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Munich, Germany

ל .קביעת יהדות על סמך בדיקה גנטית
שאלה:
אישה גילתה שהיא כנראה יהודייה ,אבל סבתא שלה )ניצולת שואה( מסרבת לעזור לה
והעלימה את כל הראיות שהם יהודים .הנכדה רוצה להצטרף לקהילה ולקיים תורה
ומצוות לכל הפחות כפי ראות עיניה ,אבל היא נשואה לגוי ובעלה אינו מעוניין
להתגייר ,ולכן לא ניתן לגייר את האישה .חסרת אונים היא עשתה בדיקת דם גנטית
של דנ"א מיטוכונדרי והתברר על פי הבדיקה שהיא שייכת מצד אמה ואמות אמותיה
למשפחה יהודית  .היא אף קיבלה נתונים על מנת לנסות להיות בקשר עם קרובי
המשפחה .אמנם אין מי שיכול להעיד על יהדותה ,כי כל הקרובים הקושרים בין
המשפחות נספו בשואה או נפטרו כבר מזמן .האם ניתן לסמוך על הבדיקה הגנטית
הנ"ל כדי לצרפה לקהילה לפי פנייתה ורצונה?
תשובה:
נקדים כי בתשובה זו נעסוק מעט במעמדה ההלכתי של בדיקת דנ"א רגילה )(D.N.A.
1
ובפרט במעמדה ההלכתי של בדיקת דנ"א מיטוכונדרי ).(Mitochondrial DNA
א .לשם בירור יהדות ,ניתן לסמוך על רוב .2יש אומרים שחכמים הגבילו זאת דווקא
לרובא דליתא קמן )רוב מקרים שאינו נמצא בפנינו( 3או לרובא דאיתא )רוב
 1תודתנו נתונה לד"ר שי צור ,למר צמח אאויזרט ולד"ר שי כרמי על סיועם הרב בהכנת התשובה .תודה
מיוחדת לפרופסור קרל )קלמן( סקורצקי ,מנהל פיתוח הרפואה והמחקר במרכז רפואי רמב"ם ,לשעבר
ראש מכון רפפורט למחקר במדעי הרפואה בטכניון ,ומחלוצי חקר הגנטיקה הייחודית של עם ישראל.
ברכות לראש מורה  ,תודתנו נתונה לרב ישראל בארנבוים אב"ד במוסקבה על שיתוף הפעולה ההלכתי
והערותיו המחכימות הן בענייני הלכה והן בצד המדעי .רבות מהן כלולות בתשובה זו.
 2עיין לעיל בתשובה הקודמת )תשובה כט( ,בפרט בהערה  ,2שהראשונים למדו מהסוגיות בפסחים ג ע"ב
ויבמות מה ע"א שמי שבא לפנינו ואמר" :ישראל אני" – נאמן .שם נתבאר שיש שתי גישות מרכזיות
בהבנת הטעם לנאמנות הזאת :א .מטעם רוב – רוב הבאים לפנינו בתורת יהדות ישראל הם ב .מטעם
שהוא מילתא דעבידא לאגלויי .לכאורה ,במקרה כמו בשאלה שלנו ,הטעם של מילתא דעבידא לאגלויי
לא שייך ,מאחר שאין רקע המשפחתי ידוע ,וכנראה שהוא גם אינו עומד להתגלות )וכעין זה כתבו
בשו"ת יביע אומר חלק ז אבן העזר סי' א ,ובפסקי דין ירושלים בירור יהדות חלק א עמ' כה( .אמנם,
עיין בשו"ת יביע אומר )שם( ,שאפשר לסמוך על הטעם של רוב בלבד.
יש להקשות ,מדוע ניתן לסמוך על רוב אחד? הרי מבואר בכתובות טו ע"א שחכמים עשו מעלה ביוחסין
לא להסתמך על רוב ,גזרה שמא יטעו ויסתמכו על הרוב גם במצב של קבוע ,ורק כאשר יש "תרי רובי",
שאין אפשרות של קבוע ,ניתן להסתמך על רוב )בהגדרת תרי רובי ראו בראשונים שם ובשולחן ערוך אבן
העזר ו ,יז-יח(.
בגמ רא )כתובות טו ע"ב( מבואר שאם תינוק נמצא מושלך ולא ידוע אם הוא יהודי או לא ,אפילו אם
רוב תושבי העיר יהודים ,אין להחשיבו כיהודי לעניין יוחסין .רש"י שם )ד"ה אבל ליוחסין לו( הסביר
שכוונת הגמרא היא שאם מדובר על תינוקת ,היא אסורה להינשא לכהן ,כי אין להחשיבה כיהודייה בלי
"תרי רובי" .האחרונים דנו בהרחבה בכוונת רש"י ,ונסו להסביר מדוע שיטתו שמסקנת הגמרא שצריך
"תרי רובי" היא רק ביחס לשאלת נישואי תינוקת לכהן ,בעתיד .בשו"ת נודע ביהודה )מהדורא קמא
אבן העזר סי' ז( העלה האפשרות שרש"י סובר שכדי להחשיב את התינוק כיהודי די ברוב אחד ,ורק
לעניין יוחסי כהונה צריכים "תרי רובי" .אבל הבית מאיר )אבן העזר סימן ד סעיף כו( חלק והסביר שגם
רש"י סובר שצריכים תרי רובי כדי לברר יהדות ,אלא שכוונת רש"י שאפילו לאחר גיור הבת ,היא
פסולה לכהונה מחשש שהיא גיורת.
הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פרק טו הל כה כה( הביא את מסקנתו מהסוגיא בכתובות )טו ע"ב( בלשון
זה " :האסופי שנמצא בעיר שיש בה עכו"ם בין שהיה רוב עכו"ם או רוב ישראל הרי זה ספק עכו"ם
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הנמצא בפנינו( קמן כאשר יש תרי )שני( רובי ,ויש אומרים שניתן לסמוך על רובא
דאיתא קמן גם במקום שיש רק רוב אחד .4לכל הדעות ניתן לסמוך על סימן
מובהק.5
לענין יחוסין ,קידש אשה צריכה גט מספק ." ...את דברי הרמב"ם פסק להלכה גם השולחן ערוך )אבן
העזר סימן ד סעיף לג( .משמע מדבר י הרמב"ם שאפילו אם יש רוב יהודים ,אין לקבוע בוודאות
שהתינוק יהודי .אם כן ,לכאורה מוכח שלשיטתו אין לסמוך על רוב אחד לצורך בירור יהדות .אמנם,
המגיד משנה )שם הלכה כה-כו ,הובאו דבריו גם בבית יוסף אבן העזר סי' ד אות לד( הסביר שבעצם אין
כאן רוב ,כי תינוק שנמצא ב עיר חל עליו דין "קבוע" ,לכן הספק נחשב "כמחצה על מחצה" )כלומר ,אף
על פי שיש רוב יהודי בעיר התינוק נשאר ספק יהודי( ,וכן כתב הב"ח )טור אבן העזר סימן ד אות טו(.
משמע מדבריהם שלולי שנמצא בתוך העיר ,שאז נחשב כ"קבוע" ,ניתן היה לסמוך על רוב לבירור
יהדות .אמנם ,הבי ת מאיר )אבן העזר ד ,לג( כתב שאין כוונת המגיד משנה שתינוק הנמצא בעיר דינו
כקבוע מעיקר הדין ,אלא כוונתו היא שמדרבנן דינו כקבוע משום שחכמים עשו מעלה ביוחסין והצריכו
תרי רובי .וכן כתב ערוך השולחן )אבן העזר ד ,נד( שמעיקר הדין תינוק הנמצא בעיר נקבע על פי הרוב,
ומדרבנן צריך תרי רובי כדי להחשיבו כיהודי.
נמצא שלדעת חלק מהפוסקים ,צריך "תרי רובי" כדי לקבוע יהדות ,ואם כן כיצד ניתן לסמוך על רוב
אחד במקרה שמי שבא לפנינו טוען שהוא יהודי? החזון איש )אבן העזר סי' ז ס"ק ז( ביאר שחכמים
החמירו לדרוש תרי רובי רק במקרה שיש חשש שמא ילכו אחר הרוב גם במקרה של קבוע ולכן גזרו
)כמבואר בכתובות טו ע"א ,שזה הטעם שחכמים הצריכו תרי רובי( ,אבל כשאדם בא וטוען שהוא יהודי
אין חשש של מצב שחל בו דין קבוע ,ודי ברוב אחד.
הרב משה מרדכי פרבשטין )תחומין יב ,יהדותם של העולים מרוסיה ,עמ'  (31–28מבאר זאת יותר .הוא
הסביר שרוב הבאים לפנינו בחזקת יהדות הוא רובא דליתא קמן ,ואז די ברוב אחד ,מכיוון שאין ברובא
דליתא קמן מציאות של קבוע .רק ברובא דאיתא קמן יש חשש של קבוע ולכן שם הצריכו תרי רובי )עיין
שם במאמרו שהציע תירוצים נוספים ,אך נראה שאין ראיה לתירוצים האחרים ,לכן נצדד בתירוץ
החזון איש המבוסס על טעם הגזרה של תרי רובי(.
לסיכום ,בבירור יהדות ניתן להסתמך על רובא דליתא קמן .לגבי רובא דאיתא קמן ,לדעת חלק
מהפוסקים ניתן להסתמך עליו לבירור יהדות ,ולחלק מהפוסקים רק אם יש תרי רובי ניתן לסמוך
עליהם.
 3בקצרה ,רובא דל יתא קמן הוא רוב המבוסס על מאורעות או רגילות ,ואילו רובא דאיתא קמן מבוסס
על רוב של פריטים הנמצאים במקום מוגדר.
 4כמבואר בהערה .2
 5הגמרא בכמה מקומות דנה בשאלה אם ניתן לסמוך על סימנים מדאורייתא או רק מדרבנן )יבמות קכ
ע"א; גיטין כז ע"ב; בבא מציעא יח ע"ב ,כז ע "ב( .מבואר שם שגם לדעה ש"סימנים דרבנן" ,על סימן
מובהק ניתן לסמוך גם מדאורייתא .ומשמע בגמרא שסימן מובהק מועיל גם להיתר עגונה .וכך פסקו
הרבה ראשונים )תוספות יבמות קטו ע"ב ד"ה וקאמרי; רי"ף יבמות מה ע"א; רא"ש יבמות טז ,ג;
רשב"א יבמות קכא ע"א ד"ה ובפלוגתא; ריטב "א יבמות קטו ע"ב ד"ה מי דמי ,קכ ע"א ד"ה והא דתנן;
נמוקי יוסף יבמות מה ע"א בדפי הרי"ף( ,וכן האריך להוכיח הבית יוסף )טור אבן העזר סי' יז ,וראה שם
דיון ארוך בדעת הרמב"ם בעניין( וכן פסק השולחן ערוך )אבן העזר יז ,כד(.
בהסבר טעם הדבר ,שסימן מובהק מועיל ,פירש רש"י )גיטין כז ע"ב ד"ה ודווקא(" :דהוי סימן מובהק
דאין עדות ברורה מזו"  .וביאר הש"ך שאף אם אין מקור בתורה ממנו ניתן ללמוד כי אפשר לסמוך על
סימנים )כדעה שסימנים דרבנן( ,מכל מקום סימן מובהק מועיל מצד הסברא .עיין עוד בשו"ת רבי
אליהו מזרחי )סי' לח( ,נודע ביהודה )מהדורא קמא אבן העזר סימן נא( ,שואל ומשיב )מהדורה תליאתה
חלק ג סי' טז ( ,מראות הצובאות )אבן העזר סי' יז ,פתיחה לסעיף כד( ,שבט הלוי )חלק יא סי' שלא(.
לכן אם ניתן לסמוך על רוב בבירור יהדות ,קל וחומר שניתן לסמוך על סימן מובהק ,שהרי בהיתר עגונה
סומכים על סימן מובהק ,כפי שנתבאר ,אף על פי שלא סומכים על רוב )עיין תוספות יבמות קכא ע"א
ד"ה ולא היא ,ובביאור הגר"א אבן העזר סי' יז ס"ק קטז( .וכן לעניין להוציא ממון ,אף שאין הולכים
בממון אחר הרוב )בבא קמא כז ע"ב; בבא בתרא צב ע"ב( ,לדעת רבינו יונה )עליות דרבינו יונה בבא
בתרא קכח ע"א( ,הש"ך )חושן משפט סי' רצז ס"ק א( ,ונתיבות המשפט )ביאורים סי' מו ס"ק ח(
באמצעות הוכחה המבוססת על ידי סימן מובהק אפשר להוציא ממון .אמנם ,קצות החושן )סי' רנט
ס"ק ב( הקשה על דברי הש"ך )על פי דברי תוספות בחולין צו ע"א ד"ה "פלניא דהאי סימניה" ועוד
מקומות עיי"ש( ,ובסי' רצז ס"ק א )וכן עיין בדברי הקצות סי' מו ס"ק ח( מכריע שאין להוציא ממון על
פי סימנים ,והוא מביא שכן כתב הריטב"א )כתובות פה ע"ב ד"ה חדא( .אבל ,עיין בשו"ת שואל ומשיב
)מהדורה תליתאה חלק ג סי' טז( שדחה דברי הקצות ,וביאר שהריטב"א והתוספות שהקצות הביא
מדבריהם ראיה ,דיברו על סימן רגיל ,אבל על פי סימן מובהק מוציאים ממון .וכן מבואר בריטב"א

96

במראה הבזק

_________________________________________________________________________

ב .בדיקת דנ"א המקובלת כיום 6יכולה להיות בעלת מהימנות גבוהה מאוד ,7ואז
היא בגדר סימן מובהק 8ועל כן היא מועילה לבירור יהדות .לכן ,אם על פי
)יבמות קטו ע"ב ד"ה מי דמי( שמוציאים ממון על פי סימן מובהק .עוד עיין שם בקצות שגם לדעתו ,אם
היו עדים שראובן הפקיד חפץ עם סימן מסוים אצל שמעון ,אפשר להוציא החפץ משמעון על ידי שיביא
עדים לזהות את הפיקדון על ידי הסימנים  ,כי זה נחשב שמעידים שחפץ זה הופקד על ידו .עיין עוד
שו"ת חלקת יואב )אבן העזר סי' טו ( .על כל פנים ,לעניין בירור יהדות שאף רוב מועיל ,קל וחומר שסימן
מובהק יועיל לכולי עלמא.
יש לברר מהי ההגדרה של סימן מובהק .הרא"ש )שו"ת הרא"ש כלל נא סי' ו( כתב בעניין היתר עגונה
ש" אם היה חסר אחד מאיבריו או יתר בידיו או רגליו או שום שינוי באחד מאיבריו הוי סימן מובהק".
דברי הרא"ש הובאו להלכה ברמ"א )אבן העזר יז ,כד( .וכן בתרומת הדשן )סי' רלט( הביא עוד כמה
דוגמאות של סימנים מובהקים ,כגון גבשושית על חוטמו ועין סתומה עם צלקת מהעין עד הפה.
אמנם ,רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב כג חלק ג( כתב" :הילכך לא סמכינן אסימנין אפילו
מובהקין לעדות אשה אלא בדבר ברור שאינו נמצא כך בגוף אחר".
בביאור דברי רבינו ירוחם כתב בשו"ת רבי אליהו מזרחי )סי' לח(" :ומה שכתב בעל אדם וחוה )=רבינו
ירוחם( שאין לסמוך על הסי מנים אפילו על המובהקים לעדות אשה אלא בדבר ברור שאינו נמצא בגוף
אחר כלל אינו רוצה לומר שלא ימצא דוגמתו לשום אדם אחר כלל ,דאין זה נמצא לשום סימן בעולם,
שכל סימן שנמצא לאדם אחד מאחר שהוא אפשרי שימצא אינו נמנע שימצא גם לאדם אחר ,אלא הכי
פירושו ,שאין לסמוך על הסימן להתיר בו את האשה אפילו אם היה מובהק אלא כשיהיה הסימן ההוא
זר ומופלג עד שיהיה ברור בלב כל אדם שאינו נמצא בגוף אחר באותה מדינה כלל ושלא נשמע אדם
אחר שיהיה לו כזה הסימן מעולם ,אבל אם לא היה מזה המין ,אף על פי שהוא סימן מובהק אין לסמוך
עליו להתיר בו את האשה ,כי מאחר שכבר נודע שיש דוגמתו לאדם אחר איך נסמוך להתיר בו את
האשה? דלמא אחר הוא ואינו בעלה של זו".
בדומה לכך ביאר המשאת בנימין )סי' סג(" :אבל מכל מקום נראה שאין כוונת רבינו ירוחם על חיסור
או יתור אבר שלם דבזה ליכא מאן דפליג דסימן מובהק וחשיב הוא דמדאורייתא הוא מום גמור לכל
דבר שבעולם ולא גרע מנקב בגט דחשיב סימן מובהק לכולי עלמא ולא מיירי רבינו ירוחם אלא בשינוי
אבר .וגם בזה אין רצונו לומר שלא ימצא כלל באיש אחר שזהו דבר בלתי אפשר לומר מה שנמצא באיש
אחד מהאישים שיהא נמנע שימצא כן גם באיש אחר .אלא כוונתו לומר שהסימן שאנו סומכין עליו
יהיה זר ומופלג הרבה עד שלא ימצא באיש אחר רק אחד מאלף או אלפים שלא יהא שכיח כלל".
דברי המשאת בנימין הובאו גם בבית שמואל )אבן העזר סי' יז ס"ק עב( ,אלא שכשהוא הביא דבריו הוא
כתב" :שלא ימצא רק אחד מאלף" ,והשמיט את המשך המשפט" :או אלפים" .הרבה פוסקים הביאו
דברי המשאת בנימין – עיינו ערוך השולחן )אבן העזר יז ,קעה( ,פרי מגדים )יו"ד כלל סימנים וטביעת
עין( ,שו"ת נודע ביהודה )מהדורא קמא אבן העזר סי' כט( ,שו"ת חתם סופר )חלק ג סי' נח ובעוד
מקומות() ,שו"ת שואל ומשיב )מהדורה תליתאה חלק ג סי' טז( ,שו"ת יביע אומר )חלק ט אבל העזר סי'
יח( ובעוד הרבה פוסקים .אלא ,כמו שכתבנו לעיל ,המשאת בנימין עצמו כתב שסימן נחשב סימן מובהק
אם הוא נמצא רק ב אחד מאלף או אלפים ,והבית שמואל כתב רק אחד מאלף .גם בפוסקים מצאנו שיש
כותבים שימצא רק אחד מאלף ויש כותבים שלא ימצא אחד מאלף .ונראה שאין בזה שיעור מדויק,
אלא הכוונה שיהיה כל כך מובהק עד שיוסר הספק מלב האדם ,וכדברי הרב אליהו מזרחי שהובאו
לעיל.
 6בבתי הדין ובבתי המשפט .באמצעותה נערכת השוואה בין שני רצפים של דנ"א במטרה לבחון אם הם
שייכים לאדם אחד או במקרים אחרים לשני אנשים שהאחד הוא צאצא של השני .עיין בהערה הבאה.
 7אמנם קיימות בדיקות שונות שיש להן מידת מהימנות שונה .הדבר תלוי בכמות האתרים שנבדקו
והושוו .לא נפרט כאן את הדרישות כיוון שעיקר תשובה זו עוסק בדנ"א מיטוכונדרי .נציין רק שניתן
להגיע לוודאות של מעל  . 99.99%עיינו תחומין ד ,קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום הרקמות
המרכזיות ,עמ'  .450-431עיינו בהערה הבאה בהכרעת מו"ר הגרז"נ גולדברג שדבריו מתייחסים
לבדיקה כזו.
 8כן הכריע מו"ר הגרז"נ גולדברג במאמרו )תחומין כג ,עמ'  (117–116שלעניין עגונה מועילה בדיקת
דנ"א לצורכי זיהוי המת ,מאחר שהיא בגדר סימן מובהק .יש שניסו להקשות על דעתו )עיין בקונטרס
בענייני היתר עגונות בעריכת הרב שמואל מרדכי גרסטן ,ישורון יב ,עמ' תקג-תקד ,תקכג-תקכו(:
נפרט את השאלות:
 (1מאחר שלא בדקנו את הדנ"א של כל האנשים בעולם ,ההנחה שלכל אחד יש דנ"א שונה אינה בדוקה,
ואי אפשר לסמוך עליה.
 ( 2אם מישהו רוצה לתרץ את השאלה הראשונה ולומר שאפשר להניח שלכל אחד יש דנ"א שונה ,כי כך
הוכח על ידי הבדיקות עד עכשיו ,גם על זה יש לשאול ,שהרי התשובה הזאת מניחה שיש כאן רובא
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בדיקה זו ,אשר נעשתה במכון מוסמך ,9התברר שאדם נולד לאשה יהודייה,
הרי הוא או היא יהודים לכל דבר ועניין.
ג .כל הרצפים של דנ"א מיטוכונדרי עוברים בתורשה אך ורק מהאם לצאצאיה.
אין לאב כל השפעה על רצפי הדנ"א המיטוכונדרי .10ישנם רצפים מסוימים,
המפורטים בנספח המדעי לתשובה זו ,הידועים כשייכים באחוזים גבוהים
מאוד דווקא ובאופן ייחודי לאוכלוסיות מסוימות של יהודים ,כגון יהודים
ממוצא אשכנזי אירופאי.

