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1. HYRJE
Gjenetika është përkufizuar si shkenca e trashëgimisë dhe e ndryshueshmërisë së qenieve të
gjalla. Por, në kuptim më të ngushtë gjenetika mund të kuptohet edhe si shkenca që merret
më ndërtimin dhe funksionimin e gjeneve në të gjitha nivelet, nga ai molekular deri në
popullata. Kjo, sepse në fund të fundit në themel të çdo qenije të gjallë janë gjenet.

1.1.

Historiku gjenetikës

Pak shkenca kanë një fillim kaq të përcaktuar si gjenetika edhe pse interesi i njerëzve për
trashëgimine dhe ndryshueshmërinë vjen që nga kohet e lashta, shumë para së të vinte
civilizimi. Mirëpo, gjenetika si shkencë në krahasim me shkencat tjera humane është e re.
Historiku i saj fillon aty nga fundi shekullit XIX dhe vitet e para të shekullit XX. Por, për
herë të pare termi “gjenetikë” është përdorur nga W. Beatson në vitin 1905, në një letër që i
dërgoi një mikut të tij, ku ai shkruante: “Gjenetika është shkenca që studion trashëgiminë dhe
variacionin duke kërkuar të zbulojë ligjet që kontrollojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet në
individët që janë në raport më paraardhësit dhe pasardhësit”, përkufizim që është ende i
vlefshëm edhe pse është formuluar gati një shekull më parë.
Gregor Mendel ështe themeluesi i gjenetikës moderne. Mendeli zbuloi së pari parimet e
trashëgimit duke i analizuar varietet e ndryshme të bimëve (bizeles) dhe analizimin e modelit
të transmetimit të tipareve pasuese në brezat e ardhshme.

1.2.

Rëndësia gjenetikës

Gjenetika ka qenë dhe do të mbetet një nga nyjet kyçe e biologjisë dhe shkencave që lidhen
më të. Në 50 vitet, pas zbulimit të misterit të materialit trashëgues, të deshifrimit të kodit
gjenetik, gjenetika ka përjetuar një eksplozion të vërtet në drejtim të zgjerimit dhe të thellimit
të njohurive të dukurive që kjo mbulon dhe të disiplinave që lidhen me to. Nuk mund ta
merrte më mend murgu austriak Gregor Mendeli që më disa eksperimente të thjeshta, të
kryqëzimit më bizele, po hidhte themelet e një shkence të re, që është një nga mrekullitë e
shpikjeve të mahnitshme që ka mundur të bëjë mendja njerëzore. Rëndësia gjenetikës është
mjaft e madhe; kjo rëndësi vetëm sa vjen dhe rritet, gjë që ka quar në transformimin e botës
së gjallë, mbase edhe vetë njeriun. Gjenetika ka dhënë një kontribut të madh në përmirësimin
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e jetës së njeriut, aq sa mund të thuhet së shoqëria moderne varet nga gjenetika. Pastaj,
gjenetika është komponentë i domosdoshme dhe vendimtarë në studimin dhe praktikën
mjekësore. Kontribut tjetër shihet me anë të klinikave ose konsultimet gjenetike të cilat
ndihmojnë në lidhjet martesore të shëndosha, duke mënjanuar defektet e lindjeve në
pasardhës. Në farmaceutikë kontributi i gjenetikës është në përmirësimin e shtameve të
antibiotikëve të ndryshëm, përdorimin e teknikave të klonimit të gjeneve si dhe në tipizimin e
AND fingerprinting (shenjat e gishtrinjëve).1

1.3.

Ndarja gjenetikës
Gjenetika si disipline shkencore ndahet në gjenetikë klasike dhe në atë molekulare.

1.3.1. Gjenetika klasike
Gjenetika klasike studion mekanizmat e bartjes së faktorëve trashëgues nga prindërit
në pasardhës. Gregor Mendell (1822-1884) është fillestar i saj dhe duke iu falënderuar
eksperimenteve të tij në bizele, të cilat kanë zgjatur plotë tetë vjet (1856 -1864) janë vënë
bazat e saj.

1.3.2. Gjenetika molekulare
Gjenetika molekulare studion strukturën molekulare të gjeneve dhe funksionimin e
tyre në varësi nga kjo strukturë. Hulumtimi i funksionit të gjeneve në këtë rast përkufizohet
me përcaktimin e proceseve të krijimit të produkteve primare (d.m.th njërës prej acideve
nukleike) dhe në proceset e transmetimit të informimit gjenetik nëpërmjet këtyre produkteve
primare, në krijimin e strukturës përkatëse të molekulës së proteinave, e cila paraqet
rezultatin themelor të aktivitetit të secilit gjen.

1.3.3. Citogjenetika
Citogjenetika studion mekanizmat e ndryshueshmërisë dhe trashëgimitë e vetive gjatë
analizës së ndërtimit mikroskopik dhe funksionit të disa organeleve qelizore, veçanërisht me
hulumtimet intensive që bëhen në kromozome si bartës themelorë të faktorëve trashëgues.

Benjamin A. Pierce. 2005. Genetics “A Conceptual Approach” Second Edition. W. H. Freeman and Company,
New York. ISBN: 0-7167-8881-0.
1
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1.3.4. Gjenetika e zhvillimit
Ndryshe njihet edhe si gjenetika fiziologjike dhe kjo hulumton se në cilën mënyrë të
individët, pra pjesëtarë të disa llojeve, realizohet zhvillimi i vetive të caktuara, si vjen deri tek
ajo që pjesët e trupit më konstitucion gjenetik të njëjtë mund të kenë formë krejt të ndryshme
d.m.th si diferencohen gjatë zhvillimit.

1.3.5. Gjenetika Populacionit
Gjenetika e popullatave është degë që studion strukturën gjenetike të popullatave e të
specieve dhe mekanizmave që ndryshojnë këto struktura, d.m.th evoluimin në rrjedhën e
kohës. Duhet thënë se duke përdorur metodat klasike të hibridizimit për studimin e ligjeve
trashëguese bëhet e mundur të kuptohen dhe të bëhen parashikime të përpikta rreth përbërjes
gjenetike të individëve (F1, F2 rikryqëzimet, etj). Por këto metoda dhe kritere nuk mund të
shfrytëzohen për të njohur përbërjen gjenetike të një popullate të madhe (me një numër të
madhe individësh), në gjenerata të ndryshme e në rrjedhën e kohës, sepse modalitet i
riprodhimit, nder-kryqëzimit dhe i mundësisë tyre të mbijetesës rregullohen nga një numër i
madh faktorësh biologjike e mjedisore të cilët zakonisht nuk mund të parashikohen nga
kërkuesi. D.m.th edhe pse njihen mire mekanizmat si trashëgohen gjenet, kompleksiteti i
madh i situatave që ndeshen në natyre, sa u përket skemave të riprodhimit, pjellorisë së
individëve të ndryshëm dhe mbijetesës së tyre në kushte natyrore, e bëjnë të papraktikueshme
përshtatjen direkt të kritereve që përdoren në analizën mendeliane.2
Banka e gjeneve e një popullate paraqet kompleksin e të gjitha gjeneve në një
popullatë mendeliane, që përshkruhet në term te frekuencave alelike dhe gjenotipike. Ligji i
Hardy-Weinberg përshkruan frekuencat alelike dhe gjenotipike te nje popullate të madhe, ku
çiftëzimet ndodhin rastësisht, kur nuk është i pranishëm asnjë nga faktorët evolutiv dhe kur
këto kushte respektohen. Frekuencat alelike nuk ndryshojnë, dhe frekuencat gjenotipike
stabilizohen pas një breznie në përpjesëtimet (p në katrore, 2pq, 2 në katrore ku p dhe q janë
frekuencat alelike të popullatës). Modeli klasik i balancuar dhe i mutacioneve neutral janë
hipoteza që ndihmojnë për të shpjeguar ndryshueshmërinë gjenetike që ekziston në popullata
natyrale dhe të proceseve që janë përgjegjëse për variabilitetin e vrojtuar. Analiza
elektroforetike e proteinave tregoi së pjesa më e madhe e popullatave njerëzore, bimore dhe e

