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Abstrakt

Hyrje: Gjenetika aktualisht njihet si faktor kontribuues në pothuajse të të gjitha sëmundjet
e njeriut. Çështjet gjenetike shfaqet para, gjatë dhe pas shtatzënisë. Shërbimet gjenetike
gjithnjë e më tepër po bëhen pjesë integrale e kujdesit mjekësor rutinor.
Të dhëna të përgjithëshme: Për shumicën e gjendjeve gjenetike, nuk ka apo janë tejet të
kufizuara masat terapeutike apo preventive. Mënyra më e dobishme për reduktimin e
incidencës së këtyre çrregullimeve është duke e parandaluar bartjen e tyre. Është praktikë
standarde që të bëhet ekzaminimi i të gjitha shtatzënave për gjetjen e çrregullimeve të
trashëgueshme dhe identifikimin e problemeve potenciale. Sëmundjet gjenetike prekin
popullatën e të gjitha moshave, e të gjitha niveleve socioekonomike, dhe të gjitha
prejardhjeve – racore apo etnike. Ato prekin jo vetëm individët, por po ashtu edhe familjet,
komunitetet dhe shoqërinë. Përparimet në testimin gjenetik dhe trajtimet e bazuara në
gjenetikë kanë bërë ndryshime në kujdesin ndaj personave të prekur. Aberacionet gjenetike që
shpiejnë në sëmundje mund të që janë prezentë në lindje, por mund të mos manifestohen për
vite të tëra, e në raste edhe të mos manifestohen fare.
Përfundim: Përmirësimet në diagnostikë kanë rezultuar me mundesin e diagnostikimit më
të hershëm dhe u kanë mundësuar individëve të cilet do të vdisnin që në fëmijëri - ta arrijnë
moshën madhore.
Fjalët kyçe: shtatzënia, sëmundjet gjenetike
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Abstract
Introduction: Genetics is known as contributin factor in almost all human diseases.
Genetic issues may appear before, during ose after the pregnancy. Genetic services are
becoming integral part of health care rutine.
General information: For the most of genetic conditions, there are no therapeutic or
preventive measures or they are very limited. The most effective way for reducing the
incidence of those abnormalities is through preventing their transmission. It is a standard
practive to examine all pregnant women by screening the inheritable disorders dhe identifying
potential problems. Genetic diseases affect the population of all ages, of all socio-economic
levels, and of all originins – be racial or ethnic. They affect not only individuale, but they also
include families, communities and society. Advances in genetic testing dhe treatment based
on genetic have made changes in the treatment of affected persons. Genetic aberrations that
lead to diseases may be present at birth, but may not manifest for years, an in certain cases
may not appear at all.
Conclusions: Advances in diagnostics have resulted in possibility of early diagnosting and
has enabled individuals that may have died in childhood – to reach the adult age.
Key word: pregnancy, genetic diseases
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1 Hyrje
Gjenetika aktualisht njihet si faktor kontribuues në pothuajse të të gjitha sëmundjet e
njeriut. Çështjet gjenetike shfaqet para, gjatë dhe pas shtatzënisë1. Shërbimet gjenetike
gjithnjë e më tepër po bëhen pjesë integrale e kujdesit mjekësor rutinor. Për shumicën e
gjendjeve gjenetike, nuk ka apo janë tejet të kufizuara masat terapeutike apo preventive.
Mënyra më e dobishme për reduktimin e incidencës së këtyre çrregullimeve është duke e
parandaluar bartjen e tyre. Është praktikë standarde që të bëhet ekzaminimi i të gjitha
shtatzënave për gjetjen e çrregullimeve të trashëgueshme dhe identifikimin e problemeve
potenciale.
Sëmundjes gjenetike prekin popullatën e të gjitha moshave, e të gjitha niveleve
socioekonomike, dhe të gjitha prejardhjeve – racore apo etnike. Sëmundjet gjenetike prekin jo
vetëm individët, por po ashtu edhe familjet, komunitetet dhe shoqërinë. Përparimet në
testimin gjenetik dhe trajtimet e bazuara në gjenetikë kanë bërë ndryshime në kujdesin ndaj
personave të prekur. Përmirësimet në diagnostikë kanë rezultuar në diagnostikim më të
hershëm dhe u kanë mundësuar individëve që përndryshme do të vdisnin në fëmijëri - ta
arrijnë moshën madhore. Aberacionet gjenetike që shpiejnë në sëmundje mund të që janë
prezentë në lindje, por mund të mos manifestohen për vite të tëra, e në raste edhe të mos
manifestohen fare.
Disa çrregullime shfaqen më shpesh brenda grupeve të caktuara etnike.
•

Sëmundja Tay-Sachs tek Hebrenjtë Ashkenazi, Kanadezët frëng në zonën e
Kuebekut, Kajunët dhe Amishët në SHBA.

•

Beta talasemia në Mediteran, Lindje të Mesme, Transkaukaz, Azi Qendrore, Indi
dhe Lindje të Largët, si dhe te ata me prejardhje afrikane.

•

Alfa talasemia tek ata nga Azia Juglindore, Kina Jugore, ishujt e Filipineve,
Tajlandë, Greqi dhe Qipro.

•

Sickle cell (qeliza drapër) anemia te Afro-Amerikanët.

•

Defektet e tubit neural në Irlandë, Skoci dhe Uells.

•

Phenylketonuria (PKU) në Irlandë, Skoci, Skandinavi, Islandë dhe Poloni.

•

Fibroza cistike te Kaukazianët, Hebrenjtë Ashkenazi dhe Hispanikët.

•

Sëmundja Niemann-Pick, tipi A, tek Hebrenjtë Ashkenazi1.
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2 Gjenomika
Gjenomika adreson funksionet dhe interaksionet e të gjitha gjeneve në organizëm. Është
studim i të gjithë strukturës së ADN. Janë duke i shfaqur fusha të reja që inkorporojnë dituri
nga gjenomika, si p.sh. nutrigjenomika dhe farmakogjenomika2. Kujdesi shëndetësor
gjenomik përfshin vlerësimin, diagnostikimin dhe trajtimin që përdorin informacione rreth
funksionimit të gjeneve. Është tejet e individualizuar sepse opsionet e trajtimit janë të bazuara
në reagimet fenotipike të individit. Informacioni gjenetik përfshin të dhëna personale si dhe të
dhëna mbi të afërmit2.

Relevanca e gjenetikës në infermieri
Çrregullimet gjenetike shtrihen në çdo praktikë klinike, pa marrë parasysh specializimin
apo vendin, duke përfshirë shkollat, klinikat, zyrat, spitalet, institucionet e shëndetit mental,
etj. Për shkak se impakti potencial ndaj familjeve dhe komunitetit është i konsiderueshëm,
gjenetika duhet të integrohet në edukimin dhe praktikën infermierike. Informata, teknologjia
dhe analizat gjenetike duhet të inkorporohet në shërbimet e kujdesit shëndetësor. Të gjitha
infermieret duhet të jenë të përgatitur për bashkëpunim në partneritet klinike interdisiplinare
dhe të ofrojnë pesë aktivitete kryesore infermierike që kanë të bëjnë me gjenetikën3, si vijon:
•

Grumbullimi, raportimi dhe regjistrimi i informacionit gjenetik

•

Ofrimi i informacionit gjenetik dhe resurseve pacientëve dhe familjeve

•

Pjesëmarrja dhe në procesin e informimit dhe lehtësimi i vendimmarrjes së bazuar
në informata

•

Pjesëmarrja në menaxhimin e pacientëve dhe familjeve të prekura nga çrregullimet
gjenetike

•

Vlerësimin dhe mbikëqyrjen e impaktit të informacionit gjenetik, kryerja e
analizave dhe ofrimi i trajtimit pacientëve dhe familjeve të tyre

Edhe pse diagnostikimi dhe trajtimi i çrregullimeve gjenetike kërkon njohuri mjekësore,
infermieret me përgatitje të avancuar kanë rol të rëndësishëm në këshillimin e njerëzve në
lidhje me çrregullimet gjenetike. Infermieret janë ato që e ofrojnë kujdesin dhe e mbajnë
kontaktin kryesor me pacientin. Infermieret mund të identifikojnë grupet brenda popullatës që
janë në risk të lartë për sëmundje, si dhe të ofrojnë kujdes individëve, familjeve dhe grupeve.
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Funksioni mbase më i rëndësishëm infermierik është ofrimi i përkrahjes emocionale
familjeve gjatë të gjitha aspekteve të procesit këshillimor. Ndjenjat që krijohen nga kërcënimi
real apo imagjinar nga një çrregullim gjenetik mund të jenë të ndryshme te njerëz të
ndryshëm. Reagimi mund të përfshijë reaksione të stresit si apatia, refuzimi, hidhërimi, sjellja
e dhunshme, frika, mërzia, vajtimi dhe humbja e vetëvlerësimit.

Marrja e anamnezës gjenetike dhe shërbimet e këshillimit gjenetik
Është praktikë standarde në obstetikë që të përcaktohet nëse një sëmundje e trashëgueshme
ekziston tek çifti apo te anëtarët e familjeve të tyre. Qëllimi i kontrollit është detektimi apo
definimi i riskut për sëmundjen tek popullata me risk të ultë dhe identifikimin e atyre që u
nevojitet testimi diagnostik. Infermierja mund ta bëjë anamnezën gjenetike duke e përdorur
një pyetësor të parapërgatitur si në vijim.
2.1.1 Risk faktorët e çrregullimeve gjenetike
•

A do të jeni 35 vjeçe a më tepër kur do të lind fëmija?