דליתא קמ ן )שלכל אחד יש דנ"א שונה( ,ואין לנו לחדש רובא דליתא קמן שלא מופיע בחז"ל ,כי אולי
היו להם "סברות ואומדנות" על מנת לקבוע שיש רוב שאינן ידועות לנו.
 (3מאחר ובדיקת דנ"א נעשית על ידי בדיקה ב 14-מקומות בחוט הדנ"א ,אין להחשיב זה כסימן
מובהק ,אלא כצירוף של כמה סימנים שאינם מובהקים ,שלדעת הרמ"א )אבן העזר יז ,כד( אינם
מצטרפים כדי להיחשב כסימן מובהק.
מו"ר הגרז"נ גולדברג )עיין תחומין שם וישורון יב עמ' תקל-תקלב( תירץ את שתי השאלות הראשונות
על ידי שהניח שמאחר שעל פי ה ניסיון שלנו אנחנו רואים שהדנ"א משתנה מאחד לשני ,זה מראה שזה
חלק מחוקי הטבע  .וכמו שאנחנו סומכים על זיהוי דרך טביעת עין ,למרות שלא בדקנו את הפרצופים
של כל בני אנוש כדי להוכיח שהם באמת תמיד שונים אחד מהשני ,אלא מאחר שראינו שזה נכון
מהניסיון העשיר שלנו ,אפשר להניח שזה תמיד נכון .וההנחה הזו מבוססת על דברי חז"ל ועל הניסיון.
הוא הוסיף שכל הדוגמאות של רובא דליתא קמן המופיעות בחז"ל )כמו רוב הבהמות שראינו שנשחטו
הן כשרות ורוב נשים מתעברות ויולדות( מבוססות על הסברה של בדיקת המציאות ,ואין לחשוש שהיו
לחז"ל טעמים נסתרים בקביעות אלו .נוסיף על דבריו ונאמר שמכיוון שעל פי כל חכמי המדע אין כל
ספק במציאות זו ,המערער על כך מטיל ספק המנוגד להיגיון ,וממילא אין לו בסיס הלכתי )ניסיונות
מסוג זה עלולים לגרום חילול השם ,בוודאי אם מטרתם ליצור הפרדה בין תורה ומדע ,במקום שאין בו
כל צורך ונזקם רב מאוד(.
לגבי השאלה השלישית ,עיין בשו"ת עצי בשמים )לרב סנדרוביץ סי' טז ,וכן ראה בישורון שם עמ' תקג-
תקד( ,שביאר שלמרות שבודקים את סליל הדנ"א במקומות שונים ,מאחר שכל דנ"א הוא מערכת אחת,
אנחנו מתייחסים לבדיקה כולה כסימן אחד מובהק ,והביא ראיות לדבר.
וראה סיכום כללי על ההסתמכות על בדיקות דנ"א בהלכה באנציקלופדיה הלכתית רפואית )ערך
תורשה( וכן בספר נשמת אברהם )מהד"ב חלק אבן העזר סי' ד סעיף יג( ,וראה שם )עמ' סט( לשונו של
הגרש"ז אויערבך בענין קביעת יוחסין" :אך אם הבדיקה הזאת מפורסם ומקובל בכל העולם על ידי
הרבה ני סיונות ברורים לדבר אמת וברור ,מסתבר שגם מצד ההלכה אפשר לסמוך על זה".
יש לציין שהפסק של מו"ר הגרז"נ גולדברג חולק על פסק בית ההוראה בראשות הגר"ש ואזנר בעניין
זיהוי הלכתי על פי בדיקת דנ"א )תחומין כא ,עמ'  .(123-121לדעת הגר"ש ואזנר ,לעניין זיהוי גוף כדי
להתיר עגונה ,יש לחלק בין שני סוגי בדיקת דנ"א .יש בדיקה שמוכיחה התאמה בן הדנ"א של חלק הגוף
הנמצא לדנ"א הידוע של הנעדר עצמו ,שזה יותר מסימן בינוני וקרובה לסימן מובהק ,אבל עדיין אי
אפשר להתיר עגונה על פי הבדיקה לבד .לעומתה ,יש בדיקה שמתאימה בין האדם לקרוביו )הורים,
צאצאים וכו'( ,שהוא סימן בינוני לבד .יש להעיר ,שבית הדין האזורי בחיפה הכריע שאף בית ההוראה
לא החמיר אלא במקום שצריך שני עדים ,אבל לעניין בירור יהדות אף הוא יודה שיש לסמוך על בדיקת
דנ"א ,כפי שהתיר בית ההוראה לסמוך על בדיקת דנ"א לעניין אבלות )תיק מספר  ,954915-1מתאריך
כ' באלול תשע"ג ,נדלה מהכתובת .(http://www.daat.ac.il/daat/psk/psk.asp?id=929 :את הפסק
נתן הדיין הרב יצחק אושינסקי בעניין אישה שיהדותה הייתה מוטלת בספק כיוון שלא היה ידוע מי
אמא שלה ורצתה להוכיח באמצעות בדיקה גנטית שאישה מסוימת ,הידועה כיהודייה ,היא האימא
שלה.
 9כפי שכתב הרב פרופ' אברהם סופר בספרו נשמת אברהם שם )עמ' עב(" :וצריכים מאד להיזהר
שהמעבדה אמינה ועושה עבודה מדויקת ומבוקרת בקפדנות ושתשובתה מבוססת על בדיקה מספר של
הרבה ]בדיקת מספר רב של[ אתרים ,כי כבר היו מקרים שאנשים ישבו בבית סוהר במשך כמה שנים...
עקב אי זהירות בבדיקה ,בדיקת מספר קטן של אתרים או טעות בפיענוח של התוצאה".
 10נסביר עיקרון מדעי זה בשפה פשוטה :דנ"א מיטוכונדרי שוכן בחלק המיטוכונדרי של התא ולא בתוך
גרעין התא ,שם נמצא ה רוב הגדול של האינפורמציה הגנטית .לאחר כניסת תא זרע לתא ביצית מתבצע
תהליך של השמדת כל הדנ"א המיטוכונדריאלי של תא הזרע .לכן ,כל יילוד מקבל דנ"א גרעיני מהאב
ומהאם ,אבל הדנ"א המיטוכונדרי עובר אך ורק מהאם לצאצאים .עיינו במכתבם של פרופ' קרל
סקורצקי וד"ר שי צור המצורף בסוף התשובה.
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ז .לכן אנו קוראים לרבנות הראשית לישראל לפעול עם ממשלת ישראל ולאפשר
לעולים החדשים מברית המועצות לשעבר אשר לא הצליחו להוכיח את יהדותם
וחפצים בכך ואשר יבחרו לערוך בדיקת דם של דנ"א מיטוכונדרי במעבדה
מהימנה ומוסמכת לעניין זה לנסות ולהוכיח את יהדותם בדרך זו ,על פי רצונם
ובחירתם החופשית .יחד עם זאת ,להקים צוות מיוחד של דיינים אשר יקדיש
את זמנו ומרצו לנושא חשוב זה אשר יבדוק אם אכן יש רוב שמוכיח הלכתית
את יהדותו של הפונה ,בכל מקרה לגופו.
ח .מכיוון שרוב היהו דים אינם נושאים רצפים ייחודים אלה ,גם מי שיבחר לעשות
את הבדיקה ,והיא לא תוכיח את יהדותו ,לא ייפגע מכך.
מצ"ב נספח מדעי של פרופ' קרל סקורצקי וד"ר שי צור ונספח מתמטי של ד"ר שי
כרמי והרב פרופ' נתן קלר.
הסכמת מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג
לענ"ד ניראין דברים אמיתים ויש לסמוך עליהם למעשה.
זלמן נחמיה גולדברג

מכיוון שזו דעת מיעוט ,ורוב רובם של הפוסקים לא קיבלוה הלכה למעשה ,אלא סוברים שדין ישראל
שהשתמד כדין ישראל כשר לעניין יוחסין .כן דעת המגיד משנה )הלכות אישות ד ,טו ,על פי יבמות טז
ע"ב( ,וכן נפסק בשולחן ערוך )אבן העזר מד ,ט( ,בשו"ת רמ"א )סי' סב( ,ובערוך השולחן )אבן העזר מד,
ט( ,ובעוד הרבה פוסקים ראשונים ואחרונים )עיין באוצר הפוסקים שם( .עוד מצאנו מחלוקת רחבה
בפוסקים אם מי שאין לו חזקת משפחה ובא ואומר שהוא יהודי ,אם יש לו חזקת כשרות ואם יש
לחשוש לפסולי קהל במשפחתו .להלכה ,גם בסוגיה זו נפסק שאף אם משפחתו אינה ידועה ,יש לו חזקת
כשרות ,עיין בית שמואל סי' ב ס"ק ג ,שהחמיר שכל שאין משפחתו ידועה אין לו חזקת כשרות,
ולעומתו עיין בפתחי תשובה שם ס"ק ב ,ובאוצר הפוסקים שם אות ד ,שהעיקר כדעת המכשירים ,וכן
בשו"ת יביע אומר חלק ז אבן העזר סי' א האריך להוכיח שהעיקר כמכשירים.

100

במראה הבזק

_________________________________________________________________________

כ"ד במרחשוון תשע"ז
מאת:

ד"ר שי צור
פרופ' קרל-קלמן סקורצקי

הנידון :דנ"א מיטוכונדרי ככלי בבירור מוצא אימהי
במהלך  20השנים האחרונות התפרסמו אלפי מאמרים מדעיים שעשו שימוש בבדיקת המגוון
הגנטי של הדנ"א המיטוכונדרי בחקר אוכלוסיות .בשל תכונותיו המיוחדות של הדנ"א
המיטוכונדרי ,ובמיוחד צורת הורשתו מאם לצאצאים בלבד ,ניתן ללמוד באמצעותו על
ההיסטוריה של אוכלוסיות ועמים ועל הקשר הגנטי ביניהם .גם אוכלוסיות ישראל נחקרו,
ונמצא כי רובן היו מסוגרות מבחינה התרבותית במשך דורות רבים ,ובחלקן התפתחו גם
מאפיינים גנטיים ייחודיים בדנ"א המיטוכונדרי .בקרב יהודים אשכנזים ,למשל ,קיימות מספר
תבניות גנטיות )הפלוטיפים( האופייניות להם בלבד .ואילו בקרב יהודי גרוזיה ויהודי הקווקז
ישנם מאפיינים גנטיים בולטים אף יותר בהשוואה לשכניהם .נשאלת השאלה ,האם צורת
ההורשה המיטוכונדרית אשר תואמת את ההלכה בקביעת היהדות על פי מוצא האם תוכל
לאפשר במקרים מסוימים לעזור ליהודים המתקשים להוכיח את מוצאם היהודי?
מונחים:
מוטציות  /סמנים  /שינויים גנטיים – שינויים שנוצרים באופן אקראי באותיות הקוד הגנטי
וניתן לזהותם באמצעות ריצוף גנטי .לרוב מדובר בהחלפה של אותיות בקוד הגנטי .שינויים
אלה עלולים לעתים לגרום למחלה גנטית ,אך לרב אין להם משמעות רפואית.
הפלוטיפ  /תבנית  /קבוצה גנטית – מקבץ של שינויים גנטיים בעמדות מסוימות בדנ"א
המיטוכונדרי המאפיינים קבוצה גנטית מיטוכונדרית מסוימת ,ומתגלים באמצעות ריצוף גנטי
של פרטים מאוכלוסיות שונות.


± ²¨
ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʸʷʧʡʩʬʫʫ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠ"ʰʣʤ
ʩʥʶʮʤ ʺʥʩʺʥʠ 16529-ʮ ʡʫʸʥʮʤ ʩʬʢʲʮʥ ʺʩʱʧʩ ʯʨʷ ʩʨʰʢ ʲʨʷʮ ʠʥʤ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ
ʡʥʸʤʺʠʬʩʫʮʹʠʺʤʯʩʲʸʢʡʠ"ʰʣʬʳʱʥʰʡʠʡʠʥʤʥ ,ʯʥʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ ʩʥʸʷʤʠʺʡʯʥʸʡʠʪʥʺʡ
ʠ"ʰʣʤ ʭʩʩʢʥʦ ʭʩʮʥʦʥʮʥʸʫ 23-ʡ ʺʥʩʺʥʠ ʣʸʠʩʬʩʮ 3 ʺʸʥʶʡ ʩʨʰʢʤ ʲʣʩʮʤ ʬʹ ʨʬʧʥʮʤ
ʸʡʥʲʥʰʩʠʠʥʤ ʯʩʲʸʢʡʠ"ʰʣʤʬʹʭʩʷʺʥʲʩʰʹʺʮʥʲʬ ʣʩʧʩʷʺʥʲʬʲʡʠʥʤʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
ʠ"ʰʣʡ ʯʩʮʤ ʩʠʺʡ ʺʹʧʸʺʮʹ ,ʳʥʬʧʹʤ ʺʲʴʥʺ ʺʮʥʲʬ  ʸʧʠ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ ʠʰʣ ʭʲ ʡʥʡʸʲ
,ʣʡʬʡʺʥʡʷʰʤʪʸʣʹʸʥʮ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʤ ʭʩʷʺʥʲʤʩʰʹʭʩʡʡʸʲʺʮʤʫʬʤʮʡʥʩʰʩʲʸʢʤ
ʭʤʩʣʬʩʬ ʭʤʬʹ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠ"ʰʣʤ ʺʠ ʭʩʹʩʸʥʮ ʭʰʩʠ ʭʩʸʫʦʤ ʸʮʥʬʫ ʭʩʠʶʠʶʬ ʭʠʤʮ
ʡʸ ʸʴʱʮ ʬʩʫʮʥ ʣʥʠʮ ʬʥʣʢ ʠʺ ʠʥʤ ʺʩʶʩʡʤ ʠʺ ʩʫ ʤʣʡʥʲʤʮ ʺʲʡʥʰ ʤʲʴʥʺʤ
ʳʱʥʰʡʥ ʯʨʷ ʸʴʱʮ ʬʩʫʮʤ ʣʥʠʮ ʯʨʷ ʠʺ ʠʥʤ ʲʸʦʤ ʠʺ ʥʬʩʠʥ ,ʤʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ ʬʹ
ʺʩʸʴʥʮʤʺʩʶʩʡʤʺʸʩʶʩʯʮʦʡʺʰʫʥʺʮʥʯʥʥʫʮʯʴʥʠʡ ʺʱʸʤʰʲʸʦʤʠʺʡ ʤʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
ʭʩʸʩʣʰ ʭʩʩʨʰʢ ʭʩʩʥʰʩʹ ʨʲʮʬ ,ʥʮʠ ʬʹ ʤʦʬ ʤʹʲʮʬ ʤʤʦ ʨʸʴ ʬʫʡ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ
ʸʥʦʠʡ ʺʥʣʩʬ 200-ʬʣʧʠʩʥʰʩʹ ʤʫʥʮʰʺʥʸʩʣʺʡʥʺʥʸʥʣʤʪʬʤʮʡʩʸʷʮʯʴʥʠʡʭʩʹʧʸʺʮʹ
ʤʬʩʣʢʯʮʦʡʭʩʮʩʥʱʮʭʩʩʴʸʢʥʮʣʭʩʠʰʺʡ ʪʹʮʤʡʸʡʱʥʩʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʤʬʹʤʸʷʡʤ
,ʸʺʥʩ ʺʥʡʸ ʺʥʩʠʶʠʶ ʩʤʹʬʫ ʭʠʬ ʸʹʠʫʥ ʺʩʸʴʱʮ ʤʰʩʧʡʮ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʺʩʺʥʲʮʹʮ
ʺʥʬʲʬʤʩʥʹʲ ʥʺʥʧʩʫʹʹʪʫʨʹʴʺʤʬʳʠʥʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʸʮʹʩʤʬʩʥʹʲʸʶʥʰʹʹʣʧʤʩʥʰʩʹʤ
ʣʧʫʰ ʩʥʰʩʹʤʥ ʤʸʥʷ ʥʰʩʠ ʸʡʣʤ ʭʩʸʷʮʤ ʬʹ ʨʬʧʥʮʤ ʡʥʸʡ ʪʠ) ʺʥʸʥʣʤ ʺʶʥʸʮʡ
ʭʩʩʥʰʩʹ ʣʥʲʥ ʣʥʲ ʭʩʸʡʨʶʮ ʺʥʸʥʣʤ ʪʬʤʮʡ ʪʫʥ .(ʣʥʠʮ ʸʩʣʰ ʸʠʹʰ ʥʠ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ
ʥʰʹʩ ʸʥʮʠʫ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ ʲʨʷʮ ʬʲ ʭʩʰʥʹ ʭʩʮʥʷʩʮʡ ʩʰʹʤ ʩʸʧʠ ʣʧʠ ʭʩʴʱʥʥʺʮʤ
 ʤʦʸʧʠʤʦʡʸʥʨʡʭʩʸʡʨʶʮʤʹʲʮʬʭʩʩʥʰʩʹʤʹʪʫ ,ʡʡʸʲʺʮʠʬʠ"ʰʣʤʥʣʧʠʷʺʥʲʷʸ
ʤʠʩʡʤʥʭʬʥʲʤʺʥʩʱʥʬʫʥʠʬʹʭʩʮʥʣʷʤʭʩʸʥʤʤʡʸʷʡʩʥʬʺʩʺʬʡʯʴʥʠʡʤʹʧʸʺʤʥʦʤʲʴʥʺ
ʭʩʩʨʰʢ ʭʩʰʩʩʴʠʮ ʹʩ ʭʩʰʥʹ ʭʩʩʴʸʢʥʠʩʢ ʺʥʮʥʷʮʡ ʺʥʸʸʥʢʺʮʤ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʬʹ ʪʫʬ
ʩʠʶʠʶ ʡʥʸʬ ʭʤ ʤʬʠ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʩʰʡ ʭʺʥʤʦʬ ʯʺʩʰʹ ʭʩʩʰʩʩʴʥʠʥ ʭʩʮʩʥʱʮ ʭʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ
ʠʰʣʤ ʺʠ ʭʩʠʹʥʰ ʭʢ ʯʫ ʬʲʥ ʸʡʲʡ ʩʴʸʢʥʠʩʢ ʸʥʦʠ ʥʺʥʠʡ ʥʩʧʹ ʺʥʮʥʣʷʤ ʺʥʤʮʩʠʤ
ʠʰʣʡ ʭʩʩʨʰʢʤ ʭʩʩʥʰʩʹʤ ʺʠ ʭʩʩʲʣʮ ʭʩʲʶʮʠʡ ʺʥʤʦʬ ʭʥʩʤ ʺʬʥʫʩʤ .ʯʤʬʹ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
ʭʩʫʩʬʤʺʤ ʬʲ ʩʤʹʬʫ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʬʹ ʤʩʺʥʸʥʷʮ ʬʲ ʣʥʮʬʬ ʺʸʹʴʠʮ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
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ʬʠ ʬʬʫʤʮ ʣʥʮʬʬ ʯʺʩʰ ʭʢ ʯʠʫʮ .ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʯʩʡ ʭʩʸʹʷ ʬʲʥ ʤʸʡʲʹ ʭʩʩʴʸʢʥʮʣʤ
ʩʤʹʬʫʤʩʩʱʥʬʫʥʠʬʥʺʥʫʩʩʺʹʤʥʬʠʥʣʩʡʩʣʰʩʠʬʹʩʤʮʩʠʤʥʠʶʥʮʬʲʨʸʴʤ
ʯʮʦ ʺʠ ʪʸʠʺʬ ʪʫʥ ʭʩʩʥʰʩʹʤ ʺʲʴʥʤ ʡʶʷ ʺʠ ʡʹʧʬ ʯʺʩʰ ʺʩʨʱʩʨʨʱ ʤʰʩʧʡʮ ʩʫ ʠʶʮʰ
ʤʹʣʧʤʩʶʨʥʮʺʲʴʥʤʫʸʣʢʥʮʷʥʺʷʺʬʫʥʡʹʩʸʬʥʷʬʥʮʯʥʲʹʯʩʲʮʴʩʨʥʬʴʤʤʺʥʸʶʥʥʩʤ
ʺʥʣʩʬ 200-ʫʡ ʺʧʠ ʭʲʴ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʡ ʹʣʧ ʩʥʰʩʹ ʲʩʴʥʮ ʲʶʥʮʮʡʹ ʯʥʥʩʫʮ
ʺʥʰʡʬʯʺʩʰʤʺʬʩʣʢʡʶʷʥʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʬʣʥʢʸʥʣʪʸʥʠʯʥʢʫʭʩʴʱʥʰʭʩʸʨʮʸʴʡʺʥʡʹʧʺʤʡʥ
ʥʰʩʠ ʡʹʥʧʮʤ ʯʮʦʤʹ ʯʡʥʮʫ ʥʤʹʬʫ ʴʩʨʥʬʴʤ ʺʥʸʶʥʥʩʤ ʬʹ ʡʸʥʷʮ ʯʮʦ ʡʥʹʩʧʬ ʤʠʥʥʹʮ
ʤʡʹ ʤʴʥʷʺʤ ʬʹ ʩʬʬʫ ʯʣʮʥʠ ʸʹʴʠʮ ʸʡʣʤ ʪʠ ʥʡʥʹʩʧʬ ʺʥʰʥʹ ʺʥʠʧʱʥʰ ʺʥʮʩʩʷʥ ʷʩʥʣʮ
ʺʥʧʩʫʹʤ ʺʥʩʨʰʢʤ ʺʥʶʥʡʷʤ ʬʹ ʯʺʥʸʶʥʥʩʤ ʩʣʲʥʮ ʥʡʹʥʧ ʤʦʫʹ ʯʴʥʠʡ ʴʩʨʥʬʴʤ ʸʶʥʰ
.(Behar 2006)ʤʰʹ 750-2500-ʫʩʰʴʬʲʶʥʮʮʡʥʸʶʥʰʯʤʩʫʠʶʮʰʥʭʩʦʰʫʹʠʡ
ʤʸʷʡʤʸʥʦʠʥʣʣʥʷʮʤʸʥʦʠʤ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʡʭʩʸʥʦʠʤ
ʺʠʭʩʠʹʥʰʸʹʠ ʭʩʰʢʬʣʣʥʷʮʤʠʰʣʳʶʸ ʥʧʨʹʺʩʡʸʮʡʬʬʥʫʩʬʢʲʮʤ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ
ʣʣʥʷʮʥʰʩʠʸʹʠʸʥʦʠʬʩʫʮʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠ"ʰʣʤʮʯʨʷʷʬʧʪʠʭʩʰʥʡʬʧʺʸʩʶʩʬʺʥʠʸʥʤʤ
ʩʺʮʭʩʲʡʥʷʤʤʩʶʬʥʢʸʤʩʸʺʠʺʠʥʡʥʧʡʯʮʥʨʠʥʤʥ "ʤʸʷʡʤʸʥʦʠ"ʤʰʥʫʮʤʦʸʥʦʠʯʥʡʬʧʬ
ʺʥʩʺʥʠ 1000ʪʸʲʡʠʥʤʸʥʦʠʤʬʹʥʫʸʥʠʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠ"ʰʣʤʬʹʬʥʴʫʹʲʶʡʬʹʩʪʩʠʥ
ʠʥʤ ʤʸʷʡʤ ʸʥʦʠ ʺʠ ʣʧʩʩʮʹ ʤʮ HVS2-ʥ HVS1 ,ʭʩʷʬʧʩʰʹʬ ʡʸ ʩʴ ʬʲ ʷʬʥʧʮ ʠʥʤʥ
ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ ʴʩʨʥʬʴʤʬʫ .ʣʣʥʷʮʤʸʥʦʠʡʸʹʠʮ 10ʩʴʨʲʮʫ ,ʸʺʥʩʤʡʸʤʤʥʡʢʺʥʩʶʨʥʮʡʶʷ
ʡʶʷʹʬʬʢʡʪʠʭʩʰʢʬʣʣʥʷʮʤʸʥʦʠʡʭʩʩʥʶʮʭʡʥʸ ,ʭʩʩʨʰʢʭʩʩʥʰʩʹʺʥʸʹʲʩʣʩʬʲʯʩʩʴʥʠʮ
ʯʨʷ ʸʥʦʠʬʹʳʥʶʩʸʤʺʥʲʶʮʠʡʷʸʭʩʸʷʮʤʡʥʸʡʯʺʩʰʣʥʠʮʤʥʡʢʠʥʤ HVS1-ʡʭʩʩʥʰʩʹʤ
ʭʢʣʰʤʬʹʤʮʩʢʣʤ ʺʫʩʩʺʹʮʤʩʬʠʹʺʩʨʰʢʤ ʤʶʥʡʷʤʺʠʺʥʤʦʬʤʦ
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איור א' :הדנ"א המיטוכונדרי