2

Beermann, W., and U. Clever. 1964. Chromosome puffs. Scientific American 210(4):50–58.
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kafshëve karakterizohet nga vlera të mëdha të ndryshueshmërisë gjenetike, duke treguar së
modeli klasik ishte i gabuar. Mbi të gjitha përpjekjet për të stabilizuar nëse pjesa më e madhe
e ndryshueshmërisë gjenetike mbahet nëpërmjet seleksionimit natyral (model i balancuar) ose
nga proceset neutrale të driftit gjenetik e të mutacionit (model i mutacioneve neutrale) nuk
kanë siguruar të japin një përgjigje të qarte. Mutacioni, drifti gjenetik, migrimi dhe
seleksionimi natyror janë forca që mund të modifikojnë frekuencat alelike të një popullate.
Mutacioni rikorent ndryshon frekuencat alelike e gjenotipike të një popullate;
përmasat relative të mutacionit të drejt dhe të kundërt, në mungese të forcave të tjera,
përcaktojnë frekuencat alelike te nje popullate. Drifti gjenetike, d.m.th ndryshimi i rastit në
frekuencat alelike, të ardhura nga përmasa të vogla të popullatës, përcakton humbjen e
ndryshueshmërisë gjenetike në një popullatë. Drifti gjenetik, d.m.th ndryshimi i rastit në
frekuencat alelike të ardhura nga përmasa të vogla të popullatës përcakton humbjen e
ndryshueshmërisë gjenetike në një popullatë, divergjencën gjenetike ndërmjet popullatave
dhe ndryshimin e frekuencës alelike brenda një popullate. Migrimi priret të pakësoj
divergjencën gjenetike midis popullatave dhe të rrisë madhësinë efektive te nje popullate.
Seleksionimi natyral është riprodhimi diferencial i gjenotipeve. Kontributi relativ riprodhues i
gjenotipeve matet nga përshtatshmëria. Efekti i seleksionimit natyral varet nga
përshtatshmëria e gjenotipeve, nga shkalla e dominances dhe nga frekuencat alelike në
popullate. Kryqëzimi jo i rastësishëm ndikon vetëm frekuencat gjenotipike të një popullate,
por jo në frekuencat alelike.
Një tip i veçante i kryqëzimit jo rastësor, inbridingu, qon në një rritje të
homozigocitetit. Rivendosja e heterozigocitetit karakterizohet nga një rritje e fuqisë jetësore
heterozisit, dukuri që shfrytëzohet në përmirësimin e njerëzve, bimëve dhe të kafshëve.
Teknikat e sotme të gjenetikes molekulare, duke përfshire analizën e polimorfizmit të
gjatësisë së fragmenteve të restrikcionit dhe të sekuencave të ARN dhe të ADN, premtojnë të
sqarojnë proceset evolutive. Është demonstruar së pjese të diferencuara te nje gjeni evoluojnë
më shpejtësi të ndryshme e të sakte, kane efekt të vogla në përshtatshmërinë, mesa duket
evoluojnë më shpejtësi më të madhe. Familja multigjenike zhvillohet nëpërmjet duplikimit të
përsëritur të gjeneve, e shoqëruar nga divergjenca gjenetike e sekuencave të tyre. Duket së
ADN mitokondriale zhvillohen më një shpejtësi më të madhe së sa ADN e gjeneve të
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bërthamës. Sekuencat e AND dhe ARN mund të përdoren për të detektuar ndryshimet
evolutive dhe korrelacionet evolucionare ndërmjet organizmave.3

1.3.6. Gjenetika kuantitative (sasiore)
Gjenetika sasiore është fusha e gjenetikës e cila studion trashëgiminë e tipareve të
vazhdueshme ose sasiore. Këta tipare në popullata paraqesin variacione të fenotipeve që e
përbejnë. Si rregull, tiparet e vazhdueshme janë rezultat i shprehjes së gjeneve të shumëfishtë
dhe ndikimit mjedisore. Për të përshkruar tiparet e vazhdueshme përdoren parametrat
statistikore, si mesatarja, variance dhe devijimi standard, korrelacioni dhe regresioni. Tiparet
poligjenike përcaktohen nga gjenet e lokalizuara në shume lokuse, ku secili prej tyre ndjek
principet e trashëgimisë mendeliane. Hipoteza multigjenike pranon së efektet e gjeneve janë
aditive dhe nuk kemi të bëjmë më asnjë ndërveprim gjenik ndërmjet lokuseve gjenike.
Lokuset nuk janë të lidhur dhe nuk ndikohen nga faktorët mjedisore. Heretabiliteti në
kuptimin e gjere është përpjesëtimi i variances fenotipike që rezulton nga variance gjenetike
aditive. Reagimi ndaj seleksionim është sasia e ndryshimeve që vërehen në një brezni, si
rezultat i seleksionimit. Kjo përgjigje varet nga heretabiliteti në kuptimin e ngushte dhe
seleksionimi diferencial.
Vërehen disa tipe seleksionimi, si;


Seleksionimi i drejtuar,



Seleksionimi stabilizues,



Seleksionimi destruktiv

Të gjithë këta veprojnë në mënyra të ndryshme në popullata. Gjenetika sasiore është baze për
përmirësimin e njerëzve, bimëve e të kafshëve dhe të proceseve evolutive të popullatave.4

1.3.7. Gjenetika ekologjike
Problem i rëndësishëm që shtrohet, është raporti ndërmjet trashëgimisë dhe mjedisit
d.m.th cili është kontributi relative i gjeneve dhe mjedisit në përcaktimin e një fenotipi . Pra
gjenetika e ambientit trajton shume përjashtime dhe aplikime të parimeve Mendeliane, të cilat
mund ti veçojmë si: dominance jo e plote, kodominanca, bashkëveprimi i gjeneve, alelet e
shumëfishtë, gjenet esenciale dhe letale, si dhe modifikimet në kuadrin e trashëgimisë
mjedisore .
3
4

Dunn, L. C. 1965. A Short History of Genetics. New York: McGraw - Hill.
Sturtevant, A. H. 1965. A History of Genetics. New York: Harper & Row.
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Ne dominance jot e plote fenotipi i një heterozigoti është i ndërmjetëm. Ndërsa
dominance e plote fenotipi dominant është i njëjte si të individet homozigot ashtu edhe të ata
heterozigot. Ne kodominance, heterozigoti shfaq fenotipin e të dy homozigoteve. Ne shume
raste gjenet joalelike nuk funksionojnë në mënyrë të pavarur në përcaktimin e
karakteristikave fenotipike, por ata bashkëveprojnë. Gjerësia e variacionit fenotipik si reagim
ndaj faktorëve mjedisore, quhet norme reaksioni.5

2.

TRASHËGIMIA E GJINISË
Trashëgimia e lidhur më gjininë (seksin)
Në një numër të madhe të veçorive, pasqyrimi i gjeneve te meshkujt ndryshon nga

pasqyrimi i gjeneve te femrat. Faktorët që e shkaktojnë këtë janë të ndryshëm, por ato mund
të kategorizohen në tri grupe: Lidhja gjinore (sex-linked), Kufizim gjinor (sex-limited), dhe
trashëgimi e ndikuar nga gjinia (sex-influenced inheritance). Te sisorët një qift i
kromozomeve përmban kromozomet e seksit apo kromozomet gjinore, atë X dhe Y, deri sa
femrat kanë qiftin kromozomik të përberë nga dy X, meshkujt kanë qiftin X dhe Y. Në këtë
rast femrat trashëgojnë kromozomin X nga secili prind i saj, individët meshkuj e trashëgojnë
kromozomin X nga nëna e tij (Dam) dhe kromozomin Y nga babai apo (Sire). Te shpendët
është formë plotësisht e kundërt më atë të sisorëve, te shpendët femrat në qiftin e kromozomit
të seksit posedojnë XY deri sa meshkujt kanë vetëm qiftin XX. Kromozomet X dhe Y edhe
pse janë pjesë e qiftit kromozomik, janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra.6Ata kanë nevojë
për regjionet e lidhura apo korresponduese të ADN’s në mes vete dhe gjenet prezente në këto
kromozome thuhet se janë të lidhura në mënyrë gjinore apo gjinia e lidhur. Për arsye se
meshkujt e sisorëve janë hemizigot (hemizygous) për gjenet të paraqitura në kromozomin X –
dhe në këtë rast meshkujt kanë vetëm një kopje të trashëgimisë së lidhur gjinore dhe kështu
ndryshon nga teoria tradicionale Mendeliane. Një shembull i lidhur më trashëgimin e lidhur
me gjininë është rasti i ngjyrës laramane te macet. Ngjyra laramane është përzierje ngjyrash
që në shumicën e rasteve paraqiten në njolla të caktuara, shpesh me ngjyrë portokall të
përzier, më ngjyrë të bardhë dhe zi, apo vija-vija me ngjyrë të hirit. Nëse macja përbëhet më
së shumti nga ngjyra e bardhe ajo konsiderohet si gëlqerore. Këto lloj larash janë shumë të
rralla te individët femra. Kjo është për arsye se lokusi për ngjyrën portokall është prezent në
kromozomin X. Femrat me dy kromozome X mund të kenë ose gjenotipe OO, Oo, apo oo. në
5

