
ПРОБИВ В ГЕНЕТИКАТА: 

ПОЛУЧЕНА Е ПЪРВАТА, ЛИШЕНА ОТ 

ПРАЗНИНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛСНОСТ НА 

ЧОВЕШКИЯ ГЕНОМ 
 

Учените представиха първата без празнини секвенция от 

човешкия геном. Това направиха изследователи от консорциум 

от американски институции. 

● В шест публикации учените вече са описали пълната 

последователност на човешкия геном без пропуски; 

● „Тази основна информация ще подкрепи много от усилията, 

които вече са в ход за разбиране на функционалните 

различия в генома, което от своя страна ще подпомогне 

изследването на генетичните заболявания“, обяснява д-р 

Ерик Грийн, директор на NHGRI; 

● Това, което е важно, е свързано с очакванията, че пълния 

геном трябва да позволи например по-подробното изследване 

на генетичното разнообразие между хората и да доведе до 

разбиране на влиянието на гените върху развитието на 

множество заболявания. 

 

Преломно откритие в генетиката 

Консорциумът Telomere to Telomere (T2T), ръководен от експерти от 

Националния институт за изследване на човешкия геном на САЩ 

(NHGRI), Калифорнийския университет, Санта Круз и Университета на 

Вашингтон в Сиатъл, представи пробив в областта на човешката 

генетика. В шест публикации по страниците на реномираното научно 

списания „Science“, както и в други разработки, публикувани в различни 

списания, учените описват пълната последователност на човешкия геном 

без празнини. 

„Разкриването на наистина пълната последователност на човешкия 

геном е невероятно научно постижение. То предоставя първия 

цялостен поглед върху нашата ДНК матрица. Тази основна 



информация ще подкрепи много от усилията, които вече са в ход за 

разбиране на функционалните различия в генома, което от своя 

страна ще подпомогне изследването на генетичните заболявания“, 

казва д-р Ерик Грийн, директор на NHGRI. 

Пълният геном ще позволи например по-подробното изследване на 

генетичното разнообразие между хората. Тази информация е от 

решаващо значение за разбирането на въздействието на гените върху 

развитието на много заболявания и за използването на генетиката в 

здравеопазването. Изследователите вече са открили 2 милиона нови 

варианта, което ни позволява да разберем по-добре влиянието на над 600 

гена, важни за възникването на много заболявания. Резултатите ще 

позволят и много по-доброто разбиране на това как работят хромозомите 

– например тяхното споделяне. В следващите години релативно по-лесно 

достъпно трябва да стане разчитането на генома на конкретни хора. 

„В бъдеще, когато прочетем последователността на нечий геном, ще 

можем да определим всички варианти, присъстващи в неговата ДНК и 

да използваме тази информация за оказване на медицинска помощ“, 

казва д-р Адам Филипи, съпредседател на консорциума. „Завършването 

на изследването на последователността на човешкия геном е като 

слагането на нови очила. Сега, когато можем да видим всичко ясно, сме 

една крачка по-близо до разбирането, какво означава всичко това“ – 

допълва експертът. 

 

Нови техники за генетични изследвания 

В известния проект за човешкия геном (Human Genome Project), 

публикуван преди две десетилетия, 92% от данните за човешкия геном 

бяха прочетени. Сега вече са известни другите 8% процента на генома и 

това не е малко – учените подчертават, че генетичният материал би бил 

достатъчен за цялата хромозома. В същото време тези части са 

изключително трудни за изучаване, тъй като съдържат много повтарящи 

се секвенции. Повечето от прочетеното днес ДНК, се намира близо до 

определени места на хромозомите. Някои от тях лежат близо до 

теломерите в краищата им, изградени от много повтарящи се фрагменти 

от ДНК. Други придружават средните части – центромерът. 



Авторите на получените резултати се основават на постиженията на 

проекта за човешкия геном (Human Genome Project) и изследванията, 

проведени оттогава. През последните години бяха разработени нови, 

много по-съвършени лабораторни и компютърни инструменти. 

Например, новите техники позволяват да бъдат разчетени наведнъж по-

дълги ДНК вериги.  

„Използвайки методи за четене на дълги вериги, ние направихме 

пробив в разбирането на най-трудните, богати на фрагменти 

участъци от човешкия геном“, отбелязва д-р Карън Мига от 

Калифорнийския университет в Санта Круз.  

Например, учените създадоха клетки, които имат две идентични копия 

на всяка хромозома. В природата е различно – клетката има две версии 

на всяка хромозома – от бащата и от майката.  

„Откакто беше получена първата скица на човешкия геном, 

определянето на точната последователност на сложните региони 

беше предизвикателство. Вълнувам се, че успяхме. Пълната матрица 

ще революционизира начина, по който мислим за генетичните 

вариации, болести и еволюция“, казва д-р Евън Айхлър от Медицинския 

факултет на Вашингтонския университет. 

*** 

Остава ни да се надяваме, че това откритие наистина ще бъде използвано 

за благото на човека. 
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