•

Nëse ju apo partneri juaj keni prejardhje nga Mediterani apo Azia, a keni ju apo
ndonjë familjar i juaji talasemi?

•

A keni raste në familje me defekte të tubit neural?

•

A keni pasur fëmijë me defekte të tubit neural?

•

A keni raste në familje me sindromën Down?

•

A keni pasur fëmijë me sindromën Down?

•

Nëse ju apo partneri juaj keni prejardhje nga hebrenjtë e Evropës Lindore apo
Kanadezo-frënge, a keni pasur raste në familje me Tay-Sachs?

•

Nëse ju apo partneri juaj keni prejardhje nga hebrenjtë e Evropës Lindore, a keni
pasur raste në familje me sëmundjen Canavan?

•

Nëse ju apo partneri juaj keni prejardhje Afro-Amerikane, a keni raste në familje
me anemi drapenocitoze?

•

A keni raste në familje me hemofili?

•

A keni raste në familje me distrofi muskulare?

•

A keni raste në familje me fibrozë cistike?

•

A keni raste në familje me sëmundjen e Huntingtonit?

•

A ka në familjen tuaj apo të partnerit tuaj persona me të meta mentale?
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•

Nëse po, a është testuar ai person për sindromën Fragile X?

•

A keni ju, apo partneri juaj, fëmijët tuaj apo dikush tjetër në familje sëmundje të
tjera gjenetike, çrregullime kromozomale apo defekte të lindjes?

•

A keni çrregullim metabolik siç është diabeti apo fenilketonuria?

•

A keni pasur dy aborte të njëpasnjëshme?

•

A keni pasur lindje me fryt të vdekur?

Konsideratat etike
Kur identifikohet një fetus i afektuar nga një sëmundje gjenetike, ndërprerja e shtatzënisë
është opsion. Kërkesat tjera për analiza gjenetike bëhen për zgjedhjen e gjinisë apo për
sëmundjet që shfaqen më vonë në jetë (kanceri i gjirit, kanceri i vezoreve, etj).
Etika e përgjegjësisë shoqërore duhet ta udhëzojë këshilluesin gjenetik në ndërveprimin e
tyre me pacientë njëkohësisht duke marrë në konsideratë se njerëzit i bëjnë zgjedhjet duke i
integruar vlerat dhe besimet e tyre personale me njohuritë e reja mbi riskun gjenetik dhe
trajtimet mjekësore. Çështjet tjera etike kanë të bëjnë me autonominë, privatësinë, dhe
konfidencialitetin. Testi gjenetik a duhet të bëhet kur nuk ka trajtime të tjera në dispozicion
për atë sëmundje? Kur është e përshtatshme të paralajmërohen anëtarët e familjes mbi riskun
e sëmundjes trashëguese? Kur duhet të bëhet analiza parasimptomatike?
Përfitimet nga analiza gjenetike duhet të krahasohen me kujdes me dëmin potencial.
Shoqata Amerikane e Pediatrisë rekomandon që fëmijëve të mos u bëhet analiza gjenetike për
sëmundjet që paraqiten më vonë në jetë dhe për të cilat ende nuk ka trajtim4.
Diagnoza gjenetike para-implantuese (Preimplantation genetic diagnosis - PGD) është në
dispozicion në një numër të kufizuar të qendrave. Në këtë procedurë, embrionet testohen para
implantimit me in vitro fertilization (IVF)5. PGD ka potencial të eliminojë çrregullime
specifike te shtatzënitë e filluara me IVF.

Projekti i gjenomit human
Projekti i Gjenomit Human (The Human Genome Project6) ka filluar në vitin 1990 si një
përpjekje ndërkombëtare për shënimin dhe sekuencimin e gjeneve njerëzore. Sekuencimi
inicial i gjenomit human është kompletuar në vitin 2000, ndërsa në vitin 2003 është shpallur i
përfunduar.
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Kjo hartë do t’i lehtësojë studimet e sëmundjeve trashëguese dhe do të ofrojë potencial për
kryerjen e ndryshimeve në nivel të gjeneve për trajtimin apo parandalimin e sëmundjeve të
trashëgueshme.
Dy janë konstatime kyçe nga ky projekt:
1. Të gjitha krijesat njerëzore janë 99.9% identike në nivel të ADN
2. Rreth 30.000-40.000 gjene (pjesë apo sekuenca të ADN që përmbajnë informata të
nevojshme për krijimin e proteinave) e formojnë tërë gjenomin human7.

Gjetja se njerëzit janë 99.9% identik në nivelin e ADN-së, duhet të dekurajojë përdorimin e
shkencës si justifikim për tërheqjen e kufijve të saktë racialë rreth grupeve të caktuara të
njerëzve8. Ka qenë befasues fakti që numri i gjenomeve humane është 30.000-40.000, që
është vetëm dyfish më tepër se krimbat (18.000) dhe mizat (13.000). Shkencëtarët patën
vlerësuar se numri i gjeneve në gjenomin human të jetë ndërmjet 80.000 dhe 150.000. Është
supozuar se arsyeja kryesore përse njerëzit kanë evoluar më tepër se speciet tjera dhe që janë
shumë më të sofistikuar qëndron në faktik se kanë numër më të madh të gjeneve.
Janë identifikuar me qindra gjene të involvuara në sëmundjes si sëmundja e Huntingtonit,
kanceri i gjirit, kanceri i zorrës së trashë, sëmundjes së Alzheimerit, akondroplazisë, fibrozës
cistike, etj.
2.1.2 Testet/analiza gjenetike
Shumica e testeve gjenetike që ofrohen sot në praktikën klinike janë teste për çrregullimet
e lidhur për një gjen tek pacientët me simptoma klinike ose që kanë anamnezë familjare të
sëmundjeve gjenetike9. Disa nga testet gjenetike janë teste prenatale ose teste që përdoren për
identifikimin e statusit gjenetik të një shtatzënie me risk për sëmundje gjenetike.
Testet aktualisht të ofruara prenatale përfshijnë analizën e serumit maternal (analizë gjaku
për të parë nëse shtatzëna është në risk të rritur për bartjen e fetusit me defekte të tubit neural
ose abnormaliteteve kromozomale siç është sindromi Down) dhe procedurat invazive
(amniocenteza dhe chorionic villus sampling).
Analizat tjera janë carrier screening tests, që përdoren për identifikimin e individëve që
kanë mutacione të gjeneve për sëmundjet gjenetike por nuk shfaqin simptome të sëmundjes
sepse është një sëmundje e trashëguar në një formë autosomale recesive (p.sh. CF, sickle cell
disease (sëmundja e qelizës drapër), sëmundja Tay-Sacs).
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Tipet tjera të analizave gjenetike janë analiza prediktive, që përdoren për qartësimin e
statusit gjenetik të anëtarëve asimptomatik të familjes.
Janë dy tipe të analizave prediktive:
•

Presimptompatike, dhe

•

Predispozicionale.

Analiza e mutacionit për sëmundjen e Huntington-it (Huntington disease – HD), një
çrregullim neurodegjenerativ, është shembull i analizës presimptompatike. Nëse mutacioni i
gjenit për HD është prezent, është e sigurtë se simptomat e HD do të shfaqen tek personal që
jetojnë mjaftueshëm gjatë.
Analiza për mutacionin e gjenit BRCA-1 bëhet për përcaktimin e suspektibilitetit për
kancerin e gjirit dhe bën pjesë në analizat predispozicionale. Analizat predispozicionale
dallohet nga analiza presimptomatike në atë që rezultati pozitiv (që indikon se mutacioni i
BRCA-1 është prezent) nuk indikon risk 100% për zhvillimin e sëmundjes, në këtë rast, të
kancerit të gjirit.
2.1.3 Farmakogjenomika
Një ndër aplikimet më imediate të Projektit të Gjenomit Human është farmakogjenomika,
apo përdorimi i informatës gjenetike për individualizimin e terapisë medikamentoze10.
Ka spekulime se farmakogjenomika mund të bëhet pjesë e praktikës standarde për një
numër të madh të çrregullimeve dhe barnave rreth vitit 202011. Pritjet janë se me identifikimin
e varianteve të rëndomta në gjene që janë të shoqëruara me gjasat për reagim të mirë apo të
keq ndaj një bari, terapia medikamentoze mund të individualizohet duke u bazuar në
konstruktin gjenetik unik të individit12. Përfitim primar nga farmakogjenomika është
potenciali për reduktimin e efekteve anësore negative të barnave.
2.1.4 Terapia e gjenit (transferi i gjenit)
Në fillim të viteve ’90, ka mbretëruar një optimizëm i madh në lidhje me mundësinë e
përdorimit të informacionit gjenetik për të ofruar zgjidhje për një listë të gjatë të problemeve
shëndetësore. Megjithatë, fusha e terapisë së gjeneve, po ashtu e njohur si transferi i gjenit, ka
rezultuar me shumë zhgënjime gjatë viteve. Megjithatë, gjasat janë që zhvillimi i metoda më
të sigurta dhe më efektive për transferin e gjeneve do të sigurojë rol më të rëndësishëm të
terapisë së gjeneve në trajtimin e disa sëmundjeve13. Sfidat kryesore përfshijnë targetimin e
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gjenit të duhur në lokacionin e duhur në qelizën e duhur, vendosjen e gjenit të transferuar në
kohën e duhur dhe minimizimin e reaksioneve të dëmshme14.
2.1.5 Implikacionet etike, legale dhe sociale
Pjesë integrale e Projektit të Gjenomit Human është edhe programi për Implikacionet
Etike, Legale dhe Sociale. Ky program adreson potenciali që informacioni gjenetik mund të
përdoret për disktriminim ndaj individëve ose për qëllime eugjenike. Vigjilenca ndaj
keqpërdorimit të informacionit gjenetik është përgjegjësi kolektive e personelit mjekësor, por
edhe të shoqërisë.