עץ המשפחה של הקבוצות הגנטיות בדנ"א המיטוכונדרי
כל הקבוצות הגנטיות ,המאופיינות על ידי מקבץ של שינויים גנטיים מתייחסות זו לזו כמו עץ
משפחה בעל ענפים וגזע  ,כאשר שורש הגזע הוא באם קדומה אחת .במשך הדורות הרבים
הצטברו שינויים גנטיים משמעותיים בצאצאיה שנפרדו ויצאו לארבע רוחות השמים ,כך
שהיום ניתן לזהות בקרב האנושות קבוצות גנטיות נבדלות אשר נמצאות בזיקה גיאוגרפית.
כך קל מאוד למשל לקבוע את מוצאו הגיאוגרפי הכללי של אדם )מזרח אסיה ,הודו ,אירופה
והמזרח התיכון ,אפריקה( מכיוון שלכל יבשת קיימות קבוצות גנטיות האופייניות לה )איור
ב'( .אך כשמנסים לתאר אוכלוסייה ברמת אבחנה גבוהה יותר ,יש צורך לבצע אפיון גנטי
עדין יותר ,שמאפשר לאבחן בין תת-קבוצות גנטיות ,כלומר ענפי משנה ,בתוך הקבוצות
הגדולות של האנושות .לדוגמא ,הקבוצה גנטית המיטוכונדרית המכונה  Kנפוצה רק במזרח
התיכון ובאירופה ,ומאופיינת על ידי מקבץ של שינויים במיקומים שונים בדנ"א המיטוכונדרי
)איור ג'( .כאשר בודקים לעומק באמצעות ריצוף מלא של הדנ"א המיטוכונדרי ניכר
שקיימים עוד ועוד ענפי משנה בתוך  ,Kשמוגדרים על ידי שינויים גנטיים מסוימים .שינויים
בעמדה  10398ו 1189-מאפיינים תת-קבוצה  ,K1ואחרים בעמדה  9718מאפיינים את
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הקבוצה  .K2וכן הלאה ,כך אפשר להגדיר עוד ועוד ענפי משנה אם הם קיימים .הקבוצה
הגנטית השכיחה ביותר באשכנזים משויכת לקבוצה  ,K1a1b1aתת-ענף בתוך  ,Kאשר לה
מקבץ מאוד ספציפי של שינויים גנטיים באזור המקודד בעמדה  10978ו 12954-ובמקביל
גם באזור הבקרה של הדנ"א המיטוכונדרי בעמדות  .16234 16224 16223בסך הכול,
קבוצה  Kכוללת שלוש קבוצות השכיחות ביהודים אשכנזים בלבד. K1a1b1a, K2a2, :
K1a9
איור ב' :עץ ההפלוטיפים המיטוכונדריים העולמי של האדם

)(*Native Americans
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איור ג' :עץ ההפלוטיפים של הקבוצה הגנטית המיטוכונדרית ) Kמתוך (Behar 2006

מגוון גנטי ותופעות דמוגרפיות המשפיעות על ההרכב הגנטי של אוכלוסייה
המגוון הגנטי בדנ"א המיטוכונדרי נוצר מהופעה אקראית של שינוי חדש ,המכונה גם
מוטציה .במהלך יצירת טריליוני התאים בגוף מתא יחיד מופרה של זרע וביצית יש צורך לתא
זה להתחלק ולהשתכפל כדי ליצור את האדם השלם על מורכבותו הרבה .נמצא שכל תא בגוף
מכיל את כל אותו המידע הגנטי המלא של פרט כלשהו .המידע הגנטי חיוני לחיים ,מכיוון
שהוא מכיל את ההוראות כיצד לייצר את מרכיבי התא החדש הנוצר .לשם כך ,במהלך כל
חלוקה ושכפול התא קיים צורך ליצור עותק שלם של כל הדנ"א המכיל  3מיליארד אותיות.
בתהליך זה קיימים חלבונים רבים המעורבים ,חלקם כאלה שיוצרים את העותק הנוסף
וחלקם כאלה האחראים על הגהה ותיקון של טעויות גנטיות נדירות שקורות בתהליך
השכפול .אם טעויות אלה מתרחשות במהלך יצירת תאי הגוף הרגילים ,הן עלולות להביא
להופעה חלילה של גידול סרטני .ואם טעויות השכפול מתרחשות במהלך יצירת תאי הנבט,
ביצירת הזרע בגבר והביצית באישה ,השינויים החדשים עשויים לעבור לצאצאים )וגם
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ʭʡʥʸ ʭʩʩʨʰʢʤ ʭʩʩʥʰʩʹʤ ʭʤ ʤʬʠ ʬʥʴʫʹ ʺʥʩʥʲʨ  ʺʥʸʩʣʰ ʺʥʩʨʰʢ ʺʥʬʧʮʬ ʭʥʸʢʬ ʭʩʬʥʬʲ
ʬʹ ʩʨʰʢʤ ʯʥʥʢʮʤ ʺʠ ʭʩʬʲʮ ʭʤ ʩʫ ʭʮʥʩʷʡ ʯʥʸʺʩ ʭʢ ʹʩ ʳʠʥ ʭʩʷʩʦʮ ʭʰʩʠ ʬʥʣʢʤ
.ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ
ʩʰʡʬʫʩʨʰʢʤʯʥʥʢʮʤʠʬʥʬʩʠʩʨʰʢʯʥʥʢʮʭʥʩʷʡʤʬʥʣʢʣʥʠʮʺʥʡʩʹʧʹʩʺʩʢʥʬʥʩʡʤʰʩʧʡʮ
ʯʥʥʢʮʤ .ʤʰʺʹʮʤʡʩʡʱʬ ʤʮʥʣʯʴʥʠʡʭʩʡʩʢʮʥʤʮʥʣʭʩʠʸʰʭʩʤʦʭʩʮʥʠʺʫʤʹʲʮʬʥʩʤʭʣʠʤ
ʺʥʮʩʥʱʮʺʥʩʨʰʢʺʥʰʥʫʺʩʬʲʡʭʩʹʰʠʹʯʥʥʩʫʮʯʩʮʤʺʥʣʸʹʩʤʬʸʺʥʩʡʥʨʩʥʫʩʱʸʹʴʠʮʩʨʰʢʤ
ʤʴʩʢʮ ʬʹ ʺʥʶʸʴʺʤ ʠʮʢʥʣʬ ʭʩʹʣʧʥ ʭʩʮʩʥʱʮ ʤʡʩʡʱ ʩʠʰʺʬ ʸʺʥʩ ʡʥʨ ʡʩʢʤʬ ʭʩʩʥʹʲ
ʭʥʸʢʬʬʥʫʩʩʨʰʢʩʥʰʩʹʩʹʥʰʠʤʯʩʮʤʺʠʭʩʩʷʬʥʪʩʹʮʤʬʥʣʥʸʹʬʥʬʫʥʩʭʷʬʧʹʪʫʩʤʹʬʫ
ʺʩʡʸʮʡ ʪʠ .ʣʣʥʷʮ ʠʥʤ ʥʩʬʠʹ ʯʥʡʬʧʤ ʺʥʬʩʲʴʡ ʤʲʩʢʴʬ ʭʸʥʢ ʠʥʤ ʸʹʠʫ ʤʸʥʮʧ ʤʬʧʮʬ
ʺʩʡʸʮʭʢʪʫʭʩʩʬʸʨʩʰʭʩʡʹʧʰʭʤʥ ʺʩʢʥʬʥʩʡʺʥʲʮʹʮʯʩʠʭʩʹʣʧʭʩʩʨʰʢʭʩʩʥʰʹʬʭʩʸʷʮʤ
.ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʡʭʩʩʥʰʩʹʤ
ʭʢ ʩʨʰʢʤ ʯʥʥʢʮʤ ʣʢʰʮ ʬʣʢʥ ʪʬʥʤ ʩʨʰʢʤ ʯʥʥʢʮʤ ʭʩʣʬʥʰʡ ʺʥʹʣʧ ʺʥʩʶʨʥʮ ʺʥʸʶʥʰ ʸʹʠʫ
ʭʩʰʮʱʤʥ ʺʥʮʬʲʰ ʭʤʬʹ ʺʥʩʣʥʧʩʩʤ ʺʥʩʨʰʢʤ ʺʥʰʥʫʺʤ ,ʭʩʺʮ ʭʣʠ–ʩʰʡ ʸʹʠʫ .ʯʨʷʥ ʪʬʥʤ
ʭʩʸʷʮʡ ʭʤʩʣʬʩʬ ʭʺʥʠ ʥʹʩʸʥʤ ʭʤ ʯʫ ʭʠ ʠʬʠ ,ʭʮʲ ʥʮʬʲʩʩ ʭʤʬ ʭʩʩʣʥʧʩʩʤ ʭʩʩʨʰʢʤ
ʤʴʥʷʺʡʥʺʣʣʥʡʮʥʺʩʱʧʩʤʰʨʷʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʸʷʡʤʩʧʹʭʠʡʹʣʧʩʨʰʢʩʥʰʩʹʲʩʴʥʮʭʩʸʩʣʰ
ʥʩʤʩ ʥʦ ʭʠʬ ʩʫ ʧʩʰʰ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʺʩʸʴʱʮ ʤʰʩʧʡʮ ʤʬʩʣʢʥ ʺʥʡʧʸʺʤ ʬʹ ʺʩʸʥʨʱʩʤ
ʤʲʩʴʥʤʹʤʹʣʧʤʤʩʶʨʥʮʤʹʯʫʺʩʩʤʦʫʤʸʷʮʡ ,ʭʩʡʸʭʩʠʶʠʶʥʩʤʩʭʤʬʭʢʥʭʩʡʸʭʩʠʶʠʶ
ʺʠʹʥʰ ʥʬʩʠ ʩʰʹ ʣʶʮ .ʬʣʢʺʥ ʪʬʺ ʤʺʥʧʩʫʹʥ ʺʥʸʥʣʤ ʪʬʤʮʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ ʨʹʴʺʺ ʤʡ
ʸʹʠʫ .ʤʺʥʮ ʸʧʠʬ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ ʭʬʲʺ ʤʹʣʧʤ ʤʩʶʨʥʮʤ ,ʺʩʸʩʸʲ ʤʩʤʺ ʹʣʧʤ ʩʥʰʩʹʤ
ʯʩʠʥ ʺʥʡʶʩʩʺʮ ʺʥʶʥʴʰʤ ʺʥʩʶʨʥʮʤ ʬʹ ʺʥʩʱʧʩʤ ʺʥʩʥʧʩʫʹʤ ʤʬʥʣʢ ʸʡʫ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ
ʤʰʷʮ ʠʩʤ ʭʠ ʠʬʠ  ʭʩʡʸ ʺʥʸʥʣ ʸʧʠʬ ʠʬ ʭʢ ʤʧʩʫʹʬ ʪʥʴʤʺ ʤʹʣʧ ʤʩʶʨʥʮʹ ʺʥʸʹʴʠ
ʤʸʠʥʺʹ ʺʩʢʥʬʥʩʡ-ʺʩʴʸʢʥʮʣʤ ʤʲʴʥʺʤ  ʤʩʠʹʥʰʬ ʩʺʥʲʮʹʮ ʩʺʥʡʸʺʤʥ ʩʺʥʣʸʹʩʤ ʯʥʸʺʩ
ʡʥʹʧ ʩʢʥʬʥʩʡ-ʩʴʸʢʥʮʣ ʭʸʥʢ ʺʥʰʨʷ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡ ʸʷʩʲʡ ʺʹʧʸʺʮʥ ʺʩʨʰʢ ʤʴʩʧʱ ʤʰʥʫʮ
ʭʤʩʠʶʠʶʤʹʣʧʤʩʩʱʥʬʫʥʠʭʩʣʱʩʩʮʭʩʨʸʴʨʲʮʸʹʠʫʣʱʩʩʮʤʤʸʥʤʤʺʲʴʥʺʠʥʤʳʱʥʰ
ʭʩʸʩʣʰʥ ʭʩʩʣʥʧʩʩ ʭʩʩʨʰʢ ʭʩʰʩʩʴʠʮ ʪʫʥ ʭʤʬʹ ʩʨʰʢʤ ʡʩʫʸʤ ʺʠ ʥʠʹʩʩ ʺʥʸʥʣ ʸʧʠʬ
ʤʣʱʥʰʹʺʣʣʥʡʮʥʤʰʨʷʤʹʣʧʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʣʥʠʮʭʩʧʩʫʹʺʥʩʤʬʭʩʩʥʹʲʺʩʬʬʫʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ
-ʺʥʩʴʸʢʥʮʣ ʺʥʲʴʥʺ ʸʥʷʮʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠʡ ʤʬʠ ʭʩʸʩʣʰ ʭʩʰʩʩʴʠʮ ʥʠʹʰʹ ʭʩʹʰʠ ʩʣʩ ʬʲ
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ʪʥʺʬʤʸʩʢʤʣʥʣʩʡʯʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʩʨʰʢʤʯʥʥʢʮʤʬʲʺʥʲʩʴʹʮʤʺʥʴʱʥʰʺʥʡʥʹʧʺʥʩʢʥʬʥʩʡ
ʥʰʬʹ ʤʸʷʮʡ  ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ ʤʶʥʧʤ ʤʸʩʢʤʥ ʸʥʩʢ-ʺʥʣʤʩʩʺʤ ʥʰʬʹ ʤʸʷʮʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ
ʳʠʥʤʣʥʧʩʩʬʲʥʩʨʰʢʤʤʡʫʸʤʬʲʸʥʮʹʺʺʩʦʩʴʥʠʺʩʺʥʡʸʺʺʣʣʥʡʮʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʤʲʩʮʨ
ʩʰʡ ʡʸʷʡ ʷʸ ʭʩʮʩʩʷʺʮʹ ʭʩʢʥʥʩʦʮ ʤʠʶʥʺʫ ʭʩʹʣʧ ʭʩʩʣʥʧʩʩ ʭʩʨʰʮʬʠ ʤʡ ʥʧʺʴʺʩ
ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ ʤʩʤʺ ʤʫʥʺʬ ʤʸʩʢʤʤ ʬʹ ʺʩʱʧʩʤ ʤʣʩʮʤʹ ʬʫʫ ʣʢʰʮ ʣʡʬʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ
ʤʮʩʰʴʤʸʩʢʤʤʸʹʠʫʭʢʪʠʺʧʸʠʮʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʬʺʩʨʰʢʸʺʥʩʤʮʥʣʤʩʤʺʥʪʬʺʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ
ʬʲ ʺʩʺʥʲʮʹʮ ʤʲʴʹʤ ʤʬ ʤʩʤʺ ʭʩʡʸ ʺʥʸʥʣ ʪʹʮʡʥ ʲʥʡʷ ʯʴʥʠʡ ʪʠ ʤʫʥʮʰ ʤʣʩʮʡ ʠʩʤ
ʭʩʩʨʰʢʤ ʭʩʰʩʩʴʠʮʤ ʬʹ ʭʺʥʠʶʮʩʤʬ ʠʩʡʺ ʤʶʥʧʤ ʤʸʩʢʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʩʨʰʢʤ ʡʫʸʤʤ
ʪʥʮʰʸʥʲʩʹʡʪʠʺʥʸʧʠʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡʭʢʺʣʣʥʡʮʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʭʩʧʩʫʹʤʭʩʩʣʥʧʩʩʤ
ʭʩʩʨʰʢʭʩʰʩʩʴʠʮ ʬʬʫʪʸʣʡʹʩʭʩʣʱʩʩʮʨʲʮʩʣʩʬʲʥʮʷʥʤʹʺʥʣʣʥʡʮʥʺʥʸʥʢʱʺʥʩʱʥʬʫʥʠʬ
,ʸʺʥʩʡʤʡʸʤ ʤʣʩʮʡ ʺʩʨʰʢ ʥʸʷʧʰʹ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʤ ʺʧʠ ʠʩʤ ʭʩʦʰʫʹʠʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠ ʭʩʩʣʥʧʩʩ
ʦʫʸʮʬ ʥʣʣʰʹ ʭʩʣʥʤʩ ʩʣʩ ʬʲ ʤʣʱʥʰ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʺʥʩʺʹʸʥʺ ʺʥʬʧʮ ʬʹ ʸʹʷʤʡ ʣʧʥʩʮʡ
1000-ʡʺʩʺʥʲʮʹʮʤʬʣʢʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʤʴʥʸʩʠʧʸʦʮʬʥʲʰʺʥʴʩʣʸʤʺʥʡʷʲʡʭʹʮʥʤʴʥʸʩʠ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʺʡʡʥʱʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮʺʩʱʧʩʺʣʣʥʡʮʤʺʩʩʤʺʠʦʭʲʣʧʩʥʺʥʰʥʸʧʠʤʭʩʰʹʤ
ʪʣʩʠʮʥʩʮʥʷʮʸʥʩʢʮʺʮʩʥʱʮʤʣʩʮʡʺʲʴʹʥʮʺʥʩʤʬʭʢʤʺʫʦʭʩʮʣʷʥʮʤʤʩʡʬʹʡʸʷʩʲʡ
ʭʩʩʴʸʢʥʮʣʤ ʭʩʮʸʥʢʤʮ ʤʠʶʥʺʫ ʺʥʲʮʨʩʤʥ ʤʶʥʧʤ ʤʸʩʢʤ ʬʹ ʤʲʴʥʺʮ ʺʩʰʸʣʥʮʤ ʤʴʥʷʺʡ
ʠʩʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʺʥʡʧʸʺʤ ʩʺʥʡʸʺʤ ʣʥʣʩʡ ʭʩʣʱʩʩʮ ʨʲʮ ʭʲ ʤʰʨʷ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ  ʥʬʬʤ
ʤʬʭʩʩʣʥʧʩʩʤʭʩʩʨʰʢʭʩʰʮʱʩʣʩʬʲʺʰʩʩʴʥʠʮʥʺʩʨʰʢʤʰʩʧʡʮʺʩʱʧʩʺʩʰʢʥʮʥʤ
ʤʣʩʮʡ ʬʬʫ ʪʸʣʡ ʥʲʴʹʥʤ ʺʥʣʲʤ ʬʫʹ ʸʫʩʰ ʺʥʰʥʹʤ ʺʥʩʥʬʢʡ ʬʠʸʹʩ ʭʲ ʬʹ ʤʩʸʥʨʱʩʤʡ
ʬʩʲʬʥʸʫʦʥʤʹʺʥʩʢʥʬʥʩʡ-ʺʥʩʴʸʢʥʮʣʤʺʥʲʴʥʺʤʩʢʥʱʬʫʮʩʥʬʺʩʺʬʡʥʩʠʮʶʲʯʴʥʠʡʥʤʰʥʹ
ʺʥʣʲʤʥʺʥʩʱʥʬʫʥʠʤʬʹʩʨʰʢʤʡʫʸʤʤʸʷʧʪʥʺʮʪʫʥʣʥʣʩʡʥʤʸʩʢʤʣʱʩʩʮʤʸʥʤʤʴʩʧʱ
ʤʸʡʲʩʤʹʬʫʤʩʩʱʥʬʫʥʠʹʭʩʴʸʢʥʮʣʤʥʭʩʩʸʥʨʱʩʤʤʭʩʫʩʬʤʺʤʬʲʣʥʮʬʬʯʺʩʰʭʥʩʤʬʹ
ʺʩʡʤʩʮʩʬʹʬʠʸʹʩʵʸʠʡʺʩʸʥʷʮʤʥʤʮʥʣʷʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʬʹʩʨʰʢʤʯʥʥʢʮʤʩʫʸʲʹʬʯʺʩʰ
ʥʩʤʹʺʥʩʥʧʩʫʹʡʭʩʰʥʹʭʩʴʩʨʥʬʴʤʩʢʥʱʺʥʠʮʬʩʫʤʺʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʰʩʧʡʮʥʬʥʣʢʤʩʤʩʰʹʤ
ʤʺʩʩʤ ʸʥʩʢʥ ʤʸʩʢʤ ʬʬʥʫ ʥʸʫʦʥʤʹ ʭʩʩʴʸʢʥʮʣʤ ʭʩʮʸʥʢʬ ʦʠ ʭʢ ʠʥʤʤ ʯʮʦʬ ʺʥʩʰʩʩʴʥʠ
ʵʸʠ ʬʹ ʡʧʸʮʤ ʪʥʺʡ ʡʥʸʬ ʤʺʩʩʤ ʺʥʣʤʩʩʺʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʩʨʰʢʤ ʯʥʥʢʮʤ ʬʲ ʤʲʴʹʤ
ʺʡʩʦʲʺʥʡʷʲʡʭʩʣʥʤʩʬʺʥʩʨʰʢʤʯʤʩʺʥʰʥʫʺʡʥʮʣʤʫʫʭʢʹʺʥʩʱʥʬʫʥʠʯʩʡʤʩʺʥʰʫʹʥʬʠʸʹʩ
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ʯʤʩʣʱʩʩʮʮʲʴʹʥʤʩʨʰʢʤʯʡʫʸʤʸʹʠʺʥʹʣʧʺʥʬʩʤʷʥʣʱʥʰʤʬʥʢʬʬʠʸʹʩʵʸʠʺʠʭʩʣʥʤʩʤ
ʬʠʸʹʩ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠʡ ʣʥʠʮ ʸʩʣʰ ʴʩʨʥʬʴʤ ʺʥʸʥʣʤ ʪʬʤʮʡ ʥʸʡʲʹ ʭʩʩʴʸʢʥʮʣʤ ʭʩʫʩʬʤʺʤʥ
ʺʸʧʠ ʤʣʲʡ ʣʧʫʩʤʬʥ ʤʬʥʢʤ ʺʥʣʲ ʯʮ ʺʧʠʡ ʣʥʠʮ ʧʩʫʹʬ ʪʥʴʤʬ ʤʩʤ ʩʥʹʲ ʤʮʥʣʷʤ
ʭʠʺʤʡʥ ʺʥʸʧʠ ʺʥʣʲʡ ʩʥʬʺ ʩʺʬʡ ʯʴʥʠʡ ʡʥʸʬ ʥʧʺʴʺʤ ʤʣʲ ʬʫ ʬʹ ʭʩʩʨʰʢʤ ʭʩʰʩʩʴʠʮʤ
ʺʥʣʣʥʡʮʥʺʥʸʥʢʱʺʥʰʨʷʺʥʬʩʤʷʭʩʠʶʥʮʥʰʠʭʥʩʫʭʬʥʲʤʬʹʺʸʧʠʥʠʥʦʤʰʩʴʡʭʬʸʥʢʬ
ʸʺʥʩʺʥʬʥʣʢʺʥʬʩʤʷ ʡʥʬʤʩʢʸʥʠʢʦʷʥʥʷ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʨʲʮʺʥʬʩʫʮʹʣʥʠʮʡʸʯʮʦʪʸʥʠʬ
ʥʷʥʸʮ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʬʹʸʺʥʩʤʥʡʢʯʥʥʢʮʠʶʮʰʤʡʹʣʸʴʱʹʥʸʩʢʺʠʤʢʴʱʹʤʬʩʤʷʬʹʮʬ
ʭʢʪʠʸʺʥʩʬʥʣʢʩʨʰʢʯʥʥʢʮʠʶʮʰʯʤʡʹʺʥʷʩʺʲʥʺʥʸʥʢʱʪʠʺʥʬʥʣʢʺʥʬʩʤʷʭʢʥ ʤʩʫʸʥʺ
ʡʸʷʮ ʸʥʩʢ ʥʥʧʹ ʺʥʬʩʤʷ ʭʢ ʺʥʠʶʮʰ  ʦʰʫʹʠ ʯʠʸʩʠ ʷʠʸʩʲ ʭʩʩʣʥʧʩʩ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤ ʸʴʱʮ
ʬʷʺʥʣʲʤʮʷʬʧʡ ʥʣʥʤ ʺʥʰʺʹʮʺʥʣʩʮʡʩʮʥʷʮʠʶʥʮʮʭʩʴʩʨʥʬʴʤʭʲʺʩʮʥʷʮʤʤʡʩʡʱʤ
ʬʹ ʭʥʣʷʤ ʩʰʥʫʩʺ ʧʸʦʮʤ ʩʨʰʢʤ ʲʷʸʤʹ ʯʥʥʩʫʮ ʤʸʩʢʤʥ ʸʥʩʢ ʬʹ ʺʥʬʠʹ ʬʲ ʺʥʰʲʬ ʸʺʥʩ
ʩʣʥʤʩ  ʺʩʮʥʷʮʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʤʷʩʨʰʢʤʮ ʩʺʥʤʮ ʯʴʥʠʡ ʤʰʥʹ ʭʥʷʮʬ ʥʲʩʢʤʹ ʭʩʣʥʤʩʤ
ʧʸʦʮʤ ʩʡʹʥʺʬ ʭʩʩʮʥʷʮ ʭʩʣʥʤʩ ʯʩʡ ʤʰʧʡʤʤ ʤʦ ʺʮʥʲʬʥ  ʯʩʱ ʩʣʥʤʩ ʥʣʥʤ ʩʣʥʤʩ ʤʴʥʸʩʠ
ʭʩʸʥʱʭʩʠʱʩʸʴʷʭʩʣʸʥʫʭʩʦʥʸʣ ʤʹʷʸʺʥʩʤʡʸʤʠʩʤʥʰʸʥʦʠʡʭʥʩʤʬʹʩʰʥʴʶʤʯʥʫʩʺʤ
ʺʴʱʥʥʺʮ ʪʫʬ ʳʱʥʰʡ ʤʮʥʣ ʩʣ ʭʥʣʷ ʩʰʥʫʩʺ ʧʸʦʮ ʡʩʫʸ ʬʬʢʡ >ʭʩʩʮʥʸʣ ʭʩʡʸʲ ʠʬ ʪʠ@
ʭʢʣʮʤʺʮʥʲʬʯʥʫʩʺʤʧʸʦʮʡʭʶʮʥʶʮʤʦʡʬʹʡʠʥʤʹʸʷʧʮʬʯʩʮʦʤʩʲʣʮʤʭʢʣʮʤʺʩʩʲʡ
ʭʩʠʴʥʸʩʠʬʹʯʩʮʦʤʥʬʥʣʢʤ
ʦʰʫʹʠʩʣʥʤʩʬʹʩʨʰʢʤʡʫʸʤʤ
ʭʩʣʥʤʩ 583 ʬʬʫʹ  Behar et al. 2006  ʩʷʶʸʥʷʱ ʴʥʸʴ ʬʹ ʥʺʣʡʲʮʡ ʲʶʥʡʹ ʸʷʧʮʡ
ʭʩʦʰʫʹʠʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠʮ 40% ʺʥʧʴʬ ʩʫ ʠʶʮʰ ʭʩʣʥʤʩ ʠʬ ʭʩʠʴʥʸʩʠ 11452-ʥ ʭʩʦʰʫʹʠ
(K1a1b1a, N1b, K2a2, K1a9 ʭʩʰʥʫʮʤ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʠʰʣʬʹʭʩʩʣʥʧʩʩʭʩʢʥʱ 4ʭʩʠʹʥʰ
ʠʶʥʮʤʹʭʩʸʷʮʬʹʭʶʮʥʶʮʸʴʱʮʨʲʮʬʭʩʣʥʤʩʭʰʩʠʹʭʩʠʴʥʸʩʠʡʬʬʫʥʠʶʮʰʠʬʸʹʠ
ʤʹʲʮʬ ʭʤ ʭʩʦʰʫʹʠ ʯʥʩʬʩʮ 3-ʮ ʤʬʲʮʬ ʸʮʥʬʫ  ʩʣʥʤʩ ʩʠʣʥʥʬ ʡʥʸʷ  ʸʥʸʡ ʥʰʩʠ ʭʤʡ
ʭʲ ʣʧʩ ʺʩʦʰʫʹʠʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʺʥʣʱʩʩʮʤ ʯʩʡ ʯʤʹ ʺʥʤʮʩʠ ʲʡʸʠ ʬʹ ʹʮʮ ʭʤʩʠʶʠʶ
ʭʩʠʹʥʰʹ ʺʩʦʰʫʹʠʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʡʸʷʮ ʭʩʣʥʤʩ ʬʹ ʭʩʥʱʮ ʸʥʲʩʹ ʭʢ ʭʩʩʷ ʺʠʦ
ʭʩʣʥʤʩʠʬʬʹ ʺʥʸʧʠʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡʭʢʩʥʶʮʥʣʡʬʡʭʩʦʰʫʹʠʬʩʣʥʧʩʩʥʰʩʠʹ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ ʠʰʣ
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ʭʩʣʥʤʩʠʬ 637-ʬʤʩʱʥʸʮʥʯʩʬʥʴʮʭʩʣʥʤʩ 342ʤʥʥʹʤ (Feder et al. 2007) ʳʱʥʰʸʷʧʮ
ʭʩʦʰʫʹʠ ʯʩʡ ʭʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʭʩʰʩʩʴʠʮʡ ʤʸʥʸʡ ʤʣʸʴʤ ʤʠʸʤ ʤʦ ʸʷʧʮ ʭʢ ʺʥʶʸʠ ʯʺʥʠʮ
ʤʫʥʮʰʤʺʩʩʤʺʥʩʱʥʬʫʥʠʤʯʩʡʭʩʰʢʺʮʩʸʦʩʫʯʩʩʶʸʡʧʮʤʭʩʣʥʤʩʠʬʭʩʠʴʥʸʩʠʯʩʡʬʭʩʣʥʤʩ
ʩʣʥʧʩʩʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʠʰʣʭʩʠʹʥʰʭʩʦʰʫʹʠʤʮʸʫʩʰʷʬʧʹʯʩʩʶʤʦʸʷʧʮʭʢʬʬʫʡʭʠʸʺʥʩʡ
ʬʬʫʹ (Costa et al. 2013) ʳʱʥʰ ʸʷʧʮ ʭʱʸʥʴ ʤʰʥʸʧʠʬ ʭʩʣʥʤʩ-ʠʬʡ ʠʶʮʰ ʠʬ ʸʹʠ
ʺʥʮʩʢʣ 800-ʥ ʭʩʣʥʤʩ ʬʹ ʺʥʮʩʢʣ ʭʢ ʤʠʸʰʫ ʭʫʥʺʡ  ʤʴʥʸʩʠʮ ʺʥʮʩʢʣ 30000-ʮ ʤʬʲʮʬ
ʠʶʥʮʮʭʩʣʥʤʩʤʮʤʥʡʢʦʥʧʠʬʩʫʠʶʮʮʤʺʠʷʦʩʧʥʭʩʫʱʤ ʤʦʸʷʧʮʭʢʭʩʦʰʫʹʠʭʩʣʥʤʩʬʹ
ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʤʬʹʥʸʥʷʮʩʫʯʲʨʸʷʧʮʤʳʱʥʰʡ)ʩʣʥʧʩʩʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʠʰʣʹʩʩʦʰʫʹʠ
ʬʲ ʤʡʸ ʺʸʥʷʩʡʺʮʩʩʷ ʺʠʦ ʭʲ ʯʥʫʩʺʤ ʧʸʦʮʤʮ ʠʬʥ ʠʷʥʥʣʤʴʥʸʩʠʮ ʥʡʥʸʡ ʠʥʤ ʩʣʥʧʩʩʤ
. ʤʺʲʩʡʷʬʤʬʩʡʥʤʸʹʠʤʩʢʥʬʥʣʥʺʮʤʬʲʭʩʷʬʥʧʤʭʩʡʸʭʩʸʷʥʧʹʩʥ ,ʥʦʤʰʷʱʮ
ʠʰʣʡ ʭʩʧʩʫʹʥ ʭʩʩʣʥʧʩʩ ʭʩʰʮʱ ʭʩʠʹʥʰ 40% ʺʥʧʴʬʹ ʠʶʮʰ ʭʩʦʰʫʹʠʡ ʸʥʮʠʫ
ʺʰʥʮʺʭʩʣʥʤʩʭʰʩʠʹʭʩʠʴʥʸʩʠʤʭʤʩʰʫʹʡʠʬʥʭʤʡʩʣʲʬʡʯʴʥʠʡ ʭʩʲʩʴʥʮʤʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʤʩʺʹʡʸʺʥʩʳʠʺʩʲʮʹʮ-ʣʧ ʠʩʤʦʷʥʥʷʤʩʣʥʤʩʥʤʩʦʥʸʢʩʣʥʤʩʡʸʷʡʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ
59%-ʥ 57% ʭʡʸʷʡ ʸʥʸʡ ʯʴʥʠʡ ʨʬʥʹʥ ʧʩʫʹ ʠʥʤʹ ʣʧʠʴʩʨʥʬʴʤ ʭʩʩʷ ʩʫ ʠʶʮʰ ʥʬʬʤ
ʪʹʮʡ ʩʨʮʸʤ ʯʴʥʠʡ ʺʥʣʣʥʡʮʥ ʺʥʸʥʢʱ ʥʩʤ ʤʬʠ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʹ ʪʫʮ ʣʥʮʬʬ ʯʺʩʰ ʤʮʠʺʤʡ
ʨʸʴʤʬʠʬʬʫʤʮ .ʤʮʥʣʷʺʧʠʭʠʤʺʥʠʬʹʭʩʠʶʠʶʤʹʲʮʬʭʤʭʩʡʸʭʥʩʫʥʭʩʡʸ ʺʥʸʥʣ
ʥʠʶʥʮ ʺʠ ʲʥʡʷʬ ʯʺʩʰ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʡ ʤʬʠ ʭʩʰʮʱ ʠʹʥʰʤ ʭʣʠʹ ʠʩʤ ʸʡʣʤ ʺʥʲʮʹʮ
ʭʩʸʥʩʠ ʤʬʠʺʥʩʱʥʬʫʥʠʬʪʩʥʹʮʤʩʤʮʩʠʠʶʥʮʬʲʡʫʺʨʬʧʥʮʣʲʤʤʥʡʢʺʥʠʣʥʥʡʥʮʠʣʶʮ
 ʥ- ʣ
ʤʷʩʣʡʤʪʩʬʤʺ
ʠʩʤʪʫʬʺʧʥʥʸʤʤʨʩʹʤʷʣʡʰʤʬʹʳʥʢʤʩʠʺʪʥʺʮʥʺʷʴʤʡʪʸʥʶʹʩʠ"ʰʣʤʺʷʩʣʡʪʸʥʶʬ
ʭʰʩʠʭʩʮʥʣʠʭʣʩʠʺ ʠ"ʰʣ ʭʩʬʩʫʮʤʭʩʰʡʬʤʭʣʤ ʩʠʺʮʠ"ʰʣʤʺʷʴʤʥʭʣʺʷʩʣʡʺʥʲʶʮʠʡ
ʬʲʭʣʺʧʩʷʬʬʺʣʧʥʩʮʺʥʩʧʮʥʮʺʹʸʥʣʥʤʮʩʲʰʤʰʩʠʹʤʨʩʹʥʦʹʷʴʱʯʩʠ ʠ"ʰʣʭʩʬʩʫʮ
,ʠ"ʰʣʭʩʬʩʫʮʤʭʩʠʺʬʸʥʷʮʺʢʹʤʬʸʺʥʩʺʥʨʥʹʴʥʺʥʬʷʭʩʫʸʣʥʧʺʥʴʯʫʬʤʠʥʴʸʹʩʠʩʣʩ
ʩʣʩʬʲʩʧʬʤʭʩʰʴʮʤʴʤʺʩʸʩʸʬʹʤʮʩʢʣʺʥʲʶʮʠʡʥʠʤʰʧʡʮʪʥʺʬʷʥʸʳʥʱʩʠʺʥʲʶʮʠʡ
ʤʣʩʮʡʠ"ʰʣʭʩʬʩʫʮʤʳʥʢʩʠʺʭʩʴʱʠʰʤʦʫʯʴʥʠʡʤʰʨʷʺʹʸʡʮʯʩʲʮʹʩʥʹʠʸʡʹʯʥʬʷʮ
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, ʭʣʮ ʤʷʴʤ ʺʮʥʲʬ ʤʬʠ ʺʥʨʩʹʡ ʸʺʥʩ ʤʰʨʷ ʤʩʤʺ ʭʩʠʺʤ ʺʥʮʫʹ ʯʫʺʩʩ ʭʰʮʠ ʺʷʴʱʮ
ʯʥʦʮʩʸʩʩʹʮʭʢʩʬʥʠʥʤʴʤʬʬʧʮ ʭʩʷʣʩʩʧʬʹʠ"ʰʣʭʢʬʥʬʫʺʺʩʴʥʱʤʤʮʩʢʣʤ ʪʫʬ ʳʱʥʰʥ
ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʳʶʸʬʺʣʷʥʮʮʣʥʠʮ ʠʩʤʹ ,ʺʩʨʰʢʤʤʷʩʣʡʤʬʲʲʩʴʹʮʥʠ ʲʩʸʴʮʥʰʩʠʤʦʪʠ
ʺʥʩʤʬ ʸʷʥʧʤ ʬʲ ʤʷʩʣʡ ʹʥʸʣʤ ʤʦ ʬʹ ʯʫʠ ʠʩʤ ʤʮʩʢʣʤʹ ʠʣʥʥʬ ʺʰʮ ʬʲ .ʩʹʥʰʠʤ ʭʥʰʢʡ
ʲʢʩʩʠʬʸʷʥʧʤʹʭʢʡʥʹʧʷʣʡʰʤʬʹʭʥʢʩʣʤʺʠʥʮʶʲʡʲʶʡʬʥʠʤʷʩʣʡʤʲʥʶʩʡʬʣʲʧʫʥʰ
ʡʶʮʲʥʰʮʬʩʣʫ –ʤʮʩʢʣʬʥʬʹʠʰʣʤʬʹʺʥʩʸʲʦʮʺʥʩʥʮʫʱʩʰʫʤʬʠʬʹʩʣʫʺʹʸʡʮʡʥʮʶʲʡ
ʺʹʸʡʮʤʩʣʩʬʲʩʧʬʤʩʠʺʺʮʩʢʣʺʧʩʷʬʺʠʲʶʡʮʷʣʡʰʤʹ ʥʠʺʥʴʴʫʹʡʥʬʸʷʥʧʤʤʦʫ
ʸʷʥʧʤʬʹʬʬʫʤʲʩʢʰʠʬʬ
ʭʩʣʸʴʥʮ ʥʫʬʤʮʡʹ ʩʮʩʫ ʪʩʬʤʺʡ ʤʮʩʢʣʤ ʺʸʡʲʤ ʩʣʩ ʬʲ ʺʲʶʡʺʮ ʭʩʠʺʤʮ ʠʰʣʤ ʺʷʴʤ
ʺʥʩʰʢʸʥʠʺʥʡʥʫʸʺʮʡʫʸʥʮʠʺʬʫʣʣʥʡʮʠʺʤʪʥʺʡʠʶʮʰʹʠʰʣʤʥʭʤʩʡʩʫʸʮʮʠʺʤ ʩʷʬʧ
ʱʱʥʮʺʤʬʥʬʺʥʸʹʴʠʮʹʺʥʩʬʷʩʦʩʴʺʥʰʥʫʺ ʹʩ ʠʰʣʬʭʩʰʮʥʹʮʥʭʩʰʥʡʬʧʮʣʧʥʩʮʡʥʺʥʰʥʥʢʮ
ʬʲ ʺʦʫʥʸʮ ʧʬʮ ʺʱʩʮʺ ʺʥʧʫʥʰʡ ʯʡʰʡʬ ʩʨʥʧ ʷʶʥʮʬ ʪʥʴʤʬʥ ʲʥʷʹʬ ʭʢʬʩʡʷʮʡʥ ʭʩʮʡ
ʧʬʮ ʩʦʥʫʩʸʡ ʭʩʮʡ ʤʱʮʤ ʯʩʢʥʸʩʱʬʥ ʭʩʩʰʢʸʥʠ ʭʩʸʮʥʧʡ ʤʱʮʤ ʬʹ ʸʣʥʱʮ ʪʩʬʤʺʡ ʯʫ
ʭʩʸʮʥʧʷʸʭʩʸʠʹʰʥ ʭʩʩʡʥʴʥʸʣʩʤ ʭʩʩʰʮʥʹʤʭʩʰʢʸʥʠʤʭʩʸʮʥʧʤʬʫʭʩʷʬʥʱʮʭʩʰʺʹʮ
ʥʰʠʹʲʣʩʮʤʺʠʬʩʫʮʤʸʥʦʠʤʬʹʳʶʸʤʲʡʷʰʠʡʤʡʬʹʡ ʠʰʣʤʭʫʥʺʡʥʭʩʮʡ ʭʩʱʩʱʮʤ
ʯʥʡʬʧʡʹʥʮʩʹʭʩʹʥʲʤʫʬʤʮʡʹʤʷʩʰʫʨʩʣʩʬʲʤʹʲʰʸʡʣʤʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠ"ʰʣʡʥʡʭʩʶʴʧ
ʺʠ ʺʥʮʧʥʺʥʭʩʬʧʺʫʺʥʹʮʹʮʹʠ"ʰʣʬʹʺʥʸʶʷʺʥʫʩʺʧʡʥʭʩʷʣʩʩʧʮʷʴʥʮʹʠʰʣʬʴʫʹʮ
ʩʺʸʢʹʩʬʫʠʥʤʥʤʷʩʨʰʢʡʣʥʠʮʸʫʥʮʥʷʩʥʣʮʩʱʩʱʡʪʩʬʤʺʥʤʦʳʶʸʬʭʩʶʥʸʥʺʥʠʹʸʥʦʠʤ
. ʣʫʥʩʬʩʬʴʩʥʤʩʦʺʥʩʺʹʸʥʺʺʥʬʧʮʬʭʩʮʸʥʢʤʭʩʩʨʰʢʭʩʩʥʰʩʹʬʹʩʥʤʩʦʥʩʨʰʢʯʥʧʡʠʡ
ʸʥʦʠʡ HVS1-ʤ ʲʨʷʮ ʬʹ ʳʥʶʩʸʡ ʭʩʬʩʧʺʮ ʬʬʫ ʪʸʣʡ ʥʰʠ ʺʩʨʰʢʤ ʤʷʩʣʡʤ ʪʩʬʤʺʡ
ʺʰʮʬʲʥʭʩʩʨʰʢʤʭʩʩʥʰʩʹʤʬʹʩʰʥʹʠʸʩʥʤʩʦʪʸʥʶʬ ʺʥʩʺʥʠ 500-ʫ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʤʸʷʡʤ
ʸʥʦʠʡʳʶʸʤʯʩʡʤʮʠʺʤʤʺʠʠʣʥʥʬʺʰʮʬʲʪʹʮʤʡʺʮʩʥʱʮʺʩʨʰʢʤʶʥʡʷʬʭʫʩʩʹʬʺʥʱʰʬ
ʭʮʥʩʷ ʠʣʥʥʬ ʹʩ ʣʣʥʷʮʤ ʸʥʦʠʡ ʭʩʩʥʰʩʹ ʩʣʩ ʬʲ ʺʰʩʩʴʥʠʮʹ ʺʩʨʰʢʤ ʤʶʥʡʷʤ ʯʩʡʬ ʤʸʷʡʤ
.ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʡ ʭʤʬʹ ʤʴʥʶʮʤ ʭʥʷʩʮʤ ʩʴ ʬʲ ʭʤʬʹ ʩʴʩʶʴʱʥ ʳʱʥʰ ʳʥʶʩʸ ʺʥʲʶʮʠʡ
ʬʡʷʬʥ ʺʥʩʺʥʠ 16569 ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʤʬʫʺʠʠʬʮʯʴʥʠʡʳʶʸʬʨʥʹʴʯʺʩʰʯʩʴʥʬʧʬ
ʳʶʸʤʺʠʭʩʥʥʹʮʸʹʠʫʭʩʤʦʮʭʩʩʥʰʩʹʤʭʥʩʷʺʠʥʫʥʺʡʯʴʥʶʠʥʤʹʲʣʩʮʤʭʥʮʩʱʷʮʺʠ
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ʬʫʭʩʥʥʹʮʥʩʬʠʹʱʥʧʩʩʳʶʸʠʥʤʹ CRSʤʰʥʫʮʤ ʩʲʣʮʱʰʸʴʸʳʶʸʬʭʣʠʥʺʥʠʡʠʶʮʰʹ
ʯʥʥʩʫʮ ,ʤʸʷʡʤʸʥʦʠʬʹʳʥʶʩʸʭʩʲʶʡʮʭʩʸʷʧʮʤʬʫʡʭʩʷʣʡʰʤʬʹʭʩʴʶʸʤʺʠʭʩʰʲʣʮʤ
ʬʹ ʤʷʩʣʡʡʩʣ ʭʩʸʷʮʤ ʡʥʸʡʹ ʪʫ ʩʣʫ ʣʲ ʩʨʰʢʤ ʥʰʥʥʩʢ ʬʬʢʡ ʪʸʲ ʡʸ ʲʣʩʮ ʬʩʫʮ ʠʥʤʹ
ʠʰʣʤ ʪʩʩʺʹʮ ʤʩʬʠʹ ʺʩʨʰʢʤ ʤʶʥʡʷʤ ʩʤʮ ʲʥʡʷʬ ʩʣʫ ʤʸʷʡʤ ʸʥʦʠ ʬʹ HVS1 ʲʨʷʮʤ
ʺʥʸʴʱʡ ʭʩʰʥʺʰ ʩʱʩʱʡ ʬʹ ʤʤʥʡʢ ʺʥʰʩʮʦ ʺʮʩʩʷ ʪʫ ʪʸʥʶʬ ʷʣʡʰʤ ʬʹ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
ʥʰʠ ʭʤʡ ʥʠʶʮʰʹ HVS1 ʬʹ ʭʩʴʶʸʤʥ ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʮ ʺʥʮʩʢʣ ʭʩʬʩʫʮʤ ʺʩʲʥʶʷʮʤ
ʭʩʷʣʡʰʤʬʶʠʺʥʬʡʷʺʮʹʺʥʠʶʥʺʤʺʠʺʥʥʹʤʬʺʰʮʬʲʤʦʫʭʩʰʥʺʰʱʩʱʡʡʹʥʮʩʹʭʩʹʥʲ
ʳʥʶʩʸʡʩʣʯʩʠʭʩʸʷʮʤʡʸʤʡʺʠʦʭʲʣʧʩʤʬʠʭʩʴʶʸʥʠʶʮʰʺʥʩʱʥʬʫʥʠʣʥʲʥʬʩʠʡʸʸʡʬʥ
ʷʣʡʰʤ ʪʩʩʺʹʮ ʤʩʬʠʹ ʺʩʨʰʢʤ ʤʶʥʡʷʤ ʬʲ ʺʨʬʧʥʮ ʤʡʥʹʺ ʬʡʷʬ ʺʰʮ ʬʲ ʥʣʡʬ HVS1
ʤʶʥʡʷʤ ʺʠ ʸʹʠʬ ʺʰʮ ʬʲ ʣʣʥʷʮʤ ʸʥʦʠʤ ʬʹ ʳʱʥʰ ʸʥʸʩʡ ʲʶʡʬ ʪʸʥʶ ʹʩ ʤʬʠ ʭʩʸʷʮʡʥ
ʤʮʩʢʣʤ ʭʠ HVS1 ʪʮʱ ʬʲ ʷʸ ʺʲʣʬ ʸʹʴʠ ʩʠ K ʴʥʸʢʥʬʴʤ ʬʹ ʤʸʷʮʡ ʬʹʮʬ ʺʩʨʰʢʤ
ʭʩʠʶʮʰ HVS1ʬʹʭʩʮʥʣʭʩʴʶʸʹʯʥʥʩʫʮ ,ʭʩʦʰʫʹʠʬʺʥʩʰʩʩʴʥʠʤʺʥʶʥʡʷʤʮ ʺʧʠʬʺʫʩʩʹ
ʬʹ ʯʥʩʴʠ ʷʸʥ . ʢ ʸʥʩʠ ʤʤʥʡʢ ʺʥʧʩʫʹʡ ʭʩʣʥʤʩ ʠʬʡ ʳʠʥ ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʨʰʢ ʺʥʶʥʡʷ ʩʺʹʡ
-ʺʺʡ ʸʡʥʣʮ ʭʠ ʺʥʤʦʬ ʥʸʹʴʠʩ ʣʣʥʷʮʤ ʸʥʦʠʡ ʹʠʸʮ ʭʩʲʥʣʩ ʭʩʮʥʷʩʮʡ ʺʥʮʩʥʱʮ ʺʥʩʺʥʠ
ʯʩʡ ʤʮʠʺʤ ʺʮʩʩʷ ʭʠ ʭʢ ʷʥʣʡʬ ʩʥʶʸ ʣʩʮʺ ʤʸʷʮ ʬʫʡ ʭʩʦʰʫʹʠʡ ʤʩʥʶʮʤ K ʤʶʥʡʷʤ
ʬʹ ʣʣʥʷʮʤ ʸʥʦʠʡ ʭʩʩʥʴʶʤ ʭʩʩʥʰʩʹʤ ʬʥʮ ʬʠ ,ʤʸʷʡʤ ʸʥʦʠʡ ʥʤʥʦʹ ʭʩʩʨʰʢʤ ʭʩʩʥʰʩʹʤ
.ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʤʬʹʥʫʸʥʠʠʥʬʮʺʠʳʶʸʬʥʠʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ
ʺʥʸʥʮʠ ʯʫʬʥ ʷʩʥʣʮʥ ʸʣʥʱʮ ʯʴʥʠʡ ʺʠʦ ʺʥʲʶʡʮ ʺʥʩʨʰʢ ʺʥʷʩʣʡ ʺʥʲʶʡʮʹ ʺʥʣʡʲʮʤ ʡʥʸ
ʥʰʫʺʩʩ ʬʬʫ ʪʸʣʡ ʩʰʣʩʥ ʡʫʸʥʮ ʩʺʣʡʲʮ ʪʩʬʤʺʡ ʸʡʥʣʮʹ ʯʥʥʩʫʮ ʪʠ ʺʥʡʥʨ ʺʥʠʶʥʺ ʷʴʱʬ
ʺʥʴʩʣʲ ʺʮʩʩʷ ʯʫ ʬʲ ʩʨʰʢʤ ʳʶʸʤ ʬʹ ʤʩʥʢʹ ʤʠʩʸʷ ʥʠ ʺʥʰʧʡʮ ʺʴʬʧʤ ʬʹ ʭʩʸʷʮ
ʺʠʦ ʲʶʡʬ ʥʠ ʤʦ ʧʨʹʡ ʯʥʩʱʩʰ ʺʥʬʲʡ ʺʥʰʩʮʠ ʺʥʣʡʲʮʡ ʤʦʩʬʰʠʤ ʲʥʶʩʡʬ ʺʩʺʥʲʮʹʮ
ʭʩʩʷ ʤʬʠ ʺʥʸʡʧʬ ʡʥʸʬ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ ʠʰʣ ʩʴʶʸ ʧʥʺʩʰʡ ʺʥʧʮʺʮʤ ʺʥʩʸʧʱʮ ʺʥʸʡʧʡ
ʯʫʥʮʫʺʥʮʩʢʣʩʴʬʠʭʲʤʣʥʡʲʪʸʥʶʬʡʨʩʤʧʷʥʴʮʯʫʬʥʡʹʧʥʮʮʥʩʨʥʡʥʸʩʺʣʡʲʮʬʥʬʱʮ
ʥʬʩʠ ʺʰʡʤʥ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ ʬʹ ʺʡʫʸʥʮʤ ʤʩʢʥʬʠʰʢʤ ʭʲ ʯʥʩʱʩʰ ʹʩ ʤʬʠʫ ʺʥʸʡʧʬ
ʠʰʣʤ ʬʹ ʠʬʮ ʳʥʶʩʸ ʬʹ ʭʩʸʶʥʮ ʺʥʲʩʶʮ ʭʢ ʤʬʠ ʺʥʸʡʧ ʷʥʣʡʬ ʹʩ ʭʩʩʨʰʢ ʭʩʩʥʰʩʹ
ʭʩʰʥʺʰʱʩʱʡʬʥʮʬʠʥʺʠʥʥʹʤʥʺʩʲʣʮʤʰʩʧʡʮʸʺʥʩʡʺʩʺʥʫʩʠʤʤʷʩʣʡʤʥʦʹʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
ʺʴʱʥʰʤʷʩʣʡʫʤʸʡʧʡʸʢʠʰʹʭʩʩʷ
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ʭʢʣʮʤ
ʲʥʣʩʠʶʥʮʮʭʩʹʰʠʬʹʺʥʮʩʢʣʮʡʫʸʥʮʳʥʶʩʸʤʺʥʠʶʥʺʺʠʭʩʥʥʹʮʥʬʥʮʹʩʲʣʮʤʭʢʣʮʤ
ʠʥʤ ʭʤʬʹ ʺʥʺʡʱʤʥ ʭʩʡʱʤ ʺʲʡʸʠ ʬʫ ʠʶʥʮʹ ʭʩʸʢʥʡ ʭʩʹʰʠ ʷʸ ʩʲʣʮ ʭʢʣʮʬ ʭʩʱʩʥʢʮ
ʤʴʥʷʺʥʦʹʪʸʲʡʤʰʹ 100-ʫʩʰʴʬʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʬʹʡʶʮʺʰʥʮʺʭʩʬʡʷʮʤʦʫʯʴʥʠʡʤʤʦ
ʬʹʺʥʬʥʣʢʤʺʥʩʴʸʢʥʮʣʤʺʥʸʥʮʺʤʩʰʴʬʥʤʫʥʮʰʺʩʱʧʩʯʩʩʣʲʤʺʩʩʤʺʩʹʥʰʠʤʺʥʣʩʩʰʤʤʡʹ
ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʺʥʧʩʫʹ ʺʰʩʧʡʬ ʺʩʱʧʩ ʡʥʨ ʸʥʷʮ ʭʩʹʮʹʮ ʤʬʠ ʭʩʮʢʣʮ 20-ʤ ʤʠʮʤ
ʬʹ ʭʩʴʶʸ ʲʢʸʫ ʺʥʬʩʫʮ ʺʥʠʶʥʺ ʺʠʥʥʹʤʬ ʱʩʱʡʫ ʺʥʹʮʹʮʤ ʺʥʮʩʢʣ ʩʸʢʠʮ ʭʩʰʧʡʰʤ
 ʴʥʸʴ ʬʹ ʥʺʣʡʲʮʡ ʥʴʱʠʰʹ ,ʭʩʦʰʫʹʠ 623 ʭʫʥʺʮ ,ʬʠʸʹʩʮ ʭʩʣʥʤʩ 2000 ʬʹ HVSI
ʤʸʥʠʫʬʹʭʩʹʰʠʬʹʯʥʫʩʺʤʧʸʦʮʤʥʤʴʥʸʩʠʺʥʩʱʥʬʫʥʠʬʹʺʥʮʩʢʣʳʬʠ 20-ʫʥʩʷʶʸʥʷʱ
ʠʬʭʩʰʡʥʮʭʩʮʲʨʮʭʩʸʷʧʮʺʥʠʮʡʺʥʸʴʱʡʥʮʱʸʥʴʹʺʥʠʶʥʺʪʥʺʮʥʴʱʠʰʹʭʩʣʥʤʩʭʰʩʠ
ʭʥʠʬʩʰʡʫʭʮʶʲʺʠʭʩʤʦʮʹʤʬʠʫʥʠʩʠʣʥʠʬʠʶʥʮʩʬʲʡʭʩʮʢʣʰʹʺʥʸʹʴʠʬʥʱʴʬʯʺʩʰ
ʪʩʬʤʺʪʫʬʳʱʥʰʡʬʥʧʮʭʩʸʷʥʧʩʣʩʬʲʥʮʱʸʥʴʹʭʩʸʢʠʮʡʥʬʬʫʰʭʺʥʣʤʩʳʠʬʲʥʤʹʬʫ
ʩʣʥʤʩʠʶʥʮʮʭʩʹʰʠʬʹʸʢʠʮʬʤʱʩʰʫʬʩʠʣʥʠʩʡʤʺʩʰʸʣʥʮʤʤʴʥʷʺʡʤʲʩʮʨʤʥʺʥʬʬʥʡʺʤʤ
ʣʥʠʮ ʭʩʬʥʣʢ ʭʩʩʸʧʱʮ ʭʩʸʢʠʮ ʭʩʮʩʩʷ ʭʩʩʲʣʮʤ ʭʩʸʢʠʮʬ ʳʱʥʰʡ .ʪʫʬ ʭʩʲʣʥʮ ʭʰʩʠʹ
ʠʬʬ ʤʹʩʢ ʭʤʩʬʠ ʯʩʠ ʪʠ ʭʩʦʰʫʹʠ ʬʹ ʺʥʮʩʢʣ ʩʴʬʠ ʭʫʥʺʮʥ ʺʥʮʩʢʣ ʩʰʥʩʬʩʮ ʭʩʬʩʫʮʤ
ʯʥʥʩʫʮ ʥʬʬʤ ʭʩʸʢʠʮʡ ʺʩʺʥʤʮ ʤʩʲʡ ʺʮʩʩʷ ʭʢʥ ʤʷʩʣʡʤ ʺʠ ʺʲʶʡʮʹ ʤʸʡʧʬ ʭʥʬʹʺ
ʸʥʡʲʭʬʩʹʹʥʮʶʲʷʣʡʰʤʬʹʩʮʶʲʩʥʤʩʦʬʲʱʱʥʡʮʥʩʡʩʨʷʩʩʡʥʱʠʥʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʬʪʥʩʹʤʹ
ʸʡʣʬʤʧʮʥʮʸʷʥʧʩʣʩʬʲʺʩʡʩʨʷʩʩʡʥʠʲʡʷʰʠʬʥʺʩʨʰʢʤʤʷʩʣʡʤ
ʭʢʣʮʤʬʣʥʢʺʥʲʮʹʮ –ʤʷʩʨʱʩʨʨʱ
ʬʹ ʭʺʥʤʮ ʬʲ ʣʥʮʬʬʥ ʯʩʩʴʠʬ ʯʺʩʰ ʪʫ ʸʺʥʩ ʡʧʸʰ ʤʠʥʥʹʤʤ ʲʶʡʮ ʥʬʥʮ ʭʢʣʮʤʹ ʬʫʫ
ʤʤʥʡʢʺʥʸʩʣʺʡʭʩʠʶʮʰʹʭʩʧʩʫʹʤʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʺʥʧʴʭʩʧʩʫʹʤʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ
ʭʢʣʮʤʸʹʠʫʭʢʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʩʱʧʩʤʭʸʥʲʩʹʬʲʥʸʮʹʩʹʩʥʴʶʥʺʷʣʡʰʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʡʸʷʡ
ʤʫʥʮʰ ʣʥʠʮ ʺʥʧʩʫʹʡ ʭʤʹ ʤʬʠʫ ʥʠ ʭʩʸʩʣʰ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤ ʺʠʦ ʺʮʥʲʬ ʺʩʱʧʩ ʯʨʷ
ʭʢ ʸʺʥʩʡʧʸʰ ʭʢʣʮʡ ʸʺʥʩ ʬʥʣʢ ʭʢʣʮʡ ʸʺʥʩ ʡʧʸʰ ʩʥʨʩʡ ʩʣʩʬ ʥʠʥʡʩʹ ʩʥʴʶ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ
ʯʺʩʰʸʺʥʩʯʨʷʤʭʢʣʮʡʭʩʬʢʺʮʥʩʤʠʬʹʭʩʩʣʥʧʩʩʭʩʴʩʨʥʬʴʤ ʬʹʸʺʥʩʡʸʸʴʱʮʭʩʬʢʺʮ
ʤʩʦʥʸʢ ʦʰʫʹʠ ʺʥʬʩʤʷʡ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʸʥʲʩʹ ʬʹ ʭʩʴʸʥʶʮʤ ʭʩʴʸʢʡ ʪʫʬ ʤʮʢʥʣ ʺʥʠʸʬ
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ʬʹ ʸʺʥʩ ʡʧʸ ʯʥʥʢʮ ʬʩʫʮ ʸʺʥʩ ʬʥʣʢʤ ʭʩʦʰʫʹʠʤ ʬʹ ʭʢʣʮʤ  ʥ- ʣ ʭʩʸʥʩʠ ʯ ʢʩʩʡʸʦʠʥ
ʤʩʦʥʸʢʺʥʣʲʬʹʸʺʥʩʯʨʷʤʭʢʣʮʡʥʬʩʠʥʭʢʣʮʡʺʧʠʭʲʴʷʸʭʩʲʩʴʥʮʤʭʩʸʩʣʰʭʩʴʩʨʥʬʴʤ
.ʭʶʮʥʶʮʸʺʥʩʤʡʸʤʠʥʤʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤʸʴʱʮʦʷʥʥʷʤʥ
ʤʷʩʣʡʤʺʥʹʩʢʩʺʹ
ʬʹ ʠʶʥʮ ʺʷʩʣʡ ʪʸʥʶʬ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ ʬʹ ʩʨʰʢ ʯʥʩʴʠʡ ʹʥʮʩʹʬ ʺʥʹʩʢ ʩʺʹ ʺʥʮʩʩʷ
ʵʲʸʧʠʺʥʷʧʺʤʬʭʩʱʰʮʥʰʠʺʩʢʥʬʠʰʢʤʤʨʩʹʡʺʩʺʥʸʡʺʱʤʤʨʩʹʥʺʩʢʥʬʠʰʢʤʨʩʹʭʣʠ
ʠʰʣʤ ʬʹ ʩʨʰʢ ʯʥʩʴʠ ʭʩʲʶʡʮ ʸʮʥʬʫ ʷʣʡʰʤ ʭʣʠʤ ʬʹ ʤʷʩʨʰʢ ʺʥʲʶʮʠʡ ʤʧʴʹʮʤ
ʭʩʴʱʥʰ ʭʣʠ ʩʰʡ ʠʥʶʮʬ ʭʩʱʰʮʥ ʭʩʩʨʰʢʤ ʭʩʩʥʰʩʹʤ ʺʠ ʭʩʤʦʮ ʷʣʡʰʡ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ
ʠʥʤʭʤʮʩʮʲʥʣʩʭʠʸʸʡʬʭʩʱʰʮʥʰʠʪʹʮʤʡʩʤʮʩʠʩʨʰʢʳʰʲʥʺʥʠʬʭʩʫʩʥʹʮʤʥʺʧʴʹʮʮ
ʭʩʠʶʥʮʥʰʠʸʹʠʫʭʩʩʺʧʴʹʮʤʥʩʸʹʷʬʲʥʷʣʡʰʤʺʥʤʦʬʲʷʩʱʤʬʪʫʥʩʣʥʤʩʤʩʤʥʠʩʣʥʤʩ
ʺʠ ʤʦʫ ʤʸʷʮʡ ʷʥʣʡʬ ʬʷ ʭʠ ʤʺʥʠ ʬʹ ʤʩʠʶʠʶ ʭʤ ʭʠ ʤʬʠʹʤ ʺʬʠʹʰʹ ʭʣʠ ʩʰʡ ʩʰʹ
ʤʸʥʮʠʺʴʺʥʹʮʤʭʠʤʸʹʠʫʴʩʨʥʬʴʤʥʺʥʠʺʠʹʩʭʤʩʰʹʬʭʠʸʸʡʬʥʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʤ
ʭʩʷʣʡʰʤʬʹʺʥʩʨʰʢʤʺʥʶʥʡʷʤʯʩʡʬʣʡʤʠʶʮʩʩʹʤʩʩʴʩʶʯʩʠ –ʭʩʸʥʴʱʺʥʸʥʣʤʷʥʧʸʺʥʩʤʬ
ʺʩʺʧʴʹʮ ʤʡʸʷ ʧʩʫʥʤʬ ʤʹʲʮʬ ʯʺʩʰ ʤʦ ʯʴʥʠʡ  ʣʧʠ ʬʣʡʤ ʠʶʮʩʩ ʸʺʥʩʡ ʢʩʸʧ ʤʸʷʮʡ
ʣʥʠʮ ʧʩʫʹ ʴʩʨʥʬʴʤ ʤʤʥʦʮ ʸʹʠʫ ʤʲʩʴʥʮ ʥʦ ʤʨʩʹʡ ʹʥʮʩʹʡ ʺʩʺʥʤʮ ʤʩʲʡ ʭʠʤ ʣʶʮ
ʤʩʤʩʭʩʹʰʠʩʰʹʬʹʭʩʥʱʮʩʥʫʩʱʭʩʩʷ ʭʩʣʥʤʩʠʬʡʭʢʥʭʩʣʥʤʩʡʭʢ ʺʩʬʬʫʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ
ʠʮʢʥʣʬ ʣʥʠʮʤʮʥʣʷʠʬʠʭʩʰʥʸʧʠʤʺʥʸʥʣʤʮʤʰʩʠʺʴʺʥʹʮʤʭʮʩʠʭʠʭʢʴʩʨʥʬʴʤʥʺʥʠ
ʩʰʹ ʷʣʡʰʹ 10% ʬʹ ʩʥʫʩʱ ʹʩ ʩʦʠ ʺʩʬʬʫʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ 10% ʠʩʤ ʴʩʨʥʬʴʤ ʺʥʧʩʫʹ ʭʠ
ʴʩʨʥʬʴʤʤ ʭʤʡʹ ʭʩʸʷʮʡ ʣʥʠʮ ʬʩʲʩ ʤʦ ʩʬʫ ʯʫ ʬʲ  ʴʩʨʥʬʴʤʤ ʥʺʥʠ ʬʹ ʠʹʰ ʭʢ ʤʩʤʩ
ʧʩʫʹʴʩʨʥʬʴʤʤʭʤʡʹʭʩʸʷʮʡʥʠʸʥʸʡʠʥʤʷʣʡʰʤʩʺʧʴʹʮʤʸʹʷʤʥʧʩʫʹʥʰʩʠʷʣʡʰʤ
ʬʹʠʬʮʳʥʶʩʸʲʶʡʬʯʺʩʰʯʴʥʣʩʠʶʥʩʭʩʸʷʮʡʩʣʥʤʩʠʶʥʮʮʭʩʹʰʠʡʸʷʡʵʥʴʰʫʸʫʥʮʪʠ
ʭʩʶʥʴʰʭʰʩʠʹʭʩʩʣʥʧʩʩʭʩʩʨʰʢʭʩʩʥʰʩʹʬʹʩʥʬʩʢʸʹʴʠʬʩʥʹʲʹʸʡʣʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʠʰʣʤ
ʭʩʷʣʡʰʤʯʩʡʭʺʮʠʺʤʺʠʥʺʩʬʬʫʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ
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ʺʩʺʥʸʡʺʱʤʤʤʦʩʬʰʠʤʺʥʠʶʥʺ
ʤʩʦʥʸʢʦʰʫʹʠʩʣʥʤʩʬʹʭʩʮʢʣʮʡʥʤʥʦʹ HVS1-ʤʩʴʶʸʬʫʺʠʭʩʩʨʱʩʨʨʱʭʩʲʶʮʠʡʥʰʧʡ
ʥʦʩʠʡʥʭʩʩʷʭʠʷʣʡʰʤʦʳʶʸʭʩʣʥʤʩʤʬʹʭʢʣʮʡʳʶʸʬʫʬʹʥʺʥʧʩʫʹʤʷʣʡʰʯ ʢʩʩʡʸʦʠʥ
 ʤʩʱʠ-ʥʸʩʠ ʡʸʲʮ  ʯʥʫʩʺʤ ʧʸʦʮʤʥ ʤʴʥʸʩʠ ʸʥʦʠʮ ʭʩʣʥʤʩ ʠʬʤ ʬʹ ʭʢʣʮʡ ʺʥʧʩʫʹ
ʩʣʥʤʩʠʥʤʤʦʳʶʸʬʲʡʭʣʠʹʺʥʸʡʺʱʤʤʩʤʮʡʹʧʬʯʺʩʰ Bayes ʱʩʩʠʡʺʧʱʥʰʺʥʲʶʮʠʡ
.ʭʩʥʱʮʲʸʥʠʮʬʹʥʮʥʩʷʬʺʥʸʩʡʱʤʺʣʩʮʬ 1-ʬ 0ʯʩʡʩʸʴʱʮʩʥʨʩʡʯʺʥʰ ʺʥʸʡʺʱʤʢʹʥʮʤ
.1 ʺʥʸʡʺʱʤ ʬʲʡ ʠʥʤ ʩʠʣʥ ʲʸʥʠʮʥ 0 ʺʥʸʡʺʱʤ ʬʲʡ ʠʥʤ ʩʸʹʴʠ ʩʺʬʡ ʲʸʥʠʮ ʸʹʠʫ
ʥʤʥʦʹ ʣʡʬʡ HVS1-ʤ ʳʶʸ ʩʴ ʬʲ  ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʬʫ ʭʩʸʠʥʺʮ ʤʨʮʬ ʭʩʴʸʥʶʮʤ ʭʩʴʸʢʡ
ʤʩʦʥʸʢʮ ʭʩʣʥʤʩ  ʭʩʷʣʡʰ 623  ʭʩʦʰʫʹʠ ʭʩʣʥʤʩ :ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʹʥʬʹʡ ʭʩʣʥʤʩʤ ʬʹ ʭʢʣʮʡ
ʴʩʨʥʬʴʤʤʺʥʧʩʫʹʺʠʢʶʩʮʤʣʥʮʲʤʤʡʥʢ ʭʩʷʣʡʰ 58 ʯ ʢʩʩʡʸʦʠʮʭʩʣʥʤʩʥ ʭʩʷʣʡʰ 74)
ʭʢʯʩʥʶʮʯʫʥ HVSI-ʤʳʶʸʭʲʣʧʩʴʩʨʥʬʴʤʤʭʹʸʠʥʺʮʤʮʶʲʤʣʥʮʲʤʬʲʥʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ
ʺʥʤʥʡʢʺʥʣʥʮʲ ʸʴʱʮ ʹʩ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰʹ ʥʮʫ ʺʷʣʡʰʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡʥʺʥʧʩʫʹ ʩʸʴʱʮ ʯʴʥʠʡ
ʭʢ ʯʤʬ ʪʥʮʱʡʥ ʺʷʣʡʰʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ ʣʥʠʮ ʭʩʧʩʫʹʤ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʺʠ ʺʥʢʶʩʩʮʹ ʣʥʠʮ
ʭʢʣʮʡ ʺʧʠ ʭʲʴ ʥʠʶʮʰʹ ʣʥʠʮ ʭʩʸʩʣʰ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤ ʺʥʢʶʩʩʮʤ ʺʥʫʥʮʰ ʣʥʠʮ ʺʥʣʥʮʲ
ʺʧʱʥʰʩʴʬʲʩʺʥʸʡʺʱʤʤʪʸʲʤʺʠʢʶʩʩʮʤʦʥʷʭʥʣʠʥʷʨʨʸʥʹʮʺʥʣʥʮʲʤʬʲʮ ʷʣʡʰʤ
ʪʩʥʹʮ ʤʩʤʩ ʠʥʤʹ ʥʤʹʬʫ ʭʣʠʡ ʤʦ ʴʩʨʥʬʴʤ ʥʰʩʤʩʦ ʭʠʹ ʺʥʸʡʺʱʤʤ ʤʮ ʸʮʥʬʫ ʱʩʩʠʡ
ʺʧʠʬʤʥʥʹʭʥʣʠʤʥʷʤʸʹʠʫ ʭʩʦʷʥʥʷʤʩʦʥʸʢʭʩʦʰʫʹʠ ʺʷʣʡʰʤʭʩʣʥʤʩʤʺʩʩʱʥʬʫʥʠʬ
ʪʸʲʤʺʠʭʩʰʩʩʶʮʤʭʩʩʫʰʠʭʩʥʥʷʹʩʭʥʣʠʤʥʷʤʬʲʮʥʺʧʺʮʣʸʥʩʥʪʬʥʤʥ 100%ʸʮʥʬʫ
ʸʹʠʫʹ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰ ʷʣʡʰʤ ʭʢʣʮʤ ʯʺʰʩʤʡ ʱʩʩʠʡʤ ʺʥʸʡʺʱʤ ʬʹ ʩʬʮʩʱʷʮʤʥ ʩʬʮʩʰʩʮʤ
ʺʡʧʸʰ ʠʩʤ ʤʠʩʢʹʤ ʺʩʩʨʱʥ ʱʩʩʠʡʤ ʺʥʸʡʺʱʤ ʪʸʲ ʩʡʢʬ ʺʥʠʣʥ ʺʥʧʴ ʹʩ – ʯʨʷ ʭʢʣʮʤ
ʸʺʥʩʤʡʸʤʤʰʨʷʠʩʤʺʩʸʹʴʠʤʤʩʩʨʱʤʭʤʡʹʭʩʧʩʫʹʤʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤʺʮʥʲʬʸʺʥʩʤʡʸʤ
ʪʮʱʬʲʱʱʥʡʮʯʠʫʠʡʥʮʹʩʨʱʩʨʨʱʤʧʥʺʩʰʤʹʠʩʤʹʢʣʤʺʠʤʩʬʲʭʩʹʬʡʥʹʧʹʤʣʥʷʰ
ʳʶʸʤʬʠʭʩʴʩʨʥʬʴʤʡʺʥʡʸʪʫʮʭʩʲʴʹʥʮʤʭʩʡʥʹʧʭʩʴʩʨʥʬʴʤʭʰʹʩʣʡʬʡ HVS1ʩʴʶʸ
ʬʩʣʡʤʬʸʹʴʠʮʥʰʩʠʹʸʡʣʥʦʬʥʦʺʥʡʥʸʷʪʠʺʥʰʥʹʺʥʩʨʰʢʺʥʶʥʡʷʡʩʥʶʮʥʤʹʬʫ HVS1
ʸʡʥʣʮʹʺʥʸʮʬʺʩʬʮʩʱʷʮʤʰʩʠʱʩʩʠʡʤʺʥʸʡʺʱʤʪʫʬʹʡʥʣʡʬʡ HVS1ʪʮʱʬʲʯʤʩʰʩʡ
ʺʥʮʩʩʷ ʺʥʸʧʠ ʭʩʬʩʮʡ ʭʩʦʰʫʹʠʤ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡ ʣʥʠʮ ʺʥʧʩʫʹʥ ʺʥʩʣʥʧʩʩ ʺʥʩʨʰʢ ʺʥʶʥʡʷʡ
,ʣʣʥʷʮʤʸʥʦʠʡʭʩʩʨʰʢʭʩʩʥʰʩʹʬʹʤʰʥʹʵʡʷʮʩʣʩʬʲʺʥʰʩʩʴʥʠʮʤʺʥʰʥʹʺʥʩʨʰʢʺʥʶʥʡʷ
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ʤʬʠʭʩʸʷʮʡ .ʥʺʥʲʶʮʠʡʯʤʩʰʩʡʬʩʣʡʤʬʯʺʩʰʠʬʥʤʤʦʯʤʬʹ HVS1-ʤ ʳʶʸʺʠʦʺʥʸʮʬʪʠ
ʯʴʥʠʡ ʲʥʡʷʬ ʺʰʮ ʬʲ ʣʣʥʷʮʤ ʸʥʦʠʡ ʺʥʮʩʥʱʮ ʺʥʩʶʨʥʮ ʬʹ ʺʴʱʥʰ ʤʷʩʣʡ ʲʶʡʬ ʵʬʮʥʮ
K1a9 and ʠʮʢʥʣʬʺʩʬʮʩʱʷʮʱʩʩʠʡʺʥʸʡʺʱʤʬʠʩʡʩʹʤʮʺʩʨʰʢʤʤʶʥʡʷʤʺʠʨʬʧʥʮ
4ʪʥʺʮ 2) ʥʦ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ ʣʥʠʮ ʺʥʧʩʫʹʥ ʭʩʦʰʫʹʠʬ ʺʥʩʣʥʧʩʩʤ ʺʥʩʨʰʢ ʺʥʶʥʡʷ ʭʤ K2a2
ʤʰʩʠʭʤʬʹ HVS1ʤ ʳʶʸ ʬʲʺʥʫʮʺʱʤʬʡʠ ʭʩʦʰʫʹʠʬʶʠ ʸʺʥʩʡʭʩʧʩʫʹʤʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ
ʬʹ HVSI-ʤ ʭʢ ʪʠ ,16311 16224 ʠʥʤ ʩʬʬʫ K ʸʥʡʲ HVSI-ʤ ʬʹ ʳʶʸʤ .ʺʷʴʱʮ
ʳʶʸʬʹʩ K1a9-ʡ ʸʡʥʣʮʹʲʥʡʷʬʺʰʮʬʲʯʫʬʥ .16311 16224ʠʥʤ K1a9 and K2a2
ʥʹʲʭʩʸʷʧʮʤʬʫʠʬʥ 16524ʤʣʮʲʡʩʥʰʩʹʹʩʭʠʷʥʣʡʬʥ HVS1ʬʹʲʶʮʠʤʸʥʦʠʺʠʭʢ
ʩʥʰʩʹʤ ʺʠ ʷʥʣʡʬ ʹʩ K2a2 ʭʩʦʰʫʹʠʬ ʩʣʥʧʩʩʤ ʴʩʨʥʬʴʤʡ ʸʡʥʣʮ ʭʠ ʲʥʡʷʬ ʺʰʮ ʬʲʥ .ʯʫ
-ʤ ʩʫʸʲʡ ʳʸʢʡ ʤʬʩʴʰʤ ʺʠ ʸʩʡʱʮ ʤʦ ʯʩʩʰʲ .11348 ʤʣʮʲʡ ʥʠ 9254 ʤʣʮʲʡ ʣʣʥʷʮʤ
ʬʲ ʲʥʡʷʬ ʯʺʩʰ ʠʬʹ ʤʣʡʥʲʤʮ ʺʲʡʥʰʤ K-224 311-ʥ K-093 224 311 ʬʹ BAYES
ʯʩʧʡʤʬʭʩʲʣʥʩʥʰʩʩʤʥʬʩʠHVS1-ʤʪʩʩʹʤʶʥʡʷ-ʺʺʥʦʩʠʬʩʠʣʥʯʴʥʠʡʥʣʡʬʡ HVSIʪʮʱ
ʤʮʥʣʡ ,ʨʬʧʥʮ 100%-ʬʵʴʥʷʤʩʤ BAYES-ʤHVSIʺʥʲʶʮʠʡʩʦʰʫʹʠ K-ʬʩʬʬʫ Kʯʩʡ
ʭʺʥʠʶʮʩʤ ʺʷʩʣʡ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʠʦ ʺʥʹʲʬʮ ʤʲʩʰʮ ʯʩʠ .N1b and K1a1b1a ʬʹ ʺʥʣʥʮʲʬ
ʣʣʥʷʮʤʸʥʦʠʡʭʩʮʩʠʺʮʤʭʩʩʥʰʩʹʤʬʹ
ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡʭʩʩʹʠʸʭʩʴʩʨʥʬʴʤ
ʯʴʥʠʡ ʯʠʫ ʭʩʠʡʥʮʤ ʺʥʷʣʡʰʤ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡ ʭʩʨʬʥʡʤ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʩʡʢʬ ʨʸʥʴʮ ʲʣʩʮ ʯʬʤʬ
ʺʴʸʥʶʮʤʤʬʡʨʡʭʩʰʩʥʶʮʥʭʩʮʩʩʷʭʩʴʱʥʰʭʩʩʣʥʧʩʩʭʩʴʩʨʥʬʴʤʢʶʩʩʮ

59% ʬʹ ʺʥʸʩʣʺʡ ʣʥʠʮ ʤʧʩʫʹ ʺʩʨʰʢ ʤʶʥʡʷ ʯ ʢʩʩʡʸʦʠ ʩʣʥʤʩ .1
16069 16126 :HVS1 ʳʶʸ ʭʲ J2b1ʠʩʤ ʤʬ ʺʩʣʥʧʩʩʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ
. ʥʠ 15453ʥʠ 10223 ʤʣʮʲʡʣʣʥʷʮʤʩʥʰʩʹʤʺʠʷʥʣʡʬʯʺʩʰ16193
11914

58% ʬʹ ʺʥʸʩʣʺʡ ʣʥʠʮ ʤʧʩʫʹ ʺʩʨʰʢ ʤʶʥʡʷ ʤʩʢʸʥʠʩʢ ʩʣʥʤʩ .2
16067

:HVS1 ʳʶʸ ʭʲ HV1a1a1 ʠʩʤ ʤʬ ʺʩʣʥʧʩʩʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ
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ʳʱʥʰʡʥ ʤʷʣʡʰ 16355 ʤʣʮʲʥ ʥʩʣ ʪʥʸʠ ʳʥʶʩʸʤʹ ʠʣʥʥʬ ʹʩ 16355
.4257ʤʣʮʲʡʩʨʰʢʤʩʥʰʩʹʤʺʠʷʥʣʡʬʩʥʶʸ
19% ʬʹ ʺʥʸʩʣʺʡ ʣʥʠʮ ʤʧʩʫʹ ʺʩʨʰʢ ʤʶʥʡʷ ʦʰʫʹʠ ʩʣʥʤʩ .3
16223 :HVS1 ʳʶʸ ʭʲ K1a1b1a  ʠʩʤ ʤʬ ʺʩʣʥʧʩʩʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ
16224 16234 16311 or 16224 16234 16311

ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ 7%ʬʹʺʥʸʩʣʺʡʣʥʠʮʤʧʩʫʹʺʩʨʰʢʤʶʥʡʷʦʰʫʹʠʩʣʥʤʩ .4
16224 16311 or 16093 16224 :HVS1ʳʶʸʭʲ , K1a9ʠʩʤʤʬʺʩʣʥʧʩʩʥ

ʯʺʩʰ ʳʱʥʰʡ ʭʩʩʷ 16524 ʤʣʮʲʡ ʩʥʰʩʹʤ ʩʫ ʠʣʥʥʬ ʤʡʥʧ ʯʠʫ 16311
.497ʤʣʮʲʡʩʥʰʩʹʤ ʬʹʥʮʥʩʷʠʣʥʥʬ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ 4%ʬʹʺʥʸʩʣʺʡʣʥʠʮʤʧʩʫʹʺʩʨʰʢʤʶʥʡʷʦʰʫʹʠʩʣʥʤʩ .5
ʥʰʩʠʹʳʶʸʥʤʦ 16224 16311 :HVS1ʳʶʸʭʲ ,K2a2ʠʩʤʤʬʺʩʣʥʧʩʩʥ
ʤʣʮʲʡ ʥʠ 9254 ʤʣʮʲʡ ʣʣʥʷʮʤ ʩʥʰʩʹʤ ʺʠ ʷʥʣʡʬ ʤʡʥʧʥ ʥʩʣ ʩʣʥʧʩʩ
. 11348
10% ʬʹ ʺʥʸʩʣʺʡ ʣʥʠʮ ʤʧʩʫʹ ʺʩʨʰʢ ʤʶʥʡʷ ʦʰʫʹʠ ʩʣʥʤʩ .6
16145 16176A :HVS1ʳʶʸʭʲ , N1b2ʠʩʤʤʬʺʩʣʥʧʩʩʥʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤʮ

.16223 16390 16519
ʩʨʱʩʨʨʱʤʯʧʡʮʤʬʹʺʥʲʮʹʮʤ
ʺʥʧʩʫʹ ʩʴ ʬʲ ʺʥʶʥʡʷ ʲʡʸʠʬ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʺʠ ʷʬʧʬ ʤʹʲʮʬ ʯʺʩʰ ʸʡʣ ʬʹ ʥʮʥʫʩʱʡ
ʺʥʸʡʺʱʤʤʬʹʯʷʺʤʺʩʩʨʱʬʹʩʬʮʩʰʩʮʤʪʸʲʤʩʴʬʲʥʭʩʣʥʤʩʠʬʥʭʩʣʥʤʩʡʸʷʡʴʩʨʥʬʴʤʤ
ʩʣʥʤʩʬʪʩʥʹʮʫʥʺʥʸʡʺʱʤʬʲʤʣʩʲʮʤʱʩʩʠʡʺʧʱʥʰʩʴʬʺʡʹʥʧʮʤʴʩʨʥʬʴʤʬʹ

ʣʡʬʡʭʩʣʥʤʩʡʭʩʧʩʫʹʥʭʩʩʣʥʧʩʩʭʩʴʩʨʥʬʴʤ .ʠ
ʭʩʣʥʤʩʬʭʩʩʣʥʧʩʩʪʠʭʩʸʩʣʰʭʩʴʩʨʥʬʴʤ .ʡ
ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʤʬʫʡʭʩʸʩʣʰʭʩʴʩʨʥʬʴʤ .ʢ
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ʭʩʣʥʤʩʡʸʷʡʭʩʸʩʣʰʥʭʩʣʥʤʩʠʬʡʸʷʡʭʩʧʩʫʹʤʭʩʴʩʨʥʬʴʤ .ʣ
ʲʡʸʠ ʺʥʮʩʩʷ ʩʦʠ ʺʥʩʺʫʬʤ ʺʥʩʢʥʱʡ ʩʨʰʢ ʲʣʩʮʡ ʹʥʮʩʹʬ ʭʥʷʮ ʹʩʹ ʨʬʧʥʩ ʭʠ ʤʩʤʥ
ʴʩʨʥʬʴʤʬʹʺʥʫʩʩʺʹʤʬʳʱʤʩʫʸʲʺʠʺʩʺʫʬʤʤʡʩʹʧʺʰʩʧʡʮʲʥʡʷʬʹʩʥʤʬʠʺʥʩʸʥʢʨʷ
ʥʩʬʲʮʹ ʳʸʤʺʠʲʡʷʩʹʱʩʩʠʡʤʺʥʸʡʺʱʤ ʬʹʩʷʴʥʠʤʥʷʤʸʡʥʲʯʫʩʤʸʮʥʬʫʤʩʸʥʢʨʷʬʫʬ
ʬʫ ʤʦʫ ʯʴʥʠʡ ʤʲʩʡʷʬ ʺʷʴʱʮ ʠʩʤ ʩʥʤʩʦʬ ʺʥʸʡʺʱʤʤ ʬʹ ʯʷʺʤ ʺʩʩʨʱ ʬʹ ʯʥʺʧʺʤ ʳʸʤ
ʤʮʥʺʮʩʥʱʮʤʩʸʥʢʨʷʬʭʩʫʩʩʹʭʤʹʲʥʡʷʬʤʩʤʩʯʺʩʰʸʡʥʣʮʤʧʥʥʨʡʭʩʠʶʮʰʤʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ
ʥʩʤʩʤʬʲʮʬʹʤʮʩʹʸʡʥʸʠʥʺʹʭʩʴʩʨʥʬʴʤʹʧʩʰʤʬʸʩʡʱʥʦʤʣʡʥʲʬʹʺʩʺʫʬʤʤʤʺʥʲʮʹʮ
ʺʲʩʡʷʬʹʤʦʯʩʩʰʲ .ʩʣʥʤʩʠʶʥʮʮʣʥʠʮʤʤʥʡʢʺʥʠʣʥʥʡʭʤʹʸʮʥʬʫ ʠʤʩʸʥʢʨʷʬʭʩʫʩʥʹʮ
ʺʩʺʫʬʤʤ ʤʹʩʢʡ ʸʺʥʩ ʩʥʬʺʥ ʭʩʩʲʣʮʤ ʭʩʬʥʷʩʹʬ ʵʥʧʮʹ ʥʤʹʮ ʤʹʲʮʬ ʠʥʤ ʳʱʤ ʩʫʸʲ
ʤʩʤʩʹʯʫʺʩʩʥʥʰʫʣʥʲʩʴʩʨʥʬʴʤʬʫʸʥʡʲʭʩʫʸʲʤʸʺʥʩʬʥʣʢʭʢʣʮʭʲʩʫʧʩʰʤʬʹʩ ʠʹʥʰʬ
ʠʶʮʮʯʫʺʩʩʠʬʹʸʥʫʦʬʹʩʺʸʧʠʤʩʸʥʢʨʷʡʭʩʥʱʮʴʩʨʥʬʴʤʬʩʬʫʤʬʸʹʴʠʩʹʲʣʩʮʷʩʴʱʮ
ʭʩʸʥʩʢ ʬʹ ʠʶʠʶʡ ʸʡʥʣʮʥ ʯʫʺʩʩʹ ʯʥʥʩʫʮ ʺʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮ ʺʩʨʰʢ ʤʷʩʣʡʮ ʤʬʩʬʹ ʸʹʴʠʩʹ
ʥʸʥʷʮʺʠʲʥʡʷʬʺʸʹʴʠʮʤʰʩʠʭʩʮʢʣʮʡʴʩʨʥʬʴʤʬʹʣʥʠʮʤʫʥʮʰʺʥʧʩʫʹʭʩʡʸʭʩʸʷʮʡ
.ʩʣʥʤʩʫʷʦʧʥʮʹʩʮʬʹʥʺʥʣʤʩʺʠʬʥʬʹʬʤʬʥʫʩʤʰʩʠʭʢʤʷʩʣʡʤʹʯʩʩʶʬʸʺʥʩʮʪʫʬʳʱʥʰ
ʩʫʤʸʫʤʤʪʥʺʮʺʩʺʥʸʡʺʱʤʤʤʨʩʹʡʯʠʫʤʹʲʰʹʹʥʮʩʹʤ ʯʥʸʺʩʺʠʯʩʩʶʬʩʥʠʸʤʦʸʹʷʤʡ
ʱʰʫʩʤʬ ʠʬ ʸʹʴʠʮ ʸʡʣʤʹ ʪʫʡ ʤʬʠʫ ʯʫʠ ʭʤ ʭʩʣʥʤʩʫ ʭʥʩʤ ʭʩʷʦʧʥʮʹ ʭʩʡʸʤ ʤʬʠ
ʤʺʩʩʤʠʩʤʭʠʥʤʮʥʣʷʤʭʠʤʬʹ ʤʠʶʥʮʬʥ ʤʺʥʤʦʬʲʢʥʰʡʺʥʸʩʺʴʩʺʬʡʺʥʩʢʥʬʠʰʢʺʥʬʠʹʬ
. .ʺʸʥʩʢʥʠʤʩʩʣʥʤʩ
ʭʥʫʩʱʬ
ʺʥʤʦʯʣʡʥʠʬʥʬʩʡʥʤʹʭʩʹʷʺʥʠʬʺʥʸʡʲʬʠʸʹʩʭʲ ʬʹʭʩʡʧʸʰʭʩʷʬʧʺʩʰʸʣʥʮʤʤʴʥʷʺʡ
ʺʥʲʶʮʠʡ ʭʠʶʥʮ ʺʠ ʧʩʫʥʤʬ ʭʩʬʢʥʱʮ ʭʰʩʠ ʭʩʣʥʤʩ ʭʩʡʸ ʭʩʸʷʮʡʥ ʬʬʫʤʥ ʨʸʴʤ ʺʮʸʡ
ʤʫʬʤʬ ʺʨʬʧʥʮ ʤʮʠʺʤʡ ʭʩʠʶʠʶʬ ʭʠʤʮ ʹʸʥʮ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ ʭʩʩʮʹʸ ʭʩʫʮʱʮ
ʲʩʩʱʬʤʩʥʹʲʥʦ ʺʩʢʥʬʥʩʡʤʲʴʥʺʭʠʤʠʶʥʮʩʴʬʲʺʲʡʷʰʭʣʠʬʹʺʩʣʥʤʩʤʥʺʥʤʦʹʺʲʡʥʷʤ
ʭʩʠʹʥʰ  ʺʥʮʩʥʱʮ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡ ʭʩʣʥʤʩʤʮ ʬʥʣʢ ʸʥʲʩʹ ʩʫ ʠʶʮʰ ʤʩʲʡʤ ʬʹ ʭʩʥʱʮ ʯʥʸʺʴʡ
ʯʫʬʲʺʥʩʲʣʮʺʥʨʩʹʡʩʥʤʩʦʬʭʩʰʺʩʰʸʹʠʭʩʩʣʥʧʩʩʭʩʩʨʰʢʭʩʰʩʩʴʠʮʬʲʡʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʠʰʣ
ʯʥʩʴʠʺʥʲʶʮʠʡʭʣʠʬʹʩʤʮʩʠʤʥʠʶʥʮʺʠʤʤʥʡʢʺʥʸʩʡʱʡʲʥʡʷʬʯʺʩʰʭʩʮʩʥʱʮʭʩʸʷʮʡ
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ʠʥʤ ʥʺʥʠʹ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʴʩʨʥʬʴʤʤ ʺʥʧʩʫʹ ʪʮʱ ʬʲʥ ʥʬʹ ʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤ ʠʰʣʤ ʬʹ ʩʨʰʢ
ʩʣʩʬʲʤʦʩʲʣʮʩʬʫʡʸʩʤʦʹʥʮʩʹʬʠʸʹʩʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡʸʷʡʨʸʴʡʥʭʬʥʲʤʺʥʩʱʥʬʫʥʠʡʠʹʥʰ
ʺʩʤʮʩʠʤʺʬʹʥʹʤʣʶʮʭʠʶʥʮʺʠʧʩʫʥʤʬʭʩʹʷʺʮʤʬʲʬʷʤʬʥʸʦʲʬʺʥʩʤʬʩʥʹʲʭʩʧʮʥʮ
ʺʬʡʥʷʮʥʤʧʩʫʹʠʩʤʸʥʩʢʬʹʤʲʴʥʺʥʩʢʥʬʥʩʡʢʹʥʮʤʰʰʩʠʺʥʣʤʩʹʸʥʫʦʬʹʩʺʠʦʭʲʣʧʩ
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ʩʫʸʲʥ ʭʢʣʮʡ ʭʸʥʲʩʹ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʤ ʹʥʬʹʡ ʭʩʴʩʨʥʬʴʤʤ ʬʹ ʤʠʬʮ ʤʮʩʹʸ  ʠ ʤʬʡʨ
Bayesʺʧʱʥʰʩʴʬʲʺʥʸʡʺʱʤʤ
ASHKENAZIM, n=623

Minimal
confidence
Haplotype (Hg+HVS1)
N1b-145 176 223

interval (>90%)

Percentage
8.83%

Bayes
1.000

K-223 224 234 311
K-224 234 311

9.79%
7.22%

0.998
0.997

0.993
0.989

HV1-067 183 189
U7-291 304 318

3.05%
1.28%

1.000
0.996

0.988
0.948

H-172 192
J1-069 093 126 261 274 355

1.28%
0.96%

0.996
1.000

0.948
0.946

H-080 183 189 356 360
M1-129 183 189 223 249 289 311 359

0.80%
0.80%

1.000
1.000

0.931
0.931

preHV1-126 362
HV*-CRS

2.09%
1.12%

0.981
0.987

0.929
0.908

H-114 344
H-213 216

0.64%
0.64%

1.000
1.000

0.907
0.907

I-129 223 264 270 311 319 362
J1*-069 126 261 274 355

0.64%
0.64%

1.000
1.000

0.907
0.907

0.997
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M-111 223 235 362
U1b-104 111 249 327

0.64%
0.64%

1.000
1.000

0.907
0.907

U5b1-093 183 189 270
L2a1-189 192 223 278 294 309

0.80%
1.61%

0.994
0.967

0.903
0.881

T2-093 126 294 296 324
H-222 299

0.64%
0.48%

0.992
1.000

0.871
0.864

J1*-069 093 126 189 311
K1-093 223 224 234 311

0.48%
0.48%

1.000
1.000

0.864
0.864

U8b-182 183 189 234 284 304 311 324
J1*-069 126 145 172 261

0.48%
1.61%

1.000
0.958

0.864
0.862

J1*-069 092 126 261
K-093 224 311

1.77%
5.62%

0.936
0.885

0.826
0.813

T2-126 129 294 296 304
preHV1-126 179 362

0.48%
0.32%

0.980
1.000

0.775
0.774

U5a1-192 256 265 270
H-104

0.32%
0.32%

1.000
1.000

0.774
0.774

J1*-069 126 193
U3a-343

0.32%
0.32%

1.000
1.000

0.774
0.774

H-248
W-223 291 292

0.96%
0.48%

0.932
0.970

0.756
0.741

J1*-069 126 235 311
HV-067 355

0.32%
0.48%

0.985
0.951

0.702
0.686

T2d-126 153 294
H-291 311

0.96%
0.32%

0.893
0.970

0.681
0.649

U5a1-168 192 256 270
H-167 274 304

0.32%
0.48%

0.955
0.914

0.607
0.603

H-311 362
V1-153 298

0.48%
1.28%

0.906
0.795

0.586
0.572

H-126 261
A-111 223 290 299 319 362

0.32%
0.16%

0.941
1.000

0.571
0.548

H-114 126
H-167 304 311

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

H-184 265
H-218 328 362

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

H-291 294
HV*-184 355 357

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

HV1-067 182 183 189
HV1-067 183 189 215

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

I-093 129 223
J1*-069 092 126 213 261

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

J1*-069 093 126 223 261 274 355

0.16%

1.000

0.548
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J1*-069 126 145 184 222 224 261 274
J1*-069 126 256 263

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

J2b-069 126 193 265
K1-093 223 224 234 311 355

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

K1-147 224 234 311
K1-182 183 189 224 256 311

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

K1-183 189 223 224 234 311
K1-189 223 224 234 311

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

K1-214 223 224 234 311
K1-216 223 224 234 311

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

K1-223 224 234 263 311
K1-224 234 293 311

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

K1-224 234 311 390
M*-129 223 230 233 304 344

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

M1-051? 129 183 189 223 249 289 311 359
N1b-145 176 188 223

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

N1b-145 176 223 368
N1c-145 223 265

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

N2a-153 223 319 357
N9a-129 223 257 261

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

preHV*-220 292 342
preHV1-126 288 362

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

preHV1-126 304 362
preHV2-217 234 336

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

T1-126 163 189 194 195 243 294 320
T2-051 126 146 294 304

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

T2-114 126 153 192 291 294
T2-126 224 294

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

T2-126 294 295
U5b-189 256 270 304

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

U6a1-051 172 183 189 219 278 311 360
U6a1-172 183 189 219 278 291

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

V-114 173
V-153 298 325

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

V-218 239 298
X2-183 189 223 248 278 311

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

X2-183 189 223 278 357
X2b-108 189 223 278

0.16%
0.16%

1.000
1.000

0.548
0.548

U5b-189 270
K-224 311

0.16%
3.85%

1.000
0.666

0.548
0.527

K2-224 260 311

0.16%

0.970

0.454
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K2-224 261 311
T2-126 241 294 304

0.16%
0.16%

0.970
0.970

0.454
0.454

V-173
U*-129 362

0.16%
0.16%

0.970
0.970

0.454
0.454

H-129
preV*-298

1.28%
0.32%

0.664
0.854

0.423
0.417

HV*-264
H-246 362

0.16%
0.16%

0.941
0.941

0.395
0.395

J1*-069 126 145 261 344
U5b-183 189 270 304

0.16%
0.16%

0.941
0.941

0.395
0.395

H-114
X2-183 189 223 248 278

0.32%
0.32%

0.821
0.821

0.376
0.376

J2b-069 126 193 362
K1-168 224 311

0.16%
0.16%

0.914
0.914

0.353
0.353

K2-192 224 311
H-265

0.16%
0.16%

0.914
0.914

0.353
0.353

T2-126 192 294 296
H-188

0.16%
0.32%

0.914
0.781

0.353
0.333

H2b-189 356
T2-093 126 294 296 304

0.64%
0.16%

0.660
0.889

0.331
0.320

H-183 189
H-CRS

0.16%
7.54%

0.889
0.397

0.320
0.311

J1*-069 126 261
K1-224 256 311

0.48%
0.16%

0.676
0.865

0.305
0.293

U4-265 356 362
H-193

0.16%
0.16%

0.865
0.842

0.293
0.272

T1-126 163 294
W-223 292

0.16%
0.80%

0.842
0.541

0.272
0.266

U5a1-192 256 270 311
I-129 223 311

0.32%
0.16%

0.688
0.781

0.256
0.224

H-362
U6a*-172 219 278

0.96%
0.16%

0.452
0.762

0.223
0.212

T1-126 163 186 189 294
U2e-051 129 183 189 362

0.96%
0.32%

0.435
0.598

0.212
0.200

T2-126 294 296 324
J2b-069 126 193 278

0.16%
0.32%

0.728
0.562

0.192
0.180

J1a-069 126 145 222 261
T2-126 292 294 296

0.16%
0.16%

0.696
0.696

0.175
0.175

H-189 304
X2b-182 183 189 223 278

0.16%
0.16%

0.696
0.696

0.175
0.175

X2d-183 189 223 278

0.16%

0.696

0.175
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HV*-184
H-145

0.16%
0.16%

0.653
0.653

0.155
0.155

H-189 356 362
T2-126 189 294 296

0.32%
0.16%

0.508
0.628

0.155
0.145

U6a-172 183 189 219 278
H-304

0.16%
0.80%

0.593
0.313

0.131
0.131

K-224 311
H-299

0.80%
0.16%

0.293
0.543

0.121
0.114

X2b-183 189 223 278
T2-126 294 296 304

0.32%
0.48%

0.403
0.246

0.112
0.077

U4-356
V-298

0.32%
0.48%

0.248
0.168

0.062
0.050

T2-126 294 296
HV*-311

0.16%
0.16%

0.226
0.222

0.038
0.037

H-311
J1*-069 126

0.16%
0.16%

0.091
0.057

0.014
0.009

Azerbaijan, n=58

Minimal
confidence
interval
Haplotype (Hg+HVS1)
J2b-069 126 193

Percentage
58.62%

Bayes
0.998

(>90%)
0.950

U7-126 148 309 318
I-129 223 294

5.17%
5.17%

1.000
0.999

0.864
0.814

T2-126 148 294 296
T2-126 294 295

3.45%
3.45%

1.000
1.000

0.774
0.774

U3b-343
T2-126 292 294 362

3.45%
1.72%

1.000
0.997

0.774
0.454

X1-182 183 189 223 233 266 274 278
J1a-069 126 145 222

1.72%
1.72%

0.997
0.983

0.454
0.272

H-148 256 319
H-080 189 356

1.72%
1.72%

0.980
0.905

0.253
0.093

H-CRS
K2-224 311

10.34%
1.72%

0.474
0.471

0.031
0.012

Georgia, n=74

Minimal
confidence
Haplotype (Hg+HVS1)

Percentage

Bayes

interval
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(>90%)
HV-067 355

56.76%

1.000

0.987

T2-126 153 182 183 189 294 296 327
U1a-182 183 189 249

2.70%
2.70%

1.000
0.998

0.774
0.702

T2-126 153 294 296
HV*-069

5.41%
4.05%

0.987
0.990

0.632
0.621

F1-182 183 189 232 249 304 311
H-169 320

1.35%
1.35%

1.000
1.000

0.548
0.548

HV1-067 183 189
HV1-067 189 355

1.35%
1.35%

1.000
1.000

0.548
0.548

I-129 162(DEL) 223
J1*-069 093 126 145 235 261 362

1.35%
1.35%

1.000
1.000

0.548
0.548

J1*-069 126 172 193 274
N1b-145 176 223

1.35%
1.35%

1.000
1.000

0.548
0.548

T2-126 294 295 327
U1a-129 183 189 224 249 288

1.35%
1.35%

1.000
1.000

0.548
0.548

H-300
HV*-CRS

1.35%
1.35%

1.000
0.989

0.548
0.353

H-145
J2b-069 126 193

2.70%
2.70%

0.969
0.956

0.343
0.280

H-114
H-192

1.35%
1.35%

0.951
0.915

0.175
0.120

H-304
K2-224 311

1.35%
1.35%

0.435
0.411

0.013
0.012

H-CRS

1.35%

0.105

0.002
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F172

ʯʺʩʰ ʭʠ ʤʬʠʹʤ ʱʩʱʡʡ ʺʣʮʥʲʤ ʺʩʨʮʺʮʤ ʡʥʹʩʧʤ ʪʸʣ ʺʠ ʤʸʶʷʡ ʸʩʡʱʰ ʤʦ ʧʴʱʰʡ
ʷʤʡʥʮʯʮʩʱʫʳʠʥʠʡʥʸʫʺʩʨʰʢʤʤʷʩʣʡʤʺʥʠʶʥʺʬʱʧʩʩʺʤʬ
ʤʷʩʨʱʩʨʨʱʤʭʥʧʺʮʱʩʩʡʷʥʧʠʥʤʤʬʠʫʭʩʸʷʮʡʹʮʺʹʤʬʢʥʤʰʥʡʹʩʨʮʺʮʤʯʥʸʷʩʲʤ
ʩʥʫʩʱʤ ʤʮ ʸʸʡʬ ʭʩʰʩʩʰʥʲʮ ʥʰʠ ʥʰʬʹ ʤʸʷʮʡ ʥʺʬʲʴʤ ʺʮʢʣʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʷʥʧʤ ʺʠ ʢʩʶʰ
ʠʩʤ ʱʩʩʡ ʷʥʧ ʬʹ ʺʩʱʩʱʡʤ ʤʰʡʥʺʤ ʺʩʨʰʢʤ ʤʷʩʣʡʤ ʺʠʶʥʺ ʪʮʱ ʬʲ ʩʣʥʤʩ ʠʥʤ ʷʣʡʰʤʹ
,ʩʣʥʤʩʠʥʤʭʣʠʤʹʩʥʫʩʱʤʬʲ ʺʩʸʥʩʸʴʠ ʤʮʩʣʷʮʤʧʰʤʠʬʬʥʦʺʥʸʡʺʱʤʲʥʡʷʬʯʺʩʰʠʬʹ
ʯʨʷ ʠʥʤ ʭʬʥʲʡ ʭʩʣʥʤʩʤ ʦʥʧʠʹ ʯʥʥʩʫʮ ʺʠʦ ʺʩʨʰʢʤ ʤʷʩʣʡʤ ʬʲ ʺʥʫʮʺʱʤ ʠʬʬ ʸʮʥʬʫ
ʤʬʥʣʢ ʭʩʣʥʤʩ ʬʶʠ ʷʣʡʰʤ ʴʩʨʥʬʴʤʤ ʺʥʧʩʫʹ  ʭʠ ʥʬʩʴʠ ʯʫʬʥ 500-ʬ 1-ʮ ʺʥʧʴ ʣʥʠʮ
ʠʥʤ ʴʩʨʥʬʴʤʤ ʥʬʶʠ ʠʶʮʰʹ ʭʣʠʹ ʸʺʥʩ ʸʡʺʱʮ ʯʩʩʣʲ ʭʩʩʥʢ ʬʶʠ ʸʹʠʮ 100 ʩʴ ʬʹʮʬ
ʩʣʥʤʩʠʥʤʹʸʹʠʮʤʸʷʮʡʠʶʮʰʠʥʤʭʬʶʠʹʭʩʣʣʥʡʤ ʭʩʩʥʢʤʮ
ʭʩʰʥʺʰʤʮʫʹʸʥʣʷʥʧʤʺʩʬʮʸʥʴ

¨«°¢¥¤¢±¯³±³ª ¢¢°©²³¢±¢±³±³ª 
 ³ª©³¢±¯§±£§ª¥«¥²§¥³¢¡©°¢§¢¥³¢³¥
Prob(Jewish)³¨§ª©
¢¢  °©² « ¨³©¢ ¯§© ¢¡¥² ³±³ª 
°©¦¢±¦¢¢¦¢ °¥©²±° §¢¢¥«°¢¥¤¢±¯³±³ª
¦²¦¢§¢¢°¦¢±° §¢¥§¥¯§©¢¡¥¦§§¤¥¯
¢¡¥ ¥² ¦¢©¤² ¦¢¢ ³ ¢¤² ¥²§¥ ¦¢¢ ³§ °©
³ ¨§ª© ¥ ±° K1a1b1a ©§¢ª² ±³¢ ¢¤²
Prob(DNA|Jewish)
¢¢ ©¢ °©² « ¨³©¢ ¯§© ¢¡¥² ³±³ª 
°© ¦¢± ¦¢¢ ¦¢ °¥© ² ±° § ¢¢ ¥« °¢¥ ¤¢±¯  ³±³ª
¦² ¦¢§¢¢° ¦¢±° § ¢¥ ¢¤ ¢©© ¯§© ¢¡¥ ¦§ §¤ ¥¯
¢¤ ¨¢¢¯© ¥ ±° ¦¢ ¥¯ ¯§©² ³ ¢¤² ¦¢ ¢¥ °©
¡«¢§ °«  ³© °¢ ³§± ¨¢¢« «¢ ©©¢ ³¢³¢§ ³ ¢¤²
³§£±¯¥°±¨¤¯§¥©  £²§± »¦¢¢¦¢²©
Prob(DNA|Non-Jewish)³¨§ª©²¢ 
ʠʥʤ ʴʩʨʥʬʴʤʤ ʥʬʶʠ ʠʶʮʰʹ ʷʣʡʰʹ ʺʥʸʡʺʱʤʤʹ ʺʱʸʥʢ ʱʩʩʡ ʺʧʱʥʰ ʥʬʠ ʭʩʰʥʺʰ ʯʺʰʩʤʡ
ʠʩʤ ʩʣʥʤʩ

ʸʬʷʯʺʰ ʴʥʸʴʡʸʤʥ ʩʮʸʫʩʹʸʣʲʥʩʱʡʯʫʥʤʤʦʧʴʱʰ 14
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ʴʩʨʥʬʴʤʤʥ ʤʩʱʥʸʮ ʥʠʶʥʮʹ ʭʣʠʹ ʤʫʸʲʤ ʬʡʷʬ ʩʣʫ ʭʩʠʡʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʺʠ ʤʧʱʥʰʡ ʡʩʶʰ
ʯʴʥʠʡʢʶʩʩʮʹ 1.5%ʧʷʩʰʺʩʸʥʩʸʴʠʤʧʰʤʸʥʺʡʩʣʥʤʩʠʥʤʥʬʶʠʠʶʮʰ K1a1b1aʥʰʥʮʩʱʹ
ʩʰʴʬ ʺʥʶʲʥʮʤ ʺʩʸʡʮ ʭʩʩʨʰʥʥʬʸ ʭʩʷʬʧʡ ʥʠ  ʺʥʶʲʥʮʤ ʺʩʸʡʡ ʭʩʣʥʤʩʤ ʦʥʧʠ ʺʠ ʩʰʸʮʹ
ʺʥʧʩʫʹʹʤʧʰʤʡ 2%-ʬʡʥʸʷʳʠʩʬʥʠʸʺʥʩ ʤʥʡʢʦʥʧʠʤʬʲʥʴʡ ʤʩʩʰʹʤʭʬʥʲʤʺʮʧʬʮ
ʤʬʲʹ ʩʴʫ 0.2% ʠʩʤ ʤʩʱʥʸʡ ʭʩʩʥʢ ʬʶʠʥ 20% ʠʩʤ ʤʩʱʥʸʡ ʭʩʣʥʤʩ ʬʶʠ ʴʩʨʥʬʴʤʤ
ʥʬʶʠ ʠʶʮʰʹ ʷʣʡʰʹ 50% ʬʲʮ ʨʸʴʡʥ 60%-ʫ ʬʹ ʺʥʸʡʺʱʤ ʬʡʷʰ ʭʩʩʥʱʩʰʤʮ
.ʩʣʥʤʩʠʥʤʴʩʨʥʬʴʤʤ
ʩʴʥʱʤʩʥʫʩʱʤ1.5%-ʮ ʸʺʥʩʤʤʥʡʢʩʣʥʤʩʠʥʤʷʣʡʰʤʹʺʩʸʥʩʸʴʠʤʺʥʸʡʺʱʤʤʭʠʹʯʡʥʮʫ
ʬʥʣʢ ʷʬʧʡ ʭʩʩʷʹ ʩʴʫ 50%-ʬ ʤʡʥʸʷ ʺʩʸʥʩʸʴʠʤ ʺʥʸʡʺʱʤʤ ʭʠ ʨʸʴʡ ʤʮʠʺʤʡ ʬʣʢʩ
.99%-ʮʤʬʲʮʬʤʩʤʺʺʩʴʥʱʤʺʥʸʡʺʱʤʤ ʺʥʩʠʸʤʺʢʶʤʩʸʧʠʺʥʣʤʩʤʩʸʥʸʩʡʮ
ʺʥʴʱʥʰʺʥʩʠʸʺʥʮʩʩʷʸʹʠʫʣʧʥʩʮʡʥʭʩʡʸʭʩʸʷʮʡʹʭʩʲʩʶʮʥʰʠʥʬʠʭʩʡʥʹʩʧʱʩʱʡʬʲ
ʡʥʸʯʩʣʮʺʩʬʠʩʸʣʰʥʫʥʨʩʮʤʤʷʩʣʡʤʺʥʠʶʥʺʬʲʪʮʺʱʤʬʤʩʤʩ ʯʺʩʰʺʥʣʤʩʬ
ʪʩʸʶ ʪʫ ʭʹʬ ʭʬʥʠ ʷʤʡʥʮ ʯʮʩʱʫ ʭʢ ʤʡʹʮʺʹʤʬ ʤʩʤʩʯʺʩʰ ʭʩʢʩʸʧ ʭʩʸʷʮʡʹ ʯʫʺʩʩ
ʯʫʺʩʩ ʦʠ ʭʢʥ  90%-ʮ ʤʬʲʮʬ  ʣʥʠʮ ʤʤʥʡʢ ʤʩʤʺ ʺʥʣʤʩʬ ʺʩʸʥʩʸʴʠʤ ʺʥʸʡʺʱʤʤʹ
ʭʩʩʰʥʰʩʡʭʩʰʮʩʱʳʥʸʩʶʫʷʸʠʬʠʷʤʡʥʮʯʮʩʱʫʪʫʬʱʧʩʩʺʤʬʤʩʤʩʯʺʩʰʠʬʤʫʬʤʬʹ
.ʤʫʣʲʥʹʲʰʹʭʩʸʷʧʮʤʬʲʺʥʫʮʺʱʤʡʷʥʩʣʸʱʥʧʬʭʩʮʸʥʢʩʰʹʭʩʮʩʩʷʹʸʩʲʤʬʹʩʭʥʩʱʬ
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