
HHabariabari zaza HapMapHapMap

hizo zilizokaguliwa ili kuandaa kifaa
hichi zinatoka kwa:

◆ Yoruba wa Ibadan, Nigeria
◆ Wajapani wa Tokyo, Ujapani
◆ Wachina wa Kihan wa Beijing, Uchina
◆ CEPH (Jumuiya ya Utah, Marekani

yenye asili ya Uropa kaskazini na
magharibi)

inaenedelea

Kukiweko na sherehe kubwa na pia
halaiki ya waandishi wa habari katika
Salt Lake City, Utah, Marekani mnamo
Oktoba 2005, Mkakati wa Kimataifa wa
HapMap ulitangaza kukamilika kwa
HapMap ya msingi. Kifaa hichi, ambacho
kinajumuisha kiasi kikubwa chadeta,
kinaonyesha mifumo ya maumbile
(genetic variation) katika sampuli za
DNA kutoka kwa watu 270. Sampuli 

Katika miaka mitatu tangu

kuanza, Mradi wa HapMap

umedhihiri kuwa kifaa cha

maana sana kwa watafiti. Kwote

ulimwenguni, wanasayansi

wanaamini kuwa kifaa hichi

muhimu kitawasaidia kufahamu

jinsi elimu ya maumbile inavy-

ochangia afya ya binadamu na

magonjwa kama saratani

(kansa), maradhi ya moyo,

ugonjwa wa sukari, na kijongo

cha kusononeka (depression) na

pia kuwasaidia waweze kupata

jeni zinazo athiri jinsi miili ya

watu inavyochukuana na

madawa.

C h a p i s h o  l a  Ta a s i s i  y a  C o r i e l l  I n s t i t u t e  y a  U t a f i t i  w a  K i m a t i b a b u , J u z u u  y a  2 , 2 0 0 5

K I I N G E R E Z A  u K I H I S PA N I A  u K I TA L I A N I  u K I C H I N A  u K I J A PA N I  u K I S WA H I L I  u K I YO R U B A  

“Ingawa watu wengi (kwote) ulimwenguni
wamechangia Mradi wa HapMap, tunatoa
shukrani kubwa zaidi kwa wale waliopatiana
‘sampuli’ za damu zao. Bila ya ukarimu wao,
mradi huu haungefanyika,” 

- Dkt. Yusuke Nakamura, kiongozi wa kundi la HapMap katika RIIKEN na chuo kikuu cha Tokyo huko Ujapani

Hatua Muhimu yHatua Muhimu ya Maendeleo ya Maendeleo ya a 
KwKwanza yanza ya HapMap Imepigwa HapMap Imepigwaa

                                 



Kuhusu TKuhusu Taasisi yaasisi yaa
Coriell InstituteCoriell Institute

Taasisi ya Coriell ya Utafiti wa
Kimatibabu katika Camden, New Jersey
ni taasisi ya utafiti wa msingi isiyokuwa
ya faida yenye sifa kuu ya kimataifa
kutokana na mfanikio wake katika
utafiti wa elimu ya maumbile (genetics)
na uwekaji akiba wa seli. Maabara zake
za hifadhi za seli zina mkusanyiko
mkubwa zaidi ulimwenguni za nyenzo
za seli kwa matumizi ya utafiti, na 
inayojumuisha rasilimali kuu isiyoweza
kutengezwa upya
ya jamii ya
kisayansi
ulimwenguni.

Jinsi yJinsi ya Kuwa Kuwasiliana Nasiasiliana Nasi
Tunahimiza jamii yako, itujulishe kupitia Kundi la Ushauri la Jamii yako

(Community Advisory Group), ni aina gani nyingine ya taarifa mungependelea
kupata. Katika taasisi ya Coreill Institute, Dkt. Jeanne Beck husimamia kuhusika
kwa Taasisi katika mradi wa HapMap. Dkt. Beck huendesha pia juhudi za kuzifikia
jamii na watafiti wanaoshiriki. Unaweza kuwasiliana naye katika:

Dkt. Jeanne Beck
Director, Coriell Cell Repositories
Coriell Institute for Medical Research
403 Haddon Avenue
Camden, New Jersey 08103, USA

Simu
800-752-3805 katika Marekani
856-757-4822 kutokea nchi nyingine

Faksi 
856-757-9737
Barua Pepesi
jbeck@coriell.org

Mtandao
http://www.coriell.org

    



Inaendelea kutoka ukurasa wa 1.