Menaxhimi i çrregullimeve gjenetike
Aktualisht, nuk ekziston asnjë shërim për sëmundjet gjenetike, edhe pse mund të aplikohen
terapi për parandalimin apo reduktimin e efekteve të dëmshme tek disa çrregullime. Defektet
strukturale ndonjëherë mund të modifikohen për të rezultuar në funksion normal apo apo
normales.
Terapia kirugjike aplikohet në rastet e sëmundjes kongjenitale të zemrës dhe në rastet e
defekteve kozmetike siç është buza e çarë (cleft lip). Janë duke u arritur avancime edhe në
kirurgjinë fetale. Sëmundjet tjera trajtohen me zëvendësim të produltit (p.sh. tiroida për
kretinizëm trashëgues), modifikimi i dietës (psh. dieta e varfër me fenilalanin për
Fenilketonuria), dhe protezat ortopedike për gjymtyrët e munguar.
Janë duke u kryer hulumtime mbi metodat për ndikim apo ndryshim të gjeneve në mënyrë
të drejtpërdrejt duke e vendosur ADN-në zëvendësuese në qelizat e individëve me mutacione
gjenetike, kështu duke parandaluar apo shëruar procesin e sëmundjes apo duke i lehtësuar
simptomat.
Infermieret e përfshira në gjenetikë duhet të përcjellin zhvillimet më të reja në gjenetikë
dhe të jenë të përgatitura për diskutimin e implikacioneve etike me pacientët dhe personelin
tjetër mjekësor.
2.1.6 Vlerësimi i riskut
Risku i rekurrencës e çrregullimit gjenetik determinohet nga mënyra e trashëgimit. Risku i
rekurrencës për çrregullimet e shkaktuara nga faktori që segregohet gjatë ndarjes qelizore
(p.sh. gjenet dhe kromozomet) mund të vlerësohen me shkallë të lartë të saktësisë me
aplikimin e principeve mendeliane.
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Në një çrregullim dominant, risku është 50%, ose një në dy, se një pasardhës direkt do të
afektohet; një sëmundje autosomale recesive ka risk të rekurencës 1 në 4. Kromozomet
translokacione kanë risk të lartë të rekurrencës.
2.1.7 Interpretimi i riskut
Këshilluesi gjenetik ofron informata adekuate në lidhje me natyrën e sëmundjes, shkallën e
riskut në rastin specifik, konsekuencat e mundshme dhe, nëse ekziston mundësia, opsionet
alternative që janë në dispozicion. Megjithatë, vendimin përfundimtar për të ngelur shtatzënë
apo për ta vazhduar shtatzëninë duhet patjetër ta sjellë vetë familja. Rol i rëndësishëm që luan
infermierja në këtë rast është ajo e ofrimit të informatave relevante familjeve dhe interpretimi
i tyre në nivelin që është i kuptueshëm për ta.
Koncepti më i rëndësishëm që duhet t’u bëhet i qartë familjeve është se çdo shtatzëni është
një ngjarje e pavarur. Për shembull, te çrregullimet monogjenike, tek të cilët risku është 1 në
4 se fëmija do të afektohet, risku ngelet i njëjtë pa marrë parasysh se sa fëmijë sa afektuar deri
tash në familje. Familjet mund të kenë bindje të gabuar se prezenca e 1 fëmije të afektuar do
të thotë se 3 të tjerët nuk do të jenë të afektuar. Risku është 1 në 4 në secilën shtatzëni.
Në anën tjetër, në familjet me një fëmijë që ka çrregullim me shkaktar multifaktorial, risku
rritet me çdo lindje vijuese të fëmijëve me atë çrregullim.

Gjenet dhe kromozomet
Materiali trashëgues i bartur në bërthamën (nukleusin) e qelizave somatike determinon
karakteristikat fizike të individit. Ky material – ADN – formon fije të njohura si kromozome.
Çdo kromozom përbëhet nga shumë segmente më të vogla të ADN të cilave u referohemi si
gjene. Gjenet apo kombinimet e gjeneve përmbajnë informatë të koduar që determinon
karakteristikat unike të individit. Kodi përbëet nga renditja specifike lineare e molekulave që
kombinohet për të formuar vargun e ADN. Gjenet kurrë nuk veprojnë në izolim; ata
gjithmojnë ndërveprojnë me gjenet tjera dhe ambientin.
Të gjitha qelizat normale somatike të njeriut përmbajnë 46 kromozome të aranzhuara si 23
çifte të kromozomeve homologe; nga një kromozom i secilit çift është trashëguar nga secili
prind.
Janë 22 çifte të autosomeve, të cilët kontrollojnë shumicën e tipareve në trup, dhe një çift i
kromozomeve gjinore që determinojnë gjininë si dhe disa tipare të tjera.
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Kromozomi i madh femëror quhet X; kromozomi i vogël mashkullore është Y. Kur një X
kromozom dhe një Y kromozom janë prezent, embrioni do të zhvillohet si mashkull. Kur janë
prezentë dy X kromozome, embrioni do të zhvillohet si femër.
Meqenëse secili gjen e zë një lokacion specifik të kromozomit, dhe meqenëse kromozomet
trashëgohen si çifte homogole, çdo person ka nga dy gjene për secilin tipar. Me fjalë të tjera,
nëse një autosom ka një gjen për ngjyrën e flokëve, partneri i tij po ashtu ka një gjen për
ngjyrën e flokëve në lokacionin e njëjtë në kromozom. Edhe pse të dy gjenet e kodojnë
ngjyrën e flokëve, nuk do të thotë se ato do ta kodojnë ngjyrën e njëjtë të flokëve. Kodet e
ndryshme për variacione të ndryshme të tiparit të njëjtë quhen allele. Një individ me dy kopje
të alleles së njëjtë për tiparin e njëjtë thuhet se është homozigot për atë tipar. Me dy allele të
ndryshme, thuhet se personi është heterozigot për atë tipar.
Termin gjenotip tipikisht përdoret për t’iu referuar konstruktit gjenetik të një individi kur
diskutohet një çift specifik i gjeneve, por ndonjëherë, gjenotipi përdoret për t’iu referuar
konstruktit të përgjithshëm gjenetik të individit apo të gjitha gjenet që një individ mund t’ia
përcjellë gjeneratave pasardhëse.
Fenotipi i referohet shprehjes së observueshme të gjenotipit të një individi, siç janë
karakteristikat fizike, një tipar biokimik apo molekular, e edhe një tipar psikologji. Një tipar
apo çrregullim konsiderohet dominant nëse është i shprehur apo fenotopikisht aparent kur
vetëm një kopje e gjenit është prezent. Konsiderohet recesiv nëse është i shprehur vetëm nëse
dy kopjet e gjenit janë prezentë. Analiza figurative (piktoriale) e numrit, formës dhe
madhësisë së kromozomeve të një individi njihet si kariotip. Mund të përdoren qelizat nga
cilido ind trupor replikues i nukleizuar (jo rruzat e kuqe të gjakut, nervat apo muskujt)15.
Indet më shpeshti të përdorura janë rruzat e bardha të gjakut dhe qelizat fetale në lëngun
amnial. Qelizat rriten në kulturë dhe merren kur janë në metafazë, dhe pastaj qelizat lëshohen
në një shinë (slide). Kjo i zbërthen membranat qelizore dhe i përhap kromozomet, duke i bërë
më të lehtë për vizualizim. Qelizat ngjyhen me njollosës speciale (p.sh. Giemsa stain) që
krijojnë mostra të shiritëzuara. Kur kromozomet të jenë përhapur, ata fotografohen ose
skanohen me kompjuter, bëhet prerja e tyre dhe aranzhohen në radhitje specifike numerike, në
varësi prej gjatësisë dhe formës së tyre. Kromozomet numërohen nga më të mëdhatë kah më
të voglat, 1 deri 22, dhe kromozomet gjinore janë të përcaktuar me shkronjat X ose Y. Secili
kromozom është i ndarë në dy “krahë” të përcaktuar me shkronjës p (krahu i shkurtër) dhe q
(krahu i gjatë). Kariotipi femëror është i përcaktuar si 46,XX ndërsa kariotipi mashkullor si
46,XY.
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Fig. 1: Kromozomet gjatë ndarjes qelizore. A, Shembull i fotomikrografit. B, Kromozomet

Në Fig. 1 ilustrohen kromozomet në qelizat e trupit dhe një kariotip. Kariotipet mund të
përdoren për determinimin e gjinisë së fëmijës dhe prezencën e ndonjë anomalie të madhe
kromozomale.

