիկական տարբերւթյւնները և ծագւնաբանւթյւնը: Հոգե
գենետիկան ւսւնասիրւմ է ժառանգականւթյան և իջավայրի փոխազդեցւթյւնը մարդւ հոգեկան առանձնահատկւթյւնների ձևավորման վրա: Գենոիկայի զարգացմանը զւգահեռ գենետիկայի շատ
ւղղւթյւններ հետազոտւթյւններ են վարւմ գենոի մակարդակով,
օրինակ՝ դեղաբանական գենետիկայից զատ զարգացել է նաև դեղաբանական գենոիկան:
Մարդւ գենետիկայի ասպարեզւմ ւսւնասիրւթյւններն իրագործվւմ են ի շարք եթոդների կիրառմամբ:
Պոպւլյացիոն-վիճակագրական եթոդով ւսւնասիրվւմ է
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մարդւ պոպւլյացիայի գենետիկական կառւցվածքը, գեների նորմալ
և հիվանդածին ալելների հաճախականւթյւնը:
Տոհմաբանական եթոդի իջոցով տարվւմ է տոհմածառերի վերլւծւթյւն և հատկանիշի ժառանգման տիպի պարզւմ:
Երկվորյակային եթոդը հնարավորւթյւն է տալիս որոշել գենետիկական և իջավայրի գործոնների դերը մարդւ առանձին հատկանիշների կամ հիվանդւթյւնների զարգացման համար:
Դերմատոգլիֆիկական եթոդի կիրառմամբ ւսւնասիրվւմ է
մարդւ ափերի, մատների և ոտնաթաթերի մաշկային պատկերների
առանձնահատկւթյւնները:
Բջջագենետիկական եթոդներով ւսւնասիրվւմ են մարդւ
քրոմոսոները, տարվւմ է գեների քարտեզավորւմ: Բջջագենետիկայի ձեռքբերւները կիրառվւմ են մարդւ քրոմոսոմային հիվանդւթյւններն ախտորոշելւ համար: 20-րդ դարի 90-ական թվականներից
սկսած քրոմոսոների ւսւնասիրւթյւնները դարձել են առավել ինֆորմատիվ (տեղեկատվական) շնորհիվ մոլեկւլային բջջագենետիկայի
ներդրման:
Կենսաքիիական եթոդներով ւսւնասիրվւմ են գենից հատկանիշ ժառանգական ինֆորմացիայի (տեղեկատվւթյան) իրագործման ճանապարհները:
Մոլեկւլային-գենետիկական եթոդների իջոցով ւսւնասիրվւմ են ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կառւցվածքն ւ ֆւնկցիան նորմայւմ և պաթոլոգիայի դեպքւմ:
Իմւնոլոգիական եթոդները թւյլ են տալիս ւսւնասիրել օրգանիզի գենետիկորեն պայմանավորված իմւնոլոգիական առանձնահատկւթյւնները և դրանց տարբերւթյւնները նորմայւմ և հիվանդւթյան դեպքւմ:
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1. Տոհմաբանական վերլւծւթյւն
Տոհմաբանական եթոդն առաջադրվել է անգլիացի գիտնական
Ֆ. Գալտոնի կողից 1865 թ.: Այդ եթոդի իմաստը տոհմագրւթյան
(տոհմածառի) կազմւմը և դրա հետագա վերլւծւթյւնն է:
Տոհմաբանական եթոդը թւյլ է տալիս ի հայտ բերել հատկանիշների ժառանգական բնւյթը և որոշել ժառանգման տիպը: Դրա հետ եկտեղ եթոդը հնարավորւթյւն է տալիս որոշել շղթայակցված ժառանգւմը և գեների փոխներգործւթյան տեսակը, բացահայտւմ է, ըստ
մւտանտ գենի, հետերոզիգոտ անհատներին, պարզւմ է ընտանիքւմ
հիվանդ երեխայի ծնվելւ հավանականւթյւնը: Սւյն եթոդը բժըշկագենետիկական խորհրդատվւթյան հիմք է ծառայւմ: Բաղկացած
է երկւ փւլերից` տոհմագրւթյան կազմւից և նրա գենետիկական
վերլւծւթյւնից: Տոհմածառն անհատի ծագմանն առնչվող տեղեկւթյւնների գրառւն է որոշակի համակարգով:
Տոհմագրւթյւն կազելւ համար օգտագործւմ են տարբեր պայմանանշաններ: Նկար 1-ւմ բերված են տոհմածառ կազելւ համար
օգտագործվող հինական պայմանական նշանները: Պրոբանդն անհատն է, որի համար կազմվւմ է տոհմածառը (որից սկսվւմ է տոհմածառի կազմւմը տոհմաբանական վերլւծւթյան նպատակով): Սիբսերը նւյն ընտանիքւմ ծնված եղբայրներն ւ քւյրերն են: Կիսասիբսերը
նւյն հորից և տարբեր մայրերից ծնված կամ նւյն մորից և տարբեր
հայրերից ծնված երեխաներն են:

6

առողջ կին

առողջ տղամարդ
հիվանդներ

կամ

ամւսնւթյւն
ազգակցական ամւսնւթյւն

կամ

պրոբանդ (ւսւնասիրւթյան
նպատակով բժշկագենետիկական
խորհրդատվւթյան դիմող)
սիբսեր՝ եկ ամւսնւթյւնից ծնված երեխաներ (թվերը ցւյց են տալիս ծնվելւ
կարգը)
արտաամւսնական կապ
արտաամւսնական կապից ւնեցած
զավակ կամ արտաամւսնական սերւնդ
իաձվային երկվորյակներ

կամ
տարաձվային երկվորյակներ
կամ
կամ

հետերոզիգոտ կրողներ
բժշկական աբորտ

մահացածներ
երեխաների ընդհանւր թին
առանց սեռի տարբերակման

սեռն անհայտ է

մահացել են

կամ

կրկնակի ամւսնւթյւն
անպտւղ ամւսնւթյւն
վիժւմ

!

մահացել է վաղ հասակւմ

?

! անձամբ հետազոտվածներ
?

Նկ. 1 Տոհմածառ կազելւ համար օգտագործվող
հիմ նական պայմանանշանները
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Բերենք օրինակ. Նկար 2-ւմ ընտանիքը բաղկացած է 6 անդամներից….

Նկ.2 Տոհմածառի կազման օրինակ

Երբ ընտանիքւմ իաժամանակ ի քանի ժառանգական արատներ
են հանդիպւմ, վերոհիշյալ պայմանական նշանները կարելի է փոփոխել և լրացնել, օրինակ.

Նկ. 3. Ա- Երկւ արատների շղթայակցված ժառանգման դեպք

Բ- Հեմոֆիլիան և գւնակւրւթյւնը պայմանավորող գեների իջև
տրամախաչման փաստի առկայւթյւն: Ըստ կարիր և կանաչ գւյների՝ գւնակւրւթյւնը նշանակված է (─), հեմոֆիլիան՝ (│) և երկւ
արատների համատեղ առկայւթյան դեպքը՝ (┼):
Ուղղահայաց դասավորված հռոեական թվերով նշված են սերւնդ8

ները (վերից վար), իսկ հորիզոնական (ձախից աջ) արաբական թվերով
համարակալվւմ են եկ սերնդի հետնորդները (նկար 3):
Տոհմածառ կազելիս պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները.
1.Գծապատկերւմ յւրաքանչյւր սերւնդ պետք է ներկայացվի
առանձին տողի վրա: Ընդարձակ տոհմածառերը ներկայացվւմ են շըրջանաձև (նկար 4):

Նկ 4. Շրջանաձև տոհմածառ

2. Սերնդակիցները զբաղեցնւմ են եկ հորիզոնական կամ աղեղ,
սիբսերը դասավորվւմ են ծննդյան թվերով` ձախից աջ, աենաեծից
սկսած: Տոհմածառի բոլոր անդաները դասավորվւմ են ըստ սերւնդների` շարքերով, սերւնդները նշվւմ են տոհմածառի ձախ կողմւմ
հռոեական թվերով վերևից ներքև:
3. Եթե ծնողի մասին տեղեկւթյւնները տվյալ հիվանդւթյան ժառանգմանը չեն առնչվւմ, կարող են և չգրանցվել:
4. Եթե ընտանիքւմ առկա են ի քանի իրարից անկախ ժառանգական հիվանդւթյւններ, նպատակահարմար է ընտրել եկը:
5. Քանի որ որոշ հիվանդւթյւններ ի հայտ են գալիս կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներւմ, նշվւմ է ընտանիքի անդաների տարիքը:
6.Նշվւմ են տոհմածառի անձամբ հետազոտված անդաները:
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Աւտոսոմային դոինանտ հատկանիշների ժառանգւմը
Աւտոսոմ-դոինանտ ժառանգւմը բնւթագրվւմ է նրանով, որ
մւտանտ գենը կապված է աւտոսոի հետ և դրսևորվւմ է, ինչպես հոմոզիգոտ (AA), այնպես էլ հետերոզիգոտ (Aa) վիճակներւմ: Այդ պատճառով նկատելի են ժառանգման հետևյալ առանձնահատկւթյւնները.
• արատներիփոխանցւմհիվանդծնողներիցերեխաներին,
• երկւսեռնէլհավասարաչափախտահարվւմեն,
• ընտանիքիառողջանդամ
 երնւնենւմենառողջսերւնդ,
• հ
 այրըևմայրընւյնւթյամբմւտանտգենըփոխանցւմենաղ
ջիկներին և տղաներին:
Հիվանդւթյան կլինիկական դրսևորւները կարող են զգալիորեն
տարբերվել՝ կախված գենի էքսպրեսիվւթյւնից և պենետրանտւթյւնից:
Էքսպրեսիվւթյւն է կոչվւմ գենի արտահայտվածւթյան աստիճանը (հիվանդւթյան ծանրւթյւնը): Գենի բարձր էքսպրեսիվւթյան
դեպքւմ զարգանւմ է հիվանդւթյան ծանր, հաճախ մահվան ելքով
ձևը, ցածրի դեպքւմ՝ արտաքնապես մարդն առողջ է: Պենետրանտւթյան տակ հասկանւմ են մւտանտ գենի դրսևորման հաճախականւթյւնն այն կրողների եջ: Այն որոշվւմ է տվյալ հիվանդւթյւնը կամ
հատկանիշը ւնեցող անձանց և սւյն գենը կրողների ընդհանւր թվի
հարաբերակցւթյամբ (տոկոսներով արտահայտված): Օրինակ՝ աթերոսկլերոզի պենետրանտւթյւնը կազմւմ է 40%, Մարֆանի սինդրոինը՝ 30%, ռետինոբլաստոմայինը՝ 80% և այլն:
Էքսպրեսիվւթյւնը և պենետրանտւթյւնը տատանվւմ են 0-100%
սահմաններւմ և եծապես կախված են շրջակա իջավայրի պայմաններից (նկար 5, նկար 6): Աւտոսոմ - դոինանտ տիպով են ժառանգվւմ պոլիդակտիլիան (բազմամատւթյւն), բլախիդակտիլիան (կարճամատւթյւն), ախոնդրոպլազիան (թզւկւթյւն), Մարֆանի սինդրոմը (սարդի մատներ) և այլ հիվանդւթյւններ:
Ժառանգման դոինանտ տիպի համաձայն, եթե ծնողներից եկը
հիվանդ է, ապա լրիվ պենետրանտւթյան դեպքւմ հիվանդ երեխա
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ծնվելւ հավանականւթյւնը 50% է: Երկւ ծնողների հետերոզիգոտւթյան դեպքւմ (Aa x Aa) հիվանդ երեխայի ծնվելւ հավանականւթյւնը
կազմւմ է 75%: Աւտոսոմ դոինանտ հիվանդւթյւնների եծ մասը
հոմոզիգոտ ձևի մոտ ավելի ծանր են ընթանւմ, քան հետերոզիգոտների մոտ: Սակայն պրակտիկայւմ հաճախակի են այն դեպքերը, երբ
դոինանտ գեն կրողները ֆենոտիպորեն առողջ են նւմ: Արդյւնքւմ
փոխվւմ է ժառանգման ձևը և երևան են գալիս սերւնդների բացթողւներ:
Առանց ֆենոտիպորեն արտահայտման դոինանտ գենի կրելը կարելի է վերագրել ծնողներից որևէ եկին, եթե նրա ժառանգների եջ
կան այդ նւյն ձևի դոինանտ արատներով հիվանդներ: Եթե առողջ
ծնողները ւնենւմ են հիվանդ երեխա և տոհմածառւմ կան այդ հիվանդւթյան այլ դեպքեր, ապա ճիշտ կլինի ենթադրել, որ ծնողներից
եկի մոտ գոյւթյւն ւնի արատավոր գեն, որը չի դրսևորվել, բայց փոխանցվել է ժառանգին: Դոինանտ գենը կարող է ւնենալ էքսպրեսիվւթյան տարբեր աստիճան, ինչը դժվարացնւմ է ժառանգման աւտոսոմ դոինանտ տիպի հաստատւմը: Դա կարելի է քննարկել Մարֆանի
սինդրոի (համախտանիշի) օրինակով: Կան այդ հիվանդւթյան ծանր
ձևեր` ոսկրային համակարգի դասական ախտահարւմով (սկոլիոզ կամ
կիֆոզ, կրծքավանդակի դեֆորմացւմ, բարձր հասակ), տեսողւթյան
(բյւրեղիկի երկկողմանի խախտւմ) և սիրտ-անոթային համակարգի (աորտայի լայնացւմ) արատներով: Նկատվւմ են նաև Մարֆանի
սինդրոի սղված ձևեր, որոնք չեն ախտորոշվւմ (մարնի աստենիկ
կառւցվածք, արախնոդակտիլիա, ոչ եծ իոպիա): Հիվանդւթյան
թւյլ արտահայտված կլինիկական ձևերը կարող են չնկատվել, այդ
դեպքւմ տոհմածառը նւյնպես կորցնւմ է իր դասական ձևը, տեղի է
ւնենւմ սերւնդների բացթողւմ: Այդ պատճառով կարևոր է ընտանիքի բոլոր անդաների զննւմը:
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Նկ. 5 Բրախիդակտիլիայի ժառանգման տոհմածառ
(յւրաքանչյւր սերւնդ նշվւմ է եկ տողով` I, II, III, IV)

Նկ. 6 Ոչ լրիվ պենետրանտւթյամբ աւտոսոմային դոինանտ
ժառանգման գծապատկեր
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Նկ. 7 Ընտանիքի տոհմաբանական վերլւծւթյւնը՝ ըստ մանգաղաձև
բջջային անեիայի (աւտոսոմային ոչ լրիվ դոինանտ ժառանգւմ)

Աւտոսոմային ռեցեսիվ հատկանիշների ժառանգւմը
Ժառանգման աւտոսոմային ռեցեսիվ տեսակի դեպքւմ մւտանտ
գենն արտահայտվւմ է իայն հոմոզիգոտ վիճակւմ: Այդ պատճառով
հետերոզիգոտ վիճակւմ նա կարող է գոյւթյւն ւնենալ ի շարք սերւնդներւմ՝ ֆենոտիպորեն չարտահայտվելով:
Ժառանգման տվյալ տիպի դեպքւմ հիվանդւթյւնը սերնդափոխւթյւնւմ հազվադեպ է և ոչ բոլոր սերւնդներւմ է հանդիպւմ:
Տղաների ւ աղ ջիկների մոտ հիվանդանալւ հավանականւթյւնը հավասար է: Հատկանիշը կարող է դրսևորվել առողջ, բայց մւտանտ գենի հետերոզիգոտ կրողներ հանդիսացող ծնողների սերւնդների մոտ:
Հնարավոր են նման ամւսնւթյւնների ի քանի տարբերակներ.
•aaմայրxaaհայր՝այդպիսիծնողներիբոլորերեխաներըհիվանդ
կլինեն (aa),
•Aaմայրxaaհայր՝երեխաների50%ըկլինենհիվանդ(aaգենո
տիպ), իսկ 50%՝ ֆենոտիպորեն առողջ (Aa գենոտիպով), բայց արատավոր գենի հետերոզիգոտային կրողներ,
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•AaմայրxAaհայր՝երեխաների25%կլինենհիվանդ(aaգենոտիպ),
75 %-ը` ֆենոտիպորեն առողջ (AA և Aa գենոտիպեր), բայց նրանց 50%-ը
մւտանտ գենի կրողներ կլինեն (Aa գենոտիպ): Եթե հատկանիշը կրւմ
է ծնողներից իայն եկը, ապա այն երեխաների ի մասի մոտ կարող է
ընդհանրապես չդրսևորվել (նկ. 8 ա, բ, նկ.9):
Հայտնի է, որ ժառանգական աւտոսոմ-ռեցեսիվ հիվանդւթյւնների հանդիպման հավանականւթյւնն ւղղակի կապվածւթյան եջ է
գտնվւմ բնակչւթյան եջ մւտանտ գենի տարածվածւթյւնից: Այդպիսի հիվանդւթյւնների հաճախականւթյւնը հազվադեպ եծանւմ է եկւսացված բնակախմբերւմ և արյւնակից հարազատների
իջև ամւսնւթյւնների եծ տոկոս ւնեցող բնակչւթյան մոտ: Այդպիսի ամւսնւթյւնները բացասական են ազդւմ սերւնդների վրա, դրա
մասին է վկայւմ այն փաստը, որ ազգակցական ամւսնւթյւններից
ծնված երեխաների մտավոր հետանացւթյան հաճախականւթյւնը
չորս անգամ ավելի բարձր է, քան ոչ ազգակցական ամւսնւթյւններից ծնված երեխաների մոտ:
Ժառանգական աւտոսոմ-ռեցեսիվ տիպի դեպքւմ (ինչպես նաև
աւտոսոմ-դոինանտի դեպքւմ) հնարավոր են հատկանիշի էքսպրեսիվւթյան և պենետրանտւթյան տարբեր աստիճաններ: Աւտոսոմ-ռեցեսիվ ժառանգման տիպով հիվանդւթյւններից են նյւթափոխանակւթյան հիվանդւթյւնների շատ տեսակներ՝ ֆենիլկետոնւրիան, գալակտոզեիան, ալբինիզմը, մւկովիսցիդոզը և այլն: Հաստատված է, որ
ռեցեսիվ հիվանդւթյւններն ավելի հաճախ ախտորոշվւմ են մանկական հասակւմ:
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Նկ. 8 ժառանգման աւտոսոմ-ռեցեսիվ տիպ

Նկ. 9 Ալբինիզի ժառանգման տոհմածառ

Սեռի հետ շղթայակցված ժառանգւմը
Մարդւ սեռի հետ շղթայակցված հիվանդւթյւնների ժառանգման
դեպքւմ մւտանտ գենը գտնվւմ է X կամ Y քրոմոսոմւմ: Հայտնի է,
որ կանայք ւնեն երկւ X սեռական քրոմոսոներ, իսկ տղամարդիկ`
եկ X և եկ Y սեռական քրոմոսոմ:
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Կանանց մոտ մւտանտ գենը կարող է գտնվել երկւ կամ իայն
եկ X-քրոմոսոմւմ, առաջին դեպքւմ, ըստ այդ գենի, օրգանիզմը հոմոզիգոտ է, երկրորդ դեպքւմ` հետերոզիգոտ: Տղամարդիկ լինելով հեիզիգոտ` X-քրոմոսոի առւմով, X-քրոմոսոմը փոխանցւմ են իայն
աղ ջիկներին: Տղամարդկանց X-քրոմոսոմւմ տեղայնացած ցանկացած
գեն, լինի դա դոինանտ կամ ռեցեսիվ, պարտադիր պետք է արտահայտվի: Դա X-ի հետ շղթայակցված ժառանգման գլխավոր առանձնահատկւթյւնն է:
X-քրոմոսոին շղթայակցված ռեցեսիվ ժառանգման համար բնորոշ
են հետևյալ առանձնահատկւթյւնները`
• Հիվանդւթյւնը ավելի հաճախ արտահայտվւմ է տղամարդկանց մոտ:
• Առողջծնողներըկարողենհիվանդերեխաւնենալ(եթեմայրը,
ըստ մւտանտ գենի, հետերոզիգոտ է):
• Հիվանդ տղամարդիկ չեն փոխանցւմ հիվանդւթյւնը իրենց
տղաներին, բայց նրանց դւստրերը հանդիսանւմ են հիվանդւթյան
հետերոզիգոտ կրողներ:
• Հիվանդ աղ ջիկներ կարող են ծնվել իայն այն ընտանիքներւմ,
որտեղ հայրը հիվանդ է, իսկ մայրը, ըստ մւտանտ գենի, հետերոզիգոտ է:
Քննարկենք ի քանի օրինակներ, երբ X քրոմոսոմւմ տեղայնացված է ռեցեսիվ գեն: Եթե ամւսնանւմ են առողջ կինը և հիվանդ տղամարդը, ապա այդ ընտանիքւմ բոլոր երեխաները առողջ կլինեն, իսկ
աղ ջիկները հորից կստանան եկ X-քրոմոսոմ` մւտանտ գենով և կլինեն հետերոզիգոտ կրողներ, քանի որ նրանք մորից կստանան երկրորդ
նորմալ X-քրոմոսոմը: Այն դեպքւմ, երբ ամւսնանւմ են առողջ տղամարդը և հիվանդւթյան գեն կրող կինը, ապա հիվանդ տղայի ծնվելւ
հավանականւթյւնը կկազի բոլոր տղաների 50%-ը և բոլոր երեխաների` 25%-ը: Հիվանդ աղ ջիկների ծնվելւ հավանականւթյւնը շատ
ցածր է և հնարավոր է իայն, եթե հայրը հիվանդ է, իսկ մայրը, ըստ
մւտանտ գենի, հետերոզիգոտ է: Այդպիսի ընտանիքներւմ տղաների
կեսը կլինի հիվանդ: Աղ ջիկների կեսը ևս հիվանդ կլինեն, իսկ մյւս կե16

սը` արատավոր գենի կրողներ:
Ռեցեսիվ և սեռի հետ շղթայակցված ժառանգման դասական օրինակ կարող է ծառայել հեմոֆիլիան: Այս հիվանդները տառապւմ են
արյան անմակարդելիւթյամբ: Դրա պատճառը արյան եջ մակարդման գործոնների անբավարար քանակն է: Նկար 10-ւմ պատկերված է
հեմոֆիլիայով հիվանդ ընտանիքի տոհմածառը: Տոհմածառի վերլւծւթյւնը ցւյց է տալիս, որ հիվանդ են իայն տղաները (II-1, 4, III 7, 15):

Նկ. 10 X- շղթայակցված ռեցեսիվ ժառանգման տոհմածառ (հեմոֆիլիա)

Այստեղից կարելի է ենթադրել,որ հեմոֆիլիայի գենը շղթայակցված
է սեռի հետ:
Հիվանդ երեխաներն ավելի հաճախ ծնվւմ են առողջ ծնողներից,
հետևաբար հիվանդւթյան գենը ռեցեսիվ է:
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Նկ. 11 Եվրոպայւմ թագավորած ընտանիքների տոհմածառը,
լւսաբանված է հեմոֆիլիայի ժառանգւմը (հատկանիշը ռեցեսիվ է,
X քրոմոսոին շղթայակցված)

Հայտնի է, որ հեմոֆիլիան լայնորեն տարածված է Եվրոպայի արքայական ընտանիքներւմ: Անգլիայւմ Վիկտորյա թագւհին հեմոֆիլիայի գենի կրող էր: Նրա որդին ծնվեց հեմոֆիլիայով հիվանդ: Իր աղջիկների և թոռների իջոցով Վիկտորյա թագւհին հեմոֆիլիայի գենը
փոխանցեց սերւնդներին (նկ.11):
X քրոմոսոմւմ դոինանտ գենի տեղայնացման դեպքւմ ժառանգման տեսակը կոչվւմ է X-շղթայակցված դոինանտ: Նրան բնորոշ են հետևյալ հատկանիշները.
•
•
•

դրսևորվւմէև՛իգական,և՛արականսեռիմոտ,
հիվանդւթյւննառկաէյւրաքանչյւրսերնդւմ,
եթեհայրըհիվանդէ,ապանրաբոլորդւստրերըկլինենհի

վանդ, իսկ բոլոր որդիներն առողջ (կրիս-կրոս ժառանգւմ) (նկ.12-13),

18

Նկ. 12 Սեռին շղթայակցված ժառանգման պատկեր

Նկ. 13 Հիպոֆոսֆատիկ ռախիտով ընտանիքի տոհմաբանւթյւնը
(X-շղթայակցված ժառանգման տիպ)

•եթեմայրըհիվանդէ,ապահիվանդերեխայիծնվելւհավանա
կանւթյւնն, անկախ սեռից, կկազի 50 %,
•երեխաներըհիվանդկլինենիայնայնդեպքւմ,եթեհիվանդէ
ծնողներից եկը,
•առողջծնողներըկւնենանիայնառողջերեխաներ:
X-քրոմոսոին շղթայակցված դոինանտ տիպով ժառանգվւմ են
ֆոսֆատեիան (ֆոսֆորի պակասւթյւնը արյան եջ), ատաների
էմալի շագանակագւյն գւնավորւմը և այլն:
Y քրոմոսոին շղթայակցված ժառանգման դեպքւմ հատկանիշը հանդիպւմ է իայն արական սեռի ներկայացւցիչների մոտ: Հատկանիշը փոխանցվւմ է արական գծով` բոլոր տղաներին (լրիվ պենետ19

րատւթյան դեպքւմ), այն կոչվւմ է ժառանգման հոլանդրիկ տեսակ
(հոլանդրիկ ժառանգւմ) (նկար 14, ա): Y-քրոմոսոի հետ տղամարդիկ
ժառանգւմ են այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են` հիպերտրիխոզը
(ականջների խեցւ եզրերին մազերի առկայւթյւնը), ոտքերի մատների իջև թաղանթների առկայւթյւնը, ատաների ինտենսիվ աճը և
այլն:

Նկ.14 ա.Y քրոմոսոին շղթայակցված ժառանգման տոհմածառ

Ցիտոպլազմային ժառանգւմը
Հատկանիշը (հիվանդւթյւնը) երկւ սեռերի մոտ հանդիպւմ է
իևնւյն հաճախականւթյամբ, հատկանիշը փոխանցվւմ է մորից:
Հիվանդմայրըփոխանցւմէհատակնիշըկա՛մամբողջսերնդին,կա՛մ
իայն ի մասին: (Օրինակ նկ.14բ - ձևերից եկը` ողնաշարի ոսկրերի
ելւստների չսերտաճւմը):

Նկ. 14 բ. Ցիտոպլազմային ժառանգման գծապատկեր
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1.1. Մոլեկւլային-գենետիկական եթոդը
տոհմաբանւթյան եջ
ԴՆԹ-ն սերնդեսերւնդ ժառանգվւմ է ծնողներից երեխաներին,
հետևաբար մարդկանց ԴՆԹ-ի նմանւթյւններն ւ տարբերւթյւնները կվկայեն նրանց ազգակցւթյան աստիճանի մասին: Տոհմաբանական ԴՆԹ ւսւնասիրւթյւններն ընդգրկւմ են իտոքոնդրիւմային
ԴՆԹ-ի և Y քրոմոսոի վերլւծւթյւնը (վերջիններս եյոզւմ չեն վերախմբավորվւմ): Միտոքոնդրիւմային ԴՆԹ-ի ողջ գենետիկական
տեղեկատվւթյւնը փոխանցվւմ է մայրական գծով, իսկ Y քրոմոսոինը՝ հայրական գծով: Միտոքոնդրիւների և Y քրոմոսոի ԴՆԹ-ի
տարբեր հատվածներւմ ընթացող մւտացիաներն ւնեն տարբեր
արագւթյւններ: Y քրոմոսոմը կազմված է 50 իլիոն նւկլեոտիդներից
և ընդաենը 27 գենից, Y քրոմոսոի ԴՆԹ-ի նացած մասը կազմւմ
են նւկլեոտիդների չկոդավորող կրկնւթյւնները: Օրինակ՝ 16 անգամ
կրկնվւմ է նւկլեոտիդների ԹԱԳԱ քառյակը (թիին-ադենին-գւանին-ադենին) կամ 11 անգամ՝ ԹԱԹ եռյակը (թիին-ադենին-թիին):
Այս կրկնւթյւնները կարող են ծառայել որպես գենետիկական մարկերներ (նշագրեր):
Տոհմաբանական ւսւնասիրւթյւնների համար ընտրվել են
ԴՆԹ-ի որոշակի տեղամասեր՝ SNP (single nucleotide polymorphism –
ԴՆԹ-ւմ եզակի նւկլեոտիդային պոլիմորֆիզմ) և STRP (short tandem
repeat polymorphism – 2-5 նւկլեոտիդային հիմքերի կրկնւթյւններ):
Այսպես՝ ԱԱԳՑՑԹԱ և ԱԱԳՑԹԹԱ SNP տեղամասերը տարբերվւմ են
եկ նւկլեոտիդով՝ Ց Թ (նկար 15 ա), սա SNP-ի օրինակ է, վերջիններս դիտվւմ են հազվադեպ՝ 1 սերնդւմ 2,5*10-8 հաճախականւթյամբ
(40 000 000 սերնդւմ 1 դեպք նւյն կետւմ): STRP-մւտացիաներն
ավելի հաճախ են ընթանւմ՝ 1 սերնդւմ 2,5*10-3 հաճախականւթյամբ
(400 սերնդւմ 1 դեպք նւյն կետւմ) (նկար 15 բ): Օրինակ՝ DYS 391
(DNA Y-chromosome Segment №391) կենսաբանական մարկերը կարող
է կազմված լինել ԹՑԹԱ հաջորդականւթյան 7-14 կրկնւթյւններից,
ներկայացված է մւտացիայի տարբերակ.
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DYS 391 մարկեր
ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ -12 կրկնւթյւն, գրառվւմ է՝ DYS391=12:
DYS 391 մարկեր
ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ
ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ ԹՑԹԱ -13 կրկնւթյւն, գրառվւմ է՝
DYS391=13:
Այս մւտացիան (եկ կրկնւթյան ավելացւմը կամ պակասւմը)
ընթանւմ է 15 սերւնդը եկ անգամ:

Նկ. 15 ա. Եզակի նւկլեոտիդային պոլիմորֆիզմ

Տոհմաբանական վերլւծւթյան համար իաժամանակ օգտագործւմ են Y քրոմոսոմւմ առկա STR-ի 12, 25 կամ 50 մարկերների խւմբը,
ընդ որւմ, որքան եծ է մարկերների թիվը, այնքան ճշգրիտ է ստացվւմ
արդյւնքը: Մեկ քրոմոսոմւմ շղթայակցված ալելների ամբող ջւթյւնը կոչվւմ է հապլոտիպ (STR-ի 12, 25 կամ 50 մարկերների խւմբը):
Պոպւլյացիայւմ առավել հաճախ հանդիպող հապլոտիպը կոչվւմ է
մոդալ հապլոտիպ: Գենոֆոնդւմ կւտակված մւտացիաների վերլւ22

Նկ. 15 բ. Կարճ նւկլեոտիդային կրկնւթյւնների պոլիմորֆիզմ

ծւթյւնը թւյլ է տալիս վերականգնել պոպւլյացիայի գենետիկական
պատմւթյւնը՝ գնահատել պոպւլյացիայի հասակը, իգրացիայի ճանապարհները կամ եկւսացված խմբերի բաժանվելը: Նման հապլոտիպերի խւմբը կոչվւմ է հապլոխւմբ: Հապլոխւմբը էվոլյւցիայի
«ժամը ցւյց տվող սլաքն է», իսկ հապլոտիպը՝ «րոպեներ» ցւյց տվողը:
Այսօր պատմւթյան եջ հայտնի շատ ընտանիքների մասին տեղեկւթյւնները ճշտվւմ են ԴՆԹ-մարկերների օգնւթյամբ: Ավելին,
մոլեկւլային տոհնաբանւթյան տվյալների բանկւմ յւրաքանչյւրը
կարող է մւտքագրել իր հապլոտիպի մասին տեղեկւթյւնները և հաեմատել այն բազայւմ առկա այլ տվյալների հետ: Sorenson Molecular
Genealogy Fundation հապլոտիպերի և տոհմաբանական տվյալների բազան հնարավորւթյւն է ընձեռւմ պարզել բազայւմ առկա ավելի քան
50 000 հապլոտիպերից ըստ տվյալների աենամոտ հապլոտիպեր ւնեցող մարդկանց ազգանւններով և կառւցել տոհմածառը:
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1.2. Գործնական աշխատանք
1. Սովորողներին առաջարկվւմ է կազել սեփական տոհմածառը:
2. Տոհմաբանական վերլւծւթյան առաջադրանքներ
1. Նկար 16-ում ներկայացված են մարդւ տոհմածառւմ օգտագործվող պայմանական նշաններ: Որոշել, թե ո՞ր պայմանանշաններին
են համապատասխանւմ 1-9 թվերը.

Նկ.16 Պայմանանշաններ

ա) կին, բ) հետազոտվող հատկանիշը կրող, գ) տղամարդ, դ) սեռն
անհայտ է, ե) մահացել է վաղ հասակւմ, զ) երեխաներ, է) ամւսնւթյւն, ը) ծնողներ, թ) ազգակցական ամւսնւթյւն:
2.Փոքր սեղանատաների բացակայւթյւնը ժառանգվւմ է որպես
դոինանտ աւտոսոմային հատկանիշ: Որոշել ընտանիքւմ այդ հատկանիշով երեխայի ծնվելւ հավանականւթյւնը, եթե ծնողներից եկը
չւնի այդ արատը, իսկ մյւսը հետերոզիգոտ է՝ ըստ այդ գենի: Կազել
տոհմածառը:
3. ա) Առողջ ծնողներն ւնեցել են ֆենիլկետոնւրիայով հիվանդ
երեխա: Որոշել ծնողների գենոտիպերը:
բ) Գտնել ֆենիլկետոնւրիայով հիվանդ երեխայի ծնվելւ հավանականւթյւնն ընտանիքւմ, որտեղ ծնողներից եկն առողջ է, իսկ մյւսն
ւնի վերոհիշյալ ախտորոշւմը: Կազել տոհմածառը:
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4.Ժառանգման յւրաքանչյւր տիպի համար աջ սյւնակից ընտրել
բնւթագրերը.
1.
2.
3.
4.
5.

աւտոսոմ-դոինանտ
ժառանգւմ
աւտոսոմ-ռեցեսիվ
ժառանգւմ
X-քրոմոսոին շղթայակցված ռեցեսիվ ժառանգւմ
X-քրոմոսոին շղթայակցված դոինանտ
ժառանգւմ
Y-քրոմոսոին շղթայակցված ժառանգւմ

ա)
բ)
գ)

տարբեր սեռերի մոտ հանդիպւմ է
անհավասար հաճախականւթյամբ
ալելը դրսևորվւմ է իայն
հոմոզիգոտների մոտ
տարբեր սեռերի մոտ հավասար
հավանականւթյամբ է հանդիպւմ

դ)

հատկանիշը հորից անցնւմ է իայն
որդւն

ե)
զ)

տղամարդւ մոտ հատկանիշը
դրսևորվւմ է, իայն հոմոզիգոտ վիճակւմ
դալտոնիզմ

է)

երկնագւյն աչքեր

ը)

կարճամատւթյւն (բրախիդակտիլիա)
արյան նորմալ մակարդելիւթյւն

թ)
ժ)
ի)
լ)
խ)
ծ)
կ)
հ)
ձ)
ղ)

արական սեռի առանձնահատկւթյւնները պայմանավորող գեներ
ալբինիզմ
կարճահասակւթյւն (ախոնդրոպլազիա)
հաբսբւրգյան շրթւնք
հիվանդ ծնողներից փոխանցվւմ է
երեխաներին
ընտանիքի առողջ անդաներն ւնենւմ են առողջ սերւնդ
երեխաների 25%-ը կլինեն հիվանդ
հիվանդւթյւնն ավելի հաճախ հանդիպւմ է արական սեռի մոտ
առողջ ծնողներից կարող են ծնվել
հիվանդ երեխաներ

5. Որոշել աւտոսոմային հատկանիշի ժառանգման բնւյթը (դոինանտ թե ռեցեսիվ, նկար 17-19) և գրել տոհի բոլոր անդաների գենոտիպերը:
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Նկ. 17

Նկ. 18

Նկ. 19

6.Նկ. 20–ւմ ժառանգվող հատկանիշը դոինանտ է, թե ռեցեսիվ:
Պարզել գենոտիպերը:

Նկ. 20

Նկ. 21

7. Հնարավոր եք համարւմ արդյոք, որ նկ.21-ւմ ներկայացված
ժառանգվող հատկանիշը ռեցեսիվ է: Պարզել գենոտիպերը:

Նկ. 22

Նկ. 25

Նկ. 23

Նկ. 26

Նկ. 24

Նկ. 27

8. Քննարկել յւրաքանչյւր նկարը (նկար 22-27) և պատասխանել
հետևյալ հարցին` կարո՞ղ է տվյալ տոհմածառը ներկայացնել X-քրոմոսոին շղթայակցված ռեցեսիվ ժառանգման տիպը: Պարզել գենոտիպերը:
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Նկ.28

9. Ըստ նկար 28-ի գտնել, թե ընտանիքի ո՞ր անդաներն են
իաձվային երկվորյակներ, տարաձվային երկվորյակներ, քանի՞ անդամ
է նշված III սերնդւմ, որի՞ սեռը պարզված չէ, ո՞ր ընտանիքն է անպտւղ:
10.Ժառանգման ո՞ր տիպն է ներկայացված նկար 29-ւմ, հարցական նշանի տեղւմ գրել գենոտիպը:

Նկ. 29
27

11. Ժառանգման ո՞ր տիպն է ներկայացված նկար 30-ւմ, որոշել գենոտիպերը:

Նկ. 30

12. Ժառանգման ո՞ր տիպն է ներկայացված նկար 31-ւմ:

Նկ. 31

13. Ըստ նկար 32-ի՝ որոշել III սերնդի ո՞ր մասն են կազմւմ հիվանդները և ժառանգման ո՞ր տիպն է ներկայացված:

Նկ. 32
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Նկ. 33 ա

Նկ. 33 բ

14.Զննեք նկար 33-ը և պատասխանեք այո կամ ոչ: Հինավորել
պատասխանը:
1. Կարո՞ղ է Ա տոհմածառը լինել աւտոսոմ ռեցեսիվ ժառանգման:
2. Կարո՞ղ է Բ տոհմածառը լինել աւտոսոմ ռեցեսիվ ժառանգման:
3. Կարո՞ղ է Ա տոհմածառը լինել աւտոսոմ դոինանտ ժառանգման:
4. Կարո՞ղ է Բ տոհմածառը լինել աւտոսոմ դոինանտ ժառանգման:
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5. Կարո՞ղ է Ա տոհմածառը ներկայացնել X-քրոմոսոին շղթայակցված ռեցեսիվ ժառանգւմը:
6. Կարո՞ղ է Բ տոհմածառը ներկայացնել X-քրոմոսոին շղթայակցված ռեցեսիվ ժառանգւմը:
15.Նկար 34-ւմ տարբեր գւյներով նշված են արյան տարբեր խմբերը: Որոշել ընտանիքի անդաներից յւրաքանչյւրի գենոտիպը:

Նկ. 34

16.Որոշել նկար 35-ի տոհմածառի ժառանգման տիպը:

Նկ. 35
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17. Ընտրել ճիշտ պատասխանը:

Նկ. 36

Ըստ նկար 36-ի՝ գտնել ընտանիքւմ առողջ երեխայի ծնվելւ հավանականւթյւնը.ա) 1/4, բ)1/2:

Նկ. 37

Ըստ նկար 37-ի՝ գտնել առողջ երեխայի ծնվելւ հավանականւթյւնը, ընտրել ճիշտ պատասխանը.
ա) 1/4, բ) 1/2, գ) 0, դ)1:
18. Ընտրել ճիշտ պատասխանը: Ներկայացված տոհմածառւմ
(նկար 38) ժառանգւմը ա) շղթայակցված է սեռին բ)աւտոսոմ դոինանտ է գ)աւտոսոմ ռեցեսիվ է:

Նկ. 38
31

19.Գտնել ընտանիքի 27 համարի անդաի հնարավոր գենոտիպը
(նկար 39):

Նկ. 39

20.Համարակալեք նկարները, եթե հայտնի է, որ I –ը աւտոսոմային
դոինանտ տիպով ժառանգւն է, II-ը աւտոսոմային ռեցեսիվ տիպով
ժառանգւն է, III-ը` սեռին շղթայակցված:

Նկ.40
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Նկ. 41

Նկ. 42

21.Ըստ տրված տոհմածառերի` որոշել հատկանիշի ժառանգման
տիպը, հնարավորւթյան դեպքւմ նշել նաև գենոտիպերը (նկար 43):
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Նկ. 43

22. Պրոբանդը հիվանդ է հավկւրւթյամբ: Հիվանդ են նաև նրա
երկւ եղբայրները: Պրոբանդի հայրական կողմւմ հավկւրւթյամբ հիվանդներ չեն գրանցվել: Պրոբանդի մայրը հիվանդ է: Մոր երկւ քւյրերն ւ երկւ եղբայրներն առողջ են: Նրանք ւնեն իայն առողջ երեխաներ: Մայրական գծով հիվանդ է եղել տատը և առողջ` պապը: Տատի
քւյրը հիվանդ է, իսկ եղբայրը` առողջ, տատի հայրը (նախապապը)
հավկւրւթյամբ է տառապել: Նախապապի քւյրն ւ եղբայրը հիվանդ
են եղել: Նախանախապապը հիվանդ էր, նրա եղբայրը, որն ւներ հիվանդ աղ ջիկ և երկւ հիվանդ տղաներ, նւյնպես հիվանդ էր: Պրոբանդի կինը, նրա ծնողներն ւ հարազատներն առողջ են:
Որոշել հիվանդ երեխաներ ծնվելւ հավանականւթյւնը պրոբանդի ընտանիքւմ:
23. Պրոբանդը ճակատի վրա սպիտակ մազափւնջ ւնեցող երիտասարդ է: Պրոբանդի հայրական գծւմ շեղւներ չեն նկատվել: Պրոբանդի մայրը սպիտակ մազափւնջ ւնի: Վերջինս երեք քւյր ւնի:
Քւյրերից երկւսը սպիտակ մազափնջով են, եկը` ոչ: Պրոբանդի մորաքւյրերից եկը ւնի սպիտակ մազափնջով տղա և ի աղ ջիկ առանց
սպիտակ մազափնջի: Մորաքւյրերից երկրորդի տղան ւ աղ ջիկը սպիտակ մազափնջով են, իսկ մյւս աղ ջիկը` առանց սպիտակ մազափնջի:
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Մորաքւյրերից երրորդը չւնի սպիտակ մազափւնջ, նրա երկւ տղաներն ւ աղ ջիկը ևս չւնեն սպիտակ մազափւնջ: Հայտնի է, որ նախապապը և նախանախապապը ևս ւնեցել են սպիտակ մազափւնջ:
Որոշել ճակատային սպիտակ մազափւնջ ւնենալւ հավանականւթյւնը երեխաների մոտ այն դեպքւմ, եթե պրոբանդը ամւսնանա
սպիտակ մազափւնջ ւնեցող զարմւհւ հետ:
24. Նորապսակները նորմալ տիրապետւմ են աջ ձեռքին (աջլիկ
են): Կնոջ երկւ քւյրերն էլ աջլիկ էին, իսկ երեք եղբայրները` ձախլիկ:
Կնոջ մայրը աջլիկ է, հայրը` ձախլիկ: Հոր եկ քւյրն ւ եկ եղբայրը
ձախլիկ են, իսկ մյւս եղբայրն ւ մյւս երկւ քւյրերը` աջլիկ: Հայրական գծով պապը աջլիկ է, տատիկը` ձախլիկ: Կնոջ մայրն ւնի եկ քւյր
ւ երկւ եղբայր, բոլորն էլ աջլիկ են: Ամւսնւ մայրն աջլիկ է, հայրը`
ձախլիկ: Մայրական գծով տատիկներն ւ պապիկները, ինչպես նաև
ամւսնւ հայրական գծով տատիկներն ւ պապիկները ազատ տիրապետւմ էին աջ ձեռքին:
Որոշել այս ընտանիքւմ ձախլիկ երեխա ծնվելւ հավանականւթյւնը:
25. Պրոբանդն առողջ կին է, ւնի երկւ առողջ և երկւ ալկապտոնւրեայով հիվանդ եղբայրներ: Պրոբանդի մայրը առողջ է և ւնի երկւ
առողջ եղբայրներ: Պրոբանդի հայրը հիվանդ է ալկապտոնւրեայով և
իր կնոջ ազգականն է: Նա ւնի առողջ եղբայր և առողջ քւյր: Հայրական գծով տատիկը հիվանդ էր և ամւսնացել էր իր առողջ զարիկի
հետ: Պրոբանդի մայրական գծով տատն ւ պապը առողջ են, պապի
մայրն ւ հայրն էլ առողջ են, ընդ որւմ, պապի մայրը պրոբանդի հայրական պապի հարազատ քւյրն է:
Որոշել ալկապտոնւրեայով հիվանդների ծնվելւ հավանականւթյւնը պրոբանդի ընտանիքւմ, եթե նա ամւսնանա առողջ տղամարդւ հետ, որի մայրը ալկապտոնւրեայով հիվանդ էր:
26. Պրոբանդն առողջ կին է, ւնի հինգ քւյր, որոնցից երկւսը
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իաձվային երկվորյակներ են, երկւսը` տարաձվային երկվորյակներ:
Բոլոր քւյրերը ձեռքի վրա ւնեն վեց մատ: Պրոբանդի մայրը նորմալ է,
հայրը` վեց մատանի: Մայրական կողից բոլոր նախնիները նորմալ են
եղել: Հոր երկւ եղբայրներն ւ չորս քւյրերը հնգամատ են: Հայրական
տատը վեց մատանի է: Նա ւնեցել է երկւ քւյր` վեց մատանի և հնգամատ քւյր: Հայրական պապը և նրա բոլոր ազգականները հնգամատ
են:
Որոշել պրոբանդի ընտանիքւմ բազմամատ երեխա ծնվելւ հավանականւթյւնն այն դեպքւմ, երբ նա ամւսնանա նորմալ տղամարդւ
հետ:
27. Աոերբախը (1969 թ.) բերւմ է բազմամատւթյան հետևյալ տոհմագրւթյւնը: Երկւ բազմամատ քւյրեր Մարգարիտն ւ Մերին ամւսնացան նորմալ տղամարդկանց հետ: Մարգարիտի ընտանիքւմ կային
հինգ երեխաներ` Անդրանիկը, Սւսաննան, Դավիթը բազմամատ էին,
Էմման ւ Ռւբենը` հնգամատ: Մերիի ընտանիքւմ իակ աղ ջիկը` Ջեմման ւներ ձեռքի նորմալ կառւցվածք: Անդրանիկի առաջին ամւսնւթյւնից (նորմալ կնոջ հետ) ծնվեց բազմամատ Սառան, նորմալ կնոջ
հետ երկրորդ ամւսնւթյւնից նա ւնեցավ վեց երեխա` եկ աղ ջիկ և
երկւ տղա նորմալ հնգամատ և երկւ աղ ջիկն ւ եկ տղան` բազմամատ: Էմման ամւսնացավ նորմալ տղամարդւ հետ: Նրանք ւնեցան
երկւ տղա և չորս աղ ջիկ` բոլորը հնգամատ: Դավիթն ամւսնացավ
նորմալ կնոջ հետ: Նրանց իակ որդին` Արամը, բազմամատ էր: Ռւբենն ամւսնացավ իր մորաքրոջ աղջկա` Ջեմմայի հետ: Նրանց երկւ
աղ ջիկներն ւ երեք տղաները հնգամատ էին:
Որոշել բազմամատ երեխաների ծնվելւ հավանականւթյւնն
հետևյալ դեպքերւմ.
1. Անդրանիկի նորմալ աղջկա և Ռւբենի տղաներից եկի ամւսնւթյան դեպքւմ:
2. Սառայի և Դավիթի որդւ ամւսնւթյան դեպքւմ:
(Խնդրւմ օգտագործված անւնները փոփոխված են):
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28. Ուսւնասիրվողն առողջ կին է: Նրա քւյրը ևս առողջ է, իսկ
երկւ եղբայրները դալտոնիզմով հիվանդ են: Ուսւնասիրվողի մայրն
ւ հայրը առողջ են: Ուսւնասիրվողի մոր չորս քւյրերն առողջ են,
առողջ են նաև նրանց ամւսինները: Ուսւնասիրվողի մոր կողից
զարիկների մասին հայտնի է հետևյալը` ի ընտանիքւմ կա եկ հիվանդ եղբայր և երկւ առողջ քւյր, մյւս երկւ ընտանիքներւմ կան
եկական հիվանդ եղբայր և եկական առողջ քւյր, չորրորդ ընտանիքւմ` եկ առողջ քւյր: Ուսւնասիրվողի մոր կողից տատիկը առողջ
է, իսկ պապը` դալտոնիկ: Ուսւնասիրվողի հայրական կողմւմ դալտոնիկներ չեն եղել:
Որոշել ւսւնասիրվողի համար դալտոնիզմով հիվանդ երեխաների ծնվելւ հավանականւթյւնն այն դեպքւմ, եթե նա ամւսնանա
առողջ տղամարդւ հետ:

Առաջադրված խնդիրների լւծւմեր
22.

Նկ. 44
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24.

Նկ. 45

25.

Նկ. 46

26.

Նկ. 47
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27.

Նկ. 48

28.
Լւծւմ` կազենք տոհմածառը

Նկ. 49

Հիվանդանւմ են իայն տղամարդիկ, հետևաբար գենը շղթայակցված է սեռին: Ուսւնասիրվողն առողջ է, հետևաբար նրա երկրորդ X
քրոմոսոմը կրւմ է նորմալ տեսողւթյան գենը, որը նա ստացել է հորից, քանի որ հայրական կողմւմ դալտոնիզի գենը կրողներ չեն եղել:
Ուսւնասիրվողի մայրը կրել է դալտոնիզի գենը: Ուսւնասիրվողի
առողջ տղամարդւ հետ ամւսնանալւ դեպքւմ հիվանդ կարող են
ծնվել իայն տղաները 1/4 hավանականւթյամբ:
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Նկ. 50

Նկ. 51 Հոր և աղջկա ամւսնւթյւն

41

Նշանակւմը

Ամւսնւթյան տեսակը

Ինբրիդինգի
գործակիցը

մորեղբայր(հորեղբայր)քրոջ (եղբոր) աղջիկ

1/8

զարիկներ

1/16

ազգական սիբսեր

1/32

ազգական մորեղբայր
(հորեղբայր)-քրոջ
(եղբոր) աղջիկ

1/32

ազգական սիբսեր

1/64

Նկ.52. Արյւնակցական ամւսնւթյւնների տեսակները
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2. Դերմատոգլիֆիկական վերլւծւթյւն
Դերմատոգլիֆիկան (հւն. derma –մաշկ և glipho –դրոշել, պատկեր) ւսւնասիրւմ է մարդւ ափերի, մատների և ոտնաթաթերի մաշկային պատկերների առանձնահատկւթյւնները: Մաշկային պատկերները այնքան առանձնահատւկ և անկրկնելի են որքան մարդւ
ԴՆԹ-ն: Արդեն եկ հարյւրամյակ է, որ մատնահետքերն ւսւսմ նասիրվւմ են հանցագործներին բացահայտելւ համար:
Դերմատոգլիֆիկայի հինադիրն է անգլիացի Ֆրենսիս Գալտոնը
(Չարլզ Դարվինի հորեղբորորդին), որի եթոդը հինված էր մատնահետքերի առանձնահատկւթյւնների վրա: Ի տարբերւթյւն ձեռքի
գծերի մատնահետքերը չեն փոխվւմ: Ըստ որոշ ւսւմ նասիրւթյւնների՝ մատնանախշերն առաջանւմ են պտղի մոտ երրորդ - հինգերորդ
աիսների ընթացքւմ և նւմ են անփոփոխ ողջ կյանքի ընթացքւմ:
Նախշերի առանձնահատկւթյւնները պոլիգենային հատկանիշներ
են և ժառանգվւմ են ծնողներից, դրանք ևս ենթակա են մւտացվելւ
կյանքի առաջին չորս աիսների ընթացքւմ: Դերմատոգլիֆիկան ստորաբաժանվւմ է մատնատպւթյան (դակտիլասկոպիա – ւսւնասիրւմ է մատնահետքերը), պալմասկոպիայի (ւսւնասիրւմ է ափերի
նախշերը) և պլատնոսկոպիայի (ւսւնասիրւմ է ոտնաթաթերի նախշերի առանձնահատկւթյւնները):
Մատնատպւթյւն
Պարզվւմ է, որ մատնահետքերը շատ բան կարող են ասել մարդւ բնավորւթյան և նրա նյարդային համակարգի առանձնահատկւթյւնների մասին: Մատնահետքերի վերլւծւթյան շնորհիվ հնարավոր
է պարզել՝
• ապագա սերնդի ժառանգական հիվանդւթյւնների հավանա
կանւթյւնը,
•

զարգացման հնարավոր շեղւմերը,

•
•

տարբեր գենային մւտացիաները,
գենդերային անոմալիաները,

•

քրոմոսոմային հիվանդւթյւնները:
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Մատների վրա առհասարակ կարելի է պարզորոշել տարբեր նախշեր, սակայն, տարբերւմ են մատնանախշերի 3 տիպեր (Գալտոնը
դրանք բնորոշել է` գալար (завиток, W- whorl), օղակ (петля, L- loop) և
աղեղ (дуга, A - arch)) (նկար 53): Այժմ տարբերւմ են աղեղ, օղակ (ւլնար և ռադիալ), իրական գալար և բարդ նախշեր:

ա) Օղակները լինւմ են ւլնար` ւղղված դեպի ճկւյթը (u) և ռադիալ` ւղղված դեպի բթամատը (r):

բ) Աղեղները լինւմ են պարզ և բաղադրյալ:
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գ) Գալարները լինւմ են սիետրիկ, պարւրաձև և բարդ գալարներ
(կրկնակի հանգւյց):

դ)

Նկ.53 Մատնանախշերի հիմական տիպերը

Գենետիկական ւսւնասիրւթյւններւմ հաճախ օգտագործւմ
են TRC (total ridge count) – ընդհանւր կատարային հաշիվը: Կատարային հաշիվը դելտայից ինչև նախշի կենտրոն ընկած կատարների
թին է: Վերջինս պարզելւ համար մատիտով դելտան և նախշի կենտրոնը իացնող ճառագայթ են կառւցւմ, այնւհետև հաշվւմ են այդ
ճառագայթըհատողկատարներիթիվը(չենհաշվւմո՛չդելտայիկետը,
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ո՛չնախշիկենտրոնիգիծը):
Հաշվարկվւմ է յւրաքանչյւր մատի կատարային թիվը և յւրաքանչյւր ձեռքի հինգ մատի համար գւմարային կատարային թիվը:
Հաշվարկվւմ է նաև երկւ ձեռքի ընդհանւր կատարային հաշիվը:
Պարզվել է հետևյալ օրինաչափւթյւնը, որքան շատ են մատների վրա
աղեղներն, այնքան փոքր է TRC-ի ցւցանիշը: Բարդ նախշերի դեպքւմ
հաշվւմ են մատի այն կողի կատարային թիվը, որտեղ կատարների
թիվը շատ է (երբեն թւյլատրվւմ է կատարները հաշվել 2 կողից):
Կատարային հաշիվը տարբեր մարդկանց և տարբեր մատների համար
կազմւմ է 0-300 (10 մատի համար): Կատարային հաշիվը կապված չէ
սեռի հետ, սակայն սեռական քրոմոսոները ազդւմ են այդ հատկանիշի վրա (X քրոմոսոմը ավելի ւժեղ է ազդւմ, աղ. 1 ):
Զանգվածային ւսւնասիրւթյւնների դեպքւմ իրար տակ գըրվւմ են նախշերի պայմանանշանները և կատարային թվի ցւցանիշները յւրաքանչյւր մատի համար առանձին, սկսած բւթ մատից, աջից
նշվւմ է յւրաքանչյւր ձեռքի համար ստացված գւմարային թիվը:
L9u + W5-11+ L10u+ L7r+ A0, TRC=37
W10-5+ A0+ L4-8r+ L12u+ W4, TRC=34:
Էթնիկական խմբերը տարբերվւմ են տարբեր տիպերի նախշերի հաճախականւթյամբ և կատարային հաշվով: Տարբեր երկրներւմ
անցկացված բազմաթիվ հետազոտւթյւնների արդյւնքւմ պարզ է
դարձել հետևյալը. աղեղները հանդիպւմ են շատ հազվադեպ` 5-10%,
օղակները հանդիպւմ են մարդկանց եծամասնւթյան մոտ` 60-65%,
գալարները հանդիպւմ են ավելի հազվադեպ` 30% հաճախականւթյամբ:
Մատնահետքերի նախշերը բնւթագրող եծւթյւններն են`
1. Ֆւրւգատի ինդեքս (Furugata) W/L *100%,
2. Դանկեյերի ինդեքս (Dankmeiyer) A/W *100%,
3. Պոլլի ինդեքս (Poll) A/L *100%,
4. Վոլոտցկւ դելտային ինդեքս
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L+2W * 10 = DL10
A+L+W
Հաստատված է, որ բարձր կատարային թիվ ւնեցող ծնողների երեխաների մոտ ևս այդ ցւցանիշը բարձր է (Приходченко, Шкурат, 1997):
Կատարային թվի բազմագենային ժառանգման հիպոթեզը առաջարկվել է 1931թ. Բոննեի կողից: Այժմ ընդւնվւմ է մատնանախշերի տիպերի ժառանգման պոլիգենային հիպոթեզը (Գւսևա Ի.Ս., 1974):
Համաձայն այս տեսւթյան՝ ժառանգման աենաբարձր աստիճանը
նկատվւմ է օղակների– 95,2%, գալարների– 84,1% և աղեղների- 38,9%
համար:
Հաստատված է նաև սեռական քրոմոսոներւմ տեղադրված գեների մոդիֆիկացնող ազդեցւթյւնը: X քրոմոսոների թվի ավելացման
հետ ավելանւմ է աղեղների քանակը և իջնւմ է ընդհանւր կատարային հաշիվը (աղյւսակ 1): L ընտանիքի գեները մաքսիմալ էքսպրեսիվւթյւն ւնեն ինիմալ թվով սեռական քրոմոսոներ ւնեցող մարդկանց մոտ (Շերեշևսւ-Թերների սինդրոմ):
Աղյւսակ 1
Կատարային հաշիվը և սեռական քրոմոսոմերի թիվը
XևY
քրոմոսոմերի թիվը

Ընդհանւր կատարային
հաշիվը

XO
XY
XYY
XX
XXY
XXYY
XXXY
XXXXYY
XXXX
XXXXY

178,0
145,0
133,0
127,2
114,8
106,1
93,0
73,0
110,0
49,9

Ի՞նչ է հայտնի եզ մատնանախշի և հոգեբանական առանձնահատ
կւթյան կապի մասին:
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Դերմատոգլիֆիկայւմ կա ի շատ կարևոր օրինաչափւթյւն. ինչքան ավելի բարդ է պատկերն, այդքան ավելի բարդ է նյարդային համակարգը և ինչքան ավելի պարզ է պատկերը, ապա մարդւ մոտ այդքան ավելի
զարգացած է ֆիզիկական բաղկացւցիչը` բնազդային բնորոշւմը: Խոլերիկի
մատնանախշերի 50%-ից շատ գալարներն են, նացած մասը օղակներ են,
սանգվինիկի մատնանախշերի եջ գերակայւմ են օղակները՝ 50%-ից ավել,
նացածը գալարներն են: Ֆլեգմատիկի մատնանախշերի եծ մասը օղակներ
են, ելանխոլիկն ւնի գոնե եկ աղեղ (ընդ որւմ որքան շատ են աղեղները,
այնքան ցածր է աշխատւնակւթյւնը):

Նկ. 54 Գալար լւսնի թմբի վրա

Լւսնի թմբի վրա գտնվող գալարը շատ հազվադեպ հանդիպող
նշաններից եկն է: Այս նշանը հանդիպւմ է նորմալ (առողջ) մարդկանց մոտ` 1%, սակայն Դաւնի հիվանդւթյամբ տառապող մարդկանց
մոտ այն կազմւմ է 10.2%, իսկ փսիխոզ ւնեցող երեխաների մոտ 90%:
Աւտիզմով տառապող մարդկանց շրջանւմ անցկացված հետազոտւթյւնները ցւյց են տվել հետևյալ արդյւնքները. 25 աւտիստ տղամարդկանցից 2-ի մոտ հայտնաբերվել է գալար Լւսնի թմբի վրա:
Պալմոսկոպյա՝ ափերի նախշերի վերլւծւթյւն
Ափանախշերի եջ առանձնանւմ են 3 հինական գծեր (նկար 55
ա), բ)):
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Նկ. 55 Ափանախշերի հիմական գծերը

Նկ. 56 Կապիկի գիծ (հաճախ հանդիպւմ է Դաւնի համախտանիշի
և այլ արատների դեպքւմ, հանդիպւմ է նաև նորմալ մարդկանց
իայն եկ ձեռքի վրա)

Ափանախշերով կարելի է ախտորոշել որոշ ժառանգական հիվանդւթյւններ: Այսպես, դերմատոգլիֆիկայի իջոցով պարզվեց, որ շաքարախտի «մանկական» և «հասւն» ձևերը տարբեր հիվանդւթյւններ են: Պարզվել է նաև, որ շատ դեպքերւմ, դերմատոգլիֆիկայի փոփոխւթյւնները նւյնն են ծնողների և երեխաների մոտ:
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Նկ. 57 Գլխավոր ափային գծերը

Նկ.58 Ափային բնւթագիր
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Գլխավոր ափային գծերը եռաշառավիղ (трирадиус) գտնվւմ են
համապատասխանաբար երկրորդից-հինգերորդ մատների տակ ՝a, b,
c, d (նկար 57): Ափի հիմքի մոտ կա եկ դիստալ առանցքային եռաշառավիղ՝ t: atd անկյան եծւթյւնն ափային բնւթագրերից աենակարևորներից եկն է, նորմայւմ այն չպետք է գերազանցի 57°-ը (նորման 41 - 57°) (նկար 58):

Նկ. 59 Ափային նկարագրեր

Դաւնի համախտանիշով հիվանդների (տրիսոիա 21) ափի վերոհիշյալ անկյւնը կազմւմ է 81-89° և ափային երկւ զւգահեռ գծերը
իացած են իրար, կա ւլնար օղակ երկրորդ մատի և ռադիալ՝ ձեռքի
չորրորդ և հինգերորդ մատների վրա (նկար 60), նախշերն ավելի հաճախանւմ են հիպոտենարի վրա, դիտվւմ է ընդհանւր կատարային
թվի նվազւմ:
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Նկ. 60 Դաւնի համաախտանիշով հիվանդների ափանախշերը և
մատնանախշերը
Պատաոի սինդրոի դեպքւմ (տրիսոիա 13) atd անկյւնը կազմւմ
է 102°, ձեռքի չորրորդ և հինգերորդ մատների վրա դիտվւմ են ռադիալ
օղակներ, ձեռքերի և ոտքերի մատների վրա գերակշռւմ են աղեղները,
նախշերն ավելանւմ են հիպոտենարի վրա և այլն:
Կլայնֆելտերի սինդրոի դեպքւմ (ХХУ) atd անկյւնը փոքր է
40°-ից, մատնանախշերից գերակշռւմ են աղեղները, կատարային հաշիվը փոքր է, նախշերն ավելանւմ են հիպոտենարի վրա:
Շերեշևսկւ-Թերների սինդրոի դեպքւմ (ХՕ) atd անկյւնը կազմւմ է 66°, մատնանախշերից ավելանւմ է գալարների տեսակարար
կշիռը և նվազւմ է աղեղների տեսակարար կշիռը, նախշերն ավելանւմ են հիպոտենարի վրա, տենարւմ նախշերի հաճախականւթյւնը
նվազւմ է:
Ափային դաշտերը ափը կազմող պայմանական տեղամասեր են
(նկար 61):
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Նկ. 61 Ափային դաշտեր (ափը կազմող պայմանական տեղամասեր)

2.1. Լաբորատոր աշխատանք
Աշխատանքի նպատակը – մատնատպւթյան վերլւծւթյան անցկացւմ:
Ուսւնասիրւթյան օբյեկտը – մարդը:
Նյւթը և սարքավորւները.
1. լւսանկարչական գլանիվ,
2. 20 x 20սմ2 մակերեսով ապակի,
3. պարալոն,
4. տպագրական ներկ (կամ որևէ փոխարինիչ),
5. թւղթ,
6. ձեռքի խոշորացւյց (10 սմ-ից ավել տրամագծով):
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Նկ.62 ա) Մատնանախշերը գրանցող սարք,
բ) մատնանախշերի ւսւմասիրւթյւն

Աշխատանքի ընթացքը - ապակւ վրա ներկ լցնել և այն լւսանկարչական գլանիկով հարթեցնել՝ հավասարաչափ շերտ ստանալւ համար:
Ուսւնասիրվողի մատները հերթով սեղել ապակւն, այնւհետև դնել
թղթի վրա (որի տակ դրված է պարալոն): Մատը դրվւմ է դրսային կողի վրա և պտտվւմ է ընդհւպ ինչև ներսի կողմը, այնպես որ ողջ
մատի բարձիկի մակերեսը տպվի: Մատը պետք է զգւշորեն հանել,
այնպես որ թւղթը չտեղաշարժվի և նկարը չաղավաղվի (նկար 62 ա,
բ): Թղթի վրա նշւմ են ազգանւնը, սեռը և տարիքը: Այնւհետև աջ և
ձախ ձեռքերի բոլոր մատների համար հաջորդաբար ստանւմ են մատնաթմբերի նկարները: Հաշվարկվւմ է TRC (total ridge count) – ընդհանւր կատարային հաշիվը (կատարային հաշիվը դելտայից ինչև նախշի կենտրոն ընկած կատարների թին է, այն ստանալւ համար կառւցւմ են դելտան նախշի կենտրոնին իացնող ճառագայթ և հաշվւմ
այդ ճառագայթը հատող կատարների թիվը): Տվյալները գրանցվւմ են
աղյւսակւմ (աղյւսակ 2):
Աղյւսակ 2
Մատները
Աջ ձեռք
Ձախ ձեռք
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II

III

IV

V

Ընդաենը

3. Երկվորյակային եթոդ
Երկվորյակային եթոդն առաջին անգամ առաջարկվել է Ֆ. Գալտոնի կողից 1875թ.: Երկվորյակային եթոդը հնարավորւթյւն է տալիս
որոշել գենետիկական (ժառանգական) և իջավայրի (կլիմա, սնւնդ,
կրթւթյւն, դաստիարակւթյւն) գործոնների ազդեցւթյւնը մարդւ
առանձին հատկանիշների կամ հիվանդւթյւնների զարգացման վրա:
Երկվորյակային եթոդի կիրառման դեպքւմ հաեմատւթյւն է
կատարվւմ`
• մոնոզիգոտ (իաձվային) և երկզիգոտ (երկձվային կամ տա
րաձվային) երկվորյակների իջև,
• մոնոզիգոտզւյգերւմ,
• երկվորյակների ընտրված խմբի և ընդհանւր պոպւլյացիայի
իջև:
Մոնոզիգոտ (ՄԶ) երկվորյակները գոյանւմ են երկւ (և ավելի) մասերի բաժանված եկ զիգոտից: Գենետիկական տեսակետից նրանք
նւյնանման են, այսինքն ւնեն իանման գենոտիպ: Մոնոզիգոտ երկվորյակները իշտ նւյն սեռի են լինւմ:
Դիզիգոտ (ԴԶ) երկվորյակները զարգանւմ են այն դեպքւմ, երբ
իաժամանակ երկւ ձվաբջիջ բեղնավորվւմ են երկւ սպերմատոզոիդով: Բնական է, որ երկզիգոտ երկվորյակներն ւնեն տարբեր գենոտիպեր: Նրանք նման են իմյանց ոչ ավելի քան քւյրերը և եղբայրները, քանի որ ւնեն մոտ 50% նւյնանման գեներ:
Երկվորյակների ծնւնդների հավանականւթյւնը կազմւմ է մոտ
1%, որոնցից 1/3-ը մոնոզիգոտ երկվորյակներն են: Հայտնի է, որ մոնոզիգոտ երկվորյակների ծնւնդների թիվը տարբեր պոպւլյացիաներւմ
մոտ է, այն դեպքւմ, որ դիզիգոտների համար այդ թվերը զգալիորեն
տարբերվւմ են: Օրինակ, ԱՄՆ-ւմ դիզիգոտ երկվորյակներ ավելի հաճախ ծնվւմ են սևամորթների, քան սպիտակամորթների մոտ: Եվրոպայւմ դիզիգոտ երկվորյակները կազմւմ են ւթ՝ 1000 ծնւնդների
դեպքւմ: Երկվորյակների ծնւնդների աենացածր հաճախականւթյւնը բնորոշ է մոնղոլոիդ պոպւլացիաներին: Նշվւմ է, որ երկվոր55

յակների բնածին արատների հաճախականւթյւնը, որպես կանոն,
ավելի բարձր է, քան առանձին իանձնյա ծնվածներինը:
Համարվւմ է, որ բազմապտղւթյւնը գենետիկական հիմքեր ւնի:
Սակայն դա ճիշտ է իայն դիզիգոտ երկվորյակների համար: Երկվորյակների ծննդյան վրա ազդող գործոնները ներկայւմս քիչ են ւսւմնասիրված: Կան ապացւյցներ այն մասին, որ դիզիգոտ երկվորյակների ծնվելւ հավանականւթյւնն ավելանւմ է մոր տարիքի եծանալւ,
ինչպես նաև ծնւնդների հաջորդականւթյան ավելացման հետ: Մոր
տարիքի ազդեցւթյւնը կարելի է բացատրել գոնադոտրոպինի մակարդակի բարձրացմամբ, ինչը բերւմ է բազմաօվւլյացիայի հաճախականւթյան ավելացմանը:
Երկվորյակային եթոդն իր եջ ներառւմ է երկվորյակների զիգոտւթյան ախտորոշւմը: Այժմ օգտագործվւմ են զիգոտւթյան որոշման հետևյալ եթոդները.
•Պոլիսիմպտոմային եթոդ՝ երկվորյակների հաեմատւթյւնն է
արտաքին հատկանիշներով: Չնայած ակնհայտ հարմարւթյանը, եթոդը որոշ չափով սւբյեկտիվ է և կարող է բերել սխալների:
•Իմւնոգենետիկական եթոդ ավելի բարդ եթոդ է, հիմված է
արյան խմբերի անալիզի, արյան շիճւկի սպիտակւցների, լեյկոցիտար
հակագեների, ֆենիլթիոկարբաիդի նկատմամբ զգայւնւթյան և այլ
անալիզների վրա: Եթե երկվորյակներից յւրաքանչյւրի այդ հատկանիշները չեն տարբերվւմ, այդ երկվորյակներին համարւմ են մոնոզիգոտ:
•Դերմատոգլիֆիկայիեթոդնւսւմ
 ասիրւմէմատների,ձեռքե
րի ափերի, ոտնաթաթերի պապիլյար նախշերը: Այդ հատկանիշները
խիստ անհատական են, չեն փոփոխվւմ մարդւ կյանքի ընթացքւմ
և օգտագործվւմ են անձի ինքնւթյւնը որոշելւ համար: Դերմատոգլիֆիկ ցւցանիշների նմանւթյւնը մոնոզիգոտ երկվորյակների մոտ
ավելի բարձր է հաեմատած դիզիգոտների հետ:
• Մոնոզիգոտ երկվորյակների եթոդն ըստ ւսւմ
 ասիրվող
հատկանիշի, ներառւմ է նաև, մոնո- և դիզիգոտային երկվորյակների
խմբերի համադրւմը:
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Եթե որևէ ի հատկանիշ առկա է եկ զւյգի երկւ երկվորյակների
մոտ, ապա այդ զւյգը կոչվւմ է կոնկորդանտային, իսկ եթե երկվորյակներից իայն եկի մոտ է առկա, ապա երկվորյակների զւյգը կոչվւմ
է դիսկորդանտային (կոնկորդանտւթյւն-նմանւթյան աստիճան, դիսկորդանտւթյւն-տարբերւթյան աստիճան):
Մոնո և դիզիգոտային երկվորյակների համադրման ընթացքւմ
զւյգային կոնկորդանտւթյան գործակիցը (Kn) (աղյւսակ 4) արտահայտվւմ է իավորի մասնաբաժնով կամ տոկոսներով և հաշվարկվւմ
է հետևյալ բանաձևով.
,
որտեղ C-ն կոնկորդանտ զւյգերի քանակն է, D-ն դիսկորդանտ զւյգերի քանակն է:
Մոնո- և դիզիգոտային երկվորյակների մոտ զւյգերի կոնկորդանտւթյան հաեմատւթյւնը թւյլ է տալիս եզրակացւթյւն անել այս
կամ այն հատկանիշի կամ հիվանդւթյան զարգացման համար ժառանգականւթյան և իջավայրի դերի մասին: Ընդ որւմ, ելնւմ են այն
ենթադրւթյւնից, որ եթե կոնկորդանտւթյան աստիճանը մոտավորապես նւյնն է մոնոզիգոտների և դիզիգոտների մոտ, համարվւմ է,
որ հատկանիշի ձևավորւմը եծապես պայմանավորված է իջավայրի
գործոններով:
Եթե ւսւնասիրվող հատկանիշի զարգացմանը մասնակցւմ են
և՛գենետիկական,և՛իջավայրիգործոնները,ապամոնոզիգոտերկվո
րյակների մոտ դիտվւմ են որոշակի ներզւյգային տարբերւթյւններ:
Այդ դեպքւմ մոնո և դիզիգոտային երկվորյակների իջև կոնկորդանտւթյան աստիճանի տարբերւթյւնները կնվազեն:
Այս կամ այն հատկանիշի զարգացման գործւմ ժառանգականւթյան և իջավայրի դերի քանակական գնահատականի համար օգտագործվւմ են ժառանգման գործակիցը, որը հաշվարկվւմ է հետևյալ
բանաձևով.
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որտեղ H-ժառանգման գործակիցն է, Kn-ն զւյգային կոնկորդանտւթյան գործակիցը մոնոզիգոտ (ՄԶ) և դիզիգոտ (ԴԶ) երկվորյակների
խմբերւմ:
H-ի արժեքներից դատելով՝ կարելի է որոշել հատկանիշի զարգացման համար գենետիկական և իջավայրի գործոնների ազդեցւթյան
աստիճանը: Օրինակ, եթե H-ի արժեքը մոտ է 0-ի, ւրեն հատկանիշի
զարգացւմը պայմանավորված է իայն արտաքին իջավայրի գործոններով:
Աղյւսակ 3
Մոնոզիգոտ (ՄԶ) և դիզիգոտ (ԴԶ) երկվորյակների որոշ հատկանիշների և
հիվանդւթյւնների կոնկորդանտւթյան օրինակներ, %
Հատկանիշներ
Աչքերի, մազերի գւյնը

ԴԶ
99.5

28.0

100.0

65.0

Պապիլյար գծերը

92.0

40.0

Մանիակալ դեպրեսիվ պսիխոզ

73.1

15.2

Շիզոֆրենիա

67.0

12.1

Էպիլեպսիա

60.8 (37.2)

12.3 (1.8)

Շաքարախտ

84.0 (58.0)

37.0 (20.0)

Տւբերկւլյոզ

66.7

23.0

Ռևմատիզմ

47.3

17.3

Միջին ականջի բորբոքւմ

30.1

9.8

Ծւռթաթւթյւն

45.5

18.2

Ազդրի բնածին հոդախախտ

41.4

2.8

Կարմրւկ

97.4

35.7

Ջրծաղիկ

97.7

92.0

Քւթեշ

56.4

11.2

Շրթւնքների, ականջների ձևը
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ՄԶ

H-ի 1-ից ինչև 0,7 արժեքների դեպքւմ հատկանիշի և հիվանդւթյան զարգացման գործւմ գերակշռող են ժառանգական գործոնները,
իսկ H-ի 0,4 - 0,7-ի արժեքների սահմաններւմ հատկանիշը զարգանւմ է արտաքին իջավայրի գործոնների ազդեցւթյան տակ՝ գենետիկական հակվածւթյան առկայւթյան դեպքւմ (աղյւսակ 5):
Բերենք ի քանի օրինակներ: Ինչպես արդեն նշվել է, մարդւ
արյան խմբերը ամբող ջովին պայմանավորված են գենոտիպով և չեն
փոխվւմ իջավայրի ազդեցւթյամբ: Ժառանգման գործակիցը հավասար է 100%-ի: Որոշ ձևաբանական հատկանիշներով (քթի, հոնքերի,
շրթւնքների, ականջների ձևով, աչքերի, մազերի, մաշկի գւյնով) մոնոզիգոտ երկվորյակները կոնկորդանտ են 97-100%-ով, իսկ դիզիգոտ
երկվորյակները՝ կախված հատկանիշից՝ 20-70%-ով: ՄԶ-ի կոնկորդանտւթյւնը շիզոֆրենիայով հիվանդացածների մոտ 70% է, իսկ ԴԶ-ի
մոտ` 13%:
:
Տվյալ դեպքւմ գերակշռւմ են գենետիկական գործոնները, բայց
զգալի դեր են խաղւմ նաև իջավայրի պայմանները:
Երկվորյակային եթոդի օգնւթյամբ է որոշվւմ գենոտիպի և իջավայրի նշանակւթյւնը եծաթիվ ինֆեկցիոն հիվանդւթյւնների
պաթոգենեզւմ: Այսպես, կարմրւկով հիվանդանալւ դեպքւմ առաջատար նշանակւթյւն ւնեն ինֆեկցիոն գործոնները, իսկ թոքախտային ինֆեկցիայի դեպքւմ զգալի ներգործւթյւն ւնի գենոտիպը:
Երկվորյակների հետ կատարվող հետազոտւթյւնները կօգնեն պատասխանել այնպիսի հարցերին, ինչպիսիք են մարդւ կյանքի տևողւթյան վրա ժառանգական և իջավայրային գործոնների ազդեցւթյւնը,
օժտվածւթյան զարգացւմը, դեղորայքային պրեպարատների նկատմամբ զգայւնւթյւնը և այլն: Ներկայւմս մարդւ գենետիկայւմ երկվորյակային եթոդը կիրառվւմ է գենետիկական վերլւծւթյան այլ եթոդների հետ զւգակցված:
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Աղյւսակ 4
Երկվորյակային եթոդով պարզված մարդւ որոշ
հատկանիշների ժառանգւմը
Հատկանիշ
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Ժառանգման գործակիցը

Մարնի կառւցվածք

0.81

Հասակը նստած վիճակւմ

0.76

Քաշը

0.78

Գլխային գործակից

0.75

Մենտալ հասակը՝ ըստ Բինեի

0.65

IQ-ն՝ ըստ Բինեի

0.68

IQ-ն՝ ըստ Օտիսի

0.80

Վերբալ հատկւթյւններ

0.68

Թվաբանական ընդւնակւթյւններ

0.12

Բնական գիտւթյւնների նկատմամբ
ընդւնակւթյւններ

0.34

Ընդւնակւթյւններ պատմւթյան և
գրականւթյան նկատմամբ

0.45

Ուղղագրական ընդւնակւթյւններ

0.53

Ոտքով թակելւ արագւթյւնը

0.50

3.1. Գործնական աշխատանք
Առաջադրանք 1. Լւծել խնդիրները.
1. Վերլւծել աղյւսակի տվյալները և գնահատել ժառանգականւթյան և իջավայրի դերը նշված հիվանդւթյւնների համար: Հաշվել
ժառանգելիւթյան գործակիցը (H) և իջավայրի ազդեցւթյւնը (աղյւսակ 5)(E):
Հիվանդւթյւնը
շաքարախտ

Աղյւսակ 5
Կոնկորդանտւթյւնը, %
ՄԶ
ԴԶ
84
37

Էնդեիկ զոբ

71

70

ռախիտ

88

22

էկզեմա

28,6

8

20

12,7

բարորակ ւռւցք

2. Վերլւծել աղյւսակի տվյալները և գնահատել ժառանգականւթյան և իջավայրի դերը նշված հիվանդւթյւնների համար: Հաշվել
ժառանգելիւթյան գործակիցը (H) և իջավայրի ազդեցւթյւնը (աղյւսակ 6) (E):
Աղյւսակ 6

կարմրւկ

Կոնկորդանտւթյւնը, %
ՄԶ
ԴԶ
97,4
95,7

կապւյտ հազ

97,1

92,0

քւթեշ

54,6

47,1

դիֆտերիա

50,0

37,7

անգինա

51,1

39,7

թոքերի բորբոքւմ

32,3

18,2

պոլիոելիտ

35,7

6,1

պալարախտ

32,8

20,6

ռևմատիզմ

26,0

10,5

ինֆեկցիոն հեպատիտ

45,5

18,2

խոզւկ

82,0

74,0

Հիվանդւթյւնը
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4. Պոպւլյացիոն (տեղախմբային)
վիճակագրական եթոդ
Գենետիկայւմ պոպւլյացիա նշանակւմ է որոշակի արեալ (տարածւթյւն) զբաղեցնող, ընդհանւր գենոֆոնդ ւնեցող ւ ազատորեն
խաչասերվող առանձնյակների ամբող ջւթյւնը (գենոֆոնդը՝ տվյալ
պոպւլյացիայի գեների ամբող ջականւթյւնն է): Պոպւլյացիոն գենետիկան ւսւնասիրւմ է պոպւլյացիաների գենետիկական կառւցվածքը, նրանց գենոֆոնդը, գենետիկական կառւցվածքի կայւնւթյւնը և փոփոխւթյւնը պայմանավորող գործոնները:
Բժշկական գենետիկայւմ պոպւլյացիոն վիճակագրական եթոդը
կիրառվւմ է բնակչւթյան ժառանգական հիվանդւթյւնների, տարբեր պոպւլյացիաների նորմալ և պաթոլոգիական գեների, գենոտիպերի ւսւնասիրման համար:
Պոպւլյացիոն վիճակագրական եթոդը թւյլ է տալիս ւսւնասիրել.
• պոպւլյացիայւմ գեների և ժառանգական հիվանդւթյւնների
հաճախականւթյւնը,
• մւտացիոնգործընթացները,
• ժառանգական հակվածւթյամբ հիվանդւթյւնների առաջաց
ման եջ ժառանգականւթյան և իջավայրի դերը,
• ի շարք հատկանիշների ֆենոտիպիկ պոլիմորֆիզի ձևավոր
ման եջ ժառանգական և իջավայրային գործոնների դերը:
Պոպւլյացիոն վիճակագրական եթոդի կիրառւմը ներառւմ
է պոպւլյացիայի ճիշտ ընտրւթյւն, նյւթի հավաքւմ և ստացված
արդյւնքների վիճակագրական վերլւծւթյւն: Մեթոդի հիմքւմ ընկած
է 1908 թ. անգլիացի մաթեմատիկոս Ջ. Հարդիի և գերմանացի բժիշկ
Վ. Վայնբերգի կողից իդեալական պոպւլյացիայի համար սահմանված օրինաչափւթյւնը, որն անվանւմ են Հարդի-Վայնբերգի օրենք:
Իդեալական պոպւլյացիայի համար բնորոշ են հետևյալ առանձնահատկւթյւնները. եծ թվակազմը, ազատ խաչասերւմը (պանիքսիան), ընտրւթյան և մւտացիոն գործընթացների բացակայւթյւնը,
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պոպւլյացիայից դւրս և դեպի ներս ւղղված իգրացիաների բացառւմը: Հարդի-Վայնբերգի օրենքի համաձայն՝ իդեալական պոպւլյացիայւմ դոինանտ հոմոզիգոտների (AA), հետերոզիգոտների (Aa) և
ռեցեսիվ հոմոզիգոտների (aa) հարաբերակցւթյւնը սերնդեսերւնդ
նւմ է նւյնը: Ազգակցական ամւսնւթյւնները, մւտացիաները, գեների դրեյֆը, ընտրւթյւնը, իգրացիաները առաջացնւմ են պոպւլյացիայւմ գենոտիպերի քանակների հարաբերակցւթյան խախտւմ:
Տարբեր գենոտիպերի և ֆենոտիպերի քանակւթյան հարաբերակցւթյւնը պանիկտիկ պոպւլյացիաներւմ որոշվւմ է Նյւտոնի բինոի բանաձևով.

որտեղ p-ն A դոինանտ ալելի հաճախականւթյւնն է, q-ն՝ a ռեցեսիվ
ալելի հաճախականւթյւնը, p2 - AA գենոտիպի (դոինանտ ալելով հոմոզիգոտների) հաճախականւթյւնը, q2 - aa գենոտիպի (ռեցեսիվ ալելով հոմոզիգոտների) հաճախականւթյւնը:

Նկ. 63 Պեննետի ցանց
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Հարդի-Վայնբերգի բանաձևը կարելի է հեշտւթյամբ ստանալ Պեննետի ցանցի օգնւթյամբ (նկար 63):
Քանի որ գաետներից յւրաքանչյւրը կրւմ է ալելներից իայն եկը` A-ն կամ a-ն, ւստի նրանց հաճախականւթյւնների գւմարը հավասար կլինի եկի`
p + q =1:
Այդ դեպքւմ գենոտիպերի հաճախականւթյւնը կլինի.
(pA +qa)2=p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1:
Եթե պոպւլյացիայւմ տվյալ գենի երեք ալելները ներկայացված են
p, q և r հաճախականւթյամբ, ապա գենոտիպերի հաճախականւթյւնը կլինի.
(p +q +r)2 = p2 + q2 + r2 + 2pq + 2pr + 2qr = 1:
Համաձայն Հարդի-Վայնբերգի օրենքի՝ (AA) դոինանտ հոմոզիգոտների հաճախականւթյւնը հավասար է դոինանտ ալելի հանդիպման քառակւսւն, (Aa) հետերոզիգոտների հաճախականւթյւնը՝
դոինանտ և ռեցեսիվ ալելների հանդիպման կրկնակի արտադրյալին,
(aa) ռեցեսիվ հոմոզիգոտների հաճախականւթյւնը հավասար է ռեցեսիվ ալելի հանդիպման քառակւսւն: Այսպիսով, պոպւլյացիոն վիճակագրական եթոդը հնարավորւթյւն է տալիս որոշել պոպւլյացիայի
գենետիկական կառւցվածքը:
Գեների դրեյֆը արտահատվւմ է ալելների հաճախականւթյան
պատահական փոփոխւթյւններով: Մարդւ պոպւլյացիաներւմ որպես գեների դրեյֆի օրինակ կարելի է նշել «ցեղի նահապետի (հինադրի) էֆեկտը»: Այն դիտվւմ է, երբ պոպւլյացիայի կառւցվածքը ձևավորվւմ է սահմանափակ ընտանիքների ալելներից: Այդպիսի պոպւլյացիաներւմ հաճախ նկատվւմ է պատահական դրեյֆի հետևանքով
պահպանված անոմալ գեների եծ հաճախականւթյւն: Եվրոպայւմ
և Ճապոնիայւմ ռեզւս բացասական արյամբ մարդկանց տարբեր հաճախականւթյամբ (համապատասխանաբար 14% և 1%) հանդիպման,
ինչպես նաև երկրագնդի բնակչւթյան տարբեր խմբերի մոտ ժառանգական հիվանդւթյւնների անհամաչափ տարածման պատճառը կա64

րող է գեների դրեյֆը լինել: Օրինակ, Շվեդիայի որոշ պոպւլյացիաներւմ լայնորեն տարածված է պատանեկան ամավրոտիկ ապւշւթյան
գենը, Հարավային Աֆրիկայւմ՝ պորֆիրիայի գենը, Շվեյցարիայւմ՝
ժառանգական խլւթյան գենը և այլն:
Այսպիսով, գեների դրեյֆը ի կողից հանգեցնւմ է պոպւլյացիայի
ներսւմ գենետիկական բազմազանւթյան նվազմանը, մյւս կողից՝
պոպւլյացիաների իջև տարբերւթյւնների եծացմանը և հատկանիշների տարաիտմանը: Վերջինս իր հերթին կարող է տեսակառաջացման հիմք ծառայել:
Մոտ ազգականների իջև ամւսնւթյւնները (ինբրիդինգը) զգալիորեն ազդւմ են պոպւլյացիայի կազի վրա: Շատ երկրներւմ այդպիսի ամւսնւթյւնները արգելված են` ժառանգական արատներով
երեխաների ծնվելւ եծ հավանականւթյան պատճառով: Ունենալով
ընդհանւր ծագւմ, ազգականները կարող են իևնւյն ռեցեսիվ պաթոլոգիկ գենի կրողը լինել, և երկւ առողջ հետերոզիգոտների ամւսնւթյան դեպքւմ հիվանդ երեխաների ծնվելւ հավանականւթյւնը
եծանւմ է:
Նոր գեներ կարող են մւտք գործել պոպւլյացիա իգրացիայի
(գեների հոսքի) արդյւնքւմ, երբ առանձնյակները ի պոպւլյացիայից անցնւմ են մյւսը և խաչասերվւմ են տվյալ պոպւլյացիայի
ներկայացւցիչների հետ: Իրական պոպւլյացիաները հազվադեպ են
լրիվ եկւսացված լինւմ: Միգրացիան բերւմ է հինական պոպւլյացիաներւմ և ներգաղթողների եջ ալելների հաճախականւթյան փոփոխման: Լոկալ (տեղային) պոպւլյացիաներւմ ալելների հաճախականւթյւնը կարող է փոփոխվել, եթե հնաբնակների և նորեկների
ալելների ելքային հաճախականւթյւնները տարբեր են:
ԱՄՆ-ւմ սպիտակամորթների և սևամորթների խառն ամւսնւթյւններից ծնված սերւնդը համարվւմ է սևամորթ բնակչւթյւն: Ֆ.
Այալայի և Ջ. Կայգերի տվյալների (1988) համաձայն՝ սպիտակամորթ
բնակչւթյան ռեզւս-գործոնը կարգավորող ալելի հաճախականւթյւնը կազմւմ է 0,028: Այն աֆրիկյան ցեղերւմ, որոնցից առաջացել է
ժամանակակից սևամորթ բնակչւթյւնը, այդ ալելի հաճախականւ65

թյւնը կազմւմ է 0,630: Ժամանակակից սևամորթների նախնիները
Աֆրիկայից դւրս են բերվել 300 տարի (մոտ 10 սերւնդ) առաջ: Ժամանակակից սևամորթ բնակչւթյան մոտ այդ ալելի հաճախականւթյւնը
կազմւմ է 0,446: Այսպիսով, սպիտակ բնակչւթյւնից գեների հոսքը
դեպի սևամորթները կազել է 3,6%` եկ սերնդի ընթացքւմ: Տասը սերւնդից հետո աֆրիկյան նախնիների գեների չափաբաժինը կազմւմ է
ԱՄՆ-ի ժամանակակից սևամորթ բնակչւթյան գեների 0,694-ը: Գեների մոտ 30%-ը աերիկյան սևամորթները ժառանգել են սպիտակ բնակչւթյւնից: Ակնհայտ է, գեների հոսքը սպիտակամորթ և սևամորթ
բնակչւթյան իջև զգալի է եղել:
Պոպւլյացիաների գենետիկական կառւցվածքի վրա ազդւմ են
նաև մւտացիոն գործընթացը և ընտրւթյւնը: Որպես էվոլյւցիայի
գործոն՝ մւտացիաներն ապահովւմ են նոր ալելների հոսքը դեպի պոպւլյացիա: Գենոտիպի փոփոխման տեսակետից մւտացիաները լինւմ են գենային, քրոմոսոմային և գենոմային: Գենային մւտացիաները կարող են լինել ւղղակի (A>a) և հակադարձ (a>A): Ուղղակի մւտացիաների առաջացման հաճախականւթյւնն ավելի բարձր է, քան
հակադարձ մւտացիաներինը: Նւյն գեները կարող են բազմաթիվ
անգամ մւտացիայի ենթարկվել: Բացի դրանից, իևնւյն գենը կարող
է փոփոխվել ի քանի ալելային վիճակների, առաջացնելով բազմակի
ալելների շարք: Հեմոֆիլիա, ռետինոբլաստոմա, պիգենտային քսերոդերմա և այլ ծանր հիվանդւթյւններ առաջացնող մւտացիաների
հաճախականւթյան ւսւնասիրւթյւնը հիմք է տալիս ասելւ, որ
առանձին գեների պաթոլոգիական մւտացիաների առաջացման հաճախականւթյւնը եկ սերնդի ընթացքւմ կազմւմ է 1-2 100 հազար
գաետի համար: Հաշվի առնելով մարդւ գեների ընդհանւր (25000-ին
մոտ) քանակը՝ մւտացիաների գւմարային քանակը փոքր թիվ չի կազմւմ: Մւտացիաների հաճախականւթյւնը կարող է եծանալ օրգանիզի վրա որոշ ֆիզիկական և քիիական մւտագենների ազդեցւթյան դեպքւմ:
Մւտագեն հատկւթյւններով կարող են օժտված լինել արդյւնաբերական թւյները, ինսեկտիցիդները, հերբիցիդները, սննդային հա66

վելանյւթերը և դեղորայքը: Մւտագեն ազդեցւթյւն ւնեն նաև կանցերոգեն (քաղցկեղածին) նյւթերի եծ մասը: Բացի դրանից, որոշ կենսաբանական գործոններ, օրինակ՝ վիրւսներ, կենդանի վակցինաներ,
նւկլեինաթթւներ կարող են ւնենալ մւտգեն հատկւթյւններ: Հզոր
մւտագեններ են նաև ճառագայթների տարբեր տեսակները (ռենտգենյան և գամմա ճառագայթներ, նեյտրոններ և այլն):
Պոպւլյացիայի գենետիկական կառւցվածքը խաթարող գործոններից է նաև բնական ընտրւթյւնը, որն առաջացնւմ է գենոֆոնդի
ւղղորդված փոփոխւթյւն՝ պոպւլյացիային ավելի քիչ հարմարված
անձանց դւրս մղելւ կամ նրանց պտղաբերւթյւնը նվազեցնելւ ճանապարհով: Այդ երևւյթը կարելի է ւսւնասիրել դոինանտ պաթոլոգիայի` ախոնդրոպլազայի (թզւկւթյան) օրինակով: Այդ հիվանդւթյւնը լավ ւսւնասիրված է Դանիայի պոպւլյացիաներւմ: Հիվանդներն
ւնեն ցածր կենսւնակւթյւն և մահանւմ են մանւկ հասակւմ, այսինքն` բնական ընտրւթյան ճանապարհով հեռացվւմ են պոպւլյացիայից: Ողջ նացած թզւկները հազվադեպ են ամւսնանւմ և քիչ
երեխաներ են ւնենւմ: Վերլւծւթյւնը ցւյց է տալիս, որ ախոնդրոպլազայի գեների մոտ 20%-ը չի փոխանցվւմ ծնողներից զավակներին,
իսկ այդ գեների 80%-ը դւրս են բերվւմ պոպւլյացիաներից: Այստեղից կարելի է հետևւթյւն անել, որ ախոնդրոպլազան եծ ազդեցւթյւն չւնի պոպւլյացիայի կառւցվածքի վրա:
Մւտանտ գենոտիպերի եծամասնւթյւնն ւնեն ցածր սելեկցիոն
արժեք և ընտրւթյան առարկա են դառնւմ: Վ. Մակյւսիկի տվյալներով (1968)՝ մւտանտների ընդհանւր թվի 15%-ը մահանւմ են նախքան
ծնվելը, 3%-ը մահանւմ են` չհասնելով սեռական հասւնւթյան, 20%-ը՝
ինչ ամւսնւթյւնը, իսկ 10%-ի մոտ ամւսնւթյւնն անպտւղ է:
Սակայն ի շարք դեպքերւմ պաթոլոգիական գենը հետերոզիգոտ
վիճակւմ կարող է ավելացնել անձի կենսւնակւթյւնը: Դա կարելի
է դիտել մանգաղաձև անեիայի օրինակի վրա: Այդ հիվանդւթյւնը
տարածված է Աֆրիկայի և Ասիայի երկրներւմ: HbS ալելով հոմոզիգոտ
մարդիկ կրւմ են HbS ալելով պայմանավորված հեմոգլոբինի մւտանտ
ձևը: HbSHbS հոմոզիգոտները մահանւմ են՝ չհասնելով սեռական հա67

սւնւթյան: HbAHbS հետերոզիգոտները ավելի կայւն են մալարիայի
նկատմամբ, քան նորմալ HbAHbA և HbSHbS հոմոզիգոտները: Այդ
պատճառով հիվանդւթյան տարածման շրջաններւմ հետերոզիգոտներն ընտրւթյան առավելւթյւն ւնեն: Այն շրջաններւմ, որտեղ մալարիա չի եղել, HbAHbA հոմոզիգոտներն ւնեն հետերոզիգոտներին
հավասար հարմարվողականւթյւն: Այդ դեպքւմ ընտրւթյւնն ւղղված է ռեցեսիվ հոմոզիգոտների դեմ: Գոյւթյան պայմաններին հարմարվելւ «գինը» գենետիկական բեռն է, այսինքն` պոպւլյացիաներւմ
նասակար մւտացիաների կւտակւմը:
Միևնւյն հատկանիշը նւյն գենն ւնեցող որոշ օրգանիզներւմ
կարող է դրսևորվել, մյւսներւմ` բացակայել: Գենի ֆենոտիպային
դրսևորման քանակական ցւցանիշը կոչվւմ է պենետրանտւթյւն:
Պենետրանտւթյւնը բնորոշւմ է ֆենոտիպւմ տվյալ գենը դրսևորող առանձնյակների տոկոսը առանձնյակների այն ընդհանւր թվի
նկատմամբ, որոնց մոտ այդ գենը կարող էր դրսևորվել (եթե հաշվի է
առնվւմ ռեցեսիվ գենը, ապա հոմոզիգոտներւմ, իսկ եթե դոինանտը`
ապա դոինանտ հոմոզիգոտներւմ և հետերոզիգոտներւմ): Եթե գենը
դրսևորվւմ է բոլոր առանձնյակների մոտ, ապա այն ւնի 100% պենետրանտւթյւն (կամ լրիվ պենետրանտւթյւն), նացած դեպքերւմ խոսւմ են ոչ լրիվ պենետրանտւթյան մասին: Օրինակ` մարդւ որոշ ժառանգական հիվանդւթյւններ զարգանւմ են արատավոր գենը կրող
առանձնյակների իայն ի մասի մոտ: Գենի ոչ լրիվ պենետրանտւթյւնը պայմանավորված է գեների գործւնեւթյան մոլեկւլային մակարդակից ինչև ամբող ջական օրգանիզի հատկւթյւնների ձևավորւմը
ընթացող պրոցեսների բազմաստիճանւթյամբ և բարդւթյամբ:

68

4.1. Գործնական աշխատանք
Աշխատանքի նպատակը պոպւլյացիայւմ որևէ ալելը կրող տարբեր գենոտիպերով մարդկանց քանակական հարաբերւթյան և տարբեր ալելների հանդիպման հավանականւթյան պարզւն է:
Առաջադրանք 1. Մոդելավորել ազատ խաչասերվող պոպւլյացիա և
գնահատել նրա գենետիկական կառւցվածքը և ի քանի սերւնդների
ընթացքւմ գենետիկական հավասարակշռւթյւնը:
Պայմանականորեն գաետները ներկայացվւմ են ստվարաթղթե
շրջանների տեսքով: Մւգ գւյնի շրջանը նշանակւմ է A դոինանտ
ալելը, սպիտակը՝ a ռեցեսիվ ալելը: Յւրաքանչյւր ենթախւմբ ստանւմ է երկւական պարկ, որոնցւմ կա 100-ական «գաետ», եկւմ`
«ձվաբջիջները», մյւսւմ՝ «սպերմատոզոիդները»: Այսպես օրինակ՝ A
– 30 շրջան, իսկ a – 70 շրջան, ընդաենը՝ 100 շրջան յւրաքանչյւր
պարկւմ: Պանիքսիան նմանակելւ նպատակով առաջին ւսանողը
պատահականւթյան սկզբւնքով հանւմ է եկական շրջան «ձվաբջիջների» պարկից, երկրորդ ւսանողը պատահականւթյան սկզբւնքով
հանւմ է եկական շրջան «սպերմատոզոիդների» պարկից, երրորդ
ւսանողը գրանցւմ է գենոտիպերի ստացված համադրւթյւնները
աղյւսակ 7-ւմ:
Աղյւսակ 7
Գենոտիպերի և ալելների թիվը մոդելային պոպւլյացիայւմ
Սերւնդը
I տարբերակ S=0
F1
F2
F3

Գենոտիպերի
թիվը
АА
Аа
аа

Ընդաենը

χ

2

Ալելների հաճախականւթյւնը
рА
qа

X
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II տարբերակ
S=-1gaa
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Մոդելավորման երկրորդ տարբերակւմ աշխատանքը հարկավոր է
շարւնակել ինչև գենոտիպերի թվի կրկնվելը, որը կվկայի պոպւլյացիայւմ նոր գենետիկական հավասարակշռւթյան մասին: Այնւհետև
հաշվվւմ է գործնականորեն ստացված և տեսականորեն սպասվող
տվյալների համապատասխանւթյան ցւցանիշը՝ χ2- ին: Օգտվւմ ենք
Պեննետի ցանցից: p2AA 0,09 - ն համապատասանւմ է 100-ից 9-ը AA
գենոտիպի, pqAa 0,42 –ը՝ 100-ից 42-ը Aa գենոտիպի և q2aa 0,49-ը՝ 100
-ից 49-ը aa գենոտիպի ստացվելւ հետ:
♂

pА 0,3

qа 0,7

pА 0,3

p2AA 0,09

pqAa 0,21

qa 0,7

pqAa0,21

q2aa 0,49

♀

Այնւհետև կազմւմ են աղյւսակ χ2 հաշվելւ համար (ասյւսակ 8):
Աղյւսակ 8
Գենոտիպերի թիվը
АА

Аа

аа

Ընդ.

Ընդւնենք գործնականւմ
ստացվածը

12

36

52

100

Տեսականորեն սպասվողը

9

42

49

100

Շեղւմը (d)

+3

-6

+3

9

36

9

d
70

2

χ2գործն. = Σd2/q =9:9+36:42+9:49=1 + 0,85 + 0,18 = 2,03 ; n’ =2
և P =0,05 դեպքւմ: Քանի որ χ2գործն. < χ2 աղյւսակային 5,99 արժեքից, հետևւմ է, որ տվյալները հավաստի չեն տարբերվւմ: Հետևաբար ազատ խաչասերվող պոպւլյացիայւմ պահպանվւմ է ալելների
սկզբնական (рА – 0,3 և qa – 0,7) հաճախականւթյւնը:
Խնդիրների լւծման օրինակներ
Խնդիր №1. Թեյ-Սաքսի հիվանդւթյւնը պայմանավորված է աւտոսոմային ռեցեսիվ ալելով: Այս հիվանդւթյան բնորոշ հատկանիշներն են մտավոր հետամ նացւթյւնը և կւրւթյւնը: Հիվանդները մահանւմ են չորս տարեկանւմ: Նորածինների մոտ հիվանդների հաճախւթյւնը կազմւմ է 10 x 10-6 : Ելնելով Հարդի-Վայնբերգի բանաձևից
հաշվել ալելների և հետերոզիգոտների հաճախւթյւնը:
Լւծւմ. Դոինանտ A ալելի հաճախականւթյւնը նշանակենք p
տառով, а ալելինը` q տառով: Նորածինների մոտ նշված հիվանդւթյան հաճախւթյւնը կլինի q2: Հետևաբար q=

=0,003, A դոինանտ գենի հաճախականւթյւնը կլինի A=1-0,003=0,997, իսկ հետերոզիգոտների հաճախականւթյւնը հավասար կլինի 2pq=2 x 0,003 x

0,997=0,006:
Խնդիր №2. Ակատալազիան ռեցեսիվ գենով պայմանավորված հիվանդւթյւն է, առաջին անգամ հայտնաբերվել է Ճապոնիայւմ: Ըստ
այդ գենի՝ հետերոզիգոտ առանձնյակների մոտ նկատվւմ է արյան եջ
կատալազա ֆերենտի քանակի նվազւմ: Հիրոսիմա և Նագասակի
քաղաքների բնակչւթյան 0,09%-ը հետերոզիգոտ է, ըստ այդ գենի, իսկ
Ճապոնիայի նացած բնակչւթյան՝ 1,4%-ը: Ելնելով Հարդի-Վայնբերգի
օրենքից հաշվել ռեցեսիվ ալելի հաճախականւթյւնը 1) Հիրոսիմա և
Նագասակի քաղաքներւմ, 2) Ճապոնիայի նացած բնակչւթյան մոտ:
Լւծւմ. Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքներւմ 2pq=0,0009, սակայն p=1-q, որտեղից 2pq=2q(1-q)=2q - 2q2=0,0009: Ստացանք քառակւսի հավասարւմ. 2q2-2q+0,0009=0, այն լւծելով ստանւմ ենք
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գտանք, որ q=0,00045, p=0,99955:
Խնդիրը կարելի է լւծել նաև այլ ճանապարհով: Քանի որ 2 pq-ն
շատ փոքր է, փոքր է նաև q-ն, իսկ p-ն մոտ է եկին, հետևաբար
2q≈2pq≈0,0009, իսկ q≈0,00045: Ճապոնիայի նացած բնակչւթյան
մոտ 2pq=0,014; 2q≈0,014; որտեղից q≈0,007, p≈0,993:
Առաջադրանք 2. Լւծել հետևյալ խնդիրները
1. ԱՄՆ-ի բնակչւթյան 70%-ը զգւմ է ֆենիլթիոկարբաիդի (ՖԹԿ)
դառը համը: Դրանք կոչվւմ են «զգացողներ», մյւս 30%-ը «չզգացողներ» են: «Չզգացողների» իջև բոլոր ամւսնւթյւնների դեպքւմ սերւնդը ստացվւմ է «չզգացող»: Այս հատկանիշը պայմանավորված է
սեռին չշղթայակցված զւյգ գեներով, որոնցից եկը լրիվ դոինանտ է
և ցւցաբերւմ է պենետրանտւթյւն (առանձնյակը կարող է կրել գենը,
սակայն այն ֆենոտիպորեն կարող է չդրսևորվել: Դիցւք` հատկանիշն
ւնի 70% պենետրանտւթյւն, սա նշանակւմ է, որ գենը կրողների
70% -ի մոտ է հանդես գալիս):
ա) Այս երկւ գեներից ո՞րն է դոինանտ:
բ) «Զգացողների» և «չզգացողների» իջև ամւսնւթյւնների ո՞ր
մասը չի կարող տալ «չզգացող» սերւնդ:
գ) «Զգացողները» և «չզգացողները» ո՞ր մասն են կազմւմ երկւ
«զգացողների» և երկւ «չզգացողների» ամւսնւթյւնների դեպքւմ:
2. Արյան MN խմբերը ժառանգվւմ են ABO համակարգի խմբերից
անկախ: Մեզանից յւրաքանչյւրն ւնի A, AB, B կամ O խմբի արյւն:
Միևնւյն ժամանակ M, N կամ MN խմբերից եկը: ԱՄՆ-ի սպիտակամաշկ բնակչւթյան 29,16%-ը ւնի M խմբի արյւն, 49,58% -ը` MN,
21,26%-ը` N: Ստւգենք այն վարկածը, որ արյան այս խմբերը պայմա72

նավորված են թերի դոինանտ զւյգ (M և N) գեներով:
3. Ֆենիլկետոնւրեան կապված է ֆենիլալանինը թիրոզինի վերածող ֆերենտի պակասի հետ: Հիվանդի արյան եջ կւտակվւմ են ֆենիլալանին և ֆենիլպիրոխաղողաթթւ, որի հետևանքով առաջանւմ
է մտավոր թերզարգացւմ: ԱՄՆ-ի բնակչւթյան մոտ ֆենիլկետոնւրեայի գենը (q) հանդիպւմ է 0.005, իսկ նորմալ գենը (p)` 0.995 հաճախականւթյամբ: Հարյւրից եկ անհատը հետերոզիգոտ է՝ 2pq=2 x
0.005 x 0.995=0.01: Որոշել հետերոզիգոտ ծնողներից իրար հետևից 3
առողջ կամ 3 հիվանդ երեխաներ ծնվելւ հավանականւթյւնը:
4. Ի՞նչ տեղի կւնենա Հարդի Վայնբերգի օրենքին ենթարկվող պոպւլյացիայի հետ 10 սերւնդ հետո, եթե նրանւմ գենոտիպերի սկըզբնական հարաբերւթյւնը կազմւմ է 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa:
5. Պոպւլյացիայւմ դալտոնիզմը (գւնակւրւթյւնը) տղամարդկանց մոտ հանդիպւմ է 0,08 հաճախականւթյամբ: Այս արատը պայմանավորված է սեռի հետ շղթայակցված ռեցեսիվ ալելով: Որքա՞ն է
կազմւմ կանանց մոտ բոլոր երեք գենոտիպերի հանդիպման հաճախականւթյւնը:
6. Պոպւլյացիաներից եկւմ, ըստ աւտոսոմ լոկւսի, առկա է 3
գենոտիպ հետևյալ հարաբերւթյամբ՝ 9/16 AA : 6/16 Aa : 1/16 aa: Արդյո՞ք
տվյալ պոպւլյացիան գտնվւմ է գենետիկական հավասարակշռւթյան վիճակւմ:
7. Ենթադրենք A→a մւտացիայի հաճախականւթյւնը կազմւմ է
10-6, ընդ որւմ, հակադարձ մւտացիաները բացակայւմ են: Ի՞նչպիսին
կլինի A ալելի հաճախականւթյւնը 10, 1000, 100 000 սերւնդ հետո:
8. Մարդւ պոպւլյացիայւմ, ըստ տվյալ լոկւսի, կան երեք գենոտիպեր: 510 մարդւց կազմված խմբւմ գենոտիպերը հանդիպւմ են
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հետևյալ քանակւթյամբ ՝
գենոտիպ

1/1

1/2

2/2

թիվ

34

391

85

1 և 2 թվերով նշված են երկւ տիպերի ալելները: Պարզել ալելների
հաճախականւթյւնները:
9. A լոկուսում ուղղակի մուտացիաներն ընթանում են 2 x 10-5,
իսկ հակադարձ մուտացիաները՝ 3 x 10-7 հաճախականությամբ:
Որքա՞ն են կազմում պոպուլյացիայում A և a ալելնեի սպասվող
հաճախականությունները հավասարակշռության պայմաններում, եթե
բացակայում են մյուս գործընթացները:
10. ABO համակարգի արյան խմբերի հաճախականությունները
պոպուլյացիայում կազմում են՝ A=45%, B=13%, AB=6%, O=36%: Պարզել
արյան խմբերը որոշող գենի ալելների հաճախականությունները:
11. Պոդագրան (հոդատապը) առաջանում է միզաթթվի փոխանակության խախտման հետևանքով, որի արդյունքում օրգանիզմում
մեծանում է միզաթթվի խտությունը: Այն պայմանավորված է դոմինանտ
աուտոսոմ գենով: Տղամարդկանց մոտ նրա պենետրանտությունը
հավասար է 20%, կանանց մոտ` 0%:
1. Ի՞նչպիսին է հետերոզիգոտ ծնողների երեխաների պոդագրայով
հիվանդանալու հավանականությունը:
2. Ի՞նչպիսին է պոդագրայով հիվանդանալու հավանականությունն
ընտանիքում, որտեղ ծնողներից մեկը հետերոզիգոտ է, իսկ մյուսը
նորմալ է ըստ ուսումնասիրվող հատկանիշի:
12. Շվեդ գենետիկների տվյալներով շիզոֆրենիայի որոշ ձևեր
ժառանգվում են որպես աուտոսոմ դոմինանտ հատկանիշ: Ընդ որում՝
հոմոզիգոտների մոտ պենետրանտությունը կազմում է 100%, իսկ
հետերոզիգոտների մոտ` 20%:
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1. Որոշել ընտանիքում երեխաների հիվանդանալու հավանականությունը, որտեղ ամուսիններից մեկը հետերոզիգոտ է, իսկ մյուսը
նորմալ ըստ ուսումնասիրվող հատկանիշի:
2. Որոշել ընտանիքում երեխաների հիվանդանալու հավանականությունը, որտեղ ծնողները հետերոզիգոտ են:
13. Ցանցաթաղանթի անգիոմատոզը (աչքի և գլխուղեղի համակարգային հիվանդությունների մի մաս, որն արտահայտվում է ցանցաթաղանթի նորագոյացմամբ, անոթների կտրուկ լայնացմամբ, նյարդային տարրերի դեգեներացիայով) ժառանգվում է որպես դոմինանտ
աուտոսոմ հատկանիշ` 50% պենետրանտությամբ:
Որոշել հիվանդ երեխաների ծնվելու հավանականությունն ընտանիքում, որտեղ ծնողները հետերոզիգոտ են ըստ այդ հատկանիշի:
14. Գանգա-դիմային դիսոստոզը (կմախքային անոմալիաների
խումբ) ժառանգվում է որպես աուտոսոմ դոմինանտ հատկանիշ` 50%
պենետրանտությամբ:
Որոշել ընտանիքում երեխաների հիվանդանալու հավանականությունը, որտեղ ամուսիններից մեկը հետերոզիգոտ է, իսկ մյուսը
նորմալ ըստ ուսումնասիրվող հատկանիշի:
15. Արախնոդակտիլիան (կամ Մարֆանի սինդրոմը) բնւթագրվւմ
է տարբեր անոմալիաների համատեղւթյամբ` կմախքի, աչքի և ներքին
օրգանների: Այս հիվանդւթյւնը ժառանգվւմ է որպես աւտոսոմ դոինանտ հատկանիշ` 30% պենետրանտւթյամբ: Ձախլիկւթյւնը ժառանգվւմ է որպես աւտոսոմ ռեցեսիվ հատկանիշ` լրիվ պենետրանտւթյամբ:
Որոշել երկւ արատների համատեղ դրսևորվելւ հավանականւթյւնը երեխաների մոտ, երբ երկւ ծնողներն էլ հետերոզիգոտ են ըստ
այդ հատկանիշների:
16. Օտոսկլերոզը (խլւթյւն, որը պայմանավորված է իջին ականջի
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լսողական ոսկրիկներով) ժառանգվւմ է որպես աւտոսոմ դոինանտ
հատկանիշ` 30% պենետրանտւթյամբ: Վերին կողային կտրիչների բացակայւթյւնը ժառանգվւմ է որպես X քրոմոսոին շղթայակցված ռեցեսիվ հատկանիշ լրիվ պենետրանտւթյամբ:
Որոշել երկւ արատներով երեխաների ծնվելւ հավանականւթյւնն ընտանիքւմ, որտեղ, ըստ նշված երկւ հատկանիշների, մայրը
հետերոզիգոտ է, իսկ հայրը նորմալ է:
17. Աչքի խաժ գւյնը պայմանավորված է աւտոսոմ գենով և դոինանտ է երկնագւյնի նկատմամբ: Ռետինոբլաստոման (աչքի ցանցաթաղանթի նյարդերի չարորակ ւռւցք) պայմանավորված է եկ այլ դոինանտ աւտոսոմ գենով և նրա պենետրանտւթյւնը կազմւմ է 60%:
1.Ի՞նչպիսին է հետերոզիգոտ հիվանդ ծնողներից երկնագւյն աչքերով երեխա ծնվելւ հավանականւթյւնը:
2. Ի՞նչպիսին է հետերոզիգոտ առողջ ծնողներից խաժ աչքերով երեխա ծնվելւ հավանականւթյւնը:
18. Վան դեր Խևեի սինդրոմը (ներառւմ է երեք հինական հատկանիշ` ոսկրերի փխրւնւթյւն, երկնագւյն սկլերա և խլւթյւն) ժառանգվւմ է որպես աւտոսոմ դոինանտ պլեյոտրոպ գեն: Հատկանիշների
պենետրանտւթյւնը փոփոխական է՝ ըստ երկնագւյն սկլերի-100%,
ոսկրերի փխրւնւթյամբ-63%, խլւթյամբ-60%:
1.Երկնագւյն սկլերի կրողը, որը նորմալ է մյւս հատկանիշներով,
ամւսնանւմ է նորմալ, առողջ ընտանիքից սերվող կնոջ հետ:
Որոշել երեխաների մոտ ոսկրերի փխրւնւթյամբ ծնվելւ հավանականւթյւնը, եթե ամւսնւ ծնողներից եկը կրւմ է այդ սինդրոմը:
2.Ամւսնանւմ են երկնագւյն սկլերա կրող երկւ անհատներ,
որոնք նորմալ են մյւս երկւ հատկանիշներով: Որոշել երեխաների մոտ
խլւթյան դրսևորվելւ հավանականւթյւնը:
19. Ըստ աղյւսակի տվյալների՝ պարզել պոպւլյացիաներւմ գենոտիպերի հաճախականւթյւնը:
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Գենի հաճախականւթյւնը

Պոպւլյացիա

IA

IB

I0 (i)

Ուտահնդիկներ

0,013

0,0

0,987

Էսկիմոսներ

0,333

0,027

0,640

Վրացիներ

0,198

0,038

0,764

Հնդիկներ

0,206

0,254

0,540

20. Ըստ աղյւսակի տվյալների` պարզել պոպւլյացիաներւմ գենոտիպերին համպատասխան ալելների հաճախականւթյւնը:

Պոպւլյացիա

Ըստ АВ0 համակարգի՝ արյան խմբերի
հաճախականւթյան %-ը
0

А

В

АВ

Նավախո հնդիկներ

77,7

22,3

0

0

Պոլինեզիացիներ

36,5

60,8

2,2

0,5

Գերմանացիներ

36,5

42,5

14,5

6,5

Եգիպտացիներ

27,3

38,5

25,5

8,7

Առաջադրված խնդիրների լւծւմեր
3. Լւծւմ.
p=3/4 իսկ q=1/4, (p +q)3 = p3 + 2 p2 q+ 2 p q2 + q3
p3 - 3 առողջ երեխա
2 p2 q -2 առողջ 1 հիվանդ
2 p q2 -1 առողջ 2 հիվանդ
q3 -3 հիվանդ
4. Լւծւմ. Ինցւխտի ժամանակ եկ ալելային գենի տարբերւթյան
դեպքւմ հետերոզիգոտ անհատների թիվը որոշւմ ենք
, իսկ հոմոզիգոտներինը`
բանաձևով, որտեղ n-ը ինցւխտացված սերւնդների թին է: Մեր օրինակւմ հոմոզիգոտ բւյ77

սերի թիվը կլինի ւնեցած բւյսերի 15/16-ը, իսկ հետերոզիգոտ` 1/16-ը:
10. Լւծւմ՝
(pJA+qJB+rJ0)2=1
0(I) - 36%, A(II) - 45%, B(III) - 13%, AB(IV) - 6%

;
, որտեղ А – А (II) արյան խմբի
հանդիպման հաճախականւթյւնն է, 0 – 0(I) արյան խմբի հանդիպման հաճախականւթյւնն է, В – В(III) արյան խմբի հանդիպման հաճախականւթյւնն է.
,
;
ստւգւմ՝
pIA+qIB+rI0=1 (0,6+0,3+0,1=1):
11. Պատ.` 1) 3/40, 2)1/20:

78

5. Բջջագենետիկական եթոդ
Բջջագենետիկական եթոդի հիմքւմ ընկած է մարդւ քրոմոսոների մանրադիտակային ւսւնասիրւթյւնը:
Մարդւ քրոմոսոներին նվիրված բջջագենետիկական հետազոտւթյւնները սկսվեցին Արնոլդի (1879 թ.) և Վ. Ֆլեինգի (1880 թ.)
աշխատանքներից, երբ նրանք հայտնաբերեցին 22-28 քրոմատինային
մարնիկներ: Քրոմոսոմ հասկացւթյւնը առաջին անգամ առաջարկվել է Վ. Վալդեյերի կողից 1888 թվականին: Այնւհետև Տ. Բովերին և
Ու. Սեթտոնը 1902-1907 թթ. եկան այն եզրահանգման, որ բջջւմ քրոմոսոները հանդիսանւմ են ժառանգական տեղեկատվւթյան կրողներ: 1923 թ. Պեյնտերը եկավ այն եզրակացւթյան, որ մարդւ բջիջները պարւնակւմ են 48 քրոմոսոմ: Այդ կարծիքը ընդւնեցին նաև ւրիշ
հետազոտողներ և երեսւն տարիների ընթացքւմ բջջագենետիկների
եծամասնւթյւնը համարւմ էր, որ մարդւ քրոմոսոների դիպլոիդ
քանակը 48 է: Հետագայւմ քրոմոսոների ւսւնասիրւթյան եթոդի
կատարելագործւմը թւյլ տվեց ստանալ ավելի ստւյգ տեղեկւթյւններ նրանց թվաքանակի մասին: Հատկապես դրան նպաստեցին բջիջների մշակման երկւ եղանակներ.
1. Բջիջների կւլտւրայի մշակւմը ալկալոիդ կոլխիցինով, վերջինս
նպաստւմ է ետաֆազի փւլւմ բաժանվող բջիջների կւտակմանը:
2. Բջիջների մշակւմը աղերի թւյլ լւծւյթներով (հիպոտոնիկ լւծւյթ), վերջինիս հետևանքով քրոմոսոներն ազատ բաշխվւմ են լւծւյթւմ:
1956 թ-ին շվեդ գիտնականներ Դ. Թիոյի և Ա. Լևանի շնորհիվ
սկսվեց բջջագենետիկայի բւռն զարգացւմը: Նրանք հայտնաբերեցին
մարդւ սաղի թոքային հյւսվածքի ֆիբրոբլաստների կւլտւրայւմ
իրական քրոմոսոների թվաքանակը, որը հավասար էր 46-ի: Հետագայւմ անգլիացիներ Ս. Ֆորդը և Դ. Հաերտոնը հաստատեցին Թիոյի
և Լևանի ստացած արդյւնքները: Ըստ էւթյան՝ այդ հայտնագործւթյւնը սկիզբ դրեց կլինիկական բջջագենետիկայի նոր փւլի զարգացմանը:
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Մարդւ քրոմոսոների թվաքանակը (կարիոտիպը) նորմայւմ կազմւմ է 46XX (կին) և 46XY (տղամարդ): Մարդւ կարիոտիպը քրոմոսոմային հավաքի մորֆոլոգիական առանձնահատկւթյւնների ամբողջւթյւն է, որը բնորոշ է սոմատիկ բջիջներին: Այն բնորոշվւմ է քրոմոսոների ընդհանւր թվաքանակով, ձևով և չափերով: Քսաներկւ
քրոմոսոները նւյնն են տղամարդկանց և կանանց համար և կոչվւմ
են աւտոսոներ: Սեռական քրոմոսոները կանանց մոտ ներկայացված են XX քրոմոսոներով, իսկ տղամարդկանց մոտ եկ X և եկ Y
քրոմոսոներով:
1960 թվականին Դենվերւմ (ԱՄՆ) մշակվել էր մարդւ քրոմոսոմների առաջին իջազգային դասակարգւմը: Առաջարկվել էր քրոմոսոմների զւյգերը համարակալել եկից ինչև քսաներեքը: Դասակարգման
հիմքւմ ընկած էին քրոմոսոների հարաբերական չափերը և առաջնային սեղմվածքի՝ ցենտրոերի դիրքը: Բոլոր քրոմոսոները բաժանվեցին յոթ խմբերի, որոնք նշվւմ են լատինական տառերով A- ից ինչև
G: Ցենտրոերի դիրքից կախված քրոմոսոները բաժանվւմ են երեք
խմբի.
ա)

Անհավասարաւս

(սւբետակենտրոն),

երբ

ցենտրոերը

գտնվւմ է քրոմոսոի կենտրոնից հեռւ:
բ) Հավասարաւս (ետակենտրոն), ցենտրոերը տեղադրված է
քրոմոսոի կենտրոնւմ, ինչի հետևանքով քրոմոսոի ւսերը հավասար են:
գ) Խիստ անհավասարաւս (ակրոկենտրոն), ցենտրոերը գտնվւմ
է ւսերից եկի եզրին, որի հետևանքով երկրորդ ւսը գրեթե չի հայտնաբերվւմ (նկար 64):
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Նկ.64 Մարդւ քրոմոսոմերի դասակարգւմը՝ ըստ ձևի.
а) Մարդւ քրոմոսոի կառւցվածք՝ 1ցենտրոեր, 2 ւսեր, 3ԴՆԹի
պարւյր 4քրոմատիդներ:
b) Մարդւ քրոմոսոմերն՝ ըստ ցենտրոերի տեղադրման՝ 1 ետակենտրոն,
2 –սւբետակենտրոն, 3 –ակրոկենտրոն:
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Մարդւ քրոմոսոմերի դասակարգւմը
Դիտարկենք քրոմոսոներն ավելի մանրակրկիտ՝ ըստ Դենվերյան
դասակարգման:
A խւմբը պարւնակւմ է երեք զւյգ քրոմոսոներ՝ 1-3:
1-ինը մարդւ աենաեծ ետակենտրոն քրոմոսոն է: Ուսի ցենտրոերին հարող հատվածւմ հաճախ հայտնաբերվւմ է երկրորդական
սեղմվածք, որը ի շարք դեպքերւմ բերւմ է ւսի երկարացմանը: 2-րդ
քրոմոսոմը աենաեծ սւբետակենտրոն քրոմոսոն է: 3-րդ քրոմոսոմը նւյնպես խոշոր ետակենտրոն է, սակայն նրա երկարւթյւնը
20%-ով ավելի պակաս է 1-ին քրոմոսոից, այնպես որ նրան հեշտւթյամբ կարելի է նւյնականացնել:
B խւմբը իավորւմ է 4-րդ և 5-րդ քրոմոսոները: Դրանք եծ
սւբետակենտրոն քրոմոսոներ են, որոնք բոլորովին չեն տարբերվւմ իմյանցից առանց դիֆերենցիալ ներկման:
C խւմբը ներառւմ է 6-12 քրոմոսոները: Դրանք իջին չափի
սւբետակենտրոն քրոմոսոներ են: X-քրոմոսոմը տեղադրվւմ է այս
խմբւմ և իատարր ներկման ժամանակ նրան անհնար է տարբերել
այդ խմբի մյւս քրոմոսոներից: 9-րդ քրոմոսոմը հաճախ ւնի երկրորդական սեղմվածք երկար ւսի կենտրոնաետ մասւմ: 11 և 12-րդ
քրոմոսոները բացահայտւմ են շատ նմանատիպ սեգենտավորման
պատկերներ, որն, ըստ երևւյթի, վկայւմ է նրանց ընդհանւր ծագման
մասին: Սակայն 11-րդ քրոմոսոմը իր ձևով ավելի մոտ է ետակենտրոն
քրոմոսոներին, քան 12-րդը: Ի տարբերւթյւն այս խմբի քրոմոսոմներին X-քրոմոսոմը զգալիորեն տատանվւմ է իր երկարւթյամբ: Այն
ավելի նման է C-խմբի աենաերկար քրոմոսոներին:
D-խմբի քրոմոսոներն են 13-15-ը: Դրանք ակրոկենտրոն քրոմոսոներ են: Բոլոր երեք քրոմոսոներն էլ ւնեն արբանյակներ: Այս քրոմոսոների կարճ ւսերը բացահայտւմ են զգալի իջքրոմոսոմային
տարակերպւթյւն: Արբանյակները երբեն կարող են բացակայել, իսկ
երբեն լինել բավական խոշոր: Կարող են դիտվել նաև տանդեմային
(կրկնակի) արբանյակներ:
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E-խմբի քրոմոսոները 16-18-րդն են: Դրանք հաեմատաբար կարճ
քրոմոսոներ են: 16-րդ քրոմոսոմը ետակենտրոն է, որի երկարւթյւնը իջինւմ կազմւմ է առաջին քրոմոսոի երկարւթյան եկ երրորդը:
Այն դրսևորւմ է զգալի տարակերպւթյւն: 10%-ի դեպքւմ երկար ւսւմ հայտնաբերվւմ է երկրորդական սեղմվածք:
F-խմբի քրոմոսոներն են 19-ը և 20-ը: Դրանք փոքր ետակենտրոն
քրոմոսոներ են: Միատարր ներկման պայմաններւմ նրանք չեն տարբերվւմ իմյանցից, սակայն դիֆերենցիալ ներկման պայմաններւմ՝
խիստ տարբեր են:
G-խմբի քրոմոսոներն են 21-ը և 22-ը: Դրանք փոքր ակրոկենտրոն
քրոմոսոներ են: Կարճ ւսերի տարակերպւթյւնը նւյնքան նշանակալի է, որքան D-խմբի քրոմոսոների մոտ: Y-քրոմոսոմը պատկանւմ
է այդ խմբին: Y-քրոմոսոմը ավելի եծ է չափերով, քան G-խմբի քրոմոսոները: Y-քրոմոսոի երկար ւսի քրոմատիդները, որպես օրենք տեղադրված են եկը մյւսին զւգահեռ: Դրանով այն տարբերվւմ է այդ
խմբի այլ քրոմոսոներից, որոնց մոտ երկար ւսերի քրոմատիդները
հաճախ առաջացնւմ են լայն անկյւն: Ցենտրոերը երևւմ է ոչ այդքան պարզ, իսկ արբանյակները Y-քրոմոսոի մոտ բացակայւմ են: Երկար ւսի չափը բավականաչափ փոփոխական է (նկար 65):
Ժամանակակից տվյալների հիման վրա, քրոմոսոների չափերի մասին կարելի է կարծիք կազել ԴՆԹ-ի պարւնակւթյամբ՝ նւկլեոտիդային զւյգերի /նզ/ քանակով, ինչպես ամբող ջական քրոմոսոի համար, այնպես էլ առանձին, յւրաքանչյւր ւսի համար: Օրինակ՝
աենափոքր՝ 21-րդ քրոմոսոն իր եջ է պարւնակւմ մոտ 50 մլն. նզ,
իսկ աենաեծը՝ առաջին քրոմոսոմը, պարւնակւմ է մոտ 250 մլն.նզ:
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Նկ. 65 Մարդւ քրոմոսոմերի հավաք
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5.1. Քրոմոսոմերի դիֆերենցիալ ներկւմ
Քրոմոսոների հստակ նւյնականացւմը հնարավոր դարձավ
իայն XX դարի 60-ական թվականների վերջին և 70-ականների
սկզբւմ: Երեք խւմբ գիտնականներ՝ Տ. Կասպերսոնը և համահեղինակները (Շվեդիա), Բ. Դատրիլեւքսը և Ժ. Լեժենը (Ֆրանսիա), Ա. Զախարովը և Ն. Եգոլինան (ՍՍՀՄ), առաջարկեցին մարդւ քրոմոսոների
դիֆերենցիալ ներկման եթոդները: Դրանք են՝ G- (Գիմզա), Q-(Ակրիխին), R (reverse հետադարձ), C- (կառւցվածքային հետերոքրոմատին)
եթոդները և նաև քրոմատիդների դիֆերենցիալ ներկման եթոդը
բրոմդեզոքսիւրիդինի (ԲԴՒ) կիրառմամբ, որը թիինի նմանակն է:
Այս եթոդները թւյլ են տալիս նւյնականացնել քրոմոսոների սեգենտների զանազան տեսակներ, իսկ քրոմատիդների դիֆերենցիալ
ներկման եթոդը թւյլ է տալիս բացահայտել քւյր քրոմատիդային փոխանակւները (ՔՔՓ): Քրոմոսոների դիֆերենցիալ ներկման եթոդները հինված են աղային լւծւյթների ազդեցւթյան վրա, որոնք ւնեն
հստակ սահմանված pH և հինական ներկանյւթերով (ակրիխին, ակրիխին-իպրիդ) հետագա ներկման որոշակի ջերմաստիճանային ռեժիմ:
Քրոմատիդների դիֆերենցիալ ներկման եթոդը հինված է քրոմոսոի
հատվածի ԲԴՒ–ն ներառելւ ընդւնակւթյան վրա, որը կարող է փոփոխել իր խտացւմը և գւնավորւմը: Դիֆերենցիալ ներկման ժամանակ բացահայտվող քրոմոսոի սեգենտների հաջորդականւթյւնը
(մւգ և բաց շերտերը) հաստատւն է, որը թւյլ տվեց 1971թ. Փարիզւմ
կայացած իջազգային գիտական կոնֆերանսւմ առաջարկել մարդւ
քրոմոսոների հապլոիդ հավաքի իդիոգրամման: Առաջնահերթ նւյնականացված էին մոտ 320 սեգենտներ:
Քրոմոսոի ւսերը նշեցին լատիներեն տառերով՝ p-petite՝ կարճ,
q-queue՝ երկար: Ուսերը բաժանվեցին հատվածների, որոնց սահմանները մշտականորեն դիտվող հստակ մորֆոլոգիական նիշերն էին, իսկ
հատվածները բաժանվեցին սեգենտների, որոնք տարբերվւմ էին
գւնավորման աստիճանով:
Սեգենտները և հատվածները համարակալվւմ են արաբական
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թվերով յւրաքանչյւր ւսի համար առանձին, սկսած քրոմոսոի ցենտրոերից դեպի թելոեր:
Քրոմոսոների իատարր ներկւն ապահովւմ է դրանց խմբակային նւյնականացւմը: Այն օգտագործվւմ է իջավայրի ախտոտիչներով մակածված քրոմոսոմային խախտւների մակարդակը որոշելւ
նպատակով: Այդ ներկման շնորհիվ հայտնաբերվել էին բազմաթիվ ժառանգական հիվանդւթյւններ նաև քրոմոսոմային շեղւներ (աբերացիաներ), որոնք բերւմ են ինքնաբւխ վիժւների, զարգացման բնածին արատների և այլն:
Քրոմոսոների դիֆերենցիալ ներկւմը Q-եթոդի կիրառմամբ
սկզբնական շրջանւմ կատարվւմ էր ակրիխին-իպրիտ ֆլւորիսցենտ
ալկիլացնող նյւթի օգնւթյամբ: Այդ եթոդի ազդեցւթյւնը հինված է
ետաֆազային քրոմոսոների դիֆերենցիալ կերպով ֆլյւորոքրոները կապելւ ընդւնակւթյան վրա: Ակրիխինով ներկւից հետո, սեգենտները ձեռք են բերւմ վառ ֆլւորեսցենտող լւսավորւմ: Յւրաքանչյւր քրոմոսոմ ւնի իր յւրահատւկ պատկերը ֆլւորեսցենտող
սեգենտների թվով, չափերով և դիրքով, ինչն էլ թւյլ է տալիս բացահայտել բոլոր քրոմոսոները: Այդ եթոդը նաև թւյլ է տալիս հայտնաբերել AT-զւյգերի ավելցւկային քանակով քրոմատինը, քանի որ նրանք
ավելի ակտիվ են ենթարկվւմ ֆլւորեսցենցիայի: Q-եթոդը հնարավորւթյւն է տալիս բացահայտել Y-քրոմոսոմը նւյնիսկ ինտերֆազային
կորիզներւմ, շնորհիվ նրա վառ լւսավորմանը:
G-ներկման ժամանակ օգտագործւմ են Գիմզա ներկը: Նախօրոք
պատրաստւկները տեղադրւմ են աղային լւծւյթւմ, որից հետո մշակւմ են պրոթեազով: Դրա հետևանքով քրոմոսոները ձեռք են բերւմ
սեգենտավորված տեսք՝ բաց և մւգ հատվածների հաջորդականւթյւնների շնորհիվ: Ենթադրվւմ է, որ ներկված սեգենտներն իրենցից
ներկայացնւմ են ԴՆԹ-ի կրկնվող հաջորդականւթյւններով հետերոքրոմատինային հատվածներ, իսկ չներկվածները՝ ԴՆԹ-ի կոդավորող հաջորդականւթյւններ պարւնակող սեգենտները էւքրոմատինային հատվածներն են: Գիմզայի կիրառմամբ դիֆերենցիալ ներկման
տարատեսակներ են R- և C- ներկւները: Գիմզայով ներկված պատ86

րաստւկների ինկւբացիոն պայմանների որոշ փոփոխւթյւնների
շնորհիվ, R- ներկման ներքո գւնավորված և չգւնավորված սեգենտների բաշխւմը ստացվւմ է հետադարձ` G- ներկման հաեմատ:
C-ներկման ժամանակ բացահայտվւմ են կառւցվածքային կամ
ֆակւլտատիվ հետերոքրոմատինի հատվածները: Մարդւ քրոմոսոմներւմ այդ հատվածները տեղադրված են ցենտրոերին հարող հատվածներւմ, իսկ Y –քրոմոսոմւմ՝ երկար ւսի դիստալ մասւմ: Առավել
խոշոր C- քրոմատինի կւտակւներ են պարւնակվւմ 1,9,16-րդ քրոմոսոների երկրորդական սեղմվածքների շրջաններւմ և Y –քրոմոսոմւմ: Աենափոքր ցենտրոերային կւտակւները բնորոշ են Y- քրոմոսոի և 2-րդ աւտոսոի համար (նկար 66):

Նկ. 66 Քրոմոսոմերի դիֆերենցիալ ներկման սխեմատիկ պատկերը
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5.2. Մետաֆազային քրոմոսոմերի
վերլւծւթյան եթոդը
Քրոմոսոների վերլւծւթյան եթոդը առաջարկվել է 1960 թվականին Ր. Մւրհեդի կողից, որի հիմքւմ ընկած է ետաֆազային
թիթեղների ստացւմը: Դ. Հանգերֆորդը 1965 թվականին կատարելագործեց այդ եթոդը, որը հաջողւթյամբ օգտագործվւմ է տարբեր
հետազոտողների կողից: Մարդւ արյան բջիջների կւլտիվացման ընթացքւմ տեղի է ւնենւմ լեյկոցիտների բոլոր ձևերի քայքայւմ, բացառւթյամբ փոքր լիմֆոցիտների: Դա է պատճառը, որ, ըստ էւթյան,
իտոտիկ քրոմոսոների վերլւծւթյան ժամանակ ենք գործ ւնենք
լիմֆոցիտների կւլտւրայի հետ: Լիմֆոցիտների կւլտւրայի առավելւթյւններն են նյւթի հասանելիւթյւնը, բջջային պոպւլյացիայի հաեմատաբար սինխրոնւթյւնը, ինքնածին (սպոնտան) մւտացիաների ցածր մակարդակը, կւլտիվացիայի եթոդի կատարելագործւմը և
քրոմոսոների մորֆոլոգիայի վերաբերյալ սպառիչ տեղեկւթյւնները:
Քրոմոսոների և դրանց խախտւների ւսւնասիրւթյւնը հնարավոր է անցկացնել նաև մաշկի ֆիբրոբլաստների կւլտւրայւմ, ոսկրածւծի բջիջներւմ և այլն:
Մարդւ քրոմոսոների պատրաստւկները ստանալւ համար
արյան բջիջները աճեցնւմ են հատւկ սննդային իջավայրւմ՝ RPMI
1640, ավելացնւմ են l L-գլւտաին, խոշոր եղ ջերավոր անասւնի կամ
հորթի սաղնային շիճւկ, հակաբիոտիկ նյւթ և ֆիտոհեմագլյւտինին (PHA), որը լոբազգիներից ստացած թւրմ է: Փորձանոթները տեղադրւմ են թերմոստատւմ` 37 աստիճան ջերմւթյան պայմաններւմ:
Փորձի նպատակներից ելնելով բջիջների կւլտւրան աճեցնւմ են 56,
72 կամ 96 ժամվա ընթացքւմ: Կւլտիվացիայի ավարտից մոտ 1,5 ժամ
առաջ բջիջները մշակւմ են իտոստատիկ նյւթով, որը կանգնեցնւմ
է բջիջների բաժանւմը (կոլխիցին կամ կոլցեիդ): Հետագա քայլերը
հետևյալն են՝ թւյլ աղերով մշակւմը, կամ հիպոտոնիկ լւծւյթի կիրառւմը, որը նպաստւմ է թաղանթի քայքայմանը և քրոմոսոների ներթափանցմանը բջջապլազմա: Դրանից հետո կիրառւմ են Կառնոայի
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ֆիքսատորը: Բջիջների սւսպենզիան կաթեցնւմ են առարկայակիր
ապակւ վրա և հետագայւմ կատարւմ գւնավորւմ (նկար 67):

Նկ. 67 Մարդւ ետաֆազային քրոմոսոմերի հավաքը
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5.3. Լաբորատոր աշխատանք
Մարդւ արյան բջիջների կւլտիվացւմ և ետաֆազային քրոմոսոմերի պատրաստւկների ստացւմ:
Քրոմոսոների վերլւծւթյան համար առավելագւյն քանակով իտոզներ ստանալւ նպատակով `
1 մլ արյւնը կւլտիվացնել 8,5 մլ RРMI 1640 իջավայրւմ, ավելացնել 100 մկլ L-գլւտաին, հորթի սաղնային շիճւկ –FCBS-1,5մլ, 100 մկլ
պենիցիլինի լւծւյթ և 100 մկլ PHA:
Խառնւրդը ինկւբացնել թերմոստատւմ 72 ժամ 37˚C պայմաններւմ:
Բջիջների կւլտիվացիայի ավարտից 1,5 ժամ առաջ նրանց մշակել
0,1 մկլ կոլցեիդով:
Կոլցեիդի ազդեցւթյւնը ավարտվելւց հետո բջիջները ցենտրիֆւգել 5 րոպե 1500պտ\րոպե արագւթյամբ, որից հետո զգւշորեն հեռացնել իջավայրը: Թողնել 2 մլ խառնւրդ:
Ավելացնել մոտ 8 մլ հիպոտոնիկ լւծւյթ, և 10-15 րոպե պահել թերմոստատւմ:
Ցենտրիֆւգելւց

հետո

անհրաժեշտ

է

զգւշորեն

հեռացնել

վերնստվածքային հեղւկը ինչև 1-2 մլ, խառնել:
Ավելացնել ֆիքսատորը, որը եթանոլի և սառցե քացախաթթվի
խառնւրդ է (3 : 1) ( օգտագործվւմ է իայն թարմ պատրաստած վիճակւմ):
Այնւհետև ցենտրիֆւգել 5 րոպե 1500պտ\րոպե արագւթյամբ,
զգւշորեն հեռացնել վերնստվածքային հեղւկը ինչև 1-2 մլ:
Նորից ավելացնել ֆիքսատորը ինչև 10 մլ, խառնել, ցենտրիֆւգել,
հեռացնել ավելցւկային հեղւկը:
Այս գործողւթյւնը կրկնել ևս երկւ անգամ: Բջջային խառնւրդը
թողնել սառնարանւմ 24 ժամ:
Կատարել բջջային սւսպենզիայի ցենտրիֆւգւմ 5 րոպե 1500պտ\
րոպե արագւթյամբ:
Զգւշորեն հեռացնել վերնստվածքային հեղւկը ինչև 0,5-0,6 մլ:
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Նստվածքը զգւշորեն խառնել և կաթեցնել ճարպազրկած մաքւր
առարկայակիր ապակիների վրա:
Պատրաստւկները թողնել չորանալւ, հետո կատարել ներկւմը:
Քրոմոսոների վերլւծւթյւնը անց են կացնւմ ետաֆազային
թիթեղների վրա լավ ներկված և տարածված քրոմոսոների դիտարկմամբ: Մետաֆազային թիթեղները պետք է չպարւնակեն եծ քանակով
քրոմոսոների վերադրւմ և նրանց պարւրման մակարդակը պետք է
լինի այնպիսին, որ ակրոկենտրոն քրոմոսոները ներկայանան որպես
ստւյգ արտահայտված կառւյցներ: Տեխնիկական գործողւթյւնների
հետևանքով հնարավոր է թիթեղներւմ քրոմոսոների կորւստ և ավելացւմ: Այդ պատճառով քրոմոսոմային աբերացիաների հաշվառման
ժամանակ սովորաբար վերլւծվւմ են բջիջներ, որոնցւմ քրոմոսոների քանակը կազմւմ է 44-47: Առավել պարզ քրոմոսոների ներկման
եթոդ է Գիմզայով ներկւմը, որը թւյլ է տալիս որոշել քրոմոսոների
թվաքանակը, բացահայտել գենոմային մւտացիաները և անէւպլոիդիաները (նկար 68):

Նկ.68 Քրոմոսոմերի կւլտիվացման սխեմատիկ պատկերը
1-մարդւ երակային արյան վերցնելը, 2- սննդարար խառնւրդի պատրաստւմ, 3 – բջիջների կւլտիվացւմ թերմոստատւմ, 4 – կոլցեիդի ներմւծւմ, 5 –հիպոտոնիկ լւծւյթով մշակւմ, 6 – Կառնոայի ֆիքսատորով
մշակւմ, 7 –պատրաստւկների ստացւմ, 8 –ներկւմ, 9 –քրոմոսոմերի
դիտարկւմ:
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5.4. Սեռական քրոմատինի որոշման եթոդ
Սեռական քրոմատինը բջջային կորիզների հատւկ ներկվող մարմնիկներ են, հանդիպւմ են մարդւ և այլ կաթնասւնների իգական սեռի
մոտ: Տեղադրված են կորիզաթաղանթի մոտ, սովորաբար օվալ կամ
եռանկյւնաձև է, 0,7-1,5մկմ չափսերով (նկար 69): Սեռական քրոմատինն առաջանւմ է X քրոմոսոներից եկից և կարող է դիտվել ցանկացած հյւսվածքւմ:
Կաթնասւնների իգական սեռի ներկայացւցիչների մոտ եկ X
քրոմոսոմը տրանսկրիպցիոն լռակյաց է (ճնշված) չափաբաժնի փոխհատւցմանը հասնելւ նպատակով XX կանանց և XY տղամարդկանց
իջև: Այս գործընթացը, որը հայտնի է որպես X-ապաակտիվացւմ, տեղի է ւնենւմ վաղ զարգացման փւլւմ, այնպիսի եղանակով, որ օրգանիզի յւրաքանչյւր բջջւմ եկ X քրոմոսոմը կհանդիսանա որպես
լռակյաց: Երբ տեղի է ւնենւմ X-ապաակտիվացւմը, ապաակտիվացված X քրոմոսոմը նշվւմ է յւրահատւկ էպիգենետիկ առանձնահատկւթյւններով, որոնցով այն տարբերվւմ է ակտիվ X քրոմոսոից և
աւտոսոներից: Այդ փոփոխւթյւնները տեղի են ւնենւմ հաջորդաբար տրանսկրիպցիոն ակտիվ վիճակից դեպի ապաակտիվ անցնելւ ընթացքւմ, և եկ անգամ հաստատվելով՝ գործւմ են ռեզեռվային
տրանսկրիպցիոնալ լռակյացւթյւնը պահպանելւ իտւմով: Այս տեսանկյւնից ենք հետազոտւմ ենք բացառիկ էպիգենետիկ հատկանիշներ, որոնք բնորոշւմ են ապաակտիվ X-քրոմոսոմը, բացահայտւմ
են գործոնները, որոնց իջոցով այդ նշանները հաստատվւմ,պահպանվւմ և քննարկվւմ են, թե ինչպես է յւրաքանչյւրը նպաստւմ
ապաակտիվ X քրոմոսոմը լռակյաց դառնալւ գործընթացւմ:
Սեռական քրոմատինը առավել հարմար է ւսւնասիրել բերանի
խոռոչի լորձաթաղանթի էպիթելային բջիջներւմ:
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Նկ. 69 Սեռական քրոմատինով կորիզներ (առողջ կնոջ բերանի խոռոչի
լորձաթաղանթի)

Նկ. 70. Առանց սեռական
քրոմատինի կորիզներ (առողջ
տղամարդւ բերանի խոռոչի
լորձաթաղանթի քսւկ)

Նկ.71. Կրկնակի սեռական քրոմատինով կորիզներ (ըստ X քրոմոսոի տրիսոիկ կնոջ բերանի խոռոչի
լորձաթաղանթի քսւկ)

Սեռական քրոմատինն օգտագործւմ են սեռի բջջաբանական
պարզման համար, քրոմոսոմային հիվանդւթյւնների պարզման նպատակով (Շերեշևսկւ-Թերների սինդրոի համար բնորոշ է սեռական
քրոմատինի բացակայւթյւնը (նկար 70), Կլայնֆելտերի սինդրոի
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դեպքւմ տղամարդկանց մոտ առկա է սեռական քրոմատինը, ըստ X
քրոմոսոի տրիսոիկ կանանց մոտ հայտնաբերվւմ է երկւ սեռական
քրոմատին (նկար 71)) և այլ դեպքերւմ (աղյւսակ 10):
Աղյւսակ 10
Բարրի մարմ նիկների առկայւթյւնը մարդւ
սոմատիկ բջիջների կորիզներւմ
Առողջ տղամարդ (XY) կամ Շերեշևսկւ-Տերների
սինդրոմով կին (XO)

Առողջ կին (XX) կամ Կլայնֆելտերի սինդրոմով
(XXY) տղամարդ

Տրիսոիկ կին (XXX) կամ Կլայնֆելտերի սինդրոմով
(XXXY) տղամարդ

Պոլիսոիկ կին(XXXX) կամ Կլայնֆելտերի սինդրոմով (XXXXY) տղամարդ

Նկ.72. Լւսարձակող ներկով ներկված կնոջ ֆիբրոբլաստի կորիզ:
Սլաքով ցւյց է տրված սեռական քրոմատինը (Բարրի մարմիկը)
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5.5. Լաբորատոր աշխատանք
Աշխատանքի նպատակը – սեռական քրոմատինի որոշւմը:
Ուսւնասիրւթյան օբյեկտը – մարդւ բջիջներ:
Նյւթը և սարքավորւները.
1.ետաղական մածկաթիակ,
2. առարկայական ապակի,
3. ծածկապակի,
4. 1%-անոց ացետոարսեին,
5. ֆիլտրի թւղթ:
Փայտյա կամ ետաղական մածկաթիակով ստանալ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բջիջների քսւկ:
Քսւկը տեղադրել առարկայական ապակւ վրա:
15-20 րոպե պահել ֆիքսատորի եջ (3 մաս եթիլ կամ էթիլ սպիրտ,
1 մաս սառցաքացախաթթւ):
Ներկել 1%-անոց ացետոարսեինով (թարմ ֆիլտրացված):
Պրեպարատը ծածկել ծածկապակիով, վրայից տեղադրել ֆիլտրի
թւղթ: Ձեռքի բւթ մատով ի քանի վայրկյան թեթևակի սեղել ծածկապակին:
Ներկի նացորդները հեռացնել:
Պատրաստւկը ւսւնասիրվւմ է լւսային մանրադիտակով, իմերսիոն սիստեմով (x 1200-1500): Սեռական քրոմատինը մւգ գւյնով
ներկված մարնիկ է, մոտ 1 մկմ է, ավելի հաճախ կորիզային եմբրանի
տակ է տեղադրված:
Քանի որ սեռական քրոմատինը` Բարրի մարնիկը, հայտնաբերվւմ է կանանց կորիզների մոտ 30 – 40 %, ապա ւսւնասիրված կորիզների ընդհանւր թիվը պետք է լինի 100:
Ացետոարսեինը պատրաստվւմ է հետևյալ եթոդիկայով`
1գ սինթետիկ արսեինը լւծել 45 մլ սառցաքացախաթթվի եջ:
Լւծւյթը հասցնել եռման, սառեցնել և ֆիլտրել:
Ստացված լւծւյթին ավելացնել 55 մաս թորած ջւր:
Կատարել կրկնակի եռացւմ, սառեցւմ և ֆիլտրացւմ:
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5.6. Քւյր քրոմատիդային փոխանակւմերի
հաշվառման եթոդը
1972 թ. ռւս գիտնականներ Ա. Զախարովը և Ն. Եգոլինան առաջարկեցին քւյր քրոմատիդային փոխանակւների հաշվառման եթոդը` ՔՔՓ: Քւյր քրոմատիդային փոխանակւները բացահայտւմ են
երկրորդ բաժանման ետաֆազներւմ, երբ պրոլիֆերացվող բջիջներին ավելացնւմ են մոդիֆիկացված նւկլեոզիդներ, որոնք ընդւնակ
են ռեպլիկացիայի ընթացքւմ ներկառւցվել ԴՆԹ-ի կազմւմ: Նման
նւկլեոզիդներ որպես օրենք կիրառվւմ է թիինի համակերպ՝ 5–բրոմդեզօքսիւրիդինը: Նոր առաջացած քրոմատիդը, ներառելով թիինի
համակերպը, ներկվւմ է թւյլ, իսկ մյւս քրոմատիդը (նախկինը) գւնավորվւմ է սովորաբար նման ինտենսիվ կերպով (նկար 73):

5.7. Լաբորատոր աշխատանք - քւյր քրոմատիդային
փոխանակւթյւնների ւսւմասիրւթյւն
Արյան լիմֆոցիտների կւլտւրան ստացվւմ է վերը նկարագրված
ձևով: Կւլտիվացման 28-րդ ժաին ներմւծել ԲԴՒ-ն:
Պատրաստւկները տեղադրել ցերեկային լւյսի լամպերի տակ,
որոշակի տարածւթյան վրա 15 ժամով:
Պատրաստւկները տեղադրել Սերենսենի բւֆերային լւծւյթի
եջ (Na ցիտրատ, NaCl, թորած ջրի խարնւրդ):
Այդ խառնւրդի եջ տեղադրված պատրաստւկները 90 ր-ով պահել շոգեբաղնիքւմ 65˚C ն ջերմւթյան պայմաններւմ:
Որպեսզի ներկը լավ կլանվի, պատրաստւկները տեղադրել հաջորդաբար 70 և 96% սպիրտի լւծւյթների եջ:
Ներկել 15 րոպեի ընթացքւմ 5% Գիմզայի լւծւյթւմ:
Ներկելւց հետո, մանրադիտակի տակ կարելի է տեսնել քրոմոսոմներ, որոնց քրոմատիդները ներկված են բաց և մւգ գւյներով, իսկ այն
հատվածներւմ, որտեղ տեղի են ւնեցել քւյր քրոմատիդների փոխա96

նակւթյւններ, դիտվւմ է մւգ և բաց հատվածների հաջորդականւթյւն:

Նկ. 73 Բրոմդեզոքսիւրիդինով մշակված քրոմոսոմերի քրոմատիդների
տարբեր գւնավորւմ

5.8. Միկրոկորիզային թեստ
1973 թ. Հեդլը և Շիդը իրարից անկախ առաջարկեցին իկրոկորիզային թեստ, որը հինված էր ոսկրածւծի բջիջներւմ իկրոկորիզների
հաշվառման վրա: Հետագայւմ թեստը կիրառվեց տարբեր բջիջներւմ
(լիմֆոցիտներւմ, լյարդի բջիջներւմ, մազերի ֆոլիկւլներոմ, բերանի
խոռոչի բջիջներւմ և այլն): Միկրոկորիզային թեստը իր պարզւթյան
և արագ վերլւծւթյան շնորհիվ դարձավ քիիական իացւթյւնների
բջջագենետիկական ակտիվւթյան սկրինինգի եթոդ:
Միկրոկորիզները առաջանւմ են քրոմոսոների հատվածներից,
որոնք զրկված են ցենտրոերներից և բացառվւմ են բջջային կորիզներից բջիջների բաժանման ժամանակ: Նրանք ներկայացնւմ են ացենտրիկ հատվածներ: Միկրոկորիզները կարող են նաև ձևավորվել ամբողջական քրոմոսոներից, որոնք հետ են նացել իտոզի անաֆազի փւլւմ: Այսպիսով, իկրոկորիզների հաշվառման տվյալները արտացոլւմ
են հետազոտվող իացւթյան կլաստոգեն և անէւգեն ազդեցւթյան
արդյւնքները: Միկրոկորիզները քրոմատինային կլորավւն մարնիկ97

ներ են, որոնք տեղադրվւմ են անիջապես կորիզի հարևանւթյամբ:
Գոյւթյւն ւնեն նաև տարբեր կորիզային անոմալիաներ՝ բինւկլեատներ, երբ եկ բջջւմ առկա են երկւ կորիզներ, կարիոռեքսիս՝ երբ կորիզը ներկայացված է առանձին սեգենտավորված հատվածներով,
պիկնոզ՝ երբ կորիզը ներկայացված է խիստ խտացված քրոմատինով
և բավականաչափ փոքր է, կարիոլիզիս՝ երբ առկա է իայն կորիզային
թաղանթը, «կոտրած ձվի» ֆենոեն, երբ առկա է փոքր կորիզ, որը կամւրջով կապված է բջիջի հինական կորիզի հետ (նկար 74):
Միկրոկորիզային թեստը թւյլ է տալիս գնահատել հետազոտվող

Նկ. 74 Մարդւ բջիջներւմ բացահայտված կորիզային անոմալիաների տեսակներ. 1,2-իկրոկորիզի առկայւթյւն, 3-բինւկլեատ (կրկնակի կորիզ),
4-կարիոլիզիս, 5-կարիոռեքսիս, 6-«կոտրած ձվի» ֆենոմեն

գործոնների բջջագենետիկական ազդեցւթյւնը ինտերֆազային բջիջներւմ: Այն կիրառվւմ է մարդւ վրա ներգործող քիիական և ֆիզիկական գործոնների գենաթւնւթյան գնահատման նպատակով, in vivo և
in vitro պայմաններւմ, ինչպես նաև ինքնաբւխ (սպոնտան) քրոմոսոմային խաթարւների բացահայտման համար:
Հայտնի է իկրոկորիզների ձևավորման ի քանի եխանիզներ:
Դրանք կարող են ձևավորվել ԴՆԹ-ի երկշղթա խզւների կամ նրա
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սինթեզի արգելակման արդյւնքւմ: Սխալ ընթացող ռեպարացիայի
ժամանակ, երբ քրոմոսոմային խզւները բերւմ են դիցենտրիկ և
ացենտրիկ հատվածների առաջացման, բջջի հետագա բաժանման ընթացքւմ դւստր կորիզների իջև ի հաշիվ դիցենտրիկ հատվածների
ձևավորվւմ են իջկորիզային կամւրջներ (դիտվւմ է որպես քրոմոսոմային խաթարւների մարկեր), իսկ ացենտրիկ հատվածները ձևավորվւմ են որպես իկրոկորիզներ: Միկրոկորիզները կարող են առաջանալ նաև քրոմոսոների ոչ ճիշտ տարաիտման արդյւնքւմ, օրինակ, բջջային ցիկլը վերահսկող գեների թերի աշխատանքի շնորհիվ:
Միկրոկորիզների ձևավորման եխանիզներից է նաև ամպլիֆիկացիայի սխալ ընթացքը, երբ ամպլիֆիկացված ԴՆԹ-ն լոկալիզացվւմ և հետագայւմ հեռացվւմ է բջջային ցիկլի S փւլւմ:
Այսպիսով, իկրոկորիզները քրոմոսոների նասվածքների կամ կորւստների կենսամարկերներ են: Միջկորիզային կամւրջները ԴՆԹ-ի
սխալ ռեպարացիայի չափորոշիչ են, իսկ կորիզային բողբոջները՝ ամպլիֆիկացված ԴՆԹ-ի հեռացման (էլիինացիայի) գործոն: Գոյւթյւն
ւնեն իկրոկորիզներով բջիջների հետագա ճակատագրի տարբեր
զարգացւներ: Ենթադրվւմ է, որ իկրոկորիզներով բջիջներն ապոպտոզի ճանապարհով կարող են վերանալ, կարող են վերադառնալ հիմնական կորիզ կամ դւրս մղվել բջջից:
Միկրոկորիզների և դրանց եջ պարւնակվող քրոմոսոների չափերի իջև չկա ւղիղ կապ: Փոքր իկրոկորիզը կարող է պարւնակել
ինչպես եծ քրոմոսոի հատված, այնպես էլ ամբող ջական քրոմոսոմ,
կամ տարբեր քրոմոսոների ի քանի հատվածներ: Հաստատված է ւղիղ կապ քրոմոսոների խաթարւների թվի ավելացման, իտոզի ակտիվւթյան և իկրոկորիզների առաջացման իջև: Հայտնի է նաև, որ
իկրոկորիզների սպոնտան մակարդակը բարձրանւմ է տարիքի հետ
կապված, նաև որ այն ավելի բարձր է կանանց, քան տղամարդկանց
մոտ: Տարիքից կախված, բարձրանւմ է ամբող ջական քրոմոսոներ՝
հինականւմ X և Y քրոմոսոներ, պարւնակող իկրոկորիզների մակարդակը:
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5.9. Բջջակինեզի ճնշմամբ իկրոկորիզային թեստ
(cytokinesis-block micronucleus cytome assay)
Այս թեստը մշակվել է 20-րդ դարի 80-ական թվականներին: Քանի որ իկրոկորիզներն առաջանւմ են իայն բաժանվող բջիջներւմ,
ապա իկրոկորիզային թեստի այս տարբերակը թւյլ է տալիս տարբերել բաժանվող բջիջները չբաժանվողներից, ավելին՝ տարբերակել այն
բջիջները, որոնք անցել են եկ բջջային բաժանւմ: Բջջակինետիկական ւղեփակւն իրականացվւմ է ցիտոխալազին B-ի օգնւթյամբ,
որը հանդիսանւմ է ակտինի պոլիերիզացիայի արգելակիչ: Այն իկրոֆիլաենտար օղակի ձևավորման համար անհրաժեշտ գործոն է: Այդ
օղակը բջջի բաժանման ժամանակ կրճատւմ է դւստր բջիջների իջև
գտնվող բջջապլազման: Բջիջների մշակւմը ցիտոխալազին B-ով բերւմ է երկկորիզային, իսկ հետագայւմ նաև բազմակորիզային բջիջների առաջացման:
Ցիտոխալազին B-ի ազդեցւթյան հետևանքով իտոզի ընթացքւմ
ձևավորվւմ են երկկորիզային բջիջներ, որոնք ավարտել են կարիոկինեզը, սակայն չեն ենթարկվել բջջակինեզի:
Դա հնարավորւթյւն է տալիս ամրագրել գենետիկական նասվածքները բջիջների առաջին սերնդւմ: Ենթադրվւմ է, որ իակորիզային բջիջները արտացոլւմ են քրոմոսոմային կամ գենոմային մւտացիաների մակարդակը, որոնք առաջացել և կւտակվել են in vivo,
իսկ իկրոկորիզներ կրող երկկորիզային բջիջները արտահայտւմ են
նասվածքների գւմարային մակարդակը, որը կւտակվել է կւլտիվացւից առաջ և ձևավորվել առաջին իտոզի ժամանակ՝ in vitro պայմաններւմ:
Միկրոկորիզային թեստը թւյլ է տալիս գնահատել քրոմոսոների
խզվածքները (կլաստոգեն էֆեկտ) և քրոմոսոների կորւստը (անէւգեն էֆեկտ): Անէւգեններն առաջացնւմ են քրոմոսոների կորւստ՝
գլխավորապես բաժանման իլիկի վրա ազդելւ ճանապարհով: Ըստ
այդմ՝ իկրոկորիզները կարող են ներառել ամբող ջական քրոմոսոներ,
որոնց կարելի է բացահայտել ԴՆԹ ցենտրոերային նմւշների կիրառմամբ:
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Կլաստոգենները փոխազդւմ են ԴՆԹ-ի հետ և առաջացնւմ երկթելանի խզւներ, հետագայւմ բերելով ացենտրիկ հատվածների
առաջացման:
Միկրոկորիզային եթոդը ինտերֆազային բջիջներւմ թւյլ է տալիս հաշվառել ոչ իայն իկրոկորիզների հաճախականւթյւնը՝ որպես բջջագենետիկական ազդեցւթյան հինական ցւցանիշի, այլև
կորիզային փոփոխւթյւնների տարբեր տեսակներ, որոնք բնորոշւմ
են հյւսվածքի պրոլիֆերատիվ ակտիվւթյւնը և բջիջների վախճանի
պրոցեսը՝ նեկրոզ կամ ապոպտոզ: Միկրոկորիզային թեստի կիրառմամբ կարելի է գնահատել նաև նւկլեոպլազմատիկ կամւրջները, կորիզային բողբոջները (նկար 75):

Նկ. 75 Ցիտոկինետիկ ւղեփակմամբ իկրոկորիզային թեստի
կիրառմամբ նասված բջիջների գնահատւմ

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բջիջներւմ իկրոկորիզների
ւսւնասիրւթյան եթոդն առաջարկվել է 1982 թվականին Ստիխի և
գործընկերների կողից: Այն եծ կիրառւթյւն ւնի տարբեր հետազոտւթյւններւմ, որոնք կոչված են in vivo պայմաններւմ մարդկանց
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վրա անբարենպաստ գործոնների ազդեցւթյւնը գնահատելւ և տարբեր հիվանդւթյւնների դեպքւմ իկրոկորիզների մակարդակը պարզելւ համար (նկար 76):

Նկ. 76 Մարդւ բջիջներւմ իկրոկորիզների առկայւթյւնը

5.10. Լաբորատոր աշխատանք - բերանի խոռոչի
լորձաթաղանթի բջիջներւմ իկրոկորիզների
գնահատւմ
Հետազոտվող անձի հետ անց է կացվւմ հարցւմ: Հարցաթերթիկւմ գրանցվւմ են տվյալներ տարիքի վերաբերյալ, նասակար սովորւթյւնների մասին՝ ծխելւ, ալկոհոլի օգտագործման, վերջին օրերի
ընթացքւմ դեղաիջոցներ օգտագործելւ, քիիական նյւթերի հետ
շփման մասին.
• ինչև քսւկի վերցնելը բերանի խոռոչը ողողել,
•
•
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փայտյա մածկաթիակի օգնւթյամբ այտի ներսի կողից քսւկ
վերցնել,
քսւկը հավասարաչափ տարածել առարկայակիր ապակւ մակերեսով,

•

ստացված պատրաստւկը ֆիքսել Կառնոայի ֆիքսատորի օգնւթյամբ (սպիրտ – քացախաթթվի լւծւյթի խառնւրդ 3 : 1
հարաբերակցւթյամբ),

•

չորացնել բացօդյա, 24 ժամվա ընթացքւմ,

•

ֆիքսված քսւկները տեղադրել 1N HCL-ի եջ 20-30 րոպեով
27˚C ջերմաստիճանւմ,

•
•

պատրաստւկները տեղադրել Շիֆի լւծւյթի եջ 90 րոպեով,
անցկացնել պատրաստւկների ի շարք լվացւներ՝ թարմ
պատրաստված նատրիւմ սւլֆիդի լւծւյթով և թորած ջրով,

• 1-2 րոպեի ընթացքւմ ներկել «Fast green»-ով:
Միկրոկորիզների հետազոտւմը էքսֆոլիատիվ բջիջներւմ անցկացվւմ է իայն այն դաշտւմ, որտեղ բջիջները տեղադրված են
եկ շերտով: Միկրոկորիզները հաշվւմ են այն դեպքւմ, երբ նրանք
գտնվւմ են բջջի բջջապլազմայի եջ կորիզի հետ նւյն տեսանելի օպտիկական դաշտւմ: Պետք է հաշվի առնել իկրոկորիզի գւյնը, ձևը և
քրոմատինի կառւցվածքը բջիջի կորիզի հետ հաեմատած:

5.11. FISH (Ֆլոորեսցենտային in situ հիբրիդացւմ)
եթոդը
Մոլեկւլային բջջագենետիկայի հաջողւթյւնները թւյլ տվեցին
մշակել քրոմոսոների ւսւնասիրման in situ ֆլոորեսցենտային հիբրիդիզացիայի եթոդը (FISH), որը գրեթե անսահմանափակ է դարձնւմ
քրոմոսոմային շեղւների ախտորոշւմը:
Վերջին տարիներին ստեղծվեցին քրոմոսոների ԴՆԹ-ի հիբրիդացման նոր եթոդներ և հնարավոր դարձավ հիբրիդացւմը իրականացնել անիջականորեն քրոմոսոների անալիզի համար նախատեսված պատրաստւկների վրա: Դրա շնորհիվ կարելի է հայտնաբերել
ԴՆԹ-ի կոնկրետ հաջորդականւթյւնները անիջականորեն մանրադիտակի տակ: FISH եթոդի կիրառման համար անհրաժեշտ է ւնենալ
նիշակիր բնափոխված ԴՆԹ-ի հատվածներ, որոնք պարւնակւմ են
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նախապես հայտնի նւկլեոտիդների հաջորդականւթյւն՝ այսպես կոչված զոնդ: Վերլւծվող ԴՆԹ-ն ենթարկվւմ է բնափոխման` ջերմաստիճանի ազդեցւթյամբ, որի արդյւնքւմ այն ներկայացված է լինւմ
եկթել պարւյրի տեսքով: Զոնդը տեղադրվւմ է մւթ պայմաններւմ
նախապես մշակված (բնափոխւմ անցած) պատրաստւկի վրա: Հետազոտվող¸ԴՆԹ-ի եկթել հաջորդականւթյւնները զոնդի հաջորդականւթյւններին կոմպլեենտար լինելւ դեպքւմ իանւմ են իմյանց`
այսինքն հիբրիդացվւմ են: Չկապակցված զոնդը լվացվւմ է և հեռացվւմ, այնւհետև անցկացվւմ է հիբրիդացված զոնդի որոշւմը:
FISH եթոդը լայն տարածւմ ստացավ բազմաթիվ հետազոտւթյւնների ժամանակ 1970 թվականից հետո: Մեծ առաջընթաց էր համարվւմ այն փաստը, որ ռադիոակտիվ նիշերի փոխարեն առաջարկվեց ֆլոորեսցենտային նիշերի օգտագործւմը: Սակայն որոշակի հետազոտւթյւնների ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է որոշել ԴՆԹ-ի կարճ
հաջորդականւթյւններ՝ ֆլոորեսցենտ նիշը բավականին դժվար է
հայտնաբերվւմ և կրկին կիրառւմ են ռադիոակտիվ նիշեր (նկար 77):

Նկ. 77 Մարդւ ետաֆազային և ինտերֆազային քրոմոսոմերւմ
FISH եթոդի կիրառմամբ ստացված թելոերային հատվածների
ւսւմասիրւթյւն DAPI գւնավորմամբ
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Ներկայւմս ստեղծվել են քրոմոսոների պատկերների վերլւծման
համակարգչային հնարավորւթյւններ: Զոնդի հետ քրոմոսոների
հատվածների հիբրիդացման արդյւնքւմ ֆլոորեսցենտային մանրադիտակի տակ կարելի է դիտել գւնավորված ամբող ջական քրոմոսոմներ կամ որոշակի ԴՆԹ-ի հատվածներ:
Մեթոդը հնարավորւթյւն է տալիս բացահայտել ԴՆԹ-ի հաջորդականւթյւններն անիջապես քրոմոսոի վրա, գնահատել քրոմոսոների կառւցվածքային և քանակական փոփոխւթյւնները: Օգտագործելով տարբեր քրոմոսոների ԴՆԹ-ի հաջորդականւթյւնների
տարբերւթյւնները՝ գիտնականները կարողացան քրոմոսոները ներկել տարբեր գւյներով:
FISH եթոդը կիրառւմ են հետևյալ նպատակներով.
• Գեների քարտեզավորման համար, ինչը կիրառւթյւն ւնեցավ
«Մարդւ գենոմ» ծրագրի շրջանակներւմ:
• Քրոմոսոմ
 երիկառւցվաքծայինևքանակականփոփոխւթյւն
ներով ւղեկցվող տարբեր հիվանդւթյւնների ախտորոշման համար:
Ներկայւմս հինադրվել է տարբեր հիվանդւթյւնների ախտորոշման համար նախատեսված զոնդերի կոերցիոն արտադրւթյւն:
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ հնարավոր է
իաժամանակ օգտագործել ի քանի տասնյակ ԴՆԹ-զոնդեր: Բազմագւյն FISH տարատեսակը (multicolor, multiluor կամ multilex FISH)
իր եջ ներառւմ է ի քանի ֆլոորոքրոների իակցւթյւն, որոնց
ազդանշանները առանձին գրանցվւմ են ֆիլտրերի կոմպլեկտների
հաջորդական փոփոխմամբ: Գոյւթյւն ւնեն հատւկ համակարգչային ծրագրեր, որոնք, կարդալով գւնային պատկերը, փոխւմ են
այն և ստեղծւմ այսպես կոչված «կեղծ գւյներ»: Արդյւնքւմ ինչպես
իագւյն, այնպես էլ տարբեր գւյներով ներկված հատվածները նոր
գւնավորւմ են ստանւմ (նկար 78):
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Նկ. 78 Բազմագւյն FISH տարատեսակով ներկված մարդւ քրոմոսոմեր

5.12. Լաբորատոր աշխատանք՝ FISH վերլւծւթյան
համար նմւշների պատրաստւմ
Նմւշների մշակւմ
Նախապես կւլտիվացված բջիջների սւսպենսզիան (կախւյթը)
ֆիքսվւմ և կաթեցվւմ է (մոտ 100 մկլ) ծածկապակիների վրա ետաֆազային թիթեղներւմ կամ ինտերֆազային կորիզներւմ համապատասխան խաթարւմ(ներ)ը FISH վերլւծւթյանը ենթարկելւ համար:
1. Պատրաստել պեպսինի լւծւյթ՝ 100 մլ թորած ջւր, 500 մկլ HCl
(0.2Ն), 100 մկլ պեպսինի լւծւյթ (10%): Գործընթացն իրականացվւմ է
ջրային բաղնիքւմ՝ 37°C պայմաններւմ:
2. Լվանալ PBS-ոմ (ֆոսֆատային բւֆեր):
3. Կատարել հետֆիքսացիա ֆորմալդեհիդի լւծւյթով՝ PBS + MgCl2
+ ֆորմալդեհիդ (40%-ոց): 100 մկլ ֆորմալդեհիդի լւծւյթը մանր կաթիլներով տարածել ծածկապակւ վրա և ծածկել նմւշներով:
4. Հեռացնել ծածկապակիները և նմւշները լվանալ PBS-ով:
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5. Նմւշները ենթարկել դեհիդրատացիայի էթանոլի տարբեր տոկոսային պարւնակւթյամբ լւծւյթներով՝ 70%, 85% և 96%:
6. Դեհիդրատացիայից հետո կաթեցնել զոնդը (որոշված քանակով), ծածկել ծածկապակիով, սոսնձել ռետինե սոսնձով և դնել դենատւրացիայի 73-75°C:
7. Նմւշները դրվւմ են խոնավ խցիկի եջ և պահվւմ թերմոստատւմ 37°C 24 ժամ:
Նմւշների լվացւմ, II օր
1. Թերմոստատից հանելւց հետո նմւշները լվացվւմ են 1x SSC-ի
լւծւյթւմ, ջրային բաղնիքւմ՝ 65°C:
2. Նմւշները լվացվւմ են 4x SSC+Tween լւծւյթւմ սենյակային
ջերմաստիճանւմ:
3. Նմւշները լվացվւմ են PBS-ով:
4. Նմւշները ենթարկւմ են դեհիդրատացիայի էթանոլի տարբեր
տոկոսային պարւնակւթյամբ լւծւյթներով՝ 70%, 85% և 96%:
5. Չորացվւմ են մւթ պայմաններւմ:
6. Նմւշների վրա կաթեցվւմ է 40մկլ DAPI և պահվւմ է -20°C պայմաններւմ:
7. Ֆլոորեսցենտային մանրադիտակի տակ դիտվւմ են քրոմոսոմների այն հատվածները, որոնք գւնավորվել էին զոնդի հետ հիբրիդացման արդյւնքւմ:

6. Մոլեկւլային - գենետիկական եթոդներ
Մոլեկւլային – գենետիկական եթոդները եծ և բազմազան եթոդների խւմբ են, որոնք հինված են նւկլեինաթթւների վերլւծւթյան վրա՝ առաջին հերթին ԴՆԹ-ի մոլեկւլների: Դրանք կիրառվւմ
են ԴՆԹ-ի հատվածի կառւցվածքւմ (ալելւմ, գենւմ, քրոմոսոի
հատվածւմ փոփոխւթյւնների բացահայտման նպատակով, ընդհւպ
ինչև հիմքերի առաջնային հաջորդականւթյան վերծանւմը: Այսպիսով, մոլեկւլային – գենետիկական եթոդների հինական նպատակն
է մւտացիաների ախտորոշւմը, ժառանգական հիվանդւթյւննե107

րի առաջացման պատճառների բացահայտւմը, ինչպես նաև մւտացիաների հետերոզիգոտ և հոմոզիգոտ կրողների հայտնաբերւմը: Ըստ
էւթյան՝ մոլեկւլային կամ ԴՆԹ ախտորոշւմը ժառանգական հիվանդւթյւնների հայտնաբերման առավել օբեկտիվ եթոդ է:
Ցանկացած մոլեկւլային-գենետիկական հետազոտւթյւնների
առաջնային փւլ է հանդիսանւմ նւկլեինաթթւների անջատւմը
հյւսվածքի նմւշից: Մարդւ ԴՆԹ-ն կարելի է անջատել կորիզ պարւնակող ցանկացած բջջից: Մարդւ գենոմային ԴՆԹ-ն առավել հաճախ
անջատւմ են լեյկոցիտներից: Հետագա քայլերը հետևյալն են` նախ
առանձնացնւմ են կորիզները, պրոտեոլիտիկ եղանակով քայքայւմ
են սպիտակւցները: Այնւհետև անջատւմ են ԴՆԹ-ի բարձրամոլեկւլային և ցածրամոլեկւլային ֆրակցիաները: Ավելի ժամանակակից
են ԴՆԹ-ի անջատման սորբենտային եթոդները: Նախնական փւլւմ
բջիջները դետերգենտների օգնւթյամբ ենթարկւմ են լիզիսի, որից հետո խառնւրդին ավելացնւմ են սիլիկագել, որի վրա նստւմ է ԴՆԹ-ն:
Այնւհետև սիլիկագելը լվացվւմ է, որից հետո լվացվւմ է նաև ԴՆԹ-ն:
ԴՆԹ-ի նմւշները կրկնապատկւմ են մոլեկւլային կլոնավորմամբ
կամ պոլիերազային շղթայական ռեակցիայի իջոցով:
Մոլեկւլային կլոնավորւմը (գենային ինժեներիան, ռեկոմբինանտ
ԴՆԹ-ի տեխնոլոգիաները) եթոդների ամբող ջւթյւն է, որը թւյլ է
տալիս իրագործել ԴՆԹ-ի փոխանցւմը եկ օրգանիզից մյւսը, ընտրել ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ն կրող բջիջները և ստանալ այդ բջիջներւմ
սինթեզվող յւրահատւկ սպիտակւցներ:
Պոլիերազային շղթայական ռեակցիան ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացիայի
եթոդ է, որի օգնւթյամբ ի քանի ժամվա ընթացքւմ հնարավոր է
ստանալ եծ քանակով հետազոտվող ԴՆԹ-ի պատճեններ: Մեթոդը
առաջարկվել է աերիկյան գիտնական Քերի Մյւլիսի կողից 1985
թվականին: Մեթոդի էւթյւնը կայանւմ է հետազոտվող գենոմային
ԴՆԹ-ի կաղապարի հիման վրա գենի փոքր հատվածի կամ ԴՆԹ-ի այլ
հատվածի ընտրողական պատճենահանման եջ: Այդ հետազոտվող
հատվածւմ ենթադրվւմ է մւտացիայի առկայւթյւն: ՊՇՌ եթոդը
կիրառելւ համար անհրաժեշտ է ստեղծել երկւ պրայերներ ԴՆԹ-ի
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թիրախ հատվածի ծայրամասային հաջորդականւթյւնները իմանալով: Պրայերներն օլիգոնւկլեոտիդային հաջորդականւթյւններ են:
Պրայերները բնափոխված ԴՆԹ-ին ավելացնելւց հետո կապվւմ են
կոմպլեենտար հաջորդականւթյւնների հետ, որով թիրախ հատվածը սահմանափակվւմ է: Ազատ նւկլեոտիդների և ջերմակայւն ԴՆԹ–
պոլիերազայի արկայւթյամբ տեղի է ւնենւմ թիրախին կոմպլեենտար ԴՆԹ-հատվածի սինթեզը: ԴՆԹ-ի նոր սինթեզված հատվածները
կաղապար են նման հատվածների հետագա սինթեզի համար: Առաջին
փւլւմ կաղապարային ԴՆԹ-ն վերածւմ են եկթել կառւյցի՝ լւծւյթը տաքացնելով ավելի քան 95˚C ի քանի րոպեների ընթացքւմ: Հետո հաջորդւմ են երեք կարճաժամկետ գործողւթյւններ, որոնց տևողւթյւնը կազմւմ է ի քանի տասնյակ վարկյաններ.
1. Հետազոտվող ԴՆԹ-ն պրայերների հետ համատեղ ենթարկվւմ
է հիբրիդիզացիայի, որը ընթանւմ է ինչև 30-50˚C լւծւյթի սառեցմամբ:
2. ԴՆԹ-ի սինթեզ, սկսած պրայերից, որը իրականացվւմ է լւծւյթի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ 55˚C ինչև 70˚C, ինչն առավել արդյւնավետ է ջերմակայւն ԴՆԹ–պոլիերազի գործւնեւթյան համար:
3. Սինթեզված ԴՆԹ-ի բնափոխւմ, որն իրականանւմ է ինչև
90˚C լւծւյթի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ:
Հետագայւմ բոլոր քայլերը կրկնվւմ են սկսած 1 կետից: Այսպիսով,
յւրաքանչյւր փւլւմ ջերմաստիճանի փոփոխմամբ ընթանւմ է պրայերներով սահմանափակված ԴՆԹ-ի հատվածների կրկնապատկւմ
(ինչև իլիոն պատճեններ): ՊՇՌ–եթոդը լայն կիրառւմ ւնի ժառանգական հիվանդւթյւնների և վարակների մոլեկւլային ախտորոշման,
ինչպես նաև դատական բժշկւթյան, գենոմային մատնատպւթյան և
մոլեկւլային մարդաբանւթյան ասպարեզւմ:
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Նկ.79 Պոլիերազային շղթայական ռեակցիայի ընթացք

ԴՆԹ-ի հատվածների էլեկտրաֆորեզը ապահովւմ է դրանց բաժանւմը ագարոզի կամ պոլիակրիլաիդային հելի եջ և կիրառվւմ է
մասնավորապես ՊՇՌ-ի արդյւնքները տեսանելի դարձնելւ համար:
Հելի վրա տեղադրված ԴՆԹ-նմւշը հոսանքի ազդեցւթյամբ սկսւմ է
տեղաշարժվել <-> բևեռից դեպի <+>, ըստ որւմ, ընթացքի արագւթյւնը կապված է ԴՆԹ-ի հատվածի եծւթյւնից: Արդյւնքւմ տեղի
է ւնենւմ երկարւթյամբ տարբերվող ԴՆԹ-ի նմւշների բաժանւմը
հելի եջ: Ինչքան կարճ է ԴՆԹ-ն, այնքան ավելի արագ է շարժվւմ և
եծ տարածւթյւն է անցնւմ ավելի երկար մոլեկւլների հաեմատ:
Էթիդիւմ բրոիդով գւնավորելւց հետո ԴՆԹ-ն ւլտրամանւշակագւյն լամպի տակ լւսարձակվւմ է կարիր գւյնով:
ԴՆԹ-էլեկտրաֆորեզի իջոցով առավել պարզ են ախտորոշվւմ դելեցիաները և ինսերցիաները, քանի որ դրանք փոխւմ են ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացված հատվածի երկարւթյւնը, հետևաբար նաև շարժւնականւթյւնը: Այդպիսի մւտացիաների ախտորոշման համար բավական
է կատարել ՊՇՌ-ն յւրահատւկ պրայերների և էլեկտրոֆորեզի կիրառմամբ, որից հետո համադրել ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացված հատվածը
նորմայւմ և հիվանդի մոտ: Ավելի երկարատարած ներգենային դելեցիաների ախտորոշման համար հարմար եթոդ է մւլտիպլեքս ՊՇՌ-ն,
որն ընթանւմ է էլեկտրաֆորեզի իջոցով ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացված
հատվածների հետագա բաժանմամբ: Միաժամանակ ամպլիֆիկացվւմ են ի քանի ներգենային հատվածներ` հինականւմ էկզոններ,
ընդ որւմ, պրայերներն ընտրվւմ են այնպես, որ այդ հատվածները
տարբերվեն երկարւթյամբ և էլեկտրաֆորետիկ շարժւնակւթյամբ:
Հիմքերի փոխանակւմը չի փոխւմ հատվածների երկարւթյւնը,
հետևաբար դրանց որոշոման համար կարելի է օգտագործել ռեկստրիկցիոն հատվածների երկարւթյան պոլիմորֆիզի եթոդը և սեկվենավորւմը: Նւկլեոտիդների փոխանակւների զգալի թիվը բերւմ
է ԴՆԹ-ի հաջորդականւթյւններւմ տարբեր ռեստրիկտազների համար նոր սայտերի առաջացմանը: Արդյւնքւմ ԴՆԹ-ի նորմալ և նւկլեոտիդի փոխարինմամբ հատվածները կտրվւմ են իևնւյն ռեկստրիկտազով երկարւթյամբ տարբերվող հատվածների: Էլեկտրաֆորե111

զի կիրառմամբ տարբեր երկարւթյամբ հատվածները հեշտւթյամբ
հնարավոր է բացահայտել: ԴՆԹ-ի սեկվենավորմամբ որոշւմ են նւկլեոտիդային հաջորդականւթյւնները: Այս եթոդը օգտագործվւմ է
մարդւ գենոի ւսւնասիրւթյան նպատակով նորմայւմ և հիվանդւթյւնների ժամանակ: Սեկվենավորմամբ որոշւմ են գեների ալելային տարբերակները նաև գենային մւտացիաների տարբեր տեսակները: «Մարդւ գենոմ» ծրագրի արդյւնք հանդիսացավ մարդւ գենոի
նւկլեոտիդային հաջորդականւթյւնների բացահայտւմը, ինչն իրականացվել էր ԴՆԹ-ի սեկվենավորման եթոդների կիրառմամբ:
Մշակվել են իկրոչիպային տեխնոլոգիաներ, որոնց օգնւթյամբ
հնարավոր է անցկացնել տասնյակ և հարյւրավոր մւտացիաների
իաժամանակ տեստավորւմ: ԴՆԹ օլիգոնւկլեոտիդային զոնդերը
չնչին քանակով տեղադրվւմ է ամւր կրողների` չիպերի վրա, որից հետո անցկացվւմ է ԴՆԹ-ի հետազոտվող նմւշների հետ դրանց հիբրիդացւմը: Միկրոչիպերի նանոտեխնոլոգիաների կիրառմամբ զանգվածային հետազոտւթյւններ տարվւմ են տարբեր հիվանդների մոտ:
Նման գենետիկական նիշերի իաժամանակ թեստավորւմը հիվանդների խմբւմ և ստւգիչւմ թւյլ է տալիս արդյւնավետ կերպով առանձնացնել հիվանդւթյան հետ կապված պոլիմորֆիզները:
Ներկայւմս մոլեկւլային-գենետիկական ավանդական եթոդները
զիջւմ են ամբողջ գենոի էքսպրեսիայի և սկանավորման հետազոտւթյւններին: Լիարժեք գենոմային սկանավորման իրականացւմը
հնարավոր դարձավ վերջին տասնամյակներւմ ի շարք բացահայտւների և տեխնոլոգիական նորամւծւթյւնների շնորհիվ: Մարդւ
անհատական գենոների սեկվենավորման ընթացքւմ հայտնաբերվել
է հսկայական տարատեսակւթյւն եզակի նւկլեոտիդների պոլիմորֆիզի վերաբերյալ – SNPs (նկար 80): Մշակվել են նոր սերնդի բարձր
տեխնոլոգիական եթոդներ՝ GWAS (Genome-Wide Association Scan),
որոնք թւյլ են տալիս իաժամանակ նւյնակայացնել ինչև իլիոն
SNPs:
Միկրոչիպերի նանոտեխնոլոգիաների կիրառմամբ զանգվածային
հետազոտւթյւններ տարվւմ են տարբեր հիվանդների մոտ: Նման
112

գենետիկական նիշերի իաժամանակ տեստավորւմը հիվանդների
խմբւմ և ստւգիչւմ թւյլ է տալիս արդյւնավետ կերպով առանձնացնել հիվանդւթյան հետ կապված պոլիմորֆիզները:

Նկ. 80 Եզակի նւկլեոտիդների պոլիմորֆիզմ:
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