Watson, J. D., and F. C. Crick. 1953. Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic
acids. Nature 171:737–738.
6
Burdon R. M. 1999. Understanding Animal Breeding .Upper saddle River.Nj:Prentice Hall,inc
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lokusin e ngjyrës së portokalltë. Gjenotipet OO janë me ngjyrë të portokalltë, gjenotipet oo
kanë mundësi të jenë me ngjyra të ndryshme varësisht nga zbulimi i ngjyrës së lokusit
përkatës (pasi që aleli o nuk ka efekt afere në këtë rast), kurse gjenotipet Oo janë me ngjyre
laramane. Arsyet e paraqitjes së larave të tipi i gjenotipit Oo janë të lidhura me trashëgiminë
e determinimit të rastësishëm të kromozomit X, në këtë rast në qelizat e formuara më herët
gjatë zhvillimit embrional. Në disa qeliza embrionale, aftësia e kromozomit X e cila vjen nga
babai (aftësi paternale) është inaktive (apo jo aktive). Kështu që, të gjitha qelizat e vajzave të
tij do të kenë efektin paternal in-aktiv Xs.
Në qelizat tjera embrionale dhe nga prejardhja e tyre aftësia e kromozomit X e cila
trashëgohet nga nëna (efekti maternal) është in-aktive (apo jo aktive). Si rezultat i kësaj në
disa pjesë të larave aleli O është aktive dhe ngjyra e portokalltë është e përfaqësuar apo
paraqitur te individët, deri sa në disa pjesë aleli o është aktive dhe nuk ka paraqitje të ngjyrës
së portokalltë. Meshkujt kanë vetëm një kromozom X dhe për këtë posedojnë vetëm një alel
në lokusin e ngjyrës së portokalltë. Meshkujt me gjenotip O janë me ngjyrë të portokalltë,
derisa individët meshkuj më alel o janë me ngjyrë jo të portokalltë dhe kështu asnjë mashkull
në këtë rast nuk është laraman.7
Përmbledhja e këtij shembulli duket si vijon:

Tabela 1. Femrat dhe meshkujt.

2.1.

Trashëgimia e limituar nga gjinia (seksi)
Në trashëgimin e limituar nga gjinia, pasqyrimi fenotipor i veçorisë është i limituar te

një gjini apo (seks). Prodhimtaria e qumështit për shembull është e limituar te një gjinie e
vetme. Meshkujt nuk prodhojnë qumësht, edhe pse ata bartin më vete gjenet për prodhimin e
qumështit. Mendohet se veçorit e limituara nga gjinia janë në mënyrë hormonale të

7

McKusick,V.A. (1998) Mendelian Inheritance in Man. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders,
12th Edn. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD.
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kushtëzuara. Hormonet femërore e lejojnë zhvillimi e gjëndrave mamare dhe më këtë të
prodhimit të qumështit. Nëse gjenet në kromozomin e seksit nuk janë të përfshira fare, ato më
siguri kanë vetëm efekt indirekt përmes efektit të tyre hormonet e prodhimit.8

2.2.

Interpretim praktik lidhur me përcaktimin e gjinisë
Para se të vijmë deri te përfundimi i përcaktimit të gjinisë, duhet të kalohet nëpër disa

faza pra deri te formimi i embrionit në atë madhësi saqë të jenë të formuara dhe të
dallueshme organet e riprodhimit. Por atëherë do të jetë shumë vonë që të ndërhyhet në
përcaktimin e gjinisë. Nëse gjinia që do të na japë pula, delja apo gjedhi nuk është ajo që ne
kemi nevojë për të, atëherë investimet që kemi bërë janë pothuajse të kota sidomos në fermat
me numër të madh të krerëve.
Meqë shpendët, e veçanërisht pulat, mund të prodhojnë pasardhës deri 300 në vit,
kostoja e investimeve do të jetë më e vogël sepse embrioni zhvillohet jashtë trupit të nënës,
ndërsa të përtypësit e jopërtypësit, sidomos në gjedhtari në fermat qumështore ku disa ferma
e kalojnë numrin e krerëve mbi 1000, ku një gjedhe duhet pritur nëntë muaj deri të pjellja e
viçit, në dy muajt e fundit pothuajse e ndërprenë ose ne duhet ta ndërprejmë mjeljen, të
kalojmë në periudhën e tharjes, kërkesat e gjedhit me ushqim, kujdes higjienik, trajtimet janë
më të veçanta, dhe në fund të kemi viçin mashkull do të ishte në këto lloj ferma një investim
dhe mund i kotë dhe i kushtueshëm në aspektin ekonomik për atë fermë. Dhe nga këto ka
lindur ideja dhe iniciativa që të punohet në këtë drejtim që në te vendosim se çfarë gjinie na
duhet e jo të na imponohet. Është një thënie e famshme “Çka e mendon truri është e
realizueshme, por vetëm duhet punë”. Shkencëtarët, bioteknologët në vende të ndryshme të
botës janë duke punuar në këtë drejtim, që të intervenohet që në fazën e parë ku përcaktohet
gjinia, që ta bëjnë të realizueshme këtë ëndërr të fermerëve e cila do të jetë një e arritur e
madhe për bioteknologjinë. Në vijim do të shohim rrjedhën se si të vije deri te formimi i një
pasardhësi. Faza e parë është çiftëzimi apo kryqëzimi i dy individëve heterozigot apo me
inseminim artificial.
Me çiftëzim kuptojmë përzgjedhjen e dy individëve që domosdoshmërisht do të
mbarësohen. Materiali gjenetik i mashkullit i cili do të futet në organet reproduktive të femrës
përmban dy lloje të spermatozoideve, njëri më i gjatë, më i hollë dhe me bisht më të gjatë (X)

8

Hamosh,A., Scott,A.F., Amberger,J., Bocchini,C., Valle,D. And McKusick,V.A. (2002) Online Mendelian
Inheritance in Man (OMIM), a knowledgebase of human genes and genetic disorders. Nucleic Acids Res., 30,
52–55.
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i cili është përgjegjës për formimin e pasardhësit femër dhe tjetri më i shkurtër dhe më i
trashë (Y) i cili është përgjegjës për formimin e pasardhësit mashkull. Njëri prej tyre do të
futet në qelizën vezës e cila hapet në momentin e mbërritjes së spermatozoidit të parë dhe
mbyllet dhe varësisht se cili do të futet i pari do të jetë pasardhësi dhe më nuk mund të
ndryshohet gjinia. Mund të ndodhë të futen dy spermatozoid në të njëjtën kohë në dy vezore
dhe këtu të kemi dy bineq homozigot apo heterozigot.9

2.3.

KROMOZOMET
Janë komponenta më të rëndësishme të bërthamës dhe njëkohësisht organelet më të

ndërlikuara të sistemit të gjallë meqë janë bartës të materialit trashëgues. Numri i
kromozomeve te llojet e ndryshme është i ndryshëm, mirëpo secili lloj posedon numër të
caktuar të kromozomeve në qelizë si p.sh. njeriu ka 23-qifte të kromozomeve apo 46, gjedhi
30-qifte apo 60 kromozome. Çdo dy kromozome morfologjikisht të njejta përbëjnë qiftin dhe
quhen kromozome homologe. Këto kromozome homologe kanë origjinën njëra prej babës e
tjetra prej nënës. Derisa kromozome të qifteve janë homologe, kromozomet e një qifti mund
të jenë të ndryshme në mes veti te individët e një seksi të caktuar p.sh. një qift i seksit
mashkullor rrënjësisht dallohen (kromozomet X dhë Y), ose te gjinia femërore mund të jenë
të njejta (kromozomet XX). Kromozomet e tilla shënohen si kromozome seksuale (XY dhe
XX), ndërsa të gjitha kromozomet tjera shënohen si autozome p.sh. njeriu ka 23-qifte
kromozomesh prej të cilave 22-qifte janë autozome, ndërsa një qift i kromozomeve seksuale
(22 AA+XY) ose të femrat (22 AA+XX).
Për formimin e embrionit të dy gjinive, kontribuojnë me gjysmën e kromozomeve për
formimin e embrionit dhe varësisht se si bëhet kombinimi i kromozomeve do të përcaktohet
gjinia e pasardhësit pra X me Y apo X me X. Kromozomet te gjinia mashkullore ndryshojnë
jo vetëm nga pamja morfologjike, por edhe nga përmbajtja gjenetike. Kromozomi X në raport
me atë Y është më i madh, apo më i gjatë për 50% dhe ka potencial trashëgues më të madh
(përmban ADN-për 3-4 më shumë), dhe si rezultat është më dominues ndaj kromozomit Y
por në masë shumë të vogël. Kjo ndikon më shumë te aftësia e mbarësimit që të ketë
përqindje diçka më të madhe. Shpendari-Për dallim nga gjedhet, delet, dhitë e shumë
kafshëve të tjera të të cilat embrioni zhvillohet brenda trupit të nënës, te shpendët embrioni
zhvillohet jashtë trupit të nënës, në vezë, e cila vezë duhet të jetë e fekonduar. Sa i përket
9