Abnormalitetet kromozomale
Abnormalitetet kromozomale paraqiten në 0.5% deri 0.6% të të porsalindurve; shumica e
tyre nuk kanë ndonjë abnormalitet fizik të shoqëruar me defektin. Incidenca e abnormaliteteve
kromozomale tek fetusit e abortuar me abort spontan është 61.5%. Abnormalitetet
kromozomale përbëjnë rreth 10% të vdekjeve neonatale16. Gabimet që rezultojnë në
abnormalitete kromozomale mund të shfaqen në mitozë (mitosis) ose meiozë (meiosis). Këto
shfaqen në autosomet ose kromozomet gjinore. Edhe pa prezecën e deformimeve të dukshme
strukturale, devijimet e vogla në kromozome mund të shkaktojnë probleme në zhvillimin
fetal.
2.1.8 Abnormalitetet autosomale
Abnormalitetet autosomale përfshijnë diferencat në numër apo strukturë të kromozomeve
që rezultojnë nga shpërndarja jo e barabartë e materialit gjenetik gjatë formimit të gameteve
(veza dhe sperma).
Abnormalitetet e numrit të kromozomeve. Euplodia paraqet numrin korrekt të
kromozomeve. Devijimet nga numri korrekt i kromozomeve mund të jetë e dy tipeve:
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1. Poliploidi, në të cilin deviacioni është saktësisht shumëfish i numrit haploid të
kromozomeve apo të një seti kromozomal (23 kromozome); ose
2. Aneuploidi, në të cilin deviacioni numerik nuk është shumëfish i saktë i setit
haploid.

Aneuploidia është abnormaliteti më së shpeshti i identifikuar kromozomal tek njerëzit.
Aneuploidia paraqitet në së paku 5% të shtatzënive të njohura klinikisht, dhe është shkaku më
i shpeshtë i dështimit të shtatzënisë17. Aneuploidia është gjithashtu shkaktarja kryesore
gjenetike për retardimin mental. Dy konditat më të shpeshta aneuploide janë monosomitë dhe
trisomitë. Monosomia është produkt i unionit ndërmjet gametit normal dhe gametit të
munguar në një kromozom. Individët monosomikë kanë vetëm 45 kromozome në secilën prej
qelizave të tyre. Ka të dhëna të kufizuara në lidhje me origjinën e monosomive sepse kur një
embrioni i mungon një kromozom autosomal, embrioni kurrë nuk mbijeton.
Produkti i unionit të një gameti normal me një gamet që përmban kromozome të tepërta
quhet trisomi. Trisomitë janë më të shpeshta se monosomitë. Individët trisomikë kanë 47
kromozome në secilën prej qelizave të tyre. Shumica e trisomive janë të shkaktuara nga
mosshkëputja gjatë ndarjes së parë meiotike. Kjo është kur një çift i kromozomeve dështon të
ndahet. Një nga qelizat rezultuese përmban dy kromozome, ndërsa tjetri asnjë. Abnormaliteti
më i shpeshtë trisomal është sindromi Down, ose trisomia 21. Trisomitë tjera autosomale që
janë identifikuar janë trisomia 18 (sindromi i Edwards-it) dhe trisomia 13 (sindromi Patau).
Të dy gjendjet kanë prognozë të dobët dhe shumica e fëmijëve të afektuar vdesin nga
ndërlikimet kardiake apo respiratorë brenda 6 muajve nga lindja. Mosshkëputja mund të
shfaqet gjatë mitozës. Nëse kjo shfaqet herët gjatë shtatzënisë, kur janë duke u formuar linjat
qelizore, individi ka një miksturë të qelizave, disa me numër normal të kromozomeve dhe të
tjerët me mungesë të një kromozomi ose me një kromozom shtesë. Kjo gjendje njihet si
mozaikizëm.
Abnormalitetet e strukturës së kromozomit. Abnormalitetet e strukturës së kromozomit
përfshijnë thyerjen e kromozomit, rëndomë të rezultuar nga njëra nga dy ngjarjes:
1. Translokacioni, dhe
2. Shtimet apo fshirjet (apo të dyja).

Translokacioni shfaqet kur materiali gjenetik transferohet nga një kromozom në një
kromozom tjetër. Kështu, në vend të dy çifteve normale të kromozomeve, individi ka një
kromozom normal në secilin çift dhe një kromozom të tretë që është fuzion i dy
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kromozomeve të tjera. Për aq gjatë sa materiali gjenetik mbahet në qelizë, individi nuk është i
afektuar por është bartës i translokacionit të balancuar.
Nëse një gamet pranon dy kromozome normale ose kromozomin e fuzionuar, pasardhësi
rezultues do të jetë klinikisht normal. Nëse gameti pranon një ose dy kromozome normale dhe
versionin e fuzionuar, pasardhësi rezultues do të ketë një kopje shtesë të njërit nga
kromozomet. Kjo konditë quhet translokacion i pabalancuar dhe shpesh ka efekte serioze
klinike.
Kur një pjesë e kromozomit fshihet nga një kromozom dhe i shtohet një tjetri, gameti
rezultues mund të ketë ose kopje shtesë të gjeneve ose shumë pak kopje. Efekti klinik
rezultues mund të jetë i butë ose i rëndë në varësi prej sasisë së materialit të involvuar
gjenetik.
2.1.9 Abnormalitetet e kromozomeve gjinore
Një numër i abnormaliteteve kromozomale gjinore janë të shkaktuara nga mosshkëputja
gjatë gametogjenezës te cilido nga prindërit. Deviacionet më të shpeshta tek femrat është
sindromi Turner, ose monosomia X (pasja e një kromozomi X); femra e afektuar shfaq organe
të jasthme gjenitale juvenile me vezore të pazhvilluara. Ajo rëndomë është e shkurtër në trup
me rripëzim të qafës (webbing of the neck). Intelegjenca mund të jetë e dëmtuar. Shumica e
embrioneve të afektuar abortohen spontanisht.
Deviacioni më i shpeshtë tek meshkujt është sindromi Klinefelter, ose trisomia XXY.
Meshkujt e afektuar kanë karakteristika sekondare gjinore dobët të zhvilluara dhe testisë të
vegjël. Ai është infertil, rëndomë i gjatë, dhe i feminizuar. Meshkujt që janë mozaik për
sindromin Klinefelter mund të jenë fertilë. Intelegjenca nën normalen është zakonisht
prezente.

Mostrat e transmisionit gjenetik
Karakteristikat e trashëgueshme janë ato që mund të barten tek pasardhësit. Mostrat sipas
të cilave materiali gjenetik transmetohet në gjeneratën e ardhshme janë të ndikuara nga numri
i gjeneve të involvuara në shprehjen e një tipari. Shumë karakteristika fenotipike rezultojnë
nga dy ose më tepër gjene në kromozome të ndryshme që veprojnë bashkë (iu referohemi si
trashëgimia multifaktoriale); të tjerat janë të kontrolluara nga një gjen i vetëm (trashëgimia
unifaktoriale).
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Defektet në nivel të gjenit nuk mund të determinohen me metoda konvencionale
laboratorike siç është kariotipizimi. Në vend të kësaj, specialistët gjenetikë bëjnë
parashikimin e probabilitetit të prezencës së një gjeni abnormal nga shfaqja e njohur e tiparit
në familjen e individit dhe mostrave të njohura sipas të cilave tipari trashëgohet.
2.1.10 Trashëgimia multifaktoriale
Shumica e deformimeve më të shpeshta kongjenitale, siç është buza dhe qiellza e çarë dhe
defektet e tubit neural, rezultojnë nga trashëgimia multifaktoriale, një kombinim i faktorëve
gjenetikë dhe ambientalë. Çdo keqformim mund të sillet nga të butat deri te ato të rëndat, në
varësi prej numrit të gjeneve për defektin prezent ose nga sasia e ndikimit ambiental.
Çrregullimet multifaktoriale kanë tendencë të shfaqen nëpër familje. Disa keqformime
shfaqen më shpesh në njërën gjini se në tjetrën. Për shembull, stenoza pilorike dhe buza e çarë
janë më të shpeshta tek meshkujt, ndërsa qiellza e çarë është më e shpeshtë tek femrat.
2.1.11 Trashëgimia unifaktoriale
Nëse një gjen i vetëm e kontrollon një tipar, çrregullim apo defekt të caktuar, mostrës së tij
të trashëgimisë iu referohet si trashëgimi unifaktoriale mendeliane apo një-gjenike. Numri i
abnormaliteteve unifaktoriale e tejkalon shumëfish numrin e abnormaliteteve kromozomale.
Kjo është e kuptueshme, duke marrë parasysh se 30.000 deri 40.000 gjene në numrin haploid
(23) të kromozomeve kalojnë tek pasardhësi nga secili prind.
Çrregullimet unifaktoriale ndjekin mostrën trashëguese të dominancës, segregimit dhe
asortimentit të pavarur të përshkruar nga Mendeli dhe përfshijnë dominantën autosomale,
recesivin autosomal, dhe dominantat me X-lidhje si dhe modin recesiv të trashëgimisë (Fig.
2).
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Fig. 2: Pasardhësit e mundshëm në tri tipe të çiftëzimit. A, Prindi homozigot dominant dhe prindi homozigot-recesive.
Fëmijët: të gjithë heterozogotë, duke e shfaqur tiparin dominant. B, Prindi heterozigot dhe prindi homozigot-recesiv.
Fëmijët: 50% heterzigotë, duke e shfaqur tiparin dominant; 50% homozigotë, duke shfaqur tiparin recesiv. C, Të dy prindërit
heterozigotë. Fëmijët: 25% homozigotë, duke e shfaqur tiparin dominant; 25% homozigotë, duke e shfaqur tiparin recesiv;
50% heterozigotë, duke e shfaqur tiparin dominant.

