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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
I. HYRJE
Përdorimi i teknikave të Gjenetikës Molekulare në përcaktimin ose ndërtimin e të
ashtuquajturit profil gjenetik i individit është shndërruar sot në një nga mënyrat kryesore
të identifikimit të personave për arësye nga më të ndryshmet duke përfshirë këtu çështje
që i takojnë forensikës. Izolimi dhe analiza e markatorëve të ADN bëjnë të mundur
dallimin me saktësi të individëve nga njëri tjetri edhe pse renditja e nukleotideve në ADN
e popullatave humane është e ngjashme në masën 99,9%. Ndër markatorët më të përdorur
për këtë qëllim janë ata të tipit STR (short tandem repeats) karakteristikë dalluese e të
cilëve është polimorfizmi i lartë.
Analizat e ADN-së për përcaktimin e profilit gjenetik, natyrisht, mund të kryhen pas
izolimit të saj nga mostrat e materialit biologjik të përftuara në vendin e ngjarjes. Në
mënyrë që analiza të tilla të kryhen me sukses, si kusht parësor duhet që ADN të izolohet
ose të ekstraktohet në mënyrën e përshtatshme nga materiali biologjik. Në mostrat e
natyrës forensike, në shumicën e rasteve, gjendja e molekulave të ADN është krejtësisht e
ndryshme nga ajo e mostrave biologjike që merren për qëllime diagnostikimi. Nën
veprimin e faktorëve të ndryshëm fizikë si temperatura, lagështia, rrezatimi UV etj ADN
pëson ndryshime që çojnë në degradimin e saj. Nga ana tjetër, prania e
mikroorganizmave të shumtë në mostrat biologjike shoqërohet me dëmtime të
pariparueshme të molekulave të ADN-së për shkak të përmbajtjes së enzimave të
ndryshme që shkaktojnë degradimin ose shërbejnë si inhibitorë në proçesin e
shumëfishimit të ADN-së me anë të PCR-së.
Për të shmangur sado pak efektet e shumta të faktorëve biotikë dhe abiotikë në
degradimin e ADN-së që përmbahet në mostrat biologjike, në mënyrë që të bëhet e
mundur analiza dhe ndërtimi i profilit gjenetik edhe në kushtet më të vështira në të cilat
janë përftuar mostrat, kompani të ndryshme kanë përgatitur kite që përmbajnë markatorë
me gjatësi të vogla (rreth 100-400 çb). Nëpërmjet përdorimit të këtyre kiteve mund të
identifikohen lokuset që përdoren për ndërtimin e profilit gjenetik, numri i tyre varet nga
shkalla e dëmtimit që mund të kenë pësuar molekulat e ADN. Por cilët janë markatorët që
paraqesin qëndrueshmëri më të lartë ndaj kushteve apo faktorëve të shumtë që degradojnë
molekulat e ADN-së dhe mund të bëjnë të mundur përdorimin më të shpeshtë të këtij apo
atij tipi të kiteve që janë në përdorim? Pikërisht përcaktimi i markatorëve të tillë, për t’i
dhënë qoftë edhe një përgjigje të pjesshme pyetjes së mësipërme, ka shërbyer si një nga
motivet kryesorë të këtij punimi. Në këtë kuadër, përveç markatorëve të tjerë, kemi
analizuar në mënyrë të veçantë sjelljen e markatorit hTERT (Human telomerase reverse
transcriptase) i cili është përcaktues në dallimin midis ADN-së humane dhe asaj me
prejardhje nga mikroorganizmat ose organizma të tjerë të ndryshëm nga njeriu.
Një problem tjetër me ndikim të rëndësishëm në ndërtimin e profilit gjenetik është
zgjedhja e metodës së ekstraktimit të ADN-së nga mostrat e materialit biologjik. Në këtë
kuadër, nëpërmjet këtij punimi janë bërë përpjekje për të vlerësuar në mënyrë
eksperimentale metodën më të mirë ekstraktuese, e cila arrin ekstraktimin në sasinë
maksimale të mundshme si dhe lejon të shmangë sa më shumë problemet e degradimit të
ADN-së ose të pranisë së inhibitorëve të shumëfishimit të saj. Në të njëjtën mënyrë, duke
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krahasuar rezultatet e Elektroforezës kapilare me metodat e tjera konvencionale, janë bërë
përpjekje për të analizuar dhe vlerësuar metodën më të mirë që lejon ndarjen dhe leximin
e aleleve të markatorëve STR.
Në këtë punim nuk kemi patur si qëllim marrjen në shqyrtim të teknikave të përftimit, të
paketimit apo të ruajtjes paraprake të mostrave biologjike, hapa këto të cilat në se nuk
ndiqen në mënyrën e duhur kompromentojnë plotësisht analizat e mëtejshme për
përgatitjen e profilit gjenetik. Duke patur në dispozicion një numër të madh mostrash
biologjike të përftuara në mënyrën e duhur por në kushte mjedisore nga më të ndryshmet,
kemi synuar të përcaktojmë dhe të tregojmë përparësitë e metodës së Kuantifikimit
Absolut me TaqMan Probe me ndihmën e Real Time PCR ndaj metodave të tjera. Këto
përparësi janë demonstruar jo vetëm në përcaktimin e përqëndrimit të ADN-së por edhe
në dallimin në se mostrat e ADN-së janë me prejardhje njerëzore apo nga
mikroorganizma apo organizma të tjerë.
Përdorimi i teknikave moderne të identifikimit të markatorëve të ndryshëm në mostrat në
shqyrtim na ka lejuar të realizojmë edhe synimin e përcaktimit të shpeshtive të tyre me
qëllim krahasimi me disa popullata të tjera, gjë e cilë mund të shërbejë si material fillestar
për studime më të thelluara në këtë drejtim. Duke patur në dispozicion një seri
markatorësh të identifikuar jemi përpjekur të provojmë në se këto të dhëna mund të
përdoren edhe në rastet e interpretimit të përkatësisë së prindërve biologjikë.