Hu,J., Mungall,C., Law,A., Papworth,R., Nelson,J.P., Brown,A., Simpson,I., Leckie,S., Burt,D.W.,
Hillyard,A.L. and Archibald,A.L. (2001) The ARKdb: genome databases for farmed and other animals. Nucleic
Acids Res., 29, 106–110.
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përcaktimit të gjinisë te shpendët më së shumti bëhet pas çeljes së zogjve, ku meshkujt
ndahen nga femrat, dhe ky proces në shpendari quhet seksim. Seksimi bëhet duke u
mbështetur në tiparet e dimorfizmit seksual qofshin këto tipare të jashtme (të eksteriorit), apo
të mbrendshme (dimorfizmi i organeve të riprodhimit).10

2.4.

Trashëgimia jashtë kromzomale
Edhe pse është e mundur për tu trashëguar disa lloje të anomalive kromozomale,

çrregullimet kromozomale (të tilla si sindromi Down dhe sindromi Turner) nuk janë kaluar
nga një brez tek tjetri. Disa ndryshime kromozomale janë shkaktuar nga ndryshimet në
numrin e kromozomeve. Këto ndryshime nuk janë të trashëguara, por ndodhin si ngjarje të
rastit gjatë formimit të qelizave riprodhuese (vezës dhe spermës). Për shembull, një qelizë
riprodhuese aksidentalisht mund të fitojë apo të humbas një kopje te një kromozomi. Nëse
njëra prej këtyre qelizave riprodhuese atipike kontribuon në përbërjen gjenetike të fëmijës,
fëmija do të ketë një kromozom shtesë ose të humbur në secilin nga qelizat e trupit.
Ndryshimet në strukturën e kromozomeve gjithashtu mund të shkaktojnë çrregullime
kromozomale.
Disa ndryshime në strukturën e kromozomeve mund të jenë të trashëguara, ndërsa të
tjerat të formohen aksidentalisht gjatë formimit të qelizave riprodhuese ose në fillim të
zhvillimit të fetusit. Sepse trashëgimia e këtyre ndryshimeve mund të jetë komplekse. Disa
qeliza kancerogjene kanë gjithashtu ndryshime në numrin apo strukturën e kromozomeve të
tyre. Për shkak së këto ndryshime ndodhin në qelizat somatike (qelizat e tjera jo vezës dhe
spermës), ata nuk mund të kalohen nga një brez tek tjetri.

Figura 1. Kromozomet

10

Edwards,J.H. (1991) The Oxford Grid. Ann. Human Genet., 55, 17–31.
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2.5.

Rëndësia zooteknike
Siç e elaboruam në pjesën e mëparshme, përcaktimi i gjinisë është shumë i

rëndësishëm në zooteknik, për fermat qumështore ku kërkesat për gjedhe janë shumë më të
mëdha sesa për dema. Kjo fushë i ka tërheq shumë bioteknologët me kërkimet e tyre që të
bëjnë një zgjidhje lidhur me këtë brengë që po u shkakton humbje ekonomike fermerëve.
Qëllimi i tyre është që në te, të vendosim se cilës gjini duam të jetë pasardhësi në fermën
tonë, dhe me zhvillimin e teknologjisë është mundësuar që të përcaktohet gjinia e
spermatozoidit dhe të bëhet ndarja e tij. Kjo është arritur pas zbulimit se spermatozoidi i
gjinisë femërore ka më shumë ADN për 3-4% në krahasim me atë mashkullore, kjo e
mjaftueshme për të bërë dallimin dhe ndarjen e spermatozoidit femër me atë mashkull.
Metoda e veqimit të spermatozoideve: Sperma e demit ngjyroset me ngjyrë fluoreshente e
marrë nga ADN ku e bënë dallimin e kromozomit X nga ai Y. Edhe pse dallimi është shumë i
vogël, kromozomi X për shkak të përmbajtjes së ADN më të madhe, kur është bërë ndriçimi
më laser është dalluar më ndriçim më të theksuar në krahasim më kromozomin Y, kjo e
mjaftueshme për ta bërë ndarjen e kromozomeve më anë të një pajisje CYTOMETRI.
Kjo metodë është treguar e saktë deri 90% dhe përkon më përcaktimin e gjinisë së
përcaktuar. Megjithatë, ndërsa saktësia është e lartë, drita laser e përdorur redukton
qëndrueshmërinë e gjinisë së spermatozoidit dhe, si rezultat, dështimet janë të mëdha në
mbetjen mbars të gjedheve apo formimin e embrionit. Meqë kostoja e përdorimit të kësaj
teknologjie është e lartë dhe ende është duke u punuar në zgjidhjen e problemeve, kjo mënyrë
e përcaktimit të gjinisë nuk është në dispozicion të gjerë të përdorimit më përjashtim në disa
ferma të fuqishme në përdorim të kufizuar.11

11
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Figura 2. Në figurë mund të vërejmë dallimin në mes dy spermatozoideve. Ai femër X është
më i madh së spermatozoidi mashkull Y.

3.

INXHINIERINGU GJENETIK
Ç`është Inxhinieringu Gjenetik?
Progresin në çdo disiplinë shkencore varet nga ekzistenca e teknikave dhe metodave

të cilat zgjerojnë dhe përsosin më tej eksperimentet që mund të kryhen në një disiplinë. Kjo
po dëshmohet qartë gjatë 35 viteve të fundit, me shfaqjen e inxhinieringut gjenetik. Kjo fushë
ka përparuar me hapa të shpejtë deri në atë shkallë sa që tani në shumë laboratore, izolimi i
fragmenteve specifike të ADN-së nga gjenomi i një organizmi, determinimi i sekuencës së
bazave dhe vlerësimi i funksionit të saj janë bërë praktika të zakonshme. Sot kjo teknologji
përdoret shumë, duke përfshirë analizën e mostrave nga skemat e krimit (në mjekësi ligjore)
kontestet prindërore, shkencat e ushqimit, diagnostifikim mjekësor, përpilimin e hartave dhe
sekuencimin e gjenomit si dhe në industrinë bioteknologjike.
Ajo që në teknologjinë e manipulimit të gjeneve shkakton habi të veçantë, është se kjo
teknik nga shkencëtarët individual është pranuar lehtësisht, pa pasur nevojë për pajisjet e
shumta, apo resurse jashtë asaj që gjenden në një laboratorë kërkimor me përkrahje të
mjaftueshme. Termi inxhinieringu gjenetik shpesh merrët si shumë emotiv ose i pa
rëndësishëm, por ndoshta ai paraqet emërtimin që pothuajse shumë njerëz e njohin.
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Megjithatë ka disa terma që mund të përdoren për të përshkruar këtë teknologji si janë:
 Manipulimi i gjeneve,
 Klonimi i gjeneve,
 Teknologjia e ADN-së rekombinante,
 Modifikimi gjenetik, dhe
 Gjenetika e re (moderne).12

Figura 3. Inxhineringu Gjenetik

3.1.

Inxhinieringu gjenetik
Hulumtimet fillestare në ingjeneringun gjenetik janë shpallur pas zbulimit dhe

ndërtimit si dhe funksionimit të materialit trashëgues. Ashtu si dihet tashmë, substanca
trashëguese konsiderohen:
ADN,
gjenet
12

Russell, Peter (2001). iGenetics. New York: Benjamin Cummings. ISBN 0-8053-4553-1.