Trashëgimia autosomale dominante. Çrregullimet e trashëgimisë autosomale dominante
janë ato tek të cilat gjeni abnormal për tiparin është i shprehur edhe kur anëtari tjetër i çiftit
është normal. Gjeni abnormal mund të shfaqet si rezultat i mutacionit, një ndryshim spondant
dhe permanent në strukturën normale të gjenit. Në këtë rast, çrregullimi shfaqet për herë të
parë në familje. Zakonisht një individ i afektuar vie nga gjenerata të shumëfishta që e kanë
pasur çrregullimin. Meshkujt dhe femrat janë të afektuar në masë të njëjtë.
Shembuj të çrregullimeve të trashëguara autosomale dominonte janë sindromi Marfan (një
çrregullim e indit lidhës që rezulton në abnormalitete skeletale, okulare dhe kardiovaskulare),
achondroplasia (trup shkurtabiq), polydactyly (gishtërinj shtesë), sëmundja e Huntington, dhe
sëmundja policistike e veshkës.
Neurofibromatosis (NF) është çrregullim progresiv i sistemit nervor që shkakton formim të
tumoreve në nerva kudo qoftë në trup. NF afekton të gjitha racat, të gjitha grupet etnike, dhe
të dyja gjinitë në mënyrë të barabartë. Gjysma e rasteve të NF rezultojnë nga mutacionet
spontane gjenetike, gjersa gjysma tjetër janë të trashëguara në mënyrat autosomale
dominonte. Dy forma të dallueshme gjenetike të NF janë NF1, si tip më i shpeshtë, me
incidencë prej 1 në 3000, dhe NF2, me incidencë 1 në 35.000 18. Karakteristikat më të
dukshme të NF1 janë lezionet e vogla të lëkurës së pigmentuar të njohur si pika café-au-lait
dhe neurofibromata (rritje të vogla, të buta dhe të mishta). Individët me NF1 në përgjithësi
janë në gjendje të jetojnë jetë normale, të shëndoshë. Pikat café-au-lait dhe neurofibromatat
mund të shfaqen me NF2, por janë shumë më pak të rëndomta se me NF1.
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Trashëgimia autosomale recesive. Çrregullimet e trashëgimisë autosomale recesive janë
ato tek të cilat të dy gjenet e çiftit duhet të jenë abnormale në mënyrë që të shprehet
çrregullimi. Individët heterozigotë kanë vetëm një gjen abnormal dhe nuk janë të afektuar
klinikisht sepse gjeni normal e mbisundon gjenin abnormal. Këta janë të njohur si bartës të
tiparit recesiv. Për t’u shprehur tipari, dy bartës duhet të kontribuojnë në gjenin normal të
pasardhësit. Meshkujt dhe femra janë të afektuar njëjtë. Të gjitha gabimet e lindura të
metabolizmit, siç është PKU, galactosemia, sëmundja e urinës si sirup panje (maple syrup
urine disease), sëmundja Tay-Sachs, anemia e qelizës drap (sickle cell anemia), dhe CF, janë
çrregullime të trashëguara autosomale recesive.
Trashëgimia e X-lidhje dominancës. Çrregullimet e trashëgimisë së X-lidhje dominancës
shfaqen tek meshkujt dhe femrat heterozigote. Për shkak se femrat kanë gjithashtu një gjen
normal, efektet janë më pak të rënda se te meshkujt e afektuar. Meshkujt e afektuar e
transmetojnë gjenin abnormal vetëm te vajzat e veta, në kromozomin X. Sindromi Fragile X
dhe riketet rezistente ndaj vitaminës D (vitamin D–resistant rickets) janë shembul të
çrregullimeve trashëguese X-lidhje dominante.
Trashëgimia recesive me X-lidhje. Gjenet abnormale për çrregullimet trashëguese me Xlidhje recesive janë të bartura në kromozomet X. Femrat mund të jenë heterozigote ose
homozigote për tiparet e bartura në kromozomet X sepse ato kanë dy kromozome X.
Meshkujt janë hemizigotë sepse ata kanë vetëm një kromozom X që bart gjenet, po allele në
kromozomin Y. Prandaj, çrregullimet recesive me X-lidhje më së shpeshti janë të
manifestuara tek meshkujt me gjen abnormal në kromozomin e tij të vetëm X. Hemofilia,
verbëria ndaj ngjyrave, dhe distrofia muskulare Duchenne, të gjitha këto janë çrregullimet
recesive me X-lidhje.
Gabimet e lindura të metabolizmit. Çrregullimet e të metabolizmit të proteinave,
yndyrnave, apo karbohidrateve që reflektojnë mungesë apo enzime defektive në përgjithësi e
ndekin një motrër recesive të trashëgimisë. Enzimet, veprimet e të cilëve janë të përcaktuara
gjenetikisht, janë esencialë për të gjitha proceset fizike dhe kimike që i mirëmbajnë sistemet e
organizmit. Veprimi i enzimeve defektive e ndërpren serinë normale të reaksioneve kimike
nga pika e afektuar e më tutje. Si rezultat mund të jetë akumulimi i një produkti dëmtues si
fenilalanina ose mungesa e produktit të domosdoshëm siç është tiroksina ose melanina.
Fenilketonuria (PKU) është një çrregullim jo i shpeshtë i shkaktuar nga gjenet autosomale
recesive. Pamjaftueshmëria në mëlçi e enzimit fenilalanin hidroksilazë rezulton në dështimin
për të metabolizuar amino acidin fenilalanin, duke iu lejuar metaboliteve të tij të akumulohen
në gjak. Incidenca e këtij çrregullimi është 1 në 10.000 deri 20.000 lindje. Incidenca më e
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lartë është në mesin e Kaukazianve (nga Evropa veriore dhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës). Rrallë haset tek popullata hebreje, afrikane, apo japoneze. Ekzaminimi për PKU
në mënyrë rutinore bëhet tek të gjithë fëmijët nëpërmes analizave të gjakut. Sëmundja TaySachs, e trashëguar si tipar autosomal recesiv, rezulton nga pamjaftueshmëria në
heksosaminidaza (hexosaminidase).

Shfaqet më shpesh tek hebrenjtë Ashkenazi dhe

Kanadezo-frëngët nga Kuebeku. Fëmijët duken normal deri në moshën 4 deri 6 mujore, e më
pas shfaqen simptomat klinike: apatia dhe regresion në zhvillimin motorik e social, dhe të
pamurit e dobësuar. Vdekja ndodh ndërmjet moshës 3 dhe 4 vjeçare. Nuk ekziston asnjë
trajtim.
CF (mucoviscidosis ose sëmundja fibricistike e pankreasit) është e trashëguar si tipar
autosomal recesiv dhe karakterizohet me përfshirje të gjeneralizuar të gjëndrave ekzokrine.
Karakteristikat klinike kanë lidhje me viskozitetin e ndryshuar të gjëndrave mukus-sekretuese
nëpër gjithë trupin. Incidenca e përgjithshme është 1 në 2.000 lindje. Avancimet në
diagnostikim dhe trajtim e kanë përmirësuar prognozën; shumë individë të afektuar e arrijnë
moshën madhore. Disa gra të afektuara lindin fëmijë por meshkujt në përgjithësi janë sterilë.
Meconium ileus shfaqet në rreth 10% të të porsalindurve me CF. Edhe pse fecesi inicial
mund të kalojë nga rektumi e më vonë fare, zakonisht mekoniumi nuk kalon gjatë 24 deri 48
orët e para. Abdomeni pëson gjithnjë e më tepër fryrje, dhe eventualisht tek i porsalinduri
kërkohet laparotomi për diagnostikimin dhe trajtimin e gjendjes.
2.1.12 Faktorët jogjenetikë që ndikojnë në zhvillim
Jo të gjitha çrregullimet kongjenitale janë të trashëguara. Kongjenitale do të thotë se ka
qenë prezente në lindje. Disa keqformime kongjenitale mund të jenë rezultat i teratogjenëve,
që do të thotë substancave apo ekspozimeve ambientale që rezultojnë në paaftësi funksionale
apo strukturale. Për dallim nga format e tjera të paaftësive zhvillimore, paaftësitë e shkaktuara
nga teratogjenet, teorikisht janë plotësisht të parandalueshme.
Teratogjenët e njohur humanë janë barnat dhe substancat kimike, infeksionet, ekspozimi
ndaj rrezatimit, dhe gjendje të caktuara maternale siç është diabeti dhe PKU. Teratogjeni ka
efekt më të madh në organet dhe pjesët e një embrioni gjatë periudhës së diferencimit rapid.
Kjo shfaqet gjatë periudhës embrionike, specifikisht nga ditët 15-të deri në ditën e 60-të.
Rritja dhe zhvillimi i trurit vazhdojnë gjatë periudhës fetale, dhe teratogjenët mund të
afektojnë rëndë zhvillimin mental përgjatë gestacionit.
Veç konstruktit gjenetik dhe ndikimit të teratogjenëve, edhe të ushqyerit adekuat i nënës
mund të ndikojë në zhvillim. Embrioni dhe fetusi duhet të furnizohen me materie ushqyese
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për të cilat kanë nevojë nga ushqimi i nënës. Kequshqyerja gjatë shtatzënisë rezulton në të
porsalindur me peshë të vogël që janë suspektibil në infeksione. Kequshqyerja po ashtu
afekton zhvillimin e trurit gjatë gjysmës së mëvonshme të gestacionit dhe mund të rezultojë
në paaftësi mësimore tek fëmijët. Acidi folik i pamjaftueshëm është i shoqëruar me defekte të
tubave neurale.
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3 Koncepcioni
Ndarja qelizore
Qelizat reprodukohen në dy metoda të ndryshme: mitozë dhe meiozë.
Gjatë mitozës, qelizat e trupit replikohen për të përfituar dy qeliza me konstrukt të njëjtë
gjenetik sikurse qeliza prindore. Së pari qeliza e bën një kopje të ADN-së së vet; pastaj
ndahet, me secilën qelizë bijë duke pranuar nga një kopje të materialit gjenetik. Ndarja
mitotike e lehtëson rritjen dhe zhvillimin ose zëvendësimin e qelizave.
Meioza është proces me të cilin qelizat embrionale ndahen dhe e përgjysmojnë numrin e
tyre kromozomal, me prodhimin e gameteve (vezë dhe spermë). Çdo çift homolog i
kromozomeve përmban një kromozm të pranuar nga nëna dhe një tjetër nga babai; prandaj
meioza rezulton në qeliza që përmbajnë një nga 23 çiftet e kromozomeve. Për shkak se qelizat
embrionale përmbajnë 23 kromozome të vetme (të paçiftëzuara), gjysmën e materialit
gjenetik të një qelize normale somatike, ato quhen haploide.
Kur gameti femëror (veza ose ovum) dhe gameti mashkullor (spermatozoon) bashkohen
për ta formuar zigotën, riformohet numër diploid i kromozomeve humane (46, ose 23 çifte).
Procesi i replikimit të ADN dhe ndarjes qelizore në meiozë lejon allele të ndryshme për gjene
të distribuohen në mënyrë të rastësishme nga secili prind dhe pastaj të riaranzhohen në
kromozome të çiftëzuara.
Kromozomet më pastaj ndahet dhe vazhdohet me gamete të ndryshme. Për shkak se të dy
prindërit kanë gjenotipe të derivuara nga katër prindër të prindërve të ndryshëm, shumë
kombinime të gjeneve janë të mundshme te secili kromozom. Kjo përzierje e rastësishme e
alleleve është përgjegjëse për variacionet në tiparet që vërehen te pasardhësi i dy prindërve të
njëjtë.