PJESA TEORIKE
1.1. Profili i ADN, paraqitje e përgjithshme
Në qelizat njerëzore, ashtu si dhe në qelizat e eukariotëve të tjerë, ADN është e
përqëndruar në dy vende: në bërthamë (ADN bërthamore) dhe në mitokondri (ADN
mitokondriale) të cilat janë organela që gjenden në citoplazmë (Figura 1). ADN
bërthamore organizohet në 23 çifte kromozomikë prej të cilëve 22 quhen autozome duke
u dalluar nga çifti i kromozome të seksit të emërtuar X dhe Y. ADN mitokondriale nuk
është e organizuar në formën e kromozomeve bërthamorë. Përsa i përket renditjes së
nukleotideve, ngjashmëria midis individëve të ndryshëm të popullatës njerëzore është e
rendit 99.9% çka do të thotë se polimorfimi paraqitet në rreth 0.01%.
Shumica e testeve të identitetit në popullatat njerëzore kryhet duke përdorur markatorët
gjenetikë të cilët gjenden në kromozomet autozomikë, konkretisht në renditjet të cilat
paraqesin polimorfizëm ndërmjet individëve (Buttler, M. J, 2011).
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Gjenomi Human
23 Çiftet e Kromozomeve + ADN-mt
Vendndodhja në bërthamën e qelizës

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/

Autosomale

2 kopie
për qel.

Vendndodhja në
mitokondri
(kopie të shumta në
citoplazmë të qel.)

ADN-mt
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

16,569 çb

ADN
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X
ADN bërthamore

3.2 miliard çb

Y

Kromozomet e
gjinisë

Mitokondriale

100 kopie për
qelizë

Figura 1. Gjenomi human.

Materiali i ADN-së në kromozome është i përbërë prej renditjeve (ose zonave) koduese
dhe renditjeve jokoduese (Figura 2). Renditjet koduese janë të njohura si gjene, ato
përmbajnë të gjithë informacionin për sintezën e proteinave. Deshifrimi i gjenomit human
solli përfitime të mëdha në fushën mjekësore por edhe në ate forensike konkretisht në të
ashtuquajturën prova ose testi i identitetit. Në tërësinë e tyre, gjenet përbëhen nga ekzonet
(renditjet koduese) dhe intronet (renditjet jokoduese). Gjenet përbëjnë afër 5% të ADN-së
së gjenomit human ndërsa pjesa e mbetur i përket zonave jokoduese. Kur mutacionet
shkaktojnë ndryshime në zona kodifikuese ose në renditje të tjera me funksione
rregulluese, ndryshime të tilla në shumicën e rasteve nuk transmetohen në pasardhësit,
meqenëse efekti i tyre mbi funksionet gjenike është zakonisht negativ. Për pasojë, pjesa
më e madhe e variacioneve të ADN së gjeneve që ruhen në një popullatë ndodhen brenda
zonave ose rajoneve jo koduese dhe jo rregulluese. Markatorët gjenetikë që paraqesin
polimorfizëm ndërmjet individëve dhe që përdoren për testin e identitetit janë gjetur dhe
përcaktuar në zonat jokoduese, në zonat ndërmjet gjeneve ose edhe brenda vetë gjeneve
(në pjesët që nuk kodojnë proteina) (Buttler M. J, 2010).
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telomeri
p
(Krahu i shkurtër)

Brezi 3
(Band)

12p3

centromeri

q
(Krahu i gjatë)

Brezi 5

12q5

(Band)

