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რა არის ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი ?

ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი იშ ვი ა თი პროგ რე სი რე ბა დი გე ნე ტი კუ რი და ა ვა
დე ბა ა, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა ბავ შ ვ თა ასაკ ში გან ვი თა რე ბუ ლი შაქ რი ა ნი 
დი ა ბე ტით, უშაქ რო დი ა ბე ტით, მხედ ვე ლო ბის ნერ ვის ატ რო ფი ით, სმე ნის 
და კარ გ ვი თა და ნე ი რო დე გე ნე რა ცი ით. 

ვინ აღ წე რა პირ ვე ლად?

სინ დ რო მი ატა რებს ექი მის  დონ ჯ. ვოლ ფ რა მის სა ხელს, რო მელ მაც 
პირ ვე ლად 1938 წელს აღ წე რა ბავ შ ვ თა ასაკ ში გან ვი თა რე ბუ ლი შაქ რი ა
ნი დი ა ბე ტი სა და მხედ ვე ლო ბის ნერ ვის ატ რო ფი ის თა ნა არ სე ბო ბა ერთ 
ოჯახ ში, 8 და ძ მი დან 4ში. 

რა სა ხე ლე ბი თაა ცნო ბი ლი?

ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი, ასე ვე, ცნო ბი ლია DIDMOAD სინ დ რო მის სა
ხელ წო დე ბით, რაც მის შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვა ლი ძი რი თა დი და ა ვა დე
ბე ბის სა ხელ წო დე ბე ბის (Diabetes Insipidus, Diabetes Mellitus, Optic Atrophy, 
Deafness) აკ რო ნიმს წარ მო ად გენს.

რა სიხ ში რით ვლინ დე ბა?

ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი იშ ვი ათ და ა ვა დე ბებს მი ე კუთ ვ ნე ბა და მი სი 
გავ რ ცე ლე ბა მსოფ ლიო მას შ ტა ბით შე ად გენს და ახ ლო ე ბით 1 შემ თხ ვე
ვას 770 000 მო სახ ლე ზე. ამ ჟა მად, სა ქარ თ ვე ლო ში ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი 
დად გე ნი ლი აქვს 19 ადა მი ანს. 



რო გორ ვლინ დე ბა ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი? 

შაქ რი ა ნი დი ა ბე ტი  და ა ვა დე ბა ვლინ დე ბა ბავ შ ვ თა ასაკ ში ისე თი ჩი
ვი ლე ბით, რო გო რი ცა ა: პი რის სიმ შ რა ლე, გაძ ლი ე რე ბუ ლი წყურ ვი ლი, 
გახ ში რე ბუ ლი შარ დ ვა, სხე უ ლის მა სის კლე ბა. და ა ვა დე ბის გან ვი თა რე ბის 
მი ზე ზია კუჭ ქ ვე შა ჯირ კ ვ ლის მი ერ ჰორ მონ ინ სუ ლი ნის გა მო ყო ფის დარ ღ
ვე ვა, რის შე დე გა დაც გლუ კო ზის ენერ გი ად გარ დაქ მ ნა ფერ ხ დე ბა და გლუ
კო ზის დო ნე მა ტუ ლობს სის ხ ლ ში. და ა ვა დე ბის მკურ ნა ლო ბა ხდე ბა ინ სუ
ლი ნო თე რა პი ით. 

მხედ ვე ლო ბის ნერ ვის ატ რო ფია  პა ცი ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას უვი
თარ დე ბა მხედ ვე ლო ბის ნერ ვის და ზი ა ნე ბა, რაც ვლინ დე ბა ფე რა დი 
მხედ ვე ლო ბის და კარ გ ვი თა (ყველაფერი ხდე ბა ნაც რის ფე რი) და მხედ ვე
ლო ბის სი მახ ვი ლის დაქ ვე ი თე ბით. რო გორც წე სი, და ა ვა დე ბა პროგ რე სი
რებს მხედ ვე ლო ბის სრულ და კარ გ ვამ დე. 

უშაქ რო დი ა ბე ტი  პა ცი ენ ტე ბის დიდ ნა წილს უვი თარ დე ბა უშაქ
რო დი ა ბე ტი. მი სი გან ვი თა რე ბის მი ზე ზია ან ტი დი უ რე ზუ ლი ჰორ მო ნის 
(ვაზოპრესინი) გა მო მუ შა ვე ბის დარ ღ ვე ვა. ვა ზოპ რე სი ნი გა მო ი ყო ფა ენ
დოკ რი ნუ ლი ჯირ კ ვ ლის  ჰი პო ფი ზის მი ერ და არე გუ ლი რებს ორ გა ნიზ მ ში 
სითხის რა ო დე ნო ბას. მი სი ნაკ ლე ბო ბის დროს ორ გა ნიზ მი კარ გავს დი დი 
რა ო დე ნო ბით სითხეს შარ დის სა ხით. და ა ვა დე ბას ახა სი ა თებს გაძ ლი ე რე
ბუ ლი წყურ ვი ლი და გახ ში რე ბუ ლი, დი დი რა ო დე ნო ბით შარ დ ვა. 

სიყ რუე  პა ცი ენ ტე ბის ნა წილს უვი თარ დე ბა სმე ნის პროგ რე სი რე ბა დი 
დაქ ვე ი თე ბა.

სა შარ დე სის ტე მის მხრივ დარ ღ ვე ვე ბი  პა ცი ენ ტე ბის ნა წილს უვი
თარ დე ბა ისე თი სიმ პ ტო მე ბი, რო გო რი ცა ა: შარ დ ვა წყვე ტი ლი ნა კა დით, 
შარ დის შე კა ვე ბა, ან შე უ კა ვებ ლო ბა. 



ნევ რო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი  ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მის მქო ნე პა ცი
ენ ტე ბის 60%ს უვი თარ დე ბა ნევ რო ლო გი უ რი დარ ღ ვე ვე ბი, რაც ვლინ დე ბა 
წო ნას წო რო ბის დარ ღ ვე ვით, კუნ თე ბის კრთო მით და სპაზ მე ბით, ყნოს ვის 
დარ ღ ვე ვით, სუნ თ ქ ვის დარ ღ ვე ვით.

პა ცი ენ ტებ ში, ასე ვე, ხში რია უნა ყო ფო ბა, ლი ბი დოს დაქ ვე ი თე ბა, ქა
ლებ ში  მენ ს ტ რუ ა ლუ რი ციკ ლის დარ ღ ვე ვა, მა მა კა ცებ ში  ოლი გო /ა ზო
ოს პერ მი ა, ერექ ცი უ ლი დის ფუნ ქ ცი ა. 

ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი სხვა დას ხ ვა პა ცი ენ ტ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად ვლინ
დე ბა. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში ვი თარ დე ბა ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მის თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ყვე ლა დარ ღ ვე ვა, ზო გი ერ თ ში კი  მხო ლოდ რამ დე ნი
მე.

რო დის უნ და მი ვი ტა ნოთ ეჭ ვი ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მის 
არ სე ბო ბა ზე? 

და ა ვა დე ბის არ სე ბო ბა ზე ეჭ ვის მი ტა ნის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს 15 
წლის ასა კამ დე გა მოვ ლე ნი ლი შაქ რი ა ნი დი ა ბე ტი სა და მხედ ვე ლო ბის 
ნერ ვის ატ რო ფი ის თა ნა არ სე ბო ბა.

რო გორ დგინ დე ბა დი აგ ნო ზი?

დი აგ ნო ზის დას მა ხდე ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიმ პ ტო მე ბი სა და ნიშ ნე
ბის არ სე ბო ბის სა ფუძ ველ ზე. დი აგ ნოზს ადას ტუ რებს გე ნე ტი კუ რი ანა ლი
ზი.

რა არის ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მის გან ვი თა რე ბის მი ზე
ზი? 

ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი გე ნე ტი კუ რი და ა ვა დე ბა ა, რომ ლის გან ვი თა რე
ბის უხ ში რე სი მი ზე ზია WFS1 გე ნის მუ ტა ცი ა. აღ ნიშ ნუ ლი გე ნი უზ რუნ ველ
ყოფს ცი ლა ვოლ ფ რა მი ნის სინ თეზს, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 
თა მა შობს მრა ვა ლი უჯ რე დის ნორ მა ლურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში. WFS1 გე ნის 
მუ ტა ცია გა ნა პი რო ბებს დე ფექ ტუ რი  ცილა ვოლფრამინის  წარ მოქ მ ნას, 
რაც იწ ვევს უჯ რე დე ბის და ზი ა ნე ბას. შე დე გად, ორ გა ნიზ მ ში ყვე ლა ის უჯ
რე დი, რომ ლის მუ შა ო ბის თ ვი საც ცი ლა ვოლ ფ რა მი ნი აუცი ლე ბე ლი ა, ზი
ან დე ბა და ეს გა ნა პი რო ბებს ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი სათ ვის და მა ხა სი ა
თე ბე ლი სიმ პ ტო მე ბი სა და ნიშ ნე ბის გან ვი თა რე ბას. 



რო გორ გა და ე ცე მა შთა მო მავ ლო ბას? 

ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი შთა მო მავ ლო ბას გა და ე ცე მა აუტო სო მურ რე
ცე სი უ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბით.

ყო ველ უჯ რედ ში თი თო ე უ ლი გე ნის 2 ას ლი ა, სა ი და ნაც ერ თი მი ღე ბუ
ლია დე დის გან, მე ო რე კი  მა მის გან. იმი სათ ვის, რომ აუტო სო მურ რე ცე
სი უ ლი და ა ვა დე ბა (ამ შემ თხ ვე ვა ში, ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი) გან ვი თარ
დეს, სა ჭი როა გე ნის ორი ვე ას ლი იყოს და ზი ა ნე ბუ ლი, ანუ და ა ვა დე ბუ ლის 
ორი ვე მშო ბე ლი, რო გორც წე სი, არის და ზი ა ნე ბუ ლი გე ნის მტა რე ბე ლი. 
მტა რებ ლებს, უხ ში რე სად, არ უვ ლინ დე ბათ და ა ვა დე ბის თ ვის და მა ხა სი ა
თე ბე ლი ნიშ ნე ბი და სიმ პ ტო მე ბი. აუტო სო მურ რე ცე სი უ ლი და ა ვა დე ბის 2 
მტა რებ ლის თი თო ე ულ შვილს აქვს 25%იანი რის კი იყოს და ა ვა დე ბუ ლი, 
50%იანი რის კი  მტა რე ბე ლი, მშობ ლე ბის მსგავ სად, და 25%იანი შან სი 
იყოს ჯან მ რ თე ლი. თუ შვილს მხო ლოდ ერ თ ერ თი მშობ ლის გან გა და ე ცე
მა და ზი ა ნე ბუ ლი გე ნი, ის იქ ნე ბა მხო ლოდ მტა რე ბე ლი.

აუტოსომურ რეცესიული მემკვიდრეობა
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რო გო რია მკურ ნა ლო ბა? 

ამ ჟა მად, არ არ სე ბობს ეფექ ტი ა ნი მკურ ნა ლო ბა, რო მე ლიც შე ა ჩე რებს, 
შე ა ნე ლებს, ან შექ ცე ვადს გახ დის ამ სინ დ რო მის პროგ რე სი რე ბას. ვოლ
ფ რა მის სინ დ რო მის თი თო ე უ ლი კომ პო ნენ ტის დრო უ ლი გა მოვ ლე ნა და 
სიმ პ ტო მუ რი მკურ ნა ლო ბა ამ სუ ბუ ქებს და ა ვა დე ბის მიმ დი ნა რე ო ბას. 

რო გო რია მეთ ვალ ყუ რე ო ბა? 

ვოლ ფ რა მის სინ დ რო მი მულ ტი სის ტე მუ რი და ა ვა დე ბა ა, ამი ტომ, ამ 
სინ დ რო მის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის მეთ ვალ ყუ რე ო ბა სა და მკურ ნა ლო ბა ში 
ჩარ თულ ნი უნ და იყ ვ ნენ სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი: 
ენ დოკ რი ნო ლო გი, ოფ თალ მო ლო გი, ნევ რო ლო გი, ნეფ რო ლო გი, ფსი ქო
ლო გი. 

სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი 

მიმ დი ნა რე ობს კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია რო გორც და ა ვა დე
ბის გან ვი თა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის, ასე ვე, ამ მე ქა ნიზ მებ ზე მოქ მე დი სა შუ ა
ლე ბე ბის შეს წავ ლის კენ.



პა ცი ენ ტის ის ტო რია  მა ცა ცო 

გა მარ ჯო ბა, მე ვარ მა ცა ცო ხა ჭა პუ რი ძე, 33 წლის, ვოლ ფ რა მის სინ დ რო
მის მქო ნე პი რი.

3 წლის ასაკ ში და მიდ გინ და შაქ რი ა ნი დი ა ბე ტის დი აგ ნო ზი. მას შემ დეგ 
ვი კე თებ ინ სუ ლი ნის ნემ სებს და ვი ცავ დი ე ტას. ბავ შ ვო ბის ასა კი დან ვას
რუ ლებ ენ დოკ რი ნო ლო გი სა და მშობ ლე ბის რჩე ვა და რი გე ბებს შაქ რი ა ნი 
დი ა ბე ტის სწო რად სა მარ თა ვად. 6 წლის ასაკ ში და მეწყო მხედ ვე ლო ბის 
დაქ ვე ი თე ბა. 23 წლამ დე ვი ყა ვი მცი რემ ხედ ვე ლი. ამა ვე ასაკ ში აღ მო მაჩ
ნ და უშაქ რო დი ა ბე ტი, მკვეთ რად გა მი უ ა რეს და მხედ ვე ლო ბა, მაგ რამ არ 
და ვით რ გუ ნე. შე ვის წავ ლე ხმო ვა ნი პროგ რა მის დახ მა რე ბით კომ პი უ ტე
რის გა მო ყე ნე ბა. მოგ ვი ა ნე ბით, თეთ რი ხელ ჯო ხის გა მო ყე ნე ბით, გა ვი ა
რე მო ბი ლო ბა ო რი ენ ტა ცი ის კურ სი. 2012 წლი დან ვმუ შა ობ შე მო სავ ლე
ბის სამ სა ხურ ში. ვარ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  „ყოველი მე ა თე 
ჩვენ გა ნი“, „ინკლუზია და სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბა“, „ვოლფრამის სინ
დ რო მი სა ქარ თ ვე ლო“  თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი. 2019 წლი დან ვარ სა ხალ ხო 
დამ ც ვე ლის აპა რატ ში შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის პო პუ ლა რი ზა
ცი ის დაც ვის და იმ პ ლე მენ ტა ცი ის მო ნი ტო რინ გის საბ ჭოს წევ რი.

25 წლი დან ვხე დავ მხო ლოდ სი ნათ ლეს. მი უ ხე და ვად ამ მდგო მა რე ო
ბი სა, ძა ლი ან მიყ ვარს მოგ ზა უ რო ბა, აუდი ო და ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის 
მოს მე ნა, მე გობ რებ თან ერ თად ხში რად დავ დი ვარ ექ ს კურ სი ებ ზე სა ქარ
თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა კუთხე ში. 26 წლის ასა კი დან ვი ყე ნებ სმე ნის აპა
რატს. ეს დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბი მიმ სუ ბუ ქებს მხედ ვე ლო ბი სა და სმე ნის 
შეზღუდ ვით გა მოწ ვე ულ დის კომ ფორტს ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. 