18

kromozomet.
Inxheneringu gjenetik është term për manipulimin e përafërt me materialin trashëgues. Këto
manipulime kryesisht përbëhen nga transmetimi i materialit trashëgues nga një sistem i gjallë
në tjetrin me të cilin rast ndryshohen disa cilësi të atij sistemi.

Në bazë të sasisë së manipulimit të ndërmarrë dallojmë:
 Inxheneringun gjenetik,
 Inxheneringun kromozomik dhe
 Inxheneringun gjenomik.
Në kuptimin e ngushtë të fjalës është bërë zakon që më kuptimin e inxheneringut gjenetik
të kuptohet manipulimi dhe prodhimi i ADN rekombinante. Nga koha e sqarimit të
suksesshëm të strukturës së ADN –së më 1953, nga Watson, Crick dhe Wilson, e deri më sot,
gjenetika përparoi më një vrull që më parë s’e kishte njohur ndonjë disiplinë tjetër shkencore.
Edhe sot e kësaj ditë çështjet e koklavitura më të cilat merret ajo tërheqin si njerëzit e
rëndomtë, ashtu edhe shkencëtarët eminent, të cilët edhe vetë shpesh janë stepur para
zbulimeve të çuditshme. Ata janë çuditur së si natyra e gjallë i përcjellë të dhënat për
ndërtimin e jetës nga njëra gjeneratë në gjeneratën tjetër. Është interesante së si një substancë
aq e vogël e cila nuk shihet as më mikroskop elektronik i përmban të gjitha informatat lidhur
më vetitë e veçanta të secilit lloj dhe si përcillen ato pa gabime.
Për inxhinieringun gjenetik ekzistojnë edhe disa terma të tjera, të cilat mund të përdoren
për përshkrimin e teknologjisë së tillë, duke përfshirë manipulimin më gjene, klonimin e
gjeneve, teknologjinë rekombinonte të ADN, modifikimin gjenetik edhe gjenetikën e re.
Në tërësi mund të themi se, manipulimi gjenetik shfrytëzohet në:
 hulumtimet bazike të strukturës dhe të funksionit të gjeneve,
 prodhimin e proteinave të dobishme më metoda të reja,
 krijimin e bimëve dhe të shtazëve transgjenike,
 diagnozën dhe në tretmanin mjekësor.13
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Figura 4. Mënyra apo manipulimi i Gjeneve tek molekula e ADN-së

3.2.

Rëndësia e inxhineringut gjenetik
Inxhinieria gjenetike është rritur ndjeshëm në vitet e fundit, dhe përdorimi i kësaj

teknologjie sjell në vete edhe çështjet etike, disa prej të cilave kanë të bëjnë më mirëqenie - të
përcaktuara nga Organizata Botërore për Shëndetin. Përveç kësaj, është e rëndësishme që të
përpiqen për të reflektuar vlerat shoqërore brenda praktikës shkencore dhe të teknologjisë në
zhvillim, veçanërisht përpjekjet e financuara publikisht që synojnë për të siguruar përfitime
shoqërore, por që mund të konsiderohet etike të diskutueshme. Si rezultat i sfidave shtesë që
sjellin enxhiniringut gjenetik, organet qeverisëse kanë filluar të zhvillojë politikat përkatëse,
shpesh duke bërë thirrje për vigjilencë në rritje dhe monitorimin e ndikimeve potenciale të
mirëqenies.
Veterinerët mund të luajnë një rol të rëndësishëm në kryerjen e monitorimit të tillë,
sidomos në kërkimin të monitorimit të variacioneve të reja janë duke u zhvilluar si pjesë e
inxhiniringut gjenetikisht. Në fazat e hershme të inxhinierisë gjenetike, teknologjia parësore e
përdorur ishte “transgenesis”, e cila fjalë e ka domethënien si “transferimi i materialit
gjenetik nga një organizëm në një tjetër”. Aplikacionet e fundit për të lejuar krijimin
gjenetikisht të ndryshuara nëpërmjet variacioneve të gjeneve, ose të manipulimit të gjeneve
tashmë është e pranishme. Për të reflektuar këtë progres dhe të përfshijë ato që nuk janë
20

transgjenike "gjenetikisht" është miratuar në udhëzimet e zhvilluara nga Këshilli Kanadez
(CCAC).
Ky këshill ka ofruar një përkufizim si më të veçantë:
"Një që ka pasur një ndryshim në ADN-në e tij bërthamor ose mitochondrial (shtimi, fshirjen,
ose zëvendësimit të një pjese të materialit gjenetik ose futje e ADN-së huaj) kanë arritur
nëpërmjet një ndërhyrje teknologjike të qëllimshme nga njeriu; Ato të cilat kanë pësuar
mutacione të krijuara (për shembull, duke perdor kimikateve apo rrezatimi – si të dallueshme
nga mutacioneve spontane që natyrisht ndodhin në popullatat), si dhe kafshët e klonuara janë
konsideruar gjithashtu të jenë kafshe gjenetikisht të modifikuara për shkak të ndërhyrjes së
drejtpërdrejtë dhe të planifikimit të përfshirë në krijimin e këtyre kafshëve”.
Gjatë zhvillimit të udhëzimeve (CCAC) gjenetikisht-transgjenike të përdorura në shkencë, u
identifikuan disa çështje kyçe, duke përfshirë edhe shqetësimet etike mirëqenies:
1) Procedura e përdorimit;
2) Numri të kërkuara për hulumtim;
3) Shqetësimet paparashikuara mirëqenies;
4) Vendosja e limiteve etike të inxhinierisë gjenetike (për të parë çështjet etike të inxhinierisë
gjenetike).14

4. BAZA MATERIALE E TRASHËGIMISË
 Trashëgimia paraqet proces të dorëzimit apo kalimit të vetive (informacionit gjenetik,
etj) në zhvillimin individual nga prindit në pasardhës, respektivisht prej një gjenerate
në një gjeneratë tjetër.

 Trashëgimia nuk mund të shqyrtohet jashtë kornizave të shumimit.
 Të gjitha strukturat e qelizës që kanë aftësi të vetë riprodhohen dhe gjatë ndarjes të
shpërndahen në qeliza bija e përbëjnë bazën materiale të trashëgimisë.

14

Alberts, Bruce; Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts and Peter Walters (2002).
Molecular Biology of the Cell; Fourth Edition. New York and London: Garland Science. ISBN 0-8153- 3218-1.
OCLC 145080076 48122761 57023651 69932405.
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4.1.

Qeliza
Qeliza është njësia strukturore dhe funksionale e organizmave të gjalle. Pra, kur

përshkruhen karakteristikat e një qelize, në fakt, përshkruhen karakteristikat e jetës.
Veprimtaria e një organizmi është në varësi të veprimtarisë individuale dhe të përbashkët të te
gjitha qelizave që e përbejnë atë organizëm .
Teoria qelizore pohon se:
Qeliza është njësia bazë e trashëgimisë
-

Njësia është bazë ndërtimore dhe funksionale e gjallesave është qeliza

-

Qelizat e kanë prejardhjen e tyre nga qeliza pararendëse nëpërmjet procesit të
riprodhimit

-

Qeliza është njësia bazë e zhvillimit dhe e rritjes

-

Qeliza është njësia bazë e ripërtëritjes.

Struktura e qelizës: Madhësia e qelizave zakonisht variron nga 1 deri në 30 mikrometër.
Por, ka edhe raste të veçanta si, psh, veza e strucit, madhësia e së cilës shkon deri në 7
centimetra. Qeliza më e madhe e njeriut është, qeliza vezë - madhësia e së cilës shkon nga
110 në 140 mikrometra dhe e cila mund të vëzhgohet edhe më sy të lirë. Zakonisht, qelizat
shtazore janë më të vogla së sa ato bimore.15

Benjamin A. Pierce. 2005. Genetics “A Conceptual Approach” Second Edition. W. H. Freeman and
Company, New York. ISBN: 0-7167-8881-0.
15
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Figura 5. Pesha e një qelize llogaritet rreth 1 nanogram.