telomeri

Figura 2. Paraqitje skematike e një kromozomi

Vendndodhja e një markatori gjenetik, i cili mund të jetë edhe një gjen thirret zakonisht
me emrin lokus. Sot, çfarëdo lloj variacioni në renditjen e ADN-së, me t’u zbuluar,
identifikon një lokus i cili mund të vrojtohet direkt edhe pse mund të mos ketë asnjë efekt
mbi fenotipin.
Kur në një lokus të ADN ekzsitojnë dy ose më shumë alele, lokusi konsiderohet
polimorfik dhe variacionet thirren si polimorfizma të ADN-së. Në se një lokus polimorfik
i caktuar është i dobishëm për studime hartëzimi, diagnostifikimi të sëmundjeve ose për
çfarëdo lloj veprimi tjetër me qëllim analize, lokusi thirret markator i ADN-së. Në këtë
mënyrë mund të themi se çdo lokus përcakton një vend të caktuar në gjenomë, në qoftë se
ai nuk ka nndonjë funksion të caktuar thirret edhe si lokus anonim.
Mijëra lokuse janë karakterizuar dhe përcaktuar në zona të caktuara të kromozomeve të
ndryshëm. Nga ana tjetër, kromozomet që i parkasin të njëjtit çift thirren kromozome
homologë, ata janë me formë dhe madhësi të njëjtë dhe përmbajnë natyrisht të njëjtin
material gjenetik. Çdo pjestar i një çifti kromozomik përmban një kopje të secilit prej
markatorëve gjenetikë. Renditja e nukleotideve të ADN-së për secilin prej kromozomeve
të çiftit homolog mund të jetë ose jo e njëjtë për shkak të mutacioneve që mund të
ndodhin herë pas here. Për këtë arësye markatorët e ndryshëm shfaqen në forma të
ndryshme (alele) në kromozomet homologë.
Nëse markatorët e një çifti kromozomesh homologë janë të njëjtë formojnë një gjendje
homozigote, nëse janë të ndryshëm gjendja quhet heterozigote. Një gjendje e caktuar e
aleleve në të njëjtin lokus në kuadër të një çifti kromozomesh homologë paraqet
gjenotipin e atij individi për atë lokus (Figura 3)
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Lokusi A
Aleli 1

Aleli 2

4

Çift Homolog i
Kromozomeve

5
Aleli 2

Aleli 1

3
6

Çift Homolog i
Kromozomeve

Lokusi B

Figura 3. Çifte të kromozomeve homologë me alele të ndryshme në të njëjtin lokus.

Kombinimi i gjenotipeve të fituara nga një numër i caktuar i lokuseve paraqet profilin e
ADN-së së atij individi
Në shumë studime përdorimi i renditjeve të shkurtra përsëritëse STR (short tandem
repeats) si markatorë gjenetikë ka qenë metoda më e fuqishme për përcaktimin e
prejardhjes së mostrave për një numër të madh të disiplinave molekulare si: analiza
forensike e skenave të krimit, gjenetika molekulare, gjenetika e popullatave etj. Me pak
fjalë, markatorët e tipit STR, të cilët shpesh thirren edhe si mikrosatelitë, mund të
karakterizohen si renditje të shkurtra të nukleotideve në vargjet e ADN-së të cilat nuk
kanë asnjë funksion dhe përsëriten shumë herë në mënyrë të njëpasnjëshme (Figura 4).
(Buttler M. J, 2011, Goodwin, W et al., 2011).
Mikrosatelitet,

STR (Short Tandem Repeats)
Lokusi x
(CA)n

CA CA CA
CA CA CA CA CA

Aleli 1
Aleli 2

Figura 4. Shembull i një lokusi STR në një çift kromozomesh homologë.
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1.1.1. Historiku i profilit të ADN
Profili i ADN-së për herë të parë është përdorur nga Dr. Alec Jeffreys në vitin 1985. Ai
zbuloi se zona të caktuara te ADN-së përmbajnë renditje të ADN që përsëriten dhe që
gjenden në varg njëra pas tjetrës. Ai gjithashtu zbuloi se numri i renditjeve përsëritëse
mund të ndryshojë nga një individ në tjetrin. Duke e zhvilluar teknikën për të analizuar
dhe ekzaminuar ndryshimin e gjatësisë së këtyre renditjeve përsëritëse, Dr. Jeffreys krijoi
mundësinë për të kryer të ashtuquajturin Testi i Identitetit Human (Figura 5).

Figura 5. Dr. Alec Jeffreys dhe zbulimi i tij mbi polimorfizmin e renditjeve
përsëritëse të ADN-së.
Markatorët gjenetikë që u përdorën nga Dr. Jeffreys ishin renditje nukleotidesh në vargjet
e ADN-së të cilat përsëriteshin shumë herë në mënyrë të njëpasnjëshme por, nga ana
tjetër, numri i përsëritjeve ishte i ndryshëm nga një individ në tjetrin. Ky lloj markatorësh
mori emrin VNTR (Variable Number of Tandem Repeats). Teknika e përdorur për
izolimin e elementëve të tillë është njohur me emrin RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism), teknikë e cila lejonte fitimin e renditjeve të tipit VNTR mbi bazën e
prerjes së tyre në skaje me anë të enzimave të restriksionit. Metoda RFLP për herë të parë
është përdorur për të ndihmuar autoritet angleze në zgjidhjen e një rasti që kishte të bënte
me emigracionin.
Për shkak se teknika e RFLP kërkon sasi të madhe (më shumë se 50 ng) dhe të padëmtuar
te ADN-së shpejt u bënë të njohura edhe mangësitë e përdorimit të kësaj teknike në
shumë raste të forensikës. Ndër shkaqet më kryesore ishte fakti se mostrat që përmbanin
ADN të degraduar, gjë e cila është e shpeshtë në rastet e forensikës, nuk jepnin rezultate
të mira me këtë metodë. Nga mesi i vitit 1990, në kohën kur përdorimi i profilit të ADNsë në sistemin e drejtësisë kishte hyrë në dekadën e dytë, përfunduan edhe procedurat e
vlerësimit të STR-ve të cilat më vonë u bënë markatorët gjenetikë standard që përdoren
në analizën e testit të identitetit human. Ato vazhdojnë të përdoren me sukses të plotë
edhe në ditët e sotme. Gjithashtu edhe teknologjitë e përdorura për të kryer analizën e
profilit të ADN-së për shkencën e forensikës dhe lëmive të tjera ndryshuan shumë si për
nga mundësia e dallimit të dy individëve ashtu edhe për nga shpejtësia e fitimit të
rezultateve. Në mënyrë të veçantë, shpejtësia e fitimit të rezultateve ka ndryshuar
rrënjësisht, ndërsa më parë rezultati i analizave fitohej në një kohë prej 6-8 javësh, në
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ditët e sotme ai fitohet brenda disa orëve. Një skemë e ndryshimeve të tilla paraqitet në
figurën 6 (Buttler M. J, 2010).