Gametogjeneza
Kur një mashkull e arrin pubertetin, testiset e tij fillojnë procesin e spermatogjenezës.
Qelizat që i nënshtrohen meiozës tek meshkujt quhen spermatocite. Spermatociti primar, që i
nënshtrohet ndarjes së parë meiotike, përmban numër diploid të kromozomeve. Qeliza tashmë
e ka kopjuar ADN-në e vetë para ndarjes, kështu që janë prezent katër allele për secilin gjen.
Për shkak se kopjet janë të lidhura së bashku (një allele plus kopja e tij në secilin kromozom),
qeliza ende konsiderohet diploide.
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Gjatë ndarjes së parë meiotike, formohen dy spermatocite sekondare haploide. Çdo
spermatocit sekondar përmban 22 autosome dhe një kromozom gjinor; njëri përmban
kromozomin X (plus kopjen e tij) dhe tjetri përmban kromozomin Y (plus kopjen e tij). Gjatë
ndarjes meiotike sekondare, mashkulli prodhon dy gamete me një kromozom X dhe dy
gamete me kromozom Y, dhe të gjithë do të zhvillohen në spermë të shëndetshme (Fig. 3, A).

Fig. 3: Spermatogjeneza. A, Gemetogjeneza tek meshkujt prodhon katër gamete të maturuara, spermën. B, Oogjeneza.
Gametogjeneza tek femrat prodhon një ovum të maturuar dhe tre trupa polarë. Të vërehet diferenca në madhësinë e
përgjithshme ndërmjet ovumit dhe spermës. C, Fertilizimi rezulton në zigotë një-qelizore dhe restaurim të numrit diploid të
kromozomeve.

Oogjeneza, procesi i formimit të ovumit, fillon gjatë jetës fetale të femrës. Të gjitha qelizat
që mund t’i nënshtrohen meiozës gjatë jetës së gruas janë të vendosura në vezore në lindje.
Shumica e rreth 2 milion oocitave primare (qelizat që i nënshtrohen ndarjes së parë meiotike)
degjenerojnë në mënyrë spontane. Vetëm 400 deri 500 vezë (ova) do të maturojnë gjatë rreth
35 vjetëve të periudhës reproduktive të gruas. Oocitat primare e fillojnë ndarjen e parë
meiotike (d.m.th. replikimin e ADN-së së tyre) gjatë jetës fetale por mbesin të pezulluara në
këtë fazë deri në pubertet (Fig. 3, B). Atëherë, rëndomë në bazë mujore, një oocitë primare
maturohet dhe e kryen ndarjen e parë meiotike, duke përfituar dy qeliza jo të barabarta:
oocitën sekondare dhe një trup të vogël polar.
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Të dyja përmbajnë 22 autosome dhe një kromozom gjinor X. Gjatë ovulacionit, fillon
ndarja e dytë meiotike. Megjithatë, ovumi nuk e kompleton ndarjen e dytë meiotike deri sa të
mos ndodhë fertilizimi. Gjatë fertilizimit, prodhohet një trup i dytë polar dhe një zigotë (veza
dhe sperma e bashkuar) (Fig. 3, C).
Tre trupa polarë degjenerojnë. Nëse nuk ndodh fertilizimi, edhe ovumi po ashtu
degjenerohet.

Koncepcioni
Koncepcioni, i definuar si bashkim i një vete dhe sperme, shënon fillimin e shtatzënisë.
Koncepcioni nuk paraqitet si ngjarje e izoluar por është pjesë e një procesi sekuencial. Ky
proces sekuencial përfshin formimin e gametit (veza dhe sperma), ovulacionin (lëshimi i
vezës), bashkimin e gameteve (që rezulton në embrion), dhe implantimin në mitër.
3.1.1 Ovumi (veza)
Çdo muaj, një vezë maturohet me një mori të qelizave rrethuese suportuese. Gjatë
ovulacionit, veza lëshohet nga folikuli i ruptura ovarian. Nivelet e larta të estrogjeneve e rrisin
lëvizshmërinë e tubave uternike ashtu që ciliat e tyre janë në gjendje ta kapin vezën dhe ta
shtyjnë nëpër tube kah kaviteti uterin. Një vezë nuk mund të lëviz vetvetiu. Dy shtresa
mbrojtjëse e mbështjellin vezën (Fig. 4).

Fig. 4: Spermatozoidi dhe veza

Shtresa e brendshme shtresë acelulare, e trashë, e quajtur zona pellucida. Shtresa e
jashtme, e quajtur corona radiata, përbëhet nga qeliza të zgjatura.
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Vezët konsiderohen fertile për rreth 24 orë pas ovulacionit. Nëse nuk fertilizohen nga
sperma, veza degjenerohet dhe riabsorbohet.
3.1.2 Sperma
Ejakulimi gjatë marrëdhënies seksuale normalisht shtyn pothuajse një lugë çaji të spermës,
që përmban 200 deri 500 milion spermatozoide në vagjinë. Spermatozoidet notojnë nëpërmes
lëvizjeve flagjelare të bishtave të tyre. Disa nga spermatozoidet mund ta arrijnë vendin e
fertilizimit brenda 5 minutash, por koha mesatare e tranzitit është 4 deri 6 orë. Spermatozoidet
mbeten të shëndetshme brenda sistemit reproduktiv të gruas mesatarisht rreth 2 deri 3 ditë.
Shumica e spermatozoideve humbin në vagjinë, brenda mukusit cervikal, ose në
endometër, ose futen në tubën që nuk përmban vezë.
Gjatë udhëtimit të spermatozoideve nëpër traktin reproduktiv femëror, prodhohen enzime
që ndihmojnë në kapacitimin e tyre. Kapacitimi është një ndryshim fiziologji që largon
mbështjellësin mbrojtës nga koka e spermatozoidit. Perforime të vogla formohen në akrosomë
(kësulë e spermatozoidit) dhe lejon enzimet të largohen. Këto enzime janë të domosdoshme
për spermatozoidin t’i protektojnë shtresat mbrojtëse të vezës para fertilizimit.

Fertilizimi
Fertilizimi ndodh në ampulë (një të tretën e jashtme) të tubës uterine. Kur një spermatozoid
penentron në mënyrë të suksesshme membranën rrethuese të vezës, spermatozoidi dhe veza
mbyllen brenda një membrane, dhe membrana bëhet e padepërtueshme për spermatozoidet e
tjera; ky proces quhet zona reaction. Ndarja e dytë meiotike e oocitës atëherë kompletohet,
dhe bërthama e vezës bëhet pronukleus femëror. Koka e spermatozoidit rritet për t’u bërë
pronukleusi mashkullore, dhe bishti degjenerohet. Bërthamat shkrihen mes vete (fuzionohen)
dhe kromozomet kombinohen, duke e restauruar numrin diploid (46).
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Fig. 5: Fertilizimi. A, veza e fertilizuar me spermatozoidin X-bartës për të formuar zigotën femërore. B, veza e fertilizuar
nga spermatozoidi Y-bartës për të formuar zigotën mashkullore.

Koncepcioni, formimi i zigotës (qeliza e parë e individit të ri), me këtë arrihet. Replikimi
qelizor mitotik, fillon gjatë udhëtimit të zigotës përgjatë tubës uterine për në mitër.Ky
udhëtim zgjat 3 deri 4 ditë. Për shkak se veza e fertilizuar ndahet në mënyrë rapide pa rritje në
madhësi, qeliza sukcesivisht më të vogla, të quajtur blastomere, formohen gjatë çdo ndarjeje.
Një morulë 16 qelizore, një topth solid i qelizave, formohet brenda 3 ditësh dhe është ende i
rrethuar me zona pellucida mbrojtëse (Fig. 6, A).