“Ingawa watu wengi kwote ulimwen-
guni wamechangia kwa namna moja au
nyengine katika Mradi wa HapMap,
tungependelea kutoa shukrani kwa
namna kubwa zaidi kwa wale waliopa-
tiana ‘sampuli’ za damu yao kwa mradi.
Bila ya ukarimu wao, mradi huu
haungefanyika,” alisema Dkt. Yusuke
Nakamura, kiongozi wa kundi la
HapMap katika RIIKEN na chuo kikuu
cha Tokyo huko Ujapani.

Kufikia hatua kuu ilikuwa ni namna
ya kwanza tu katika kuvumbua amba-
cho kitakuwa kifaa cha maana. Kwanza
hivi karibuni watafiti wataingia awamu
mpya ya Mradi ambayo itakagua sam-
puli kutoka kwa tabaka saba zaidi: 

◆ Waluhya wa Webuye, Kenya,
◆ Wamasai wa Simba, Kenya
◆ Watu wa asili ya Kiafrika katika

kusini magharibi mwa Marekani
◆ Watu wa jamii ya Wachina wa

Kihan kutoka eneo la mji wa

Denver, Colorado (Marekani)
◆ Watuskani wa Tuscany, Italia
◆ Watu wa asili ya Kimexico katika

Los Angeles, California (Marekani)
◆ Wagujarati (Bara Hindi) katika

Houston, Texas (Marekani).
Kulinganisha mifumo ya maumbile

(genetic variation) katika sampuli za
kutoka katika makundi haya kutawa-
saidia watafiti kuelewa vyema jinsi
HapMap ya msingi, iliyoandaliwa na
sampuli kutoka kwa makundi manne ya
kwanza, huenda itatumika kuvumbua
jeni zinazohusika na magonjwa kwa
watu wanaoishi katika au wenye ukoo

uliotoka sehemu nyingine za ulimwengu.
“Wakati sampuli kutoka kwa makundi

zaidi zina kukaguliwa, HapMap itakuwa
kifaa cha matumizi makubwa zaidi na
cha pamoja,” alisema Dkt. David
Altshuler, kiongozi wa kundi la HapMap
katika taasisi ya The Broad Institute na
hospitali kuu ya Massachusetts General
Hospital huko Boston, MA (Marekani).
Ingawa kila jamii iliyotoa sampuli za
damu kwa Mradi ni ya kipekee, jamii
zote zinazohusika zina ina ya pamoja
kati yao: wote wamefanya mchango
mkubwa sana, wenye kudumu katika
hali ya afya ya siku zijazo kwa watu
wote kila mahali.

“Wakati sampuli kutoka kwa makundi zaidi
zinaendelea kukaguliwa, HapMap itakuwa kifaa
cha matumizi makubwa zaidi na cha pamoja,”
- Dkt. David Altshuler, kiongozi wa kundi la HapMap katika taasisi ya The

Broad Institute na hospitali kuu ya Massachusetts General Hospital huko
Boston, MA (Marekani)

JJeni Yeni Ya Kwa Kwanza Yanza Yaavumbuliwvumbuliwa Kupitia HapMapa Kupitia HapMap
Hata kabla hatua ya kwanza ya mradi wa

HapMap kukamilika, HapMap ilitumiwa
kusaidia kupata jeni zinazohusishwa na
athari ya watu kupata matatizo kadhaa ya
kufanana. Mafanikio makubwa ya kwanza
yalikuwa kuvumbuliwa kwa jeni kadhaa
zinazo husishwa na kuzorota kwa seli za
mwangaza machoni kwa sababu ya umri.

Kuzorota kwa seli za mwangaza machoni
uwahathiri kati ya watu milioni 25 na 30 ni
mojwapo ya sababu kuu zaidi za upofu kwote
ulimwenguni. 

Bila shaka, kuzipata jeni hizi hakutapa-
tiana tiba ya mara moja ya kuzorota kwa seli
za mwangaza machoni lakini ni hatua ya

kwanza muhimu. Kulingana na ufahamu
huu mpya, watafiti huenda mwishowe
wataweza kuandaa jaribio la kufahamu ni
watu aina gani wenye aina ya jeni (“yenye
mabadiliko”) yenye kuwafanya waathirike
zaidi hata waweze kupata ugonjwa. Watu
wanapofanyiwa ukaguzi na wakapatikana
wana badiliko hili, madaktari wao wanaweza
kuwashauri kuhusu hatua za ziada wana-
zoweza kuchukua ili kupunguza uwezekano
wa kupata upofu – kama vile kutovuta
sigara, kuepuka kabisa mwangaza mkali wa
jua, kula mboga kwa wingi zaidi, na kufanyiwa
ukaguzi wa mara kwa mara wa macho.
Kufahamu kuhusu kuzorota kwa seli za

mwangaza machoni kunakohusiana na jeni
kutawasaidia madaktari kuugundua ugonjwa
kwa watu walionao, na siku moja huenda
utasababisha namna bora zaidi za matibabu.

Uvumbuzi mwengine unakaribia. Kwa
mfano, watafiti wameshaanza kufanya
majaribio wakitumia takwimu za HapMap ili
kuweza kuvumbua jeni zinazohusishwa na
ugonjwa wa sukari aina ya 2, ugonjwa wa
figo, na jinsi watu tofauti wanavyochukuana
na madawa Fulani. Toleo zaidi za HapMap
zitatoa ripoti kuhusu baadhi ya uvumbuzi
mpya utakaotokana na jambo hili na utafiti
unaohusika.

                    



Makala MaalumMakala Maalum
Wachina wa Kihan katika
Beijing, Uchina

Jamii ya Wachina wa Han ndio kubwa
zaidi kati ya makabila 56 ya Uchina na ni
kabila kubwa zaidi la kipekee ulimwenguni.
Zaidi ya 90% ya jamii ya Kichina, na
kama 19% ya watu wote ulimwenguni,
wanajitambua kuwa Han. Neno “Han”
linatokana na ufalme wa Han Dynasty,
ambayo ilitawala sehemu nyingi za eneo
la kati ya Uchina kuanzia 202 Kabla ya
Yesu hadi 220 Baada ya Yesu.

Sampuli za Wachina wa Han zili-
zochukuliwa katika Beijing zilikaguliwa
katika Awamu ya 1 na 2 ya Mradi wa
HapMap. Sampuli hizi zilitoka kwa wakazi
wa jamii ya chuo kikuu cha Beijing
Normal University (BNU), taasisi kubwa
ya elimu na iliyo na hadhikuu yenye vitivo
na idara 25, taasisi kumi na nne, shule ya
jioni, na programu za shule ya masomo
ya kuendelea. Jamii ya wakazi wa BNU ina
watu kama 35,000 wakiwemo walimu,
wanafunzi na jamii zao, wafanyikazi wa
chuo kikuu, na mkusanyiko mkuu wa
wafanyikazi wa kitaalamu na wa huduma.
Watu wa matabaka mengi mbalimbali
walihusika katika majadiliano kuhusu
Mradi HapMap au walichangia sampuli 
za kufanyiwa ukaguzi, wakiwemo watu
kutoka katika mikoa 22 kati ya mikoa 31
ya Uchina, maeneo huru, na hala-
mashauri za miji.

Washiriki wenyewe wanaelewa kwamba
Mradi HapMap utakuwa wa manufaa katika
kuimarisha kwa afya ya binadamu na
utafiti wa matibabu kwa jumla, na wana
fahari kwa kupata fursa ya kuchangia
kwa niaba ya Uchina. Ingawa kulikuwa
na maswali hapo mbeleni kuhusu 
matumizi ya siku zijazo ya sampuli, na
maswali kuhusu kule sampuli zitahifadhi-

wa na kusambazwa, CAG inafurahia
kupata maelezo kuhusu kuimarishwa kwa 

Mradi wenyewe na jinsi sampuli zina-
tumika na jumuiya kuu ya kisayansi.

Kulingana na washiriki wa Kundi la Ushauri
la Jamii katika chuo kikuu cha Beijing
Normal Univestiy (hao hapo juu )wakazi wa
jamii hii wana fahari ya kuchangia sampuli.

Wachina wa Kihan Kutoka
Eneo la Mji wa Denver,
Colorado (Marekani) 

Denver, Colorado yenye kiasi cha watu
557,000, ni nyumbani kwa watu 100,000
was asili ya kiasia, ambao kati yao 15,600
au 6.4%, wanajitambua kuwa Wachina.
Jamii ya Wachina wa Han kutoka eneo la
mji wa Denver, Colorado ni jamii iliyo ya
mseto sana inayo jumuisha watu wenye
nyanja nyingi tofauti za uhamiaji, kijamii,
na kiasili. Watu wanajumuisha wale ambao
familia zao zilihamia katika eneo hilo kati-
ka miaka ya 1800, wanafunzi wa mabadil-
ishano waliosomea Denver mwishoni mwa
miaka ya 1940, watu haswa kutoka maeneo
ya Taiwan na Hong Kong waliokuja baada
ya kupasishwa kifungu cha sheria ya
uhamiaji: Immigration and Nationality Act
Amendment ya 1965 (ambayo ilipiga
marufuku kwota za asili ya uwananchi na

kufungua uhamiaji), na watu kutoka
Vietnam na Jamhuri ya Watu wa Uchina
waliokuja kati na mwisho mwa miaka ya
1970, kila mmoja. 

Sampuli kutoka jamii ya Denver,
Colorado zitakaguliwa katika Awamu ya 3
ya Mradi HapMap. Kwa jumla, wana
jumuiya na CAG walikuwa na moyo wa
kushiriki katika kuweko kwa jamii na
shughuli za ukasanyaji wa sampuli. Wengi
walitarajia kuwa huu utafiti wa
utachangia kuimarisha hali ya afya na
kukinga maradhi.

Washiriki pia walieleza kuwa kwasababu
wanahisia za wasiwasi na kutaka kuwa na
makini mno, wangependelea watafiti wa
elimu ya maumbile waonyeshe heshima na
wawe wakweli katika utafiti wao pamoja na
kuwa na ufahamu mzuri wa tofauti mbal-
imbali za mila na utamaduni wa Kichina,
mambo muhimu ya kimila bila ya kuwa
na kuwapa sifa mbaya watu au jumuiya
yao. Washiriki wa CAG wanatazamia kuona
jinsi sampuli zilizokusanywa katika jamii
zao zinatumika katika utafiti wa elimu ya
maumbile na wanatazamia kuwa na uhu-
siano bora wa kuendelea kati yao na pia na
taasisi ya Coriell Insitute.

Sherehe ya Dragon Boat Festival ni muhimu
ya kila mwaka ya jamii ya Kichina ya
Denver, Colorado.

Toleo hili linamulikia jumuiya tatu shiriki

        



CEPH (Wakazi wa Utah,
Marekani wenye asili ya
Uropa kaskazini na
magharibi)

Sampuli hizi ambazo zilikaguliwa kwa
Awamu ya 1 na ya 2 ya Mradi wa
HapMap, zilichukuliwa 1980 kutoka kwa
watu wa Utah, Marekani, ambao wengi
wao babu na nyanya wao walitoka Uropa
kaskazini na magharibi. Neno “CEPH”
linamaanisha Centre d’Etude
Polymorphisme Humain, shirika ambalo
lilianza kukusanya sampuli hapo mbeleni.
Sampuli za CEPH zinatokana na familia
kubwa, za enzi nyingi, na zimetumika
katika utafiti mbalimbali mwingi wa
elimu ya maumbile. Kukagua sampuli
hizi kwa HapMap kutawasaidia watafiti
kuendelea kuimarisha ufahamu mkubwa
ulioko kuwahusu wao. 

Ingawa baadhi ya waliochangia CEPH
wamesha fariki katika miaka 25 tangu
sampuli zikusanywe, na baadhi yao
wamehamia maeneo mengine, wengi kati

ya waliochangia walikuwa kawaida
wanaishi eneo la Salt Lake City, Utah
(jumuiya ya kama 220,000). Salt Lake
City ni bonde la mlimani na ni
mashuhuri kwa ziwa la Great Salt Lake,
ziwa kubwa zaidi la maji ya chumvi
upande wa magharibi wa ulimwengu. Salt
Lake City pia ni makao makuu ya kanisa
la Church of the Latter Day Saints (pia
inaitwa Mormon Church).

Ingawa hakukuandaliwa CAG ya rasmi
kwa waliochangia CEPH, wengi wao
wamedumisha uhusiano wa pamoja na
uaminifu na watafiti waliokusanya sam-
puli. Mafanikio ya ushirikiano huo wa
mda mrefu, pamoja na thamani ya
kisayansi inayokuwa ya sampuli za CEPH
kama kifaa cha ufahamu, ilikuwa mfano
wa yale yanayofwatiliwa na Mradi
HapMap kwa kukusanya sampuli kutoka
kwa jumuiya nyingine shiriki.

Mkusanyiko wa CEPH unajumuisha jamii za
enzi mbalimbali kutoka Utah, Marekani
ambao wengi wao babu na nyanya wao
walitoka Uropa kaskazini na magharibi.

Nakala ya kwenye mtandao ya toleo hili la HapMap News inap-
atikana katika http://www.coriell.org/ccr/hapmap.html. Maelezo
ziada ya muhimu yanapatikana pia katika tovuti ya mradi wa
International HapMap Project, http://www.hapmap.org.

Toleo mbili zijazo za HapMap News zitamulikia jumuiya nyingine shiriki na zitaendelea kupeana maelezo ya
kawaida kuhusu Mradi HapMap na uvumbuzi wake muhimu.
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Camden, New Jersey 08103 USA
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Ili kufanikisha ushiriki wa kuendelea
kutoka kwa wahusika wa jumuiya shiriki za
HapMap, Kundi la Ushauri wa Jamii (CAG)
limebuniwa katika kila kituo ambako
kulichukuliwa sampuli za Mradi. Taasisi ya
Coriell Institute, ikiwa ni msimamizi wa
sampuli zilizo hifadhiwa, inakaribisha
maoni kutoka kwa CAG kuhusu namna za
kuimarisha kuwasilishwa kwa maelezo
kuhusu Mradi na sampuli.

Maoni haya yatakuwa muhimu hata
baada ya kukamilika kwa Mradi wa
HapMap, kwa sababu sampuli zitatumika
kubuni na kuandaa HapMap na kwa utafiti
wa siku zijazo wa elimu ya tofauti za
maumbile. “Ingawa utafiti huu wa siku
zijazo huenda hau-
tazua athari zozote
mpya zilizo tofauti
na zile zili-
zopatikana na
Mradi HapMap
wenyewe, taasisi ya
Coriell Institute
inajitolea kuhakik-
isha kuwa jamii inafahamishwa vyema
kuhusu utafiti wote wa aina hiyo,”
aliongeza Dkt. Jeanne Beck, mkurugenzi
wa Hifadhi za Seli katika Coriell. Ili
kufanya hivyo, taasisi ya Coriell Institute
inasambaza chapisho la ripoti mara tatu
kwa mwaka kwa kila CAG, yenye orodha ya
kila utafiti ambao umehusisha sampuli za
jumuiya hiyo.

CAG huwa pia zinaweza kuchangia
vyema katika kusambaza maelezo kwa jamii
zaidi za maeneo ya karibu. Baadhi ya CAG
hutumia namna za asili za mawasiliano,
kama vile kuzungumzia kuhusu Mradi kwa
njia isiyo rasmi sana na wana jumuiya na
kusambaza nakala za HapMap News.

Baadhi ya CAG , zilizo sehemu ambazo
inawezekana, zina mipango ya kuunda
tovuti za kuandika maelezo muhimu
kama vile orodha za wanachama wa CAG
na muktasari wa mikutano ya CAG.
Maandishi ya kuchapishwa kuhusu
HapMap na utafiti unaohusika, maandishi
kuhusu maswali ya maadili, kisheria, na
jinsi za kiasili za maumbile, na nakala za

HapMap News huenda pia zitaweko
kwenye tovuti.

Taasisi ya Coriell Institute itapeana
usaidizi wa kifedha kwa CAG yoyote yenye
nia ya kudumisha tovuti lakini ina shida
ya pesa za kutosha kufanya hivyo. Hadi
sasa, tovuti moja imebuniwa
(http://snp.ims.u-tokyo.ac.jp/CAG/JACG/
JACG.html.ja) na URL za tovuti za ziada

zitaorodheshwa katika orodha kwenye
majadala ya siku zijazo. Pia, zitapatikana
kutoka kwa tovuti ya taasisi ya Coriell
Institute (http://www.coriell.org) na tovuti
ya Mradi wa International HapMap Project
(http://www.hapmap.org). Inatazamiwa
kuwa usaidizi utawezesha pia watu katika
jumuiya ambazo kwa kawaida hazina
teknolojia ya mtandao kushiriki zaidi kati-
ka utafiti, kupata ufahamu zaidi kuhusu
jamii shiriki katika maeneo mengine
ulimwenguni, na pengine pia kuweza
kustawisha mawasiliano ya moja kwa
moja na watu katika jumuiya nyingine
shiriki. Kulingana na Dkt. Charles Rotimi,
kiongozi wa kundi la HapMap katika chuo

cha Howard
University huko
Washington, DC
(Marekani), ambaye
alikusanya sampuli
kutoka Nigeria na
Kenya pamoja na
washiriki wa nchi
hizo, “Tunatarajia,

kuwa baada ya muda, tutabuni ufahamu
mkuu zaidi wa Mradi HapMap kama
juhudi ya kilimwengu kati ya hizo
jumuiya shiriki “

“Tunatarajia, kuwa baada ya mda, tutabuni 
ufahamu mkuu zaidi wa Mradi HapMap kama
juhudi ya kilimwengu kati ya hizo jumuiya shiriki“ 

- Dkt. Charles Rotimi, kiongzo wa kundi la HapMap katika chuo cha
Howard University huko Washington, DC (Marekani)

Kuendeleza Kushiriki kwKuendeleza Kushiriki kwa Ja Jamiiamii

      