Markerët
Markerët ee
përdorur
përdorur në
në
analiza
analiza
I lartë

RFLP
Fragmentet e disa
lokuseve

STR fragmentet

RFLP

Fuqia dalluese
(Gjenetike)

Fragmenti i një lokusi

PoliMarkeri
D1S80
single STR
DQ
ABO
grupet e gjakut

ADN-mt

I ulët
Ngadal

Shpejtësia e analizës
(Teknologjia)

Shpejtë

Figura 6. Krahasimi i markatorëve gjenetikë: fuqia dalluese e tyre nga aspekti
gjenetik dhe përparimi i teknologjisë
Në teknikat bazë të përgatitjes së profilit gjenetik një vend shumë të rëndësishëm ze
padyshim përdorimi i teknikës PCR (Polymerase Chain Reaction) në shumëfishimin e
markatorëve STR. Kjo metodë fitoi besueshmëri të lartë në laboratorët e forensikës për
këto arësye:
-

Mund të përdoret sasi e vogël e ADN nisëse për shumëfishim, madje edhe ADN
që mund të nxirret nga një qelizë e vetme.
- Fragmente ADN, të cilat mbeten pas degradimit për shkaqe të ndryshme, edhe pse
me gjatësi vetëm prej disa qindra çifte bazash, mund të jenë efektive për
shumëfishim.
- Nëpërmjet reaksioneve të shumëfishta të PCR mund të fitohet njëkohësisht një
numër i madh kopjesh i renditjeve të veçanta të ADN.
- Në rastet kur ADN njerëzore paraqitet e kontaminuar nga ADN me prejardhje nga
burime të tjera si psh baktere, kërpudha etj. shumëfishimi i renditjeve të veçanta
të saj mund të kryhet pa asnjë problem meqenëse mund të përdoren prajmera të
posaçëm për markatorë të ADN-së njerëzore.
Përveç përparësive të mësipërme mund të përmendim edhe ndonjë të metë, prania e të
cilave duhet të mbahet gjithnjë parasysh nga ekspertët gjatë analizave të ndryshme:
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-

Renditje të veçanta të ADN ndonjëherë nuk mund të shumëfishohen për shkak të
pranisë së inhibitorëve të PCR në ADN e ekstraktuar.
Shumëfishimi mund të dështojë për shkak të mutacioneve të ADN që kanë
ndodhur pikërisht në zonat e lidhjes së prajmerave.
Nëse nuk i kushtohet kujdes metodologjisë së punës, mund të ndodhë që mostrat
në shqyrtim të kontaminohen me ADN me prejardhje nga burime të tjera ose edhe
nga mostra të shumëfishuara më parë (Bustin S. A, 2010, National Institute of
Justice, 2003).

1.1.2. Variabiliteti gjenetik dhe tipet e polimorfizmit
Prania e polimorfizmit të shumë gjeneve në popullatat njerëzore shkakton natyrisht
ndryshime të cilat shprehen në nivelin e vetë popullatës ose midis popullatave. Dihet
gjithashtu, se në gjenomën njerëzore ka edhe shumë gjene të cilët nuk janë polimorfë pra
paraqiten me vetëm një alel dhe quhen të fiksuar. Në variacionin e përgjithshëm të
gjenomës njerëzore dallimet midis popullatave shpjegojnë rreth 15% të tij, ndërsa pjesa
tjetër prej 85% i detyrohet variacionit midis individëve të së njëjtës popullatë ose siç
shprehet ndryshe variacionit brenda popullatës. Dallime ekzistojnë jo vetëm midis
individëve të afërt përsa i përket farefisnisë por edhe midis binjakëve monozigotikë të
cilët dallohen për shkak të mutacioneve që mund të pësojnë gjatë jetës së tyre. Në këtë
kuptim, struktura e një popullate, pra marrëdhëniet midis individëve të saj ose midis
grupeve të individëve, varet edhe nga faktorë të tjerë si drifti, rryma gjenike, seleksioni
etj.
Studimi i ndryshimeve gjenetike humane shpjegon ndryshimet evolutive dhe aplikimet në
mjekësi. Ky studim i ndihmon shkenctarët të kuptojnë migrimet e popullatave të vjetra
humane si dhe gjithashtu të kuptojnë se si grupet e ndryshme humane janë biologjikisht të
lidhura midis tyre. Nga aspekti mjekësor studimi i ndryshimeve gjenetike humane mund
të jetë i rëndësishëm sepse disa sëmundje janë të shprehura më së shumti në popujt në
regjione gjeografike të veçanta.
Lokuse të ndryshëm gjenikë paraqesin shkallë të ndryshme polimorfizmi. Polimorfizmi
mund të shfaqet në formën e përbërjes së renditjeve të nukleotideve të ADN ose në një
formë tjetër alternative lidhur me numrin e përsëritjeve të renditjeve të caktuara, gjë e cila
çon në formimin e markatorëve me gjatësi alternative (Buttler M. J, 2011) si tregohet në
figurën 7.
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(A) Polimorfizmi i Sekuencës së ADN-së
--------AGACTAGACATT--------------AGATTAGGCATT-------