Fig. 6: A, Javët e para të zhvillimit human. Zhvillimi folikular në vezore, ovulacioni, fertilizimi dhe transporti i embrionit të
hershëm përgjatë tubës uterine për në mitër, kur ndodh implantimi. B, Blastocista e futur në endometër. Shtresat embrionale
duke u formuar.

Zhvillimi i mëtejmë ndodh derisa morula “lundron” lirisht brenda mitrës. Fluidi kalon
nëpër zona pellucida në hapësirat ndërqelizore ndërmjet blastomereve, duke i ndarë ata në dy
pjesë: trofoblasti (prej nga krijohet placenta) dhe emrioblasti (prej nga krijohet embrioni).
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Një kavitet formohet brenda masës qelizore duke u bërë bashkimi i hapësirave, për të
formuar një strukturë të quajtur kaviteti i blastocistës. Kur kaviteti merr formë të dallueshme,
e gjithë struktura e embrionit në zhvillim njihet si blastocistë. Qelizat stamine derivohe nga
masa e brendshme qelizore e blastocistës. Shtresa e jashtme e qelizave që e rrethojnë kavitetin
është trofoblasti.

Implantimi
Zona pellucida degjenerohet, dhe trofoblasti ngjitet për endometrin uterin, rëndomë në
regjionin fundal anterior ose posterior. Ndërmjet ditëve 6-të dhe 10-të pas koncepcionit,
trofoblasti sekreton enzime që i mundësojnë të bëjnë strofull në endometër derisa të mbulohet
e tërë blastocista. Kjo njihet si implantimi. Enët endometriale të gjakut erodojnë, dhe disa gra
përjetojnë gjakderdhje të lehtë të implantimit. Vilat korionike, apo projeksione në formë të
gishtërinjve, zhvillohen nga trofoblasti dhe zgjatohen në hapësirat e mbushura me gjak të
endometrit. Këto vila janë procese vaskulare që sigurojnë oksigjen dhe materie ushqyese nga
sistemi i qarkullimit të gjakut të nënës dhe e hedhin dioksidin e karbonit dhe materiet
jashtëqitëse në gjakun maternal. Pas implantimit, endometri quhet decidua. Pjesa direkt nën
blastocistë ku vilat korionike kyqen në enët e gjakut të nënës, është decidua basalis. Pjesa që
e mbulon blastocistën është decidua capsularis, ndërsa pjesa që shtrihet në pjesën e mbetur të
mitrës është decidua vera (Fig. 7).

Fig. 7: Zhvillimi i membranave fetale. Të vërehet zhdukja e ngadalshme e kavitetit intrauterine gjersa decidua capsularis
dhe decidua vera takohen. Po ashtu të vërehet tëhollimi i murit uterin.Membranat korionike dhe amniotike janë në anë të
kundërta.
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4 Embrioni dhe fetusi
Shtatzënia zgjat rreth 10 muaj lunarë, 9 muaj kalendarikë, 40 javë, ose 280 ditë.
Kohëzgjatja e shtatzënisë llogaritet nga dita e parë e menstruacionit të fundit deri në ditën e
lindjes. Megjithatë, koncepcioni shfaqet rreth 2 javë pas ditës së parë të menstruacionit të
fundit. Kështu, mosha postkonceptive e fetusit është 2 javë më pak, dhe bën një total prej 266
ditëve ose 38 javëve.
Zhvillimi intrauterin ndahet në 3 stade:
•

Vezës ose pre-embrionike,

•

Embrionike, dhe

•

Fetusit

Stadi pre-embrionik zgjat nga koncepcioni deri në ditën e 14-të. Kjo periudhë e përfshin
replikimin qelizore, formimin e bastocistës, zhvillimin inicial të membranave embrionike dhe
krijimin e shtresave primare embrionale.

Shtresat primare embrionale
Gjatë javës së tretë pas koncepcionit, disku embrionik diferencohet në 3 shtresa primare
embrionale:
•

Ektodermi,

•

Mezodermi, dhe

•

Endodermi (ose entodermi)

Të gjitha indet dhe organet e embrionit zhvillohen nga këto 3 shtresa.
Ektodermi, apo shtresa e sipërme e diskut embrionik, mundëson krijimin e epidermisit,
gjëndrave (pitiutar anterior, kutanoz dhe mamar), thonjve dhe flokëve, sistemit nervor qendror
dhe periferik, thjerrëzave të syrit, smalti i dhëmbëve, dhe bazamenti i kavitetit amnial.
Mezodermi, ose shtresa e mesme, zhvillohet në eshtra dhe dhëmbë, muskuj (skeletal, të
lëmuar dhe kardiak), dermisi dhe indet lidhëse, sistem kardiovaskular dhe shpretka, si dhe
sistemi urogjenital).
Endodermi, apo shtresa e poshtme, mundëson krijimin e murit/kufirit/vijës epiteliale të
traktit respirator dhe traktit digjestiv duke përfshirë edhe orofarinksin, mëlçinë dhe
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pankreasin, uretrën, fshikëzën urinare dhe vagjinën. Endodermi e formon kulmin e corpus
luteum.

Zhvillimi i embrionit
Stadi i embrionit zgjat nga dita e 15-të deri përafërsisht 8 javë pas koncepcionit, kur
embrioni ka gjatësi rreth 3 cm nga koka deri te kërbishti (CRL). Stadi embrional është koha
më kritike e zhvillimit të sistemit të organeve dhe karakteristikat kryesore të jashtme. Zonat
në zhvillim me ndarje rapide të qelizave janë më vulnerabil ndaj keqformimeve nga
teratogjenët ambientalë. Në fund të javës së tetë, të gjitha sistemet e organeve dhe strukturave
të jashme janë prezentë.

Membranat
Në kohën e implantimit, fillojnë të formohen dy membrana fetale që do ta rrethojnë
embrionin në zhvillim. Korioni zhvillohet nga trofoblasti dhe pëmban vila korionike në
sipërfaqen e tij. Vilat depërtojnë në decidua basalis dhe rriten në madhësi dhe kompleksitet
krahas zhvillimit të proceseve vaskulare në placentë. Korioni bëhet mbulesë e anës fetale të
placentës. Përmban enët kryesore umbilikale të gjakut që degëzohen mbi sipërfaqen e
placentës. Me rritjen e embrionit, bëhet tërheqja/ngrehja e decidua capsularis. Vilat korionike
në këtë anë atrofojnë dhe degjenerohen, duke e lënë membranën e lëmuar korionike.
Membrana e brendshme qelizore, amnioni, zhvillohet nga qelizat e brendshme të blastocistës.
Kaviteti që zhvillohet ndërmjet masës së brendshme qelizore dhe shtresës së jashtme të
qelizave (trofoblasti) është kaviteti amnial (Fig. 6, B). Duke u rritur, embrioni formon në
anën e kundërt blastocistën në zhvillim. Embrioni në zhvillim e tërheq amnionin rreth vetes
për të formuar një qeskë të mbushur me lëng. Amnioni bëhet mbulesë e kordit umbilikal dhe
mbulon kordionin në sipërfaqen fetale të placentës. Me rritjen e embrionit, rritet edhe amnioni
për të krijuar vend për embrionin/fetusin dhe lëngun rrethues amnial. Amnioni më pas vie në
kontakt me korionin që e rrethon fetusin.

Lëngu amnial
Në fillim, kaviteti amnial e derivon lëngun e tij me difuzion nga gjaku maternal. Sasia e
lëngut rritet në bazë javore, nga 800 deri 1200 ml të lëngut transparent janë normalisht
prezentë në lindje. Vëllimi i lëngut amnial ndryshon në mënyrë të vazhdueshme. Fetusi e
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gëlltit lëngun, dhe lëngu rrjedh brenda e jashtë mushkërive fetalë. Fetusi urinon në lëng, duke
e rritur vëllimin e tij në masë të madhe.
Lëngu amnial kryen shumë funksione për embrionin/fetusin. Lëngu amnial ndihmon në
mirëmbajtjen e temperaturës konstante të trupit. Ai shërben si burim i lëngut oral dhe si
depozitë për jashtëqitjet. E mbron fetusin nga traumat duke i zbutur dhe shpërndarë forcat e
jashtme. Ai lejon lirinë e lëvizjes për zhvillim muskuloskeletal. Lëngu e mbron fetusin nga
ngatërrimi me membranat, duke e ndihmuar rritjen simetrike të fetusit. Nëse embrioni
ngatërrohet me membranat, amputimi i ekstremiteteve apo deformitete të tjera mund të
shfaqen nga shiritat shtrëngues amnialë. Vëllimi i lëngut amnial është faktor i rëndësishëm në
vlerësimin e mirëqenies fetale. Sasia më e vogël se 300 ml e lëngut amnial
(oligohidramnioza) është e shoqëruar me abnormalitete renale fetale. Sasia më e madhe se 2
litra e lëngut amnial (hidramnioza) është e shoqëruar me keqformime gastrointestinale dhe
keqformime të tjera.
Lëngu amnial përmban albumin, urea, acid urik, kreatininë, lëçitin, sfungomielin, bilirubin,
fruktozë, yndyrë, leukocite, proteina, qeliza epiteliale, enzime, dhe qime lanugo. Analiza e
qelizave fetale në lëngun amnial nëpërmes amniocentezës ofron shumë informata mbi fetusin.
Analizat gjenetike (kariotipizimi) ofrojnë informata mbi gjininë e fetusit si dhe numrin dhe
strukturën e kromozomeve. Analizat tjera siç janë raporti lecithin/sfyngomyelin (L/S)
përcaktojnë shëndetin apo maturitetin e fetusit.

Vezika umbilikale, (vesicula umbilicalis, Yolk sac)
Paralelisht me formimin e kavitetit amnial dhe amnionit, formohet edhe një kavitet
blastocistik në anën tjetër të diskut embrionik në zhvillim. Ky kavitet rrethohet nga një
membranë duke e formuar vezikën umbilikale. Vezika umbilikale ndihmon në transferimin e
materieve ushqyese maternale dhe oksigjenit, që janë difuzuar nëpërmes korionit në embrion.
Formohen enë të gjakut për ta ndihmuar transportin. Qelizat e gjakut dhe plazma
prodhohen në vezikën umbilikale gjatë javës së dytë dhe të tretë. Në fund të javës së tretë,
zemra primitive fillon të rrahë dhe gjaku të qarkullojë nëpër embrion, duke e lidhur kërcellin,
korionin dhe vezikën umblikale.
Palosja e embrionit gjatë javës së katërt rezulton në inkorporimin e një pjese të vezikës
umbilikale në trupin e embrionit si sistem digjestiv primitiv. Qelizat embrionale primordiale
krijohen në vezikën umbilikale dhe zhvendosen në embrion. Mbetjet e tkurrjes së vezikës
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umbilikale degjenerohen, dhe kah java e pestë apo e gjashtë, pjesa e mbetur ndahet nga
embrioni.

Kordoni umbilikal
Rreth ditës së 14-të të koncepcionit, disku embrional, qeska amniale dhe vezika umbilikale
janë të ngjitura me vilat korionike me kërcellin lidhës. Gjatë javës së tretë, zhvillohen enët e
gjakut për ta furnizuar embrionin me materie ushqyese maternale dhe oksigjen.
Gjatë javës së pestë, embrioni përkulet brenda vetvetes nga të dy skajet (duke e sjellë
kërcellin lidhës në anën ventrale të embrionit). Kërcelli lidhës shtypet nga të dyja anët nga
amnioni dhe formon kordon më të ngushtë umbilikal (Fig. 7). Dy arterie e bartin gjakun për
në vilat korionike nga embrioni, dhe një venë e kthen gjakun në embrion. Rreth 1% e
kordonave umbilikalë kanë vetëm dy enë: një arterie dhe një venë. Kjo paraqitje ndonjëherë
është e shoqëruar me keqformime kongjenitale. Kordoni në mënyrë rapide rritet në gjatësi. Në
termin, kordoni është me diametër 2 cm dhe sillet nga 30 cm deri në 90 cm në gjatësi (me
mesatare prej 55 cm). Ai përdredhet në mënyrë spirale në vetvete dhe shkon përreth embrionit
dhe fetusit. Nyjat e vërteta janë të rralla, por nyjat false shfaqen si palosje apo përdredhje që
mund ta vënë në rrezik qarkullimin deri te fetusi. Indi lidhës i quajtur Wharton’s jelly
parandalon kompresimin e enëve të gjakut dhe siguron furnizim të vazhduar me ushqim të
embrionit dhe fetusit. Kompresioni mund të shfaqet nëse kordoni shtrihet ndërmjet kokës
fetale dhe pelvikut ose është i përdredhur rreth trupit fetal. Kur kordoni është i përdredhur
rreth qafës fetale, quhet kordoni nuhal, nuchal cord.
Për arsye dhe placenta zhvillohet nga vilat korininike, kordoni umbilikal rëndomë është i
lokalizuar në mënyrë qendrore. Lokacioni periferik është më i rrallë dhe njihet si placenta
reket, battleore placenta. Enët e gjakut janë të rrjetëzuara nga qendra kah të gjitha pjesët e
placentës.

Placenta
4.1.1 Struktura
Placenta fillon të formohet gjatë implantimit. Gjatë javës së tretë pas koncepcionit, qelizat
e trofoblastit të vilave korionike vazhdojnë ta invadojnë decidua basalis-in. Me mbushjen e
kapilarëve uterinë, arteriet spirale endometriale mbushen me gjak maternal. Vilat korionike
rriten në hapësirat me dy shtresa qelizore: sinktiumi i jashtës dhe citotrofoblasti. Një shtresë e
34

tretë zhvillohet në septën e ankoruar, duke e ndarë deciduan e projektuar në zona të ndara të
quajtura kotiledone. Nëse secilin prej 15 deri 20 kotiledoneve, vilat korionike degëzohen
jashtë, dhe një sistem kompleks i enëve fetale të gjakut formohet. Secili kotiledon është një
njësi funksionale. E tërë struktura është placenta.
Qarkullimi maternal-placental-embrionik vendoset rreth ditës së 17-të, kur zemra
embrionale fillon të rrahë. Kah fundi i javës së tertë, gjaku embrional qarkullon ndërmjet
embrionit dhe vilave korionike. Në hapësirë interviloze, gjaku maternal furnizon me oksigjen
dhe materie ushqyese kapilarët embrionalë në vila. Produktet jashtëqitëse dhe dioksidi i
karbonit difuzohen në gjakun maternal. Placenta funksionin si mjet për shkëmbim metabolik.
Shkëmbimi është minimal gjatë kësaj kohe sepse dy shtresat qelizore të membranave viloze
janë tepër të trasha. Kalueshmëria rritet me tëhollimin e citotrofoblastit dhe zhduket; kah
muaji i pestë, vetëm një shtresë e sincitiumit mbetet ndërmjet gjakut maternal dhe kapilarëve
fetalë. Sincitiumi është shtresë funksionale e placentës. Rreth javës së 8-të, analizat gjenetike
mund të bëhen në mostrës e vilave korionike të siguruara me biopsi aspiratave; megjithatë,
defekte etë gjymtyrëve janë shoqëruar me marrjen e mostrave vilat korionike para javës së 10të. Struktura e placentës është komplete kah java e 12-të. Placenta vazhdon të bëhet më e
gjerë deri në javën e 20-të, kur e mbulon rreth gjysmën e sipërfaqes uterine. Pastaj vazhdon të
trashet. Degëzimi i vilave vazhdon të zhvillohet brenda trupit të placentës, duke e rritur zonën
sipërfaqësore funksionale.

Shtatzënitë multifetale - e shumfishta
4.1.2 Binjakët
Incidenca e binjakëve është 1 në 43 shtatzëni 19. Është shënuar rritje e vazhdieshme e
lindjeve multiple qysh nga viti 1973. Kjo pjesërisht i atribuiohet shtatzënive në moshë më të
vonshme. Përdorimi i barnave për stimulimin e ovulacionit po ashtu është faktor.
Binjakët dizigotikë. Kur dy vezë të maturuara prodhohen brenda një cikli ovarian, të dyjat
kanë potencial për t’u fertilizuar nga spermatozoide të veçantë. Kjo rezulton në dy zigota, apo
binjakë dizigotikë. Gjithmonë ka dy amnione, dy korione dhe dy placenta që mund të
fuzionohen bashkë. Këta binjak dyzikotikë ose fraternalë mund të jenë të gjinisë së njëjtë ose
të gjinive të ndryshme dhe janë gjenetikisht jo më të ngjashëm se motrat/vëllezërit e lindur
nga shtatzënitë tjera. Lindja e binjakëve dyzigotikë shpeshtohet me moshën maternale mbi 35
vjeçe, me paritet, dhe me përdorimin e barnave për fertilitet.
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Binjakët monozigotikë. Binjakët identikë apo monozigotikë zhvillohen nga një vezë e
fertilizuar, që më pas ndahet. Janë të gjinisë së njëjtë dhe kanë gjenotip të njëjtë. Nëse ndarja
ndodh menjëherë pas fertilizimit, zhvillohen dy embrione, dy amnione, dy korione, dhe dy
placenta që mund të fuzionohen. Më së shpeshti, ndarja ndodh ndërmjet ditës së 4-të dhe 8-të
pas fertilizimit, dhe janë dy embrione, dy amnione, një korion dhe një placentë. Rralëë herë,
ndarja ndodh pas ditës së 8-të pas ferzilizimiz. Në këtë rast, ka dy embrione brenda një
amnioni dhe korioni të përbashkët me një placentë. Kjo shpesh shkakton probleme në
qarkullim sepse kordonat umbilikal mund të ngatërrohen mes vete, dhe njëri apo fetusi tjetër
mund të vdesë. Nëse ndarja ndodh tepër vonë, ndarja mund të mos jetë e plotë dhe kjo mund
të rezultojë në binjakë të ngjitur ose “siamezë”. Binjakët monozigotikë shfaqen në 1 nga 250
lindje. Nuk ka kurrfarë asocimi me racën, trashëgiminë, moshën maternale apo paritetin.
Barnat për fertilitet e rrisin incidencën e binjakëve monozigotikë.
4.1.3 Shtatzënitë tjera multifetale
Paraqitja e shtatzënive multifetale me tri apo më tepër fetuse është rritur me përdorimin e
barnave për fertilitet dhe IVF. Tripletet/trenjakët shfaqen në rreth 1 në 1341 shtatzëni. Mund
të shfaqen nga ndarja e një zigoti në dy, me një ose dy ndarje të serishme, duke rezultuar në
triplete identike. Tripletet po ashtu mund të rezultojnë nga dy zigota, njëri duke u ndarë në
sete të binjakëve identikë dhe tjetri në zigotë me vëlla/motër të vetëm fraternal, ose nga 3
zigota. Katërnjakët, pesënjakët, gjashtënjakët e kështu me radhë kanë derivacione të ngjashme
të mundshme.
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