
28 ივნისს ჩატარდა რობერტ გათრის სიპოზიუმი ახალშობილთა სკრინინგისა და 

მეტაბოლური დარღვევების შესახებ, რომლის ორგანიზატორებიც გახლდნენ 

მედიცინისა და ბიომედიცინის მეცნიერებათა იაკობსის სკოლა, ჯონ ოიშეის ბავშვთა 

ჰოსპიტალი, ბუფალო ფონდის უნივერსიტეტი და ბუფალო ფონდის ბავშვთა 

ჰოსპიტალი. 

რომერტ გათრი 1916 წლის 28 ივნისს დაიბადა, სწორედ მისი დაბადების დღის 

საპატივცემულოდ ტარდება გათრის სიპოზიუმი 28 ივნისს. 

სიმპოზიუმზე გაშუქდა ახალშობილთა სკრინინგის ისტორია პირველი სკრინინგ 

ტესტის დანერგვიდან გენურ თერაპიამდე. 

ფენილკეტონურიის ადრეული დიაგნოსტირებისთვის სკრინინგის ტესტის 

შემუშავება სწორედ რობერ გათრის სახელს უკავშირდება. ის ახალშობილთა 

სკრინინგის მსოფლიო ადვოკატად მოიხსენიება. 

სიმპოზიუმზე რობერტ გათრის ოჯახი გაიხსენეს და მისი შვილი პატრიცია გათრი 

ჩაერთო, რომელმაც გაიხსენა მამის მოღვაწეობა. ახალშობილთა სკრინინგი 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევაა, მაგრამ არ იარსებებდა, 

რობერტ და მარგარეტ გათრებს რომ არ ჰყოლოდათ შვილი ჯონი, რომელსაც 

ინტელექტუალური შეფერხება ჰქონდა და მარგარეტ გატრის დისშვილს, მარგარეტ 

დოლს არ დადგეოდა ფენილკეტონურია 13 თვის ასაკში. ეს იყო მნიშვნელოვანი 

ფაქტი, რამაც როვერტ გათრის უბიძგა იმისკენ, რომ დაეწყო ფიქრი სკრინინგზე, 

როგორც დაავადების ადრეული აღმოჩენის მეთოდზე.  

 

 

გათრის ტესტი 1960 წელს შეიქმნა ფენილკეტონურიის დიაგნოსტირებისთვის. 

სისხლის მშრალი წვეთით შესაძლებელი გადა ახალშობილების სკინინგი, რომელიც 

მალე სავალდებულო გამოკვლევა გახდა ამერიკაში, შემდეგ კი მთელ მსოფლიოში. 

პატრიცია გათრიმ მამის საქმიანობის საპატივცემულოდ შექმნა ვებგევრდი 

https://robertguthriepku.org/. 



დღეისათვის ახალშობილთა სკრინინგი რუტინული პროცედურაა მთელ მსოფლიოში. 

ამერიკის შეერთებული შტატების ახალშობილთა სკრინინგის პროგრამაში 50-ზე მეტი 

დაავადებაა შეტანილი. 

მომხსენებელთა შორის იყვენენ ახალშობილთა სკრინინგისა და თანდაყოლილი 

მეტაბოლური დარღვევების სფეროს ექსპერტები: ჰერვეი ლევი (ბოსტონ ჩილდრენსის 

ჰოსპიტალის პროფესორი და მეტაბოლური პროგრამის დამაარსებელი, მარკ კორსონი 

(გენეტიკურ-მეტაბოლური საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორი, VMP genetics- ის 

ექიმთა დახმარებისა და განათლების მიმართულების დირექტორი), ტაოშენგ ჰუანგი 

(ბუფალოს უნივერსიტეტის გენეტიკის განყოფილების პროფესორი და 

ხელმძღვანელი, ირვინის MitoMED მოლეკულური დიაგნოსიტიკის ლაბორატორიის 

დირექტორი), როდნეი ჰოუელი (მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მაიამი 

მილერის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის საპატიო პროფესორი და 

პედიატრიული მიმართულების ხელმძღვანელი, თანდაყოლილი მეტაბოლური 

დარღვევების საკონსულტაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი). 

როდნეი ჰოუელმა ისაუბრა მსოფლიოს სკრინინგის მიღწევების შესახებ, მან თავის 

პრეზენტაციაში ახსენა საქართველოც, ქვეყანა, სადაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია 

გადასადგელი სკრინინგის პროგრამის დასახვეწად და გამოთქვა მხარდაჭერა 

აღნიშნული მიმართულებით  მომუშავე გუნდის დასახმარებლად.   

 

 

 



ახალშობილთა სკრინინგი ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდია 

დაავადებების აღმოსაჩენად ადრეულ ეტაპზე, სიმპტომების 

გამოვლენამდე. ქვეყნები ცდილობენ, გააფართოვონ სკრინინგი და რაც 

შეიძლება მეტი დაავადება შეიტანონ ახალშობილთა სკრინინგის 

პროგრამაში. 