(B) Polimorfizmi i Gjatësisë (fragmenteve ) së ADN-së
---------(AATG)(AATG)(AATG)---------3 përsëritje

---------(AATG)(AATG)---------2 përsëritje

Figura 7. Polimorofizmi i markatorëve ndërmjet individeve: A) për shkak të
përbërjes së renditjes së ADN-së, B) për shkak të numrit të përsëritjeve (gjatësisë)
të renditjeve

1.1.3. Markatorët gjenetikë dhe renditjet përsëritëse

Siç e kemi përmendur dhe më parë ngjashmëria midis individëve të ndryshëm në nivelin
e ADN-së është e rendit 99.9%, për këtë arësye zonat të cilat i dallojnë ata nga njëri tjetri
do të kërkohen pikërisht në pjesën e mbetur prej 0.01%. Nga ana tjetër, gjenomi i njeriut
ashtu si dhe ai i gjithë eukariotëve të tjerë paraqet edhe një karakteristikë tjetër shumë
interesante atë të pranisë së një numri të madh renditjesh me gjatësi të ndryshme të cilat
përsëriten shumë ose më pak herë. Mund të përmendim se gjenomi i njeriut në masën
50% formohet nga renditje përsëritëse. Renditje të tilla mund të përdoren në shumë raste
si markatorë gjenetikë. Në këtë kuptim ata mund të paraqiten me karakteristikat e
mëposhtme:
-

Markatorë gjenetikë me njësi përsëritëse të gjata të përbëra nga disa qindra deri
disa mijëra baza që quhen ADN satelite.
Markatorë gjenetikë me njësi përsëritëse të klasifikuara si mesatare të formuar
nga 10-100 baza që emërtohen ADN minisatelite
Markatorë gjenetikë me njësi përsëritëse të shkurtëra të përbëra zakonisht nga 2-6
baza që emërtohen ADN mikrosatelite ose STR (short tandem repeats) Figura 8.

STR si markatorë gjenetikë janë bërë shumë të njohur, mdis të tjerash, edhe për një
arësye të thjeshtë meqenëse ata shumëfishohen lehtë përmes teknikës PCR. Gjithashtu,
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ata kanë veçori të lartë polimorfike dhe janë shumë të qëndrueshëm edhe në rastet e
degradimit të lehtë të ADN-së.
Për të izoluar markatorët e tipit STR fillimisht duhet të përcaktohen regjionet anësore
(Flanking regions) të asaj STR dhe në bazë të renditjes së nukletotideve në këtë zonë
përcaktohen edhe prajmerat përkatës (Figura 8 & 9) (Buttler. M. J, 2011, Kobilinsky et
al., 2007).
Markator minisatelit (D1S80)
Zonat anësore

Zonat përsëritëse
GAGGACCACCAGGAAG

Njësi përsëritëse
me 16 çb

Markatori STR (TH01)
Zonat anësore

Zonat përsëritëse
TCAT

Njësi përsëritëse
me 4 çb

Figura 8. Dallimi midis markatorëve të tipit ministelit dhe mikrosatelit.

DNA in the Cell
Kromozomi

Bërthama
Molekula dy vargëshe
e ADN-së

Zonat shenjë për PCR

Nukleotidet

Figura 9. Markatorët gjenetikë (zonat shenjë) për shumëfishim me anë të PCR.
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Në mënyrë të veçantë kur kemi të bëjmë me materiale të cilët paraqesin mostra ADN të
degraduar është shumë e përshtatshme të përdoren markatorë të tipit STR por me gjatësi
të vogël të shumëfishuar me anë të PCR. Markatorë të tillë thirren shpesh herë si Mini
STR (Buttler M. J. 2006, Kiely F. T, 2006).