Qelizat përbehen prej tri pjesëve kryesore: - bërthamës, - citoplazmës (bashke më
organelet citoplazmatike) dhe - membranës qelizore. Bërthama lokalizohet kryesisht në
qendër dhe kontrollon veprimtarinë e qelizës. Bërthama rrethohet nga citoplazma e mbushur
me organele. Organelet janë struktura membranore që kryejnë funksione specifike në qelizë.
Vetë citoplazma rrethohet nga membrane qelizore, e cila formon kufirin e jashtëm të
qelizës.16

16

Beermann, W., and U. Clever. 1964. Chromosome puffs. Scientific American 210(4):50–58.
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Figura 6. Struktura e qelizës
Sipas strukturës së qelizave, gjallesat ndahen në dy grupe të mëdha.
a) Qelizat prokariote: Këto qeliza jene pa bërthamë, pasi i gjithë materiale bërthamor është i
shpërndarë në gjithë qelizën. në këtë grup futen bakteret dhe algat blu.
b) Qelizat ekuariote: Janë qeliza që përmbajnë strukture komplete brenda membranës
qelizore. Për dallim nga qelizat prokariotet, qelizat eukariote përmbajnë membranën qelizore
që mban më vete materialin gjenetik.17

17

Dunn, L. C. 1965. A Short History of Genetics. New York: McGraw - Hill.
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Figura 7. Disa lloje të qelizave Eukariote dhe Prokariote.

Figura 8. Qelizat e indeve të ndryshme.
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Mitoza – Mitoza (nga greqishtja mitos –fije) është
proces i ndarjes së kromozomeve të te cilat ndodh
reduktimi i kromozomeve, pra ruhet numri diploid
i kromozomeve të qelizat bija somatike . Mitoza
kalon në katër faza,te gjitha këto faza janë
kontinuale mirëpo ndarja në këto faza është bere
më qellim që të kuptohet më mire ky proces. Kurse
mes dy mitozave qeliza gjendet në fazën e qetësisë
që quhet interfazë. 18

Figura 9. Kromozomet në mitozës, proces ku secila qelizë e re merr një kopje të plotë e
materialit gjenetik.

Fazat e mitozës janë:
1) Profaza
2) Metafaza
3) Anafaza
4) Telofaza
5) Interfaza
1) Profaza – Ne profazën e hershme të gjitha kromozomet janë të ngjitura ose të lidhura për
membranën e brendshme bërthamore ashtu që duken si të jene kromatide motra (struktura të
dyfishta). në profazën kromozomet bëhen të dukshme duke marre formën e pejzave të holle
dhe të gjate. Mirëpo gjate profazës së vonshme kromozomet shkurtohen dhe trashen për
shkak të kontraksionit ose tkurrjes së kromozomeve. Po ashtu gjate kësaj faze shkatërrohet
edhe membrana bërthamore dhe kështu kalohet në fazën e dyte Metafazë.

18

Sturtevant, A. H. 1965. A History of Genetics. New York: Harper & Row.
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2) Metafaza Ne këtë faze paraqiten fijet e boshtit të ndarjes kurse kromozomet vendosen në
rrafshin ekuatorial. Megjithatë gjate kësaj faze kromozomet homologe nuk çiftëzohen.
3) Anafaza Gjate anafazës kromozomet fillojnë të ndahen mes veti nga centromera dhe
fillojnë të lëvizin kah polet e qelizës.
4) Telofaza – Në këtë fazë kromozomet veç kanë arritur në pole dhe formohen membranat
bërthamore. Më pastaj fillon ndarja e citoplazmës (citokineza). Me ndarjen e citoplazmës
përfundon telofaza edhe aty për aty kryhet edhe mitoza.
5) Interfaza – Është faza në mes dy ndarjeve të kromozomeve, respektivisht mes dy ndarjeve
të bërthamës. Kromozomet në interfazë quhen si kromatine ose kromozome interfazike.19

Figura 10. Ndarja qelizore gjate procesit të mitozës.

19

Watson, J. D., and F. C. Crick. 1953. Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic
acids. Nature 171:737–738.
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4.2.

Mejoza
Mejoza fillon me qelizën që përmban numër diploid të kromozomeve-një të

trashëguar nga nëna dhe një nga babai – nga e cila më pastaj prodhohen katër qeliza haploide
që përmbajnë nga një kopje të secilit kromozom.
Fjala mejozë rrjedh nga fjala greke e cila d.m.th zvogëlim ose reduktim.
Ndryshe quhet edhe ndarje reduksionale ngase përgjysmohet numri i kromozomeve.
Mejoza është ndarje bërthamore e qelizave gjate së cilës formohen nga katër gamete haploide
të pjekura seksualisht të cilat janë të afta të fekondohen, pra ta formojnë zigotin dhe të japin
pasardhës.
4.2.1. Fazat e mejozës:
a) Mejoza I Interfaza I: Gjatë këtij procesi mejotik fillon replikimi i kromozomeve
d.m.th se replikimi i ADN-së bëhet në interfazë të vonshme. Po ashtu replikohen edhe të
gjitha pjesët tjera të qelizës. Profaza 1: Është faza më e gjatë. Në këtë fazë kromozomet
shkurtohen dhe bëhen të dukshme si struktura pejezore.
Profaza ka edhe nënfazat e saja si në vijim:
• Leptonema ose leptoteni (leptos-i holle, nema-fije) kromozomet kondensohen dhe formohet
kompleksi sinaptonemal (proteinë e cila i lidh ose i mban kromozomet homologe së bashku).
• Zigonema ose zigoteni (zygos-qift, nema-fije)- në këtë faze ndodh çiftëzimi.
• Pakinema ose pakiteni (paki-i trashë) - kromozomet trashen edhe më shumë, çiftëzimi
kryhet dhe bëhet shkëmbimi i kromozomeve homologe.
• Diplonema ose diploteni – kompleksi sinaptonemal (çiftëzues) shkatërrohet, kurse
kromozomet homologe mbahen në qift.
• Diakineza-kromozomet kondensohen serish .
b) Metafaza I Karakterizohet më shkatërrimin e membranës bërthamore, formimin e
boshtit të ndarjes.
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c) Anafaza I Ne anafaze i fillon lëvizja e kromozomeve në drejtim të poleve të qelizës
duke i formuar bërthamat bija haploid.
d) Telofaza I Kjo faze paraqet fundin e mejozës I dhe krijimin e dy qelizave bija më
numër të reduktuar të kromozomeve .
A2) Interfaza II Ndonëse kjo faze paraqitet tek shtazët (por jo edhe tek bimët) tek kjo
faze nuk ndodh replikimi I AND-se sikurse ngjante të interfaza I. Nga kjo faze kalohet në
Mejozën II. b2) Mejoza II Për dallim nga mejoza I, mejoza II karakterizohet më ndarjen
gjatësore të kromozomeve të dyfishta (kromatidet), kurse fazat tjera janë të ngjashme sit e
mejoza I. Profaza II: Edhe në profazën II shkatërrohet membrana bërthamore. Centriolat
lëvizin në regjionet polare dhe vendosen në fibrat e bushtit të ndarjes. Metafaza II:
Centromeret sillen si dy entitete. Kromozomet rreshtohen në ekuator. Anafaza II: në anafazen
II centromeret ndahen dhe fibrat e bushtit të ndarjes i ndajnë dhe i tërheqin kromatidet
(kromozomet e ardhshme) motra kah polet e kundërta. Telofaza II : Telofaza II është e
ngjashme sikurse të mitoza. Kromozomet despiralizohen, pas despiralizimit zgjaten dhe
bëhen të pa dukshme si kromozome. Membrana bërthamore riformohet dhe fillon citokineza
–ndarja e citoplazmes, më të cilin rast formohen katër qeliza bija më numër haploid të
kromozomeve.20

20

Watson, J. D., and F. C. Crick. 1953. Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic
acids. Nature 171:737–738.
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Figura 11. Ndarja qelizore gjate procesit të mejozës.
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Figura 12. Procesi i ndarjes gjate fazave mejotike.
4.2.2. Rëndësia e mejozës
Mejoza ka rëndësi ngase ruan kontinuitetin e llojeve dhe e siguron numrin konstant të
kromozomeve në gamete dhe në qeliza trupore. Në gamete kemi gjithmonë numër haploid të
kromozomeve kurse në qeliza somatike numër diplod të kromozomeve.
Në saje të mejozës krijohen kombinime të reja të gjeneve të cilat njihen si
rikombinime gjenetike. Këto rekombinime realizohen në saje të mekanizmit të krosingoverit
31

(Crossingover). Po ashtu mejoza siguron edhe variacione në trashëgimi, që d.m.th pasardhësit
ndryshojnë nga prindërit pra janë të ngjashëm por nuk janë të njëjtë.21

Figura 13. Krahasimi i ndarjes qelizore gjate procesit të mitozes dhe mejozes.
4.3.

ADN-ja (Acidi Dezoksiribonukleid)
Acidi desoksiribonukleik, shkurt ADN (anglisht - DNA) është një acid nukleik

(bërthamor) zakonisht në formën e një spirali (dredhe) të dyfishtë që përmban udhëzime
gjenetike përcaktuese për zhvillimin biologjik të të gjitha formave qelizore të jetës. ADN
është një polimer i gjatë i nukleotidës dhe kodon renditjen e acidit aminoik i gjendur ndër
proteina duke përdorur kodin gjenetik, një kod trinjak i nukleotideve. 22

21

Watson, J. D., and F. C. Crick. 1953. Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic
acids. Nature 171:737–738.
22
Po aty.
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Figura 14. Molekula e ADN’së.

Figura 15. Dallimi midis strukturës së AND-së dhe ARN-së
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Figura 16. Paraqitja grafike e molekulës së ADN’se dhe ARN’se.

4.4.

Mutacionet
Nuk më kujtohet saktë së si rrodhi fjala “Mutant”, dikur derisa isha i ri si nxënës i

shkollës së mesme, kur ne emëroheshim mes veti si mutant. Kjo ishte ndoshta për shkak të
dëshirës që kishim atëherë për të parë filma të vizatuar dhe aty përmendet fjala Mutant apo
ndarës, pasi edhe ishte disi fjalë fyese. Për fat të keq edhe sot e kësaj dite kur e kam kaluar
një pjesë të jetës time dhe deri diku kam pak njohuri për këto ndryshime, përsëri them se
mutacioni për mua është një çrregullim, mungesë apo edhe ndarje e cila vjen si pasojë e
shumë faktorëve biologjike dhe kimik në organizmin bimorë dhe shtazorë. Fjala mutacion
rrjedh nga fjala latine që dmth “mutatia – ndryshim”. Mutacionet janë ndryshime të shpejta
dhe të befasishme të materialit gjenetik i cili mund të përsëritet në pasardhës.
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Në kuptimin më të ngushtë mutacionet paraqesin ndërrime në strukturën e imët të
gjenit të caktuar dhe thirren si mutacione gjenore, kurse në kuptimin më të gjerë mutacionet
janë ndërrim trashëgues në strukturën e materialit gjenetik i cili fenomen nuk mund ti vishet
rekombinimeve të gjeneve ose kromozomeve. Sipas gjenetikut amerikan Simson (1955) ky
është një ndërrim në njërën prej karakteristikave e cila nuk është trashëguar nga prindërit por
mund të trashëgohet në pasardhës. Në zootekni më së shpeshti hulumtohen mutacione të cilat
shprehin një ndërrim fenotiporë, por jo vetëm kaq, gjatë një mutacioni mund të vjen deri të
ndërrimet e karakteristikave biokimike dhe fiziologjike.
Kështu për shembull, qysh në fund të shekullit XVII, një fermer në Australi ka fituar
variant të posaçëm të deleve të të cilat kanë pasur këmbë jashtëzakonisht të shkurtra,
pasardhësit e të cilave (delet e Ankonës), mjaft lehtë kanë mundur të ruhen në vendet e
rrethuara. Pra qysh më 1791 Seth Wright, ka menduar se do të ishte e vlefshme që të ketë një
komë të deleve me këmbë të shkurtra të cilët nuk do të kalojnë gardhin (rrethin) dhe të
dëmtojnë kulturat në fushat e fqinjëve. Në brezat e ardhshme ky tipar u transferua dhe u
zhvillua në një linjë ku të gjitha delet i kishin këmbët e shkurtra dhe ka rezultuar nga një
mutacion ku individët pasardhës ishin homozigot. Mutaconet janë ndryshime të ADN-se, që
sjellin ndryshimin e alelit dominant dhe atë recesiv ose anasjelltas. Mutacionet ndodhin
1/1000 raste ose 1/100.000 raste.
Mutacionet janë të ndjeshme në popullatë, por në atë brez nuk kemi shumë ndryshime
në fillim. Por me kalimin e kohës, duke kaluar në disa breza bëhen më të ndjeshme.
Mutacionet e rastësishme ndodhin pa pushim në gjenomet e organizmave të gjallë. Këto
mutacione krijojnë variacione gjenetikë.
Mutacionet janë ndryshime të sekuencës së nukleotideve të materialit gjenetik të një
organizmi. Ato ndodhin si rezultat i gabimeve gjate kopjimit të materialit gjenetik gjatë
ndarjes së qelizës. Gjithashtu, mutacionet janë ndryshim në sekuencat e ADN së gjenomit
dhe shkaktohen nga rrezatimet, viruset, si dhe nga gabimet gjatë miozës dhe replikimit të
ADN. Këto mutacione përfshijnë disa lloje ndryshimesh në sekuencën e ADN dhe ndalojnë
gjenin të funksionojë. Studimet e bëra sugjerojnë se nëse një mutacion ndryshon një proteinë
që prodhohet nga ndonjë gjen, ky ndryshim ka shumë mundësi të jetë i dëmshëm.
Rreth 70% e këtyre mutacioneve kanë efekt të dëmshëm, pjesa tjetër janë neutrale ose
me dobi të ulta. Për shkak të këtyre efekteve dëmtuese që mund të ndodhin në qelizë,
35

organizmat kanë krijuar mekanizma per eliminimin e mutacioneve, këtu përmendet riparimi i
ADN. Mutacionet mund të përfshijnë komplikime në pjesë të ndryshme të kromozomit
(zakonisht më anë të rikombinimit gjenetik), që sjell në këtë rast kopje shtesë të gjenit në
gjenom.
Kopjet shtesë të gjeneve janë një burim kryesor i materialit bazë për krijimin e
gjeneve të reja. Kjo gjë është e rëndësishme sepse shumica e gjeneve të reja evolojnë brenda
të njëjtës familje gjenetike nga gjene ekzistuese, të cilët kanë paraardhës të përbashkët. P.sh
syri i njeriut përdor katër gjene për ndërtimin e strukturave që ndjejnë dritën, tre për ngjyrat
dhe një për shikimin natën të katër këta gjene janë rrjedhojë e një gjeni të vetëm paraardhës.
Gjene të reja mund të lindin nga gjene paraardhës kur kopjet shtesë të këtij të fundit
ndryshojnë nga mutacionet dhe fitojnë funksione të reja. Disa lloje të tjera mutacionesh mund
edhe të krijojnë gjene krejtësisht të reja nga pjesë të ADN që më parë kanë qenë të pakoduara. Krijimi i gjeneve të reja mund të përfshijë edhe pjesë të vogla të disa gjeneve
njëherësh gjatë duplikimit, këto fragmente gjenesh rikombinohen për formimin e funksioneve
të reja. Ndryshimet në numrin e kromozomeve mund të përfshijnë mutacione edhe më të
mëdha, ku segmentet e ADN brenda kromozomit ndahen dhe më pas rirregullohen.23

4.4.1. Faktorët që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve
Në aftësinë e muterimit gjithsesi para së gjithash ndikon struktura molekulare e vet
gjenit, si dhe harmonizimi i të gjitha proceseve të cilat ndodhin gjatë replikimit të tijë,
respektivisht gjatë dyfishimit të kromozomeve para fillimit të ndarjes qelizore. Megjithatë
edhe ky definicion i lartpërmendur në lidhje më shkaktarët e paraqitjes së mutacioneve nuk
mund të merret si definitivishte si i saktë, prandaj themi se këto ndryshime që ndodhin si
spontane në organizmin e shtazëve dhe bimëve mund të lindin si pasojë e disa faktorëve
krejtësisht të përcaktuar qoftë nga natyra apo edhe nga faktori njeri.
Si faktorë themelore të cilët mund të shpijnë deri te muterimi i gjeneve dhe të cilat
ndikojnë në shkallën e mutabilitetit të tyre, mund të përmendim: - Faktorët gjenetik - Faktorët
e ambientit natyrore dhe - Mutagjenet kimike dhe fizike të cilët shpesh mund të përdoren me
qëllime të shkaktimit të mutacioneve në kushte laboratorike. Mutacionet mund të ndodhin në
çdo fazë të zhvillimit të një organizmi. Nëse një mutacion ndodhë në nje qelizë embrionale,
23

McKusick,V.A. (1998) Mendelian Inheritance in Man. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders,
12th Edn. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD.
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para se të ndodhë diferencimi i gameteve, atëherë të gjitha ata individë që rrjedhin nga këto
gamete do të jene të prekur nga nje lloj i atillë i mutacionit. Në qoftë se mutacioni ndodhë në
një qelizë pasi zigota ka pësuar një ose më shumë ndarje, atëherë vetëm një pjesë e trupit do
të tregoj karakterin mutant.
Faktorët e ambientit natyror nё tё cilët zhvillohet dhe jeton organizmi, gjithashtu
munde tё ndikojnё nё mutabilitetin e gjeneve tё tij. Temperaturat ekstreme dhe lagёshtija,
pastaj rrezet e dritës (veçanёrisht tё pjesës sё spektrit ultraviolet), pёrbёrja kimike e ushqimit,
ajrit dhe substratit si dhe valet elektromagnetike tё cilave organizmat u janё ekspozuar nё
toke mundё tё shpiejnё deri të zmadhimi i dukshëm i mutabilitetit tё disa gjeneve.24

4.4.2. Ndarja e Mutacioneve
Varësisht prej vendit se ku ndodh ndryshimi në pjesë të ndryshme të molekulës së
ADN-së mutacionet i ndajmë në: 1. Mutacione gjenike 2. Mutacione kromozomale 3.
Mutacione të gjenomit. Mutacionet gjenike – Ndodhin për shkak të zëvendësimit të një
nukleotidi me një nukleotid tjetër (supstitucionet/zëvendësimit), pastaj si rezultat i shtimit
(insercionit), apo i humbjes (delecionit) të një ose disa nukleotideve, i iverzioneve në
molekulën e ADN-së, si dhe i shumëfishimit të sekuencave përsëritëse në molekulën e ADNsë, (mutacionet dinamike).
Pjesën më të madhe të mutacioneve gjenike e përbejnë mutacionet e krijuara për
shkak të zëvendësimit të një nukleotidi me një nukleotid tjetër dhe këto ndryshime quhen
substitucione. Në këto fakte dallojmë dy forma të substitucioneve, edhe atë: tranzicionet dhe
transversionet. Tranzicioni paraqet dukurin kur një bazë purine zëvendësohet me një bazë
tjetër purine (A-G) ose kur një bazë pirimidine zëvendësohet me një bazë tjetër pirimidine (TC). Tranzicioni paraqet dukurinë kur një bazë purine zavëndësohet me një bazë pirimidine,
dhe anasjelltas. Gjatë transverzionit mund të krijohen tetë kombinime të mundshme të
nukleotideve dhe gjatë kësaj krijohen pastaj dy tipe të mutacionëve: mutacione të pakuptimtë
– non sens, dhe mutacionet me kuptim – mi sens.
Mutacionet pa kuptim janë mutacione të gjeneve të shkaktuara nga tranzicionet apo
nga tranzverzionet si rezultat i të cilave një kod i ARN-së informativ (që më parë përcaktonte
24
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normalisht vendosjen e një aminoacidi të caktuar në zinxhirin polipeptidik) shndërrohet në
një kod terminal, apo stop kod i cili ndërpret sintezën e më tejshme të zinxhirit polipeptidik.
Nëse në molekulën e ADN-së në kodin A-A-T për shkak të tranzverzionit nukleotidi i dytë A
(Adenin) zëvëndësohet më nukleotidin timin (T), kodi i formuar A-T-T do të përcakton kodin
U-A-A në molekulën e ARN-së informativ i cili është kod përfundimtar apo stop kod dhe i
cili sinjalizon përfundimin e sintezës së zinxhirit polipeptidik. Si pasojë e këtij ndryshimi
kodet e tjera që vijnë me rradhë në sekuencën e ADN-së nuk do të përkthehen në aminoacide
dhe zinxhiri polipeptidik mbetet i pa përfunduar.
Këto mutacione të pakuptimta i dëmtojnë shumë molekulat proteinike dhe në pjesën
më të madhe të rasteve janë letale (vdekjeprurëse). Mutacionet me kuptim janë mutacione të
gjeneve të shkaktuara nga tranzicionet apo tranzverzionet si rrjedhojë e të cilave një kod me
kuptim të ARN informativ zëvendësohet me një kod tjetër po ashtu me kuptim. Te
mutacionet me kuptim bëhet zëvendësimi i një aminoacidi me një aminoacid tjetër.
Delecionet – Ky lloj mutacioni paraqitet atëherë kur një pjesë e një gjeni shkëputet apo
humbet nga zingjiri i gjenomit. Këto delecione të gjeneve shpesh janë shkaktarë të
sëmundjeve trashëgues.
Insercionet – Janë sekuenca ekstra të futura në gjen më anë të viruseve të ndryshëm,
dhe të cilat sjellin pengesa funksionale në gjene të caktuara. Inverzionet – Krijohen atëherë
kur molekula e ADN-së krijon lakun apo harkun dhe në vendet e kontaktit molekula e ADNsë shkëputet ndërsa skajet e segmentit intersticial pasi ngjitën për pjesët e kundërta të
molekulës së ADN-së, së shkëputur, segmenti i invertuar do të ketë renditjen e kundërt të
nukleotidëve. Të gjitha këto ndryshime si delecionet, insercionet dhe inverzionet emërtohen
si mutacione me zhvendosje të radhës së leximit të informacionit gjenetik, të cilat shkaktojnë
zhvendosjen në leximin e kodit gjenetik. Këto mutacione shkaktojnë pasoja shumë të rënda
në radhën e leximit të informatës gjentikë e pastaj ndryshojnë plotësisht kuptimin e
informatës në pjesën e gjenit e cila pason pas mutacionit të tillë.25
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4.4.3. Mutacionet dinamike
Hulumtimet molekulare të gjenomit te shtazët kanë treguar se gjenomi është i përbërë
prej shumë vargjeve përsëritëse të nukleotidëve, të cilat dallohen në mes veti për nga gjatësia
dhe numri i njësive përsëritëse. Një pjesë e këtyre sekuencave përsëritëse ndodhen jashtë
gjeneve dhe vargjet e tilla përsëritëse të ADN-së nuk përshkruhen në ARN e caktuar, nuk
bartin informata gjentike dhe nuk janë gjene. Rëndësia biologjike e tyre tani për tani nuk
është e njohur. Mutacionet janë ndryshime në materialin gjenetik, të cilët, nga një gjendje e
lartë stabile, krijojnë një ndryshim në vet organizimin. Dallojmë tre lloje mutacionesh:
- mutacione të gjeneve-ndryshime në numrin kromozomeve.
- mutacione të kromozomeve-ndryshime në strukturë të ndërtimit kromozomal.
- mutacione të gjenotipeve-ndryshime në vet gjenin-Pik mutacionet
Mutacionet gjenike: Euploide: Shtim i strukturës komplete të kromozomeve në të
gjitha qelizat e organizmit. Është prezent mjaft te bimët dhe rrallë herë edhe te shtazët p.sh. të
gruri 2n=14 4n=28 6n=42 etj. Euploidia është mjaft e shpeshtë te kulturat bimore. Këto bimë
duken mjaft të mëdha dhe të forta. Endopoliolidia: shtimit trupor të ndërtimit kromozomial në
inde të veçanta, p.sh. Qelizat e mëlçisë te sisorët, te larvat e mushkonjës 4n=12 8n=24
16n=48 etj. Aneuploidia – Kromozomet individuale janë të mbi numërta ose mungojnë në
numër. P.sh. Monosomia (te njerëzit) Sëmundje e ashtu quajtur – Turner.
Trisomia – sëmundje e Syndromes Dawn. Mutacionet kromozomike - ndryshime në
ndërtimin kromozomik të organizmit, si:
Delecionet: Delecionet paraqesin mungesë apo humbje e një segmenti të kromozomit.
Delecionet Heterozigote janë të dallueshme në kromozomet politente.26
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Figura 17. Kromozom Politen & Figura?. Mutacion i llojit delecion reshtin 3C7 të
kromozomit X.
Duplikacionet – Duplikacionet paraqesin shumëfishim i një segmenti të kromozomit.
Kjo rrjedh gjatë Crissingover në mes të kromozomeve homologe dhe në vend të tyre
zëvendësohen ato johomologe.

Figura 18. Duplikacion të lloji Drozofilla ku në një kromozom janë dyfishuar pesë radhë të
kromozomeve (Mund të jetë ndryshim më pasoja vdekjeprurëse-letal).
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