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1

წინათქმა

მემკვიდრულობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებანი საყო-
ველთაოა ცოცხალი სისტემისათვის და მოქმედებს ვირუსებიდან მო-
ყოლებული ადამიანის ჩათვლით. თანამედროვე ბიოლოგია ემყარება 
მემკვიდრულობის ქრომოსომულ თეორიას, რომელიც მისი საფუძველ-
თა საფუძველია. გენეტიკური ანალიზის ძირითად პრინციპებსა და მე-
თოდოლოგიას წარმატებით იყენებენ ბიოლოგიის სხვადასხვა ფუნდა-
მენტურ დარგში. გენეტიკა თავისი არსით ინტერდისციპლინა გახდა, 
ამიტომაც თანამედროვე სახელმძღვანელო საჭიროებს ექსკურსს ბი-
ოლოგიის მრავალ სხვადასხვა დარგში, როგორებიცაა: უჯრედული 
ბიოლოგია, მოლეკულური ბიოლოგია, ეკოლოგია, განვითარების ბი-
ოლოგია, მიკრობიოლოგია, ბოტანიკა, ზოოლოგია და ევოლუციური 
მოძღვრება.

ახლადდაარსებულ თბილისის უნივერსიტეტში ბიოლოგიისა და, 
კერძოდ, გენეტიკის სწავლებას დიდი ყურადღება ექცეოდა. ქართულად 
გამოიცა გენეტიკის ფუძემდებლების, კერძოდ, მენდელის კლასიკური 
ნაშრომი „ცდები მცენარეთა ჰიბრიდებზე“ (1929) და მორგანის „ევო-
ლუცია და გენეტიკა“ (1931). გერმანული ორიგინალიდან ქართულად 
ითარგმნა და გამოიცა გენეტიკაში შედგენილი პირველი სახელმძღვა-
ნელო – რ. გოლდშმიტის „მენდელიზმი და მემკვიდრეობა“ (1930). დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა მსოფლიოში აღიარებული სახელმძღვანელოს, ე. 
სინოტისა და ლ. დენის „გენეტიკის“ (1937) ქართულად თარგმნასა და 
გამოცემას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა გ. 
ჯავახიშვილმა (ივ. ჯავახიშვილის ძმამ) შეადგინა პირველი ქართული 
სახელმძღვანელო გენეტიკაში ორ წიგნად (1938).

საბჭოთა იმპერიაში 1948 წელს მომხდარი მოვლენები საქართვე-
ლოსაც შეეხო. კლასიკური გენეტიკა რეაქციულ-ბურჟუაზიულ მეცნი-
ერებად შერაცხეს და მისი სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში აიკ-
რძალა. ამ პერიოდში ღირებული სახელმძღვანელო ქართულად არ 
გამოცემულა. კლასიკური გენეტიკის სწავლება უმაღლეს სასწავლებ-
ლებში 1964 წლიდან განახლდა. გენეტიკის რეაბილიტაციის შემდეგ 
ქართველ სტუდენტებს მიეცათ საშუალება დაუფლებოდნენ კლასი-
კურ გენეტიკას ქართველი მეცნიერების მიერ შედგენილი და უცხოური 
ენიდან ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით. ბოლო წლებში გენეტიკაში 
მრავალი საინტერესო ორიგინალური თუ ნათარგმნი სახელმძღვანელოა 
შექმნილი, რომლებშიც გენეტიკის უახლესი მიღწევებია გადმოცემული. 
ზოგად გენეტიკაში შედგენილი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო ერ-
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თადერთია (ა. დიასამიძე, ქ. დოლიძე, „ზოგადი გენეტიკა“, 2003), რაც არ 
არის საკმარისი.

გენეტიკის სახელმძღვანელოს შედგენას საუკუნოვანი ტრადიცია 
აქვს, რაც ძირითადად გავითვალისწინეთ. ზოგჯერ ამ ტრადიციას გვერ-
დი ავუარეთ. გენეტიკის კურსის შესწავლამდე ბაკალავრები ეუფლებიან 
ზოგად ბიოლოგიას, ბოტანიკას, ზოოლოგიას, უჯრედულ ბიოლოგიასა 
და ბიოქიმიას. ამდაგვარი პრაქტიკა გაუადვილებს სტუდენტებს გენეტი-
კის რთული საკითხების ათვისებას, რადგან სახელმძღვანელოში აღარ 
არის საჭირო მომიჯნავე თემების დეტალური განხილვა. ყოველი თავის 
ბოლოს საკვანძო საკითხებზე მხოლოდ შეკითხვებია მოცემული. ამოცა-
ნების მიწოდებაზე თავი შევიკავეთ, რადგან მიგვაჩნია, რომ ეს სპეცი-
ალური ტიპის სახელმძღვანელოს პრეროგატივაა. ტექსტში ჩართული 
ილუსტრაციების გარკვეული ნაწილი ორიგინალურია, ნაწილი კი გად-
მოღებულია (როგორც წესი, გარკვეული ცვლილებით) სხვადასხვა ბეჭ-
დური და ციფრული წყაროდან.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად, წიგ-
ნის გაფართოებული ინგლისური რეზიუმე გაეგზავნა სამ უცხოელ რე-
ცენზენტს, რომელთაც დადებითი დასკვნა გამოაგზავნეს წიგნის გა-
მოცემის თაობაზე. მათგან მიღებული შენიშვნები და მითითებები 
ავტორებმა გაითვალისწინეს, რისთვისაც, ჩვენთვის უცნობ უცხოელ 
კოლეგებს მადლობას მოვახსენებთ. ასევე გვინდა მადლიერებით აღვ-
ნიშნოთ ქართველი კოლეგების, რეცენზენტის პროფ. დ. თარხნიშვილი-
სა და რედაქტორების: პროფ. რ. სოლომონიას და პროფ. ს. ცაგარლის 
დიდი წვლილი ტექსტის რეცენზირებასა და რედაქტირებაში. განსაკუთ-
რებული მადლიერებით გვინდა აღვნიშნოთ ილიაუნის გამომცემლობის 
თანამშრომლების ი. რევიშვილისა და თ. კვირკველიას წვლილი ტექს-
ტის მომზადებაში. ყველა მათგანს კიდევ ერთხელ მოვახსენებთ გული-
თად მადლობას.

ავტორები მადლიერებით მიიღებენ ყველა სასარგებლო შენიშვნას, 
რომლებიც სახელმძღვანელოს შემდგომ სრულყოფას შეუწყობს ხელს. 



3

თავი 1. გენეტიკა და ბიოსამედიცინო დისციპლინები

1.1. გენეტიკის საგანი

გენეტიკა (ბერძ. geneticos – წარმოშობა, დაბადება) შეისწავლის 
ცოცხალი სისტემის ორ ძირითად თვისებას – მემკვიდრულობას (მემკ-
ვიდრეობითობას) და ცვალებადობას. ამჟამად გენეტიკა თანამედროვე 
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საფუძველია. ტერმინი „გენეტიკა“ შემოიღო 
(1906) უ. ბეტსონმა. მანვე განსაზღვრა „მემკვიდრულობისა და ცვალება-
დობის ფიზიოლოგიის“ შემსწავლელი ამ ახალი მეცნიერების არსი. მემ-
კვიდრულობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებანი საყოველთაოა 
ცოცხალი სისტემისათვის და მოქმედებს ვირუსებიდან მოყოლებული 
ადამიანის ჩათვლით. მემკვიდრულობა არის ორგანიზმის ზოგადი თვი-
სება – გამრავლების მეშვეობით შთამომავლობას გადასცეს ინფორმაცია 
ნიშან-თვისებათა და განვითარების თავისებურებათა შესახებ. ყოველი 
ინდივიდი თავისსავე მსგავსს წარმოქმნის: რკოდან მუხა ამოდის, გრიპის 
ვირუსი ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრისას მრავლდება და თავისსა-
ვე მსგავს ფორმებს იძლევა. მნიშვნელობა არა აქვს, კვერცხს რომელი 
ფრინველი (ან ინკუბატორი) გამოჩეკს, მართვე მაინც თავის მშობელს 
ემსგავსება. გუგული, რომლის ბარტყი სხვის ბუდეში დადებული კვერ-
ცხიდან იჩეკება, შემდეგ კი მას სხვა ფრინველი ზრდის, მაინც გუგულად 
რჩება. მემკვიდრულობის შედეგია ის, რომ ზოგიერთი ორგანიზმი თით-
ქმის უცვლელი დარჩა დღემდე. მაგალითად, მტევანფარფლიანი თევზი 
ლატიმერია თითქმის არაფრით განსხვავდება 400 მილიონი წლის წინ 
ბინადარი დევონური პერიოდის წინაპრისაგან. 

მემკვიდრულობა განაპირობებს მსგავსებას მშობლებსა და შვილებს, 
დებსა და ძმებს შორის. მშობელ ორგანიზმს აქვს უნარი გადასცეს ინ-
ფორმაცია, რომლის მიხედვითაც შვილებში ნიშან-თვისებათა ჩამოყა-
ლიბება ხდება. მაგალითად, ადამიანში მრავალი ნიშანი და თვისება 
მემკვიდრეობს, როგორიცაა თმის ფერი და ფორმა, თვალის ფერადი 
გარსის შეფერილობა, ცხვირის ფორმა, ხმის ტემბრი, მუსიკალური სმე-
ნა და მისთ. ამჟამად ცნობილია ადამიანის 4000-ზე მეტი მემკვიდრუ-
ლი დაავადება, რომელიც მემკვიდრულ სტრუქტურებში მომხდარი 
სხვადასხვა ცვლილების შედეგია. ადრე მიაჩნდათ, რომ მემკვიდრუ-
ლი დაავადებები იშვიათია. მართლაც, ზოგიერთი მათგანი (როგორი-
ცაა სხვადასხვა ფერმენტოპათია, იქთიოზი, თანდაყოლილი გლაუკომა) 
იშვიათად გვხვდება, მაგრამ გამოვლენილია ფართოდ გავრცელებული 
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მემკვიდრული დაავადებები და მიდრეკილებებიც. მაგალითად, ადამიან-
თა ზოგიერთ პოპულაციაში შაქრიანი დიაბეტის სიხშირე თითქმის 1%-
ია. ფართოდაა გავრცელებული მხედველობის დარღვევები, როგორი-
ცაა სიბეცე და შორსმხედველობა, ფერითი სიბრმავე – დალტონიზმი 
(ზოგიერთ პოპულაციაში იგი ქალების 0,5%-ში, ხოლო მამაკაცების – 
8%-ში გვხვდება). მემკვიდრულ მიდრეკილებით (წინასწარგანწყობით) 
დაავადებებს განეკუთვნება ჰიპერტონიული და წყლულოვანი დაავა-
დებები, შიზოფრენია და სხვ. 

შთამომავლობით ნიშან-თვისებათა გადაცემა მემკვიდრეობის მხო-
ლოდ ერთ მხარეს შეადგენს. მეორე მხარეა ონტოგენეზში განვითარე-
ბის გარკვეული ტიპისა და ნივთიერებათა ცვლის ხასიათის შენარჩუნე-
ბა. ყოველ სახეობას გარკვეული სასიცოცხლო ციკლი ახასიათებს. იგი 
ონტოგენეზში გარკვეულ ფაზებსა და სტადიებს გადის, რომელიც მემკ-
ვიდრულობის შედეგად თაობათა მანძილზე მყარადაა შენარჩუნებული. 
მაგალითად, ადამიანის განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი – ზიგოტა 
კვერცხსავალში იწყებს დანაწევრებას, განაყოფიერებიდან მეხუთე-
მეექვსე დღეს ხდება იმპლანტაცია, შემდეგ დიფერენცირდება ქსოვი-
ლები, მოგვიანებით ორგანოები ყალიბდება. ყოველივე ეს ხორციელდე-
ბა იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც უჯრედი შეიცავს.

ორ თაობას – მშობლებსა და შვილებს შორის დამაკავშირებელ 
მემკვიდრულობის მატერიალურ საფუძველს სქესობრივი გამრავლების 
დროს გამეტები წარმოადგენს, უსქესო გამრავლების დროს კი სომა-
ტური (არასასქესო) უჯრედები ან სპორები. თაობებს გადაეცემა არა 
ნიშან-თვისებები, არამედ მათი განმსაზღვრელი ფაქტორები – გენე-
ბი. გენი მემკვიდრულობის სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეულია, 
რომელიც განსაზღვრავს ცალკეული ელემენტარული ნიშნის ან თვისე-
ბის განვითარებას. 

საჭიროა განვასხვავოთ ცნებები: მემკვიდრულობა და მემკვიდრე-
ობა. მემკვიდრულობა – ცოცხალის ზოგადი თვისებაა, რომელიც ყველა 
ორგანიზმში ერთნაირად ვლინდება. იგი უზრუნველყოფს მემკვიდრული 
მასალის შენახვასა და რეპროდუქციას, თაობათა ცვლის უწყვეტობას. 
ამრიგად, მემკვიდრულობა გენების თვისებაა – მოახდინონ სპეციფი-
კური ცილის მოლეკულების, ნიშნების განვითარებისა და ორგანიზმის 
აგებულების გეგმის დეტერმინირება. მემკვიდრეობა არის ერთი თაობი-
დან მეორეზე (მშობლებიდან შვილებში) ინფორმაციის გადაცემის პრო-
ცესი. გამრავლების ფორმის მიხედვით იგი შეიძლება განსხვავებული 
იყოს. სქესობრივ გამრავლებაში ორი ინდივიდი მონაწილეობს. ისინი 
გამეტათა მეშვეობით შვილებს გენებს გადასცემენ. შვილები გენების 
ერთ ნაწილს დედისაგან იღებენ, მეორე ნაწილს კი – მამისაგან. ამ შემ-



5

თხვევაში მშობლებისა და მათი შთამომავალების მსგავსება გაცილე-
ბით ნაკლებია, ვხვდებით დიდ ნაირგვარობას, იქმნება მდიდარი მასა-
ლა ბუნებრივი გადარჩევისა და ევოლუციური პროცესისათვის. უსქესო 
გამრავლებისას შთამომავლები მხოლოდ ერთი – დედისეული ორგანიზ-
მიდან წარმოიქმნებიან. გენების გადაცემა სომატური უჯრედით ან სპო-
რებით ხორციელდება. შვილებს ისეთივე გენეტიკური სტრუქტურა აღე-
ნიშნებათ, როგორიც მშობლებს. ისინი მშობლების იდენტურნი არიან.

მემკვიდრულობასთან ერთად მოქმედებს მისი საწინააღმდეგო და 
განუყოფელი მოვლენა – ცვალებადობა. მართალია, მშობლები თავის 
მსგავს შთამომავლობას იძლევიან, მაგრამ ეს მსგავსება აბსოლუტუ-
რი როდია. შვილი მშობლების ზუსტი ასლი არ არის. მათ შორის დიდია 
განსხვავებაც. სხვადასხვა თაობაში შვილებს შორის განსხვავებები ცვა-
ლებადობის მიმანიშნებელია. იგი გენეტიკური მასალის არასტაბილური 
შენახვისა და რეპროდუქციის გამოხატულებაა. ცვალებადობა არის ცოც-
ხალის ზოგადი თვისება, გამოწვეული გენების ცვლილებით ან მათი კომ-
ბინირებით, ასევე ინდივიდუალური განვითარების პროცესში (გარემოს 
ზემოქმედებით) მათი გამოვლენის ცვლილებით. ცვალებადობა არის ორ-
განიზმის ზოგადი თვისება, გარეგანი ან შინაგანი ფაქტორების ზემოქმე-
დებით, ინდივიდუალური განვითარებისას შეიძინოს ახალი ნიშან-თვისე-
ბები და განვითარების თავისებურებები.

1.2. გენეტიკის განვითარების მოკლე ისტორია

ძნელია ზუსტად დაათარიღო, თუ როდის მიაქცია ადამიანმა ყუ-
რადღება მემკვიდრულობის მოვლენას. ბუნებრივია, ეს დიდი ხნის წი-
ნათ იყო, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც შინაურ ცხოველთა და კულტუ-
რულ მცენარეთა მოშენება დაიწყეს. მდიდარი არქეოლოგიური მასალა 
ასეთი დასკვნის საშუალებას იძლევა (სურ. 1.1). უძველესი დროიდან 
მოყოლებული, XX ს-მდე, მემკვიდრულობის შესახებ გამოთქმული ყვე-
ლა ჰიპოთეზა გონებაჭვრეტითი ხასიათისაა. მემკვიდრულობის შესახებ 
საინტერესო შეხედულებები ანტიკური ეპოქის ფილოსოფოსთა და ექიმ-
თა ნაშრომებშია გადმოცემული. მათ ჩამოაყალიბეს ორი ძირითადი ჰი-
პოთეზა – პირდაპირი და არაპირდაპირი მემკვიდრეობის შესახებ. პირ-
დაპირი მემკვიდრეობის მომხრე იყო ჰიპოკრატე. მას მიაჩნდა, რომ 
რეპროდუქციული მასალა სხეულის ყველა ნაწილიდან სასქესო მასალა-
ში (ამჟამინდელი ტერმინოლოგიით, კვერცხუჯრედსა და სპერმატო-
ზოიდში) იკრიბებოდა და ყველა ორგანო უშუალო გავლენას ახდენდა 
შთამომავალთა ნიშნებზე. წესისამებრ, – აღნიშნავდა ჰიპოკრატე – მე-
ლოტს მელოტი შვილი ჰყავს, ცისფერთვალას – ცისფერთვალა, კოჭლს 
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– კოჭლი, ხოლო გრძელთავიანს – გრძელთავიანი. ჰიპოკრატეს აზრით, 
სხეულის ჯანმრთელი ნაწილი ჯანსაღ რეპროდუქციულ ნაწილს გზავ-
ნიდა სასქესო მასალაში, დაავადებული კი – არაჯანსაღს. მისი აზრით, 
სიცოცხლის მანძილზე შეძენილი ნიშნები მემკვიდრეობდნენ.

საწინააღმდეგო მოსაზრებას ავითარებდა არისტოტელე. იგი არა-
პირდაპირი მემკვიდრეობის მომხრე იყო. მისი აზრით, რეპროდუქცი-
ული მასალა სხეულის სხვადასხვა ნაწილიდან კი არ იკრიბება, არამედ 
საკვები ნივთიერებებიდან წარმოიქმნება. მისი დანიშნულებაა სხეულის 
სხვადასხვა ნაწილის აგება. პირდაპირი მემკვიდრეობის ჰიპოთეზამ 23 
საუკუნე იარსება. ამ შეხედულების ბოლო ვარიაციად ჩარლზ დარვინის 
მიერ წამოყენებული (1868) პანგენეზისის ჰიპოთეზაა მიჩნეული. ამ ჰი-
პოთეზის თანახმად, მცენარისა და ცხოველის ყოველი უჯრედი გამო-
ყოფს ნაწილაკებს – ჰემულებს, რომლებიც რეპროდუქციულ ორგანოებ-
ში ტრანსპორტირდება, საიდანაც შთამომავლობას გადაეცემა.

უნდა აღინიშნოს, რომ დარვინისეულ ჰიპოთეზამდე გრეგორ მენ-
დელს უკვე ჩამოყალიბებული ჰქონდა მემკვიდრეობის კანონები, რომ-
ლითაც არაპირდაპირი მემკვიდრეობა იყო დასაბუთებული. გენეტიკის 
ფუძემდებლად სამართლიანადაა მიჩნეული გრეგორ მენდელი (1822-
1884). მან მიღებული შედეგები 1865 წელს მოახსენა ქ. ბრიუნის (ამჟა-
მად ქ. ბრნო) ბუნებისმეტყველების მოყვარულთა საზოგადოებას, ხოლო 

სურ. 1.1. ელამში, ურის აღმოსავლეთით (შუამდინარეთი) აღმოჩენილი 
6 000 წლის წინანდელი თიხის ფილა. მასზე გამოსახული ცხენები 
ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან თავის ფორმით (სწორი, 
ამოწეული, ჩაწეული კეხი) და ფაფრით (უფაფრო, ზემოთ და ქვემოთ 
მიმართული). ამ ნიშნებს ამჟამადაც იყენებენ ცხენების სელექციაში. 

(მიუტცინგი, 1967).
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ნაშრომი „ცდები მცენარეთა ჰიბრიდებზე“ 1866 წელს ამავე საზოგადო-
ების შრომათა კრებულში გამოქვეყნდა. გ. მენდელმა ექსპერიმენტის მეშ-
ვეობით დაასაბუთა მემკვიდრეობის დისკრეტულობა. მიუხედავად იმისა, 
რომ გ. მენდელის ნაშრომს მრავალი მეც-
ნიერი გაეცნო, ამ აღმოჩენას აღიარება არ 
მოჰყოლია. მართალია, გ. მენდელის გა-
მოკვლევებით საფუძველი ჩაეყარა ბი-
ოლოგიის ახალ დარგს – გენეტიკას, მისი 
შექმნის ოფიციალურ თარიღად მაინც 
1900 წელი ითვლება. ამ წელს გ. მენდე-
ლის მივიწყებული შრომა ხელმეორედ 
იქნა აღმოჩენილი და სხვადასხვა სახე-
ობის 16 მცენარეზე ერთმანეთისაგან და-
მოუკიდებლად დადასტურებული სამი 
მეცნიერის: ჰოლანდიელი ჰუგო დე ფრი-
ზის, გერმანელი კარლ კორენსისა და ავს-
ტრიელი ერიხ ჩერმაკის მიერ. 

მენდელის კანონთა ხელმეორედ აღმოჩენამდე ჩამოყალიბებულ იქნა 
მემკვიდრეობის ბირთვული ჰიპოთეზა, რომელიც ზღვის ზღარბებზე 
ჩატარებული ექსპერიმენტით ბრწყინვალედ დაასაბუთა ტ. ბოვერიმ 
(1889). მემკვიდრულობის შესახებ მოძღვრების განვითარებაზე დიდი 
გავლენა იქონია გამოჩენილი გერმანელი მეცნიერის ავგუსტ ვაისმანის 
მახვილგონივრულმა ჰიპოთეზამ მემკვიდრულობაში ბირთვის როლის 
შესახებ. მან ივარაუდა ონტოგენეზში შეძენილი ნიშნების მემკვიდრე-
ობის შეუძლებლობა. 

1901 წ. ჰუგო დე ფრიზმა მცენარე ენოთერაზე ჩატარებული გამოკ-
ვლევების საფუძველზე ჩამოაყალიბა მუტაციური თეორია. ამერიკელ-
მა მეცნიერმა უ. სეტონმა და გერმანელმა ტ. ბოვერიმ (1902-1903 წწ) 
ჩამოაყალიბეს მემკვიდრულობის ქრომოსომული ჰიპოთეზა. მათ გა-
მოავლინეს პარალელიზმი, ერთი მხრივ, მეიოზის დროს ქრომოსომათა 
ქცევასა და, მეორე მხრივ, ნიშან-თვისებათა მენდელისეულ მემკვიდრე-
ობას შორის, რის საფუძველზეც ივარაუდეს, რომ გენები ქრომოსომებ-
შია ლოკალიზებული. ვ. იოჰანსენმა (1909) შემოიტანა ტერმინი – გენი. 
გ. ჰარდმა და ვ. ვაინბერგმა (1908) ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად 
დაასაბუთეს, რომ პოპულაციებში გენების განაწილების პროცესი ემყა-
რება მენდელის კანონებს.

გენეტიკის განვითარებაში დიდი წვლილი მიუძღვის ამერიკელ მეც-
ნიერს ტომას ჰანტ მორგანს (1866-1945) და მის თანამშრომლებს კ. 
ბრიჯესს, ჰ. მელერსა და ა. სტერტევანტს. მათ დააფუძნეს მემკვიდრუ-

სურ. 1.2. გრეგორ მენდელი 
(1822-1884)