1.1.4. Nomenklatura e markatorëve STR
Për të lehtësuar përdorimin dhe analizën e markatorëve të ndryshëm të tipit STR sot
përdoret nje nomenklaturë e veçantë por edhe e thjeshtë. Emërtimi i tyre bëhet sipas kësaj
mënyre: nëse renditjet që ndërtojnë markatorin janë pjesë e ndonjë gjeni, atëherë për
emërtimin e tij përdoret emri i gjenit. Si shembull mund të përmendim markatorin TH01.
emërtimi i tij rrjedh nga gjeni i Tiroksinë hidroksilazës (TH) që është i vendosur në
kromozomin 11, ndërsa prapashtesa 01 vjen nga fakti se zona përsëritëse është vendosur
brenda intronit 1.
Për markatorë të tjerë STR të cilët nuk janë pjesë e gjeneve, pra që ndodhen në zona
ndërgjenike, emërtimi fitohet në bazë të vendit të tyre në kromozom; psh markatori i
emërtuar si D16S539 mund të interpretohet si më poshtë:
- D:
ADN (DNA)
- 16:
kromozomi 16
- S:
renditje me një kopje të vetme (single copy sequence)
- 539: lokusi i 539 i përshkruar në kromozomin 16.
1.1.5. Identifikimi i gjinisë
Kërkesa për të përcaktuar në se një mostër ka prejardhje nga një individ femër apo
mashkull është e rëndësishme në shumë raste të dhunimeve seksuale për të bërë të
dallueshme në këtë mënyrë dëshminë fizike të viktimës nga ajo e personit që ka kryer
krimin. Gjithashtu, përcaktimi i gjinisë merr rëndësi të veçantë në rastet e zhdukjes
masive të personave të ndryshëm sidomos në rastet e fatkeqësive të mëdha natyrore ku
mund të humbin jetën njëkohësisht qindra apo mijëra njerëz, trupat e të cilëve mund të
dëmtohen në atë masë sa të bëhet i pamundur identifikimi i drejtpërdrejtë i tyre. Një nga
rrugët më të suksesshme në këto raste është përdorimi në formën e markatorit të njërit
prej introneve, pikërisht të intronit 1, të gjenit për proteinën Amelogjeninë. Kjo proteinë
merr pjesë në ndërtimin e zmaltit të dhëmbëve të njeriut. Fakti që gjatësia e këtij introni
ndryshon midis meshkujve dhe femrave me gjashtë nukleotide (gjatësia 112 çb tek
kromozomi Y dhe 106 çb tek kromozomi X) është përdorur për të bërë një dallim të tillë.
Pas shumëfishimit me anë të PCR të një markatori të tillë nga individë meshkuj, për
shkak të përbërjes kromozomike XY, në xhelin e elektroforezës do të paraqiten dy breza
ndërsa për individët femra (përbërja kromozomike XX) do të paraqitet vetëm një brez. Në
figurën 10 paraqitet një skemë e organizimit të këtij markatori në kromozomet e gjinisë,
pjesa mbrenda shigjetave paraqet markatorin gjenetik që përcakton gjininë. Katrori i
paraqitur në kromozomin X paraqet renditjen e ADN e cila është për 6 çb më e shkurtër
sesa renditja e njejtë në kromozomin Y.
13

Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave

X
Y

Figura 10. Skema e dallimit midis kromozomit X dhe Y për markatorin
Amelogjeninë.

1.1.6. Degradimi i ADN

Laboratorët e forensikës që analizojnë ADN shpesh ballafaqohen me mostra, ADN e të
cilave mund të jetë e degraduar. Materiali biologjik i mostrave të cilat mirren si dëshmi
nga një skenë e krimit mund të kenë qëndruar me ditë, muaj por edhe me vite nën
ekspozimin e faktorëve të ndryshëm të mjedisit të cilët, në një mënyrë apo tjetër,
degradojnë molekulën e ADN (Buttler M. J, 2011, Semikhodskii A, 2009).
Ekspozimi ndaj faktorëve të ndryshëm të mjedisit mund të shkaktojë degradimin e
molekulave të ADN-së duke e ndarë atë në pjesë të vogla. Ndër faktorët më të shpeshtë të
shkatërrimit të ADN mund të përmendim ujin dhe enzimat e tipit nukleaza të cilat janë
kudo të pranishme në organizma të ndryshme në natyrë. Me anë të përdorimit të
teknikave të mëparshme, të cilat tashmë konsiderohen si të vjetëruara, është e vështirë
madje pothuajse e pamundur që të analizohen copëza RFLP nga mostra ADN të
ndodhura nën efektin e faktorëve degradues. Në mënyrë që të kryhen analiza për
zbulimin e aleleve të ndryshëm VNTR me teknika të tilla duhet që të kihet në dispozicion
një sasi e konsiderueshm ADN.
Ne ditët e sotme, nëpërmjet përdorimit të metodave moderne të tipit PCR, siç është psh
zbulimi multiplex i STR, mund të analizohen sasi shumë të vogla ADN për shkak se këto
renditje mund të shumëfishohen mjaft lehtë. Kështu, nëpërmjet këtyre teknikave mund të
analizohet më pak se 1 ng ADN dhe të zbulohen markatorët STR. Kjo sasi është 100 herë
më e vogël krahasuar me sasinë që kërkohej (100 ng apo më shumë) për RFLP vetëm pak
vite më parë. Megjithatë, kjo sjell gjithashtu edhe sfida të tjera që lidhen për shembull
edhe me ruajtjen nga kontaminimi. Për të kryer shumëfishimin me PCR, ADN duhet të
jetë e padëmtuar veçanërisht në vendet ku lidhen prajmerat si dhe në zonat ndërmjet tyre.
Në mungesë të ADN së padëmtuar PCR eshte e pasuksesshme, e thënë me fjalë të tjera,
sa më i lartë të jetë niveli i degradimit aq më të vogla janë mundësitë për shumëfishimin e
suksesshëm të STR. Fatmirësisht lokuset STR mund të shumëfishohen mjaft mirë edhe
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nga produktet apo vargjet shumë të shkurtër të ADN në të gjitha ato raste kur prajmerat
për STR arrijnë që të gjejnë copa ADN të pa dëmtuar. Disa eksperimente (Buttler M. J,
2011, Dixon L.A et al., 2006) kanë treguar se ekziston një marrëdhënie e ndërsjelltë
midis madhësisë së lokusit dhe shumëfishimit të suksesshëm të PCR nga mostrat e
degraduara. Lokuset me numër të më madh të STR siç janë D18S51, FGA ose CSF1PO
janë të parët që dështojnë në shumëfishimin në rastin e analizës së mostrave me nivel të
lartë degradimi. Si rezultat mund të fitohet një profil vetëm i pjesshëm i ADN i cili, në
disa raste edhe pse nuk është i plotë mund të jetë ndihmues në zgjidhjen e çështjes në
shqyrtim (Buttler M. J, 2011, Gavazaj F, 2011).

1.1.7. Përdorimi i profilit të ADN
Ekzistojnë disa karakteristika për të cilat çdo person është unik. Të tilla për shembull janë
karakteristika të fytyrës, struktura e trupit etj. si dhe renditja e nukleotideve në ADN e tij.
Profili i ADN është dëshmia më e saktë për ta identifikuar një person. Është një nga
mënyrat më të fuqishme në sistemin e identifikimit që kemi njohur deri më tani. Çdo
krijesë e gjallë në llojin e vet është e ndryshme gjenetikisht përveç binjakëve, trinjakëve
etj. Përkundër faktorëve të tjerë që e identifikojn një individ si unik, të cilët mund edhe të
ndryshohen me anë të operacioneve të ndryshme, profili i ADN është i pandryshueshëm
prej momentit të fekondimit deri edhe shumë vite pas vdekjes së atij individit. Profili i
ADN mund të përdoret në forensikë, në përcaktimin e prindërve biologjikë, në
përcaktimin origjinës së tij, në rastet e birësimit, në përcaktimin e saktë të trungut
farefisnor, në identifikimin e personave të zhdukur, në çështjet lidhur me rregullimin e
pronës, në çështjet e migracioneve etj.
Është e natyrshme për familjet që të njohin se kush është babai biologjik i fëmijëve në
rastet e dyshimit mbi atësinë e tyre. Në të gjithë botën rreth 30% e meshkujve të testuar
janë përjashtuar si prindër biologjikë. Fëmija gëzon të drejtën që të dijë identitetin e tij
pra të dijë se cilët janë të dy prindërit biologjikë që e kanë sjellë në jetë. Njohuritë mbi
prindin biologjik të fëmijës janë jashtëzakonisht të dobishme për jetën e tij të mëvonshme
për shembull në diagnostifikim dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme gjenetike. Përveç
kësaj përcaktimi i prindit biologjik i jep fëmijës të drejta legale për të pranuar mbështetje
financiare nga babai si dhe të trashëgojë të ardhura materiale prej tiji (Marzilli A., 2005).
Deri kohët e fundit për origjinën e individëve jemi mbështetur në të dhënat e fituara
përmes të afërmeve (familjareve), regjistrimit të përgjithshëm nëpër dokumentacione,
përmes regjistrimit të lindjeve dhe vdekjeve të shtuara në folklorin familjar etj. Përdorimi
në ditët e sotme i teknologjisë së ADN është një mjet shumë i fuqishëm për të përcaktuar
origjinën prindërore në bazë të markatorëve gjenetikë të popullatës humane. Markatorët
gjenetikë që përcaktojnë prejardhjen atërore janë të lokalizuara në kromozomin Y, ndërsa
markatorët gjenetikë që përcaktojnë prejardhjen amënore janë përcaktuar në ADN
mitokondriale (Buttler M. J, 2011).
Në ditët e sotme vlersohet të jetë një numër i madh i fëmijëve të birësuar që jetojnë në
mbarë rruzullin tokësor. Vetëm në SHBA vlerësohet të jenë afër 6 milion fëmijë të
birësuar. Edhe përkundër këtij birësimi, shpesh gjatë jetës vjen një moment kur të dy:
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fëmijët e birësuar dhe prindërit e tyre biologjikë fillojnë të kërkojnë njeri tjetrin. Vendimi
i kërkimit mund të jetë për shumë arsye, por më shpesh ndodh gjatë ose pas ngjarjeve të
rëndësishme të jetës siç janë martesa ose lindja e fëmijës etj. Në mjeksinë moderne,
historia mjeksore e prindërve biologjikë mund të jet shumë e dobishme në diagnozën dhe
trajtimin e sëmundjeve trashëguese (Buttler M. J, 2010).
Nganjëherë trungu farefinor mund të shtrijë degët e tij në mënyrë të çuditshme. Testi i
ADN për lidhjen familjare mund të përcaktojë nëse një vëlla, motër, gjysh, dajë apo teze
që ka humbur prej kohësh është me të vërtetë i afërm yni. Testi i ADN mund gjithashtu të
vërtetojë në se binjakët janë identikë apo jo. Testi i ADN i përdorur në kohët moderne për
qëllimin e sipërpërmendur hap një botë të re frytëdhënëse të lidhjeve familjare. Sot
shumë popullata autoktone amerikane krijojnë bazën e të dhënave të ADN për të siguruar
saktë përfshirjen dhe përjashtimin nga antarësia fisnore (Buttler M. J, 2010).
Dëshmitë e ADN për një kohë të gjatë kanë qenë si “Standardi i artë” në shkencën e
forensikës. Që nga paraqitja e saj e parë si dëshmi në vitin 1987 ajo është kosideruar
praktikisht e sigurtë. Derisa tekonologjia e ADN është një mjet shumë i fuqishëm në
forensikë për të përfshirë ose përjashtuar individët nga mostrat biologjike të vendit të
krimit ajo mund të jetë subjekt i gabimeve të zakonshme në procesin e kontrollit dhe
gjykimit. Njohuritë mbi profilin e ADN mund të ruajnë çdokënd edhe nga akuzat false
(Buttler M. J, 2005, Rapley R et al., 2007).
Siç dihet, molekulat e ADN mund të degradohen shpejt nëse mostrat përkatëse ose vetë
ato nuk ruhen në kushte të përshtatshme. Gjurmët e gishtrinjeve të fëmijëve nuk janë
shumë të përshtatshme për identifikim. Mostrat e ADN janë ndër më të përshtatshmet për
këtë qëllim. Të njohurit e profilit të ADN së fëmijës është mënyra e vetme që garanton
identitetin e saj në momentin kur është e nevojshme të bëhet një gjë e tillë (Buttler M. J,
2011). Për arsye së fëmijët e personave të vdekur zakonisht kanë të drejtë trashëguese,
ADN po përdoret shumë e më shumë çdo ditë për të sfiduar mospajtimet mbi të drejtën
trashëguese të pasurisë. Në disa shembuj fëmijë të panjohur deri atë kohë për familjen pa
asnjë paralajmerim të mëparshëm shfaqen në skenë duke kërkuar atësinë e tyre. Në
shembuj tjerë disa fëmijë lakmitaër ndaj pasurisë së prindit të tyre deklarohen ndaj
mohimit të së drejtës të vëllait apo motrës së tyre mbi pasurinë e prindërve gjoja se i
ndjeri nuk ka qenë baba biologjik i tij apo i saj. Analizimi i profileve të ADN të fëmijës
dhe prindit ndihmon dhe zgjidh problemin mbi të drejtën trashëguese.
Sipas vlerësimit të regjistrimit të përgjithshëm të SHBA rreth 33.5 milion qytetarë të huaj
jetojnë aty. Qytetarët amerikanë mund të bëjnë kërkesë për të tërhequr për të jetuar në
SHBA të afërmit e tyre. Ata mund të bëjnë kërkesë për gratë e tyre, prindërit, fëmijët,
motrat ose vllezërit për të imigruar në SHBA, gjithashtu qytetarët e përhershëm mund të
bëjnë një kërkesë të till për gratë dhe fëmijët e lindur nga lidhja jomartesore. Shpesh testi
i ADN është i nevojshëm si provë apo dëshmi e sigurt për lidhjen e tyre biologjike
(Buttler M. J, 2011).

16

Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave

1.2. Analiza e ADN
1.2.1.Ekstraktimi i ADN
Të gjitha mostrat me material biologjik përveç ADN (qoftë ADN humane apo jo humane)
përmbajnë edhe lëndë të tjera. Para ekzaminimit molekula e ADN duhet të ndahet nga
materiali tjetër biologjik. Proteinat qelizore si dhe ato që shërbejnë në paketimin e ADN
bëhen pengesë në analizat e mëtejshme të saj. Metodat e zhvilluara për ekstraktimin e
ADN i paraprijnë ndarjes së proteinave dhe mbetjeve të tjera qelizore nga molekula e
ADN.
Ekzistojnë disa metoda të ekstraktimit të ADN. Zgjedhja e metodës që duhet përdorur për
kët qëllim varet prej disa faktorëve ku përfshihen: lloji i mostrës, gjendja aktuale e saj
para momentit të analizimit, nevoja se sa shpejt na duhet rezultati, aspekti ekonomik etj.
Për këto arësye shumë herë suksesi i rezultatit të mostrave të forensikës varet në një masë
të madhe edhe nga metoda e zgjedhur. Në kuadër të këtyre hapave përfshihet ekstraktimi
i ADN në maksimumin e mundshëm, largimi sa më i madh i inhibitorëve të cilët
pengojnë shumëfishimin e suksesshëm, mospërdorimi ose përdorimi sa më i rrallë i
metodave të cilat përfshijnë kimikate të rrezikshme, përdorimi i metodës me kosto më të
ulët etj. Nuk duhet harruar roli shumë i rëndësishëm i pervojës së stafit që punon në
laborator (Buttler M. J, 2011).

1.2.2. Ekstraktimi organik me Fenol kloroform
Teknikat që përdorin reagentë organikë për ekstraktimin e ADN janë pranuar shumë mirë
në Unionin e Shkencës së Forensikës. Ekstraktimi organik për shumë vite ka qenë metoda
më e përdorshme. Historikisht ekstraktimi i ADN është kryer në mënyrë mekanike ose
me zbërthim kimik të qelizave për të liruar organelet dhe përmbatjen e tyre. Kjo mënyrë
është zbatuar mirë në mostrat që përmbanin shumë qeliza mirëpo është kërkuar përshtatja
për zbatim në mostrat me numër të vogël të qelizave siç janë mostrat që kanë qëndruar në
ambientin e jashtëm dhe që u janë ekspozuar faktorëve të ndryshëm biotikë dhe abiotikë.
Në dekadën e fundit janë zhvilluar metoda të reja të ekstraktimit të cilat përdorin
kimