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ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՓՈՒԼԵՐԸ“Տրիսոմիայի” շրջան.

Պատմականորեն բջջագենետիկան 
նախորդում է մոլեկուլային 
գենետիկային: Բջջագենետիկան 
ուսումնասիրում է քրոմոսոմների 
կառուցվածքը և Ֆունկցիան: 
Քրոմոսոմները հայտնաբերվել են 
1956 թ-ին Тjio և Levan-ի կողմից: 
Նրանք պատահական 
օգտագործեցին հիպոտոնիկ 
լուծույթ, որն էլ պատճառ 
հանդիսացավ բջջի միջից 
քրոմոսոմների դուրս գալուն:

“Շերտավոր քրոմոսոմների” շրջան
Շերտավոր ներկման տարբեր 
մեթոդների կիրառումը 
հնարավորություն տվեց 
նույնականացնել քրոմոսոմները 
և հայտնաբերել քրոմոսոմային 
փոփոխությունները, ինչպիսին 
են տրանսլոկացիաները, 
ինվերսիաները, դելեցիաները և
դուպլիկացիաները:



ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ
Մոլեկուլային դարաշրջան՝

Մոլեկուլային կարիոտիպավորում
FISH

Chromosome-based CGH Аrray-based CGH

Մոլեկուլային կարիոտիպավորման հիմնական մեթոդը ֆլյուորեսցենտ in situ
հիբրիդիզացիան է (FISH), որը հնարավորություն է տալիս նուկլեինաթթվի
հաջորդականությունը հետազոտել անմիջապես բջջի ներսում կամ քրոմոսոմների վրա:
2003 թ-ին այսպես կոչված «array» տեխնոլոգիաները ներկայացվեցին գենետիկական
դիագնոստիկայում, տալով քրոմոսոմային կորուստների կամ հավելումների
հայտնաբերման բարձր թույլտվություն: Եվ վերջապես՝ մոլեկուլային
կարիոտիպավորումը, հագեցվեց ավելի բարձր թույլտվություն ունեցող (1Кб)
տեխնոլոգիայով՝ SNP, որը եզակի պոլիմորֆիզների օգնությամբ թույլ է տալիս
հայտնաբերել գենոմի տարբեր հատվածների պատճեների քանակը և ալելային
պատկերը

SNP-array



Կարիոտիպը՝ դա դասակարգված  քրոմոսոմների 
հավաքակազմն է

Քրոմոսոմները ըստ իրենց ցենտրոմերի տեղակայման դասակարգվում 
են որպես մետացենտրիկ, սուբմետացենտրիկ, ակրոցենտրիկ: Կա 22 
զույգ աուտոսոմային և մեկ զույգ սեռական քրոմոսոմներ– XX կամ XY.

Մետաֆազային  թիթեղ Կարիոտիպ



ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ

• Ձեռք բերովի խաթարումների ախտորոշում

• Կոնստիտուցիոնալ խաթարումների ախտորոշում

– Մտավոր և ֆիզիկական զարգացման հետամնացություն

– Բազմակի բնածին արատներ, սեռական օրգանների
զարգացման արատներ

– Վերարտադրողական խնդիրներ (վիժումներ, 
անպտղություն)

– Նախածննդյան ախտորոշում

– Լեյկոզների և այլ քաղցկեղների ախտորոշում



ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԽԱԹԱՐՈՒՄՆԵՐ

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ

- Տրիպլոիդիա
(քրոմոսոմների հավաքակազմի
եռապատկում (օրինակ՝ 69,XXX): 
Այս տեսակի խաթարումները
անհամատեղելի են կյանքի հետ)։

-Անեուպլոիդիա

(քրոմոսոմի կորուստ կամ 
կրկնապատկում)

•Տրիսոմիա (քրոմոսոմի 3 նմուշ)

•Մոնոսոմիա (քրոմոսոմի 1նմուշ)

Քանակական քրոմոսոմային 
խաթարումները մեյոզի և միտոզի

սխալների արդյունք են



Դաունի համախտանիշ 
47,XX,+21,                                                      

ԱՈՒՏՈՍՈՄԱՅԻՆ ՏՐԻՍՈՄԻԱՆԵՐ

21q22.1-q22.3 հատվածում կան Դաունի 
համախտանիշի ժամանակ դիտվող սրտի 
բնածին արատի համար պատասխանատու 
գեներ։
95% դեպքերում ավել 21-րդ քրոմոսոմը 
անցնում է մոր կողմից և միայն 5% 
դեպքերում՝ հոր կողմից։

• ֆիզիկական և մտավոր 
• զարգացման  

հետամնացություն
• պարանոցային մաշկի 

հավելում 
• հարթ դեմք
• էպիկանտ
• տափակ ծոծրակ                              
• հարթ քթարմատ
• սրտի արատ
• հաճախականությունը՝ 1:700

• միկրոցեֆալիա
• պոլիդակտիլիա
• նապաստակի շրթունք/գայլի 

երախ 
• մտավոր և ֆիզիկական 

հետամնացություն
• հոլոպրոզենցեֆալիա

(գլխուղեղի կիսագնդերի 
սխալ ձևավորում )

• ցածր կենսունակություն
• Հաճախականությունը՝ 

1:11000

Պատաու համախտանիշ   
47,XX,+13

• ֆիզիկական և մտավոր 
զարգացման  խիստ 
հետամնացություն

• աճի սակավություն
• սրտի արատ
• միկրոգնատիա (ստորին  

ծնոտի          
թերզարգացում)

• նեղ և փոքր աչքեր
• միկրոցեֆալիա
• շնչային և կերակրման 

բարդություններ
• հաճախականությունը՝ 

1: 15000

Էդվարդս համախտանիշ 
47,XX,+18

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Patauhand.PNG


X-Y համախտանիշեր
• Տերներ համախտանիշ՝ կանանց մոտ դիտվում է մեկ X քրոմոսոմ, 

անպտղություն, կարիոտիպը - X0:
• XXX համախտանիշ՝ X քրոմոսոմի եռապատկում, կարիոտիպը՝ XXX: Ոչ 

բոլորն ունեն անպտղություն:
• Կլայնֆելտեր համախտանիշ՝ տղամարդկանց մոտ դիտվում է մեկից ավելի 

X քրոմոսոմ, կարիոտիպը՝ XXY, հազվադեպ՝ XXXY, XXXXY կամ մոզաիկ
ձև XY/XXY (հիպոգոնադիզմ, բարձրահասակ, անպտղություն,
գինեկոմաստիա, ֆիզիկական և վարքագծային տարբերություններ):

• Ջակոբս համախտանիշ՝ Տղամարդկանց մոտ դիտվում է Y քրոմոսոմի 
կրկնապատկում, կարիոտիպը՝ XYY, (բարձրահասակ, ոչ բոլորն ունեն 
անպտղություն, 47,XYY տղաների մի մասի մոտ կարող է դիտվել ուսման 
հետ կապված դժվարություններ):

X/Y քրոմոսոմների պսևդոաուտոսոմային հատվածների (PAR1) SHOX
գեների բարձր դոզան հանդիսանում է բարձրահասակության պատճառ, որը 
դիտվում է 47,XXX, 47,XXY, և 47,XYY քրոմոսոմային տրիսոմիաների 
դեպքում:

ՍԵՌԱԿԱՆ  ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ  ԱՆԵՈՒՊԼՈԻԴԻԱՆԵՐ

https://en.wikipedia.org/wiki/Short_stature_homeobox_gene


Տերներ համախտանիշ - 45,X 
մոզաիկ ձև - 45,X/46,XX                       

46,X,i(Xq)

ՍԵՌԱԿԱՆ  ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ  ԱՆԵՈՒՊԼՈԻԴԻԱՆԵՐ

Այս համախտանիշը մարդու 
մոտ հանդիպող միակ 
մոնոսոմիան է, որը հանդիպում 
է նաև  մոզաիկ ձևով:

Կլայնֆելտեր
համախտանիշ՝ 47.XXY

• հիպոգոնադիզմ
• բարձր հասակ
• անպտղություն
• գինեկոմաստիա

• լայն պարանոց  
• պարանոցի մազային 

ծածկույթի ցածր գիծ
• ցածր հասակ
• լայն կուրծք 
• այտուցված  ձեռքեր և 

ոտքեր հատկապես 
նորածնային 
շրջանում

• նորմալ մտավոր 
զարգացում

• թերզարգացած 
կրծքագեղձեր

http://go.mail.ru/redir?q=Turner%20syndrome&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLz81MLs7Py8nMS9XLL0rXL83LLElN0S0uSSxJLdYvKS3KSy3SLa7MSynKz03VLUgF8opSyzJTy4GKClLSdAsKSnQTi0oyk3OAyhlCwOoVYOoZDE0szE0MTCxMzBkOqGlmJPw31fFd8bNlX7UcBwA8QTF_


• Նախաիմպլանտացիոն շրջան

1;5;6;11;19-րդ քրոմոսոմների տրիսոմիաներ

• Վաղաժամ վիժումներ - ի  50% պայմանավորված են տարբեր
քրոմոսոմային տրիսոմիաներով, մասնավորապես

- 69,ХХХ- տրիպլոիդիա, 

- +16 տրիսոմիա

• Նորածնային շրջան

- 13, 18, 21, Х и Y քրոմոսոմների տրիսոմիաներ

- X քրոմոսոմի մոնոսոմիա հանդիպում են

նորածինների 0,6% մոտ : 

ՄԱՐԴՈՒ  ՕՆՏՈԳԵՆԵԶԻ   ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ  
ՀԱՆԴԻՊՈՂ  ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ  

ԽԱԹԱՐՈՒՄՆԵՐ



ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ԽԱԹԱՐՈՒՄՆԵՐ

Հավասարակշռված 
/քրոմոսոմային վերակառուցումը  չի 

ուղեկցվում ժառանգական նյութի  կորստով 
կամ հավելումով/

Ոչ հավասարակշռված
/քրոմոսոմային վերակառուցումը  

ուղեկցվում է ժառանգական նյութի  
կորստով կամ հավելումով/

• ինսերցիաներ
• դելեցիաներ
• դուպլիկացիաներ
• օղակաձև քրոմոսոմներ
• իզոքրոմոսոմներ
• դիցենտրիկներ

տրանսլոկացիաներ

ռեցիպրոկ

Կոնստիտուցիոնալ քրոմոսոմային 
խաթարումներ

Հանդիսանում են տվյալ անձի սեռական 
բջիջներում առաջացող քրոմոսոմային 
կտրվածքների տարբեր վերադասավորումների
արդյունք

Ձեռք բերովի քրոմոսոմային 
խաթարումներ

Առաջանում են սոմատիկ
բջիջներում, կյանքի ընթացքում

ռոբերտսոնյան

ինվերսիաներ



ԻՆՎԵՐՍԻԱ
Պերիցենտրիկ ինվերսիա 

Տեղի է ունենում  քրոմոսոմի “p” և
“q” ուսերի  կտրվածքներ և 
կտրված հատվածը պտտվում է
իր առանցքի շուրջը։

Պարացենտրիկ ինվերսիա
կտրվածքները տեղի են 

ունենում  քրոմոսոմի 
միևնույն ուսում

ՌԵՑԻՊՐՈԿ  ՏՐԱՆՍԼՈԿԱՑԻԱ

Բալանսավորված ռեցիպրոկ տրանսլոկացիայի 
կրողը կարող է ունենալ նորմալ, ֆենոտիպորեն 
նորմալ, բայց բալանսավորված տրանսլոկացիայի 
կրող, կամ տարբեր ոչ բալանսավորված 
փոփոխություններ կրող կարիոտիպով 
ե եխ նե

ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ   
ՏԱՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԳԱՄԵՏՆԵՐՈՒՄ 

ԿՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ



• վերջին հրատարակությունը՝ 2013 թ․
• ներկայացնում է քրոմոսոմային խաթարումների ճշգրիտ գրանցման 

համակարգ
Օրինակ: 46,XY,der(9)(9qter→9p23::4q26→4qter),pat

ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ  ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
(ISCN - International System for Human Cytogenetic Nomenclature)

Միջազգայնորեն ընդունված է 
քրոմոսոմների դասակարգման միանման 
համակարգ: Քրոմոսոմների յուրաքանչյուր 
ուսի վրա առկա գծերը համարակալվում են, 
ըստ որի էլ կատարվում է քրոմոսոմային 
վերակառուցման մեջ ընդգրկված հատվածի, 
դրանում պարունակվող գեների ճշգրիտ 
նկարագրություն։

• del = դելեցիա
• der = փոփոխված քրոմոսոմ
• dup = դուպլիկացիա
• inv = ինվերսիա
• ins = ինսերցիա
• t = տրանսլոկացիա
• add = քրոմոսոմի անհայտ 

բնույթի հավելում
• mar = անհայտ բնույթի 

քրոմոսոմ
• rob = ռոբերտսոնյան 

տրանսլոկացիա

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ



ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ   ԴԵՊՔ

• երկկողմանի  շլդիկություն
• միկրոֆտալմիա, տեսողական նյարդի մասնակի 

ատրոֆիա
• ցանցաթաղանթի ատրոֆիա, 
• ստորին ծնոտի թերզարգացում
• կարճ պարանոց
• մտավոր հետամնացություն 

Առկա են բազմաթիվ բնածին արատներ և
աչքի անոմալիաներ, մասնավորապես

Ոչ բալանսավորված  տրանսլոկացիա  (հիվանդ)  
46,XY,der(9)(9qter→9p23:: ::4q26→4qter),pat

Բալանսավորված  տրանսլոկացիա (կրող) 
46,XY,t(4;9)(q26;p23),mat



Կրող

45,XX,t(14;21)(q10;q10)

Հիվանդ

46,XX,t(14;21)(q10;q10),+21

Ռոբերտսոնիան տրանսլոկացիա  (ցենտրոմերային միացում)



ԴԱՈՒՆԻ  ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ  ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ

• 47, XX,+21             
• 46,XY,t(13,21),+21
• 46,XX,t(14;21),+21       
• 46,XX,t(15;21),+21
• 46,XY,t(21;21),+21

Ռոբերտսոնիան տրանսլոկացիայի կրողները ունեն 45 քրոմոսոմ,
երբ 21-րդ քր. միացված է լինում 13 /14/ 15 քրոմոսոմի հետ:
Կախված նրանից, թե որ քրոմոսոմն է ընդգրկված
տրանսլոկացիայի մեջ, անամնեզում կարող են արձանագրվել
սպոնտան վիժումներ, 13-րդ քր. տրիսոմիա (Patau syndrome) և 21
քր. տրիսոմիա (Down syndrome):

21q/ 21q տրանսլոկացիայի կրողի մոտ բոլոր սեռական բջջիները
կունենան 21 քրոմոսոմի կամ կորուստ (մոնոսոմիա), կամ հավելում
(տրիսոմիա): Նրա մոտ բացառվում է առողջ երեխա ունենալու
հնարավորությունը:

47, XY, +21
46, XY, der(14;21),+21
46, XY, der(14;21),+14
45, XY, -14, -21, +t(14q, 21q)
46, XY, -14, -21, +16

Դ ԵՊՔ

Ֆենոտիպորեն նորմալ՝ 45, XX, -14, -21, 
+t(14q, 21q) կարիոտիպով կինը ունի 
նորմալ՝ 46,XY կարիոտիպով ամուսին: 
Բացի 46,XY և 46,XX կարիոտիպով 
զավակներից, էլ ի՞նչ կարիոտիպեր են 
հնարավոր նրանց զավակների մոտ։

http://en.wikipedia.org/wiki/Patau_syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Down_syndrome


ՈՉ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԽԱԹԱՐՈՒՄՆԵՐ

ՕՂԱԿԱՁԵՎ
ՔՐՈՄՈՍՈՄ

ուղեկցվում է 
տելոմերների 
կորստով

ԻԶՈՔՐՈՄՈՍՈՄ 

քրոմոսոմը ունի երկու միևնույն ուս, 
ինչը արդյունք է մեկ ուսի կորստի և 
մյուս ուսի կրկնապատկման : Այն 
հանդիպում է Տերներ համախտանիշի 
դեքերում:

ԴՈՒՊԼԻԿԱՑԻԱ կամ գենային 
ամպլիֆիկացիա, հանդիսանում 
է այն հիմնական մեխանիզմը, 
որի միջոցով առաջանում է նոր 
գենետիկական նյութ: 

Քրոմոսոմային դելեցիոն համախտանիշերը ընդգրկում են մեծ չափսի 
դելեցիաներ, որոնք տեսանելի են կարիոտիպավորման ժամանակ: 

Մեկ կամ մի քանի գեներ ընդգրկող փոքր չափսի դելեցիաները (կամ 
հավելումներ) տեսանելի չեն կարիոտիպավորման ժամանակ: Դրանցով 
պայմանավորված համախտանիշերը կոչվում են միկրոդելեցիոն կամ 

միկրոդուպլիկացիոն համախտանիշեր:



Առավելությունները
1- Ամբողջական գենոմի միաժամանակյա ուսումնասիրություն
2- Մոզաիցիզմի հայտնաբերում

Սահմանափակումները
1- Հայտնաբերում է միայն 10Mb-ից մեծ կառուցվածքային

փոփոխություններ
2- Աշխատարար է և երկարաժամկետ

ԴԱՍԱԿԱՆ ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ



Ի շնորհիվ մոլեկուլային գենետիկայի մեթոդների ներդրմանը
մարդու բջջագենետիկան ապրեց շլացուցիչ վերելք:
Հնարավոր դարձավ դիտարկել որոշակի ԴՆԹ-ի
հաջորդականություն քրոմոսոմային պատրաստուկներում:
Այս մոտեցումը հնարավորություն տվեց հաղթահարել
դասական բջջագենետիկայի սահմանապակումները և ըստ
էության լրացնել այն բացը, որը առկա էր մանրադիտակի և
ԴՆԹ-ի միջև:

Այսօր քրոմոսոմների հետազոտությունները կազմում են 
մոլեկուլային բժշկության անբաժանելի մաս:    

Կարիոտիպի ուսումնասիրության առաջադեմ մեթոդը  կոչվում 
է ֆլուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա (FISH):

Մոլեկուլային բջջագենետիկա
Ֆլուորեսցենտային հիբրիդիզացիա in situ (FISH):



Բջջագենետիկայի մոլեկուլային 
դարաշրջանՖլուորեսցենտային in situ 

հիբրիդիզացիա (FISH)
Սկզբունքները և կիրառումը

•Ֆլուորեսցենտային նիշը 
ենթակվում է հիբրիդիզացիայի 
որոշակի քրոմոսոմային 
հատվածի հետ 

• FISH մեթոդի զգայունությունը 
և թույլտվությունը կազմում   
է 1-5Mb

• FISH մեթոդի  օգնությամբ 
հայտնաբերվեցին և
նկարագրվեցին քրոմոսոմային 
միկրոդելեցիաները

• FISH մեթոդը հնարավոր է 
դարձնում ուսումնասիրել 
ինտերֆազային բջիջներ

http://www.google.am/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3eLuzYjSAhUF6RQKHeKIDNsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.abnova.com%2Fsupport%2Fresources.asp%3Fswitchfunctionid%3D%257BB4285500-DB85-435D-BE02-2BF420D5C70D%257D&psig=AFQjCNF6HnlCX0x4uuLQR2eBkdeDZ7wpig&ust=1486921876530706


Որոշակի հատվածի նմուշ

FISH նմուշների տարբերակներ

Ամբողջական քրոմոսոմների 
նմուշներ

Թելոմերային նմուշներ

FISH մեթոդի կիրառումը՝ ինտերֆազային FISH

Արյան քաղցկեղի  
ախտորոշում՝ t(8;14)

Նախաիմպլանտացի
ոն ախտորոշում 
(PGD)

Նախածննդյան ախտորաշում՝ 
FISH-ը ոչ կուլտիվացված 
ամնիոցիտներում



Քրոնիկ միելոիդ լեյկոզի  FISH ուսումնասիրություն (Ph-քրոմոսոմ)   

t(9;22)(q34;q11  )տրանսլոկացիան բերում է BCR-ABL գեների միաձուլման  և
p210 սպիտակուցի կուտակման

Imatinib mesylate (Glivec)



Միկրոդելեցիոն սինդրոմներ, որոնք
ախտըորոշվում են FISH մեթոդով

 Cri-du-chat (5p-).
 Miller-Dieker syndrome (7q11.23).
 Smith-Magenis syndrome (17p13.3).
 Steroid Sulfatase Deficiency (Xp22.3).
 DiGeorge/Velo-cardio-facial/CATCH-22/ Shprintzen Syndrome 

(22q11.2).
 Kallman Syndrome (Xp22.3).
 Williams Syndrome (7q11.23).
 Wolf-Hirsch horn (4p-).
 Prader-Willi/Angelman Syndrome (15q11.2-13).
 X-Linked Icthyosis (xp22.3).
 Retinoblastoma (13q14).



«Կատվի ճիչ» համախտանիշ  
46,XY,del(5)(p16)

• խոսքի, հասկացողության 
թերություններ
• վարքի խանգարումներ, 
գերակտիվություն
• ագրեսիվություն, կրկնվող 
շարժումներ
• վերին ծնոտի գերակայություն.
• թքարտադրություն
• կատվի մլավոցի ձայն

ՄԻԿՐՈԴԵԼԵՑԻԱՆԵՐԻ  ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Հիվանդ երեխաները ունեն կատվի մլավոցի նման լաց, կապված նյարդային և քիթ-կոկորդային 
խնդիրների հետ: Հիվանդ երեխաների 1/3-ի մոտ կատվի մլավոցը անցնում է 2 տարեկանում:

Համախտանիշը պայմանավորված է 5-րդ քրոմոսոմի կարճ ուսի մասնակի դելեցիայով, նաև
կոչվում է Cri du chat սինդրոմ կամ "5p մոնոսոմիա" կամ “մասնակի մոնոսոմիա":  Դեպքերի 
90%-ը սպորադիկ կամ de novo դեպքերն են: Դեպքերի 10-15%-ը պայմանավորված են 
ծնողական բալանսավորված տրանսլոկացիայի առկայությամբ, որը բերում ոչ բալանսավորված 
կարիոտիպի սերնդի մոտ: Այս դեպքում 5p մոնոսոմիան կարող է ուղեկցվել այլ փոփոխությամբ: 
Այս հիվանդների մոտ հիվանդությունը ավելի ծանր է, քան միայն 5p մոնոսոմիա կրողների մոտ:

https://en.wikipedia.org/wiki/De_novo_mutation


Վիլյամսի համախտանիշ 

del 7q11.23

ՄԻԿՐՈԴԵԼԵՑԻԱՆԵՐԻ  ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

• Ժպտացաղ, կլոր դեմք
• լայն բերան և հաստ շրթունքներ
• լայն քթարմատ,   լայն ռունգերով
• սրտանոթային խնդիրներ
• համախտանիշի պատճառ է 7-րդ 

քրոմոսոմում 27 գեների դելեցիան, 
որոնց թվում է նաև էլաստին գենը
(ELN)

• հաճախականությունը` 1: 10000

Williams համախտանիշը, որը հայտնի է նաև որպես Williams-Beuren համախտանիշ,
հանդիսանում է հազվադեպ գենետիկական հիվանդություն պրենատալ և պոստնատալ
զարգացման հետամնացությամբ:

7q11.23 հատվածում ընդգրկված 28 գեների թվում են ELN (elastin), LIMK1 (կամ LIM
kinase-1) և RFC2 (replication factor C, subunit 2) գեները: Ենթադրվում է, որ LIMK1 գենը
պատասխանատու է տեսողական-տարածությունում կողմնորոշվելու խնդիրների
համար, որը ասոցացվում է Williams համախտանիշի հետ: Իսկ ELN գենի դելեցիայով
պայմանավորված են համախտանիշի ժամանակ դիտվող սրտանոթային խնդիրները:



ՄԻԿՐՈԴԵԼԵՑԻԱՆԵՐԻ  ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
Di-George համախտանիշ          

22 –րդ քրոմոսոմի  
միկրոդելեցիա

• Երկար, նեղ դեմք
• Իրարից հեռու, նշաձև աչքեր
• Լայն քթարմատ, արտահայտված 

քթի ծայր
• Փոքր բերան
• Փոքր, ցածր տեղադրված 

ականջներ, ականջախեցիները
ծալված են վերևի մասում

• Նապաստակի շրթունք
• Գայլի երախ
• Գանգի անկանոն ձև

DiGeorge համախտանիշը հանդիսանում է գենետիկական հիվանդություն, որը կլինիկորեն 
տեսանելի է նորածնի մոտ:

DiGeorge համախտանիշը հանդիսանում է low copy repeats –ով պայմանավորված 
միկրոդելեցիոն սինդրոմ: Դելեցիան ընկած է 22q11.2 հատվածում: Ունի աուտոսոմ 
դոմինանտ ժառանգման ձև և 1:4000 հաճախականություն: Նկարագրվել է 1968 թ-ին 
մանկաբույժ էնդոկրինոլոգ  Angelo DiGeorge-ի կողմից: 22q11 դելեցիան ասոցացված է 
tetralogy of Fallot-ի հետ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Low_copy_repeats
https://en.wikipedia.org/wiki/Microdeletion_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Angelo_DiGeorge
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetralogy_of_Fallot


Ծնողական-պատկանելության էֆեկտ (Parent-of-Origin Effects)

• Որոշ հիվանդությունների դրսևորումները կախված են տվյալ գենի կամ քրոմոսոմի
ծնողական պատկանելությունից

• Հայրական կամ մայրական ալելի գենի դրսևորման տարբերությունները գենոմային
իմփրինթինգի արդյունք են հանդիսանում:

• Տասնյակ կամ հարյուրավոր գեներ կարող են ունենալ իմփրինթինգի ազդեցություն

• Իմփրինթինգի դեպքում միայն մեկ ալելն է (մայրական կամ հայրական) դրսևորվում: 
Իմփրինթինգի չենթարկված լոկուսների դեպքում (լոկուսների մեծամասնությունը) երկու
ալելներն էլ դրսևորվում են

Գենոմի իմփրինթինգի 
ենթարկված 
հատվածների քարտեզը 
(մոխրագույն- մայրական 
կողմից դրսևորված; 
կապույտ-հայրական 
կողմից դրսևորված)



15q11-q13 հատվածի ինտերստիցիալ 
դելեցիա ակտիվ հայրական 
քրոմոսոմում

Պրադեր-Վիլի 
համախտանիշ del 15q11-

q13

• մտավոր հետամնացություն
• փոքր դաստակներ և ոտքեր
• կարճ հասակ
• սեռական զարգացման 

խաթարում
• մկանային թուլություն
• գիրություն  
• մտավոր հետամնացություն
• փոքր դաստակներ և ոտքեր
• կարճ հասակ
• սեռական զարգացման 

խաթարում
• մկանային թուլություն

Անգելմանի համախտանիշ
del 15q11-q13

15q11-q13 հատվածի ինտերստիցիալ 
դելեցիա ակտիվ մայրական 
քրոմոսոմում

• խորը մտավոր հետամնացություն
• յուրահատուկ քայլվածք
• ցնցումներ
• առանց  պատճառի ծիծաղ և 

ժպիտ

Իմփրինթինգի  շեղումներով պայմանավորված 
հիվանդություններ 



Անգելման համախտանիշի 
գենետիկական պատճառները

SNR
PN

D15
S10

D15S1
13

D15
S63

D15
S13

UBE
3A

GABR
B3

Պրադեր-Վիլլի համախտանիշ
• 70% - SNRPN գենի

դելեցիան հայրական
քրոմոսոմում

• 28% – UPD մայրական
քրոմոսոմի

• 2%  - իմպրինթինգի
խաթարում

Անգելման համախտանիշ
• 70% - UBE3A գենի
• դելեցիան մայրական

քրոմոսոմում
• 28% –UPD հայրական

քրոմոսոմի
• 2%  - իմպրինթինգի

խաթարում

Պրադեր-Վիլլի 
համախտանիշ /Անգելման 

համախտանիշերի 
հատվածը



Առողջ անձը սովորաբար ունի 15-րդ քրոմոսոմի
երկու նմուշ (հորից և մորից ): Սակայն Անգելման
սինդրոմի (ԱՍ) համար պատասխանատու
հատվածում մայրական և հայրական
քրոմոսոմների գեները արտահայտվում են
տարբեր ձևով :

Դրա պատճառն է սեռի հետ համակցված
էպիգենետիկական մեխանիզմը, որը կոչվում է
իմփրինթինգ: Այդ պրոցեսի հիմքում ընկած է
ԴՆԹ-ի մեթիլացումը: Առողջ անձանց մոտ
գործում է մայրական ալելը, իսկ հայրականը
ալելը լուռ է: Եթե մայրական քրոմոսոմի այդ
հատվածը ենթարկվում է մուտացիայի կամ
կորստի, արդյունքում երեխայի մոտ
կզարգանան Անգելման համախտանիշի
հատկանիշներ:

Անգելման համախտանիշի մյուս 
պատճառը  միածնողանի դիսոմիան է -
uniparental disomy (UPD), երբ երեխան 
ժառանգում է 15-րդ քրոմոսոմի երկու 
պատճեները հորից, իսկ մայրական 
քրոմոսոմը նրա մոտ բացակայում է: 
Այսինքն, երեխան չունի ակտիվ, գործող 
մայրական UBE3A գեն: Իսկ հայրական 
քրոմոսոմում, այդ հատվածը ակտիվ չէ:

Պրադեր-Վիլլի համախտանիշի մյուս 
պատճառը  միածնողանի դիսոմիան է -
uniparental disomy (UPD), երբ երեխան 
ժառանգում է 15-րդ քրոմոսոմի երկու 
պատճեները մորից, իսկ հայրական 
քրոմոսոմը նրա մոտ բացակայում է: Այսինքն, 
երեխան չունի ակտիվ, գործող հայրական 
SNRPN գենը: Իսկ մայրական քրոմոսոմում 
այդ հատվածը ակտիվ չէ:



Բեքվիթ–Վիդեմանի համախտանիշ` Silver–Russell համախտանիշ

Silver-Russell (SRS) և Beckwith-Wiedemann (BWS) համախտանիշերը 
կլինիկորեն հակադարձ հիվանդություններ են կապված քրոմոսոմների 
ծնողական  պատկանելիության հետ և դասվում են ժառանգական 
իմփրինթինգային հիվանդությունների շարքին:

• եռանկյունաձև դեմք
• Փոքր ծնոտ 
• ընդգծված դունչ  
• Բերանի անկյունները դեպի 

ներքև թեքված
• Լայն և ուշ փակվող գաղտուն

• մեծ լեզու
• մարմնի խոշոր չափսեր
• օմֆալոցել 
• ճողվածք
• ծալքեր ականջաբլթի վրա 
• հիպոգլիկեմիա 
• հեպատոբլաստոմա

11p15 հատվածի ինտերստիցիալ դելեցիա 
մայրական քրոմոսոմում

11p15 հատվածի ինտերստիցիալ դելեցիա 
հայրական քրոմոսոմում

Իմփրինթինգի  շեղումներով պայմանավորված 
հիվանդություններ 



Մոլեկուլային բջջագենետիկա
Մոլեկուլային բջջագենետիկայի զարգացման հաջորդ փուլը մոլեկուլային

կարիոտիպավորումն է՝ համեմատական գենոմային հիբրիդիզացիայի
մեթոդի միջոցով (CGH)՝քրոմոսոմային CGH և այնուհետև array CGH

FISH մեթոդի օգնությամբ կարելի է հայտնաբերել միայն որոշակի քրոմոսոմային 
հատված, (թիրախ), որին համապատասխանում է որոշակի  ֆլուորեսցենտային 
նմուշ

CGH մեթոդը, որպես ամբողջական գենոմի վերլուծություն թույլ է տալիս
հայտնաբերել փոքր չափերի բազմակի և դժվար հայտնաբերվող քրոմոսոմային
վերակառուցումները, որոնք, օրինակ, բնորոշ են քաղցկեղային բջիջներին:

• Այս մեթոդը մշակվել է ամբողջական գենոմի  ԴՆԹ-ի պատճեների թվի տատանումների (gain 
and loss) հետազոտման և գնահատման համար, որոնք հնարավոր չէ հայտնաբերել դասական 
բջջագենետիկայի մեթոդով: 

• CGH մեթոդի հիմքում  ընկած է տարբեր ֆլյուորեսցենտ գույներով նշված ԴՆԹ-ների 
(հետազոտվող և ստուգիչ) համեմատական հիբրիդիզացիան նորմալ մետաֆազային 
քրոմոսոմների հետ: Արդյունքում ստացվում է տարբեր գույների հարաբերակցություն ամբողջ 
քրոմոսոմի երկայնքով,  ինչը և գնահատվում  է որպես ԴՆԹ-ի պատճեների թվի տատանումներ 
(վարիացիաներ), այսինքն կամ հատվածի հավելում( duplication), կամ կորուստ (deletion):  



Array-based CGH

Conventional CGH

Առավելություններ: 
- Ունի համեմատաբար ավելի բարձր թույլտվություն,  
քան դասական բջջագենետիկան
- Հետազոտվում են ամբողջական գենոմի բազմակի 
հավելումները և կորուստները (gain and loss; )
- Կարևոր է քաղցկեղային ինտերֆազային 
բջիջների հետազոտման  համար 

Սահմանափակումները
- Չի հայտնաբերում քրոմոսոմային հավասարակշռված 
վերակառուցումները
- Չի հայտնաբերում ցածր տոկոսի մոզաիցիզմը 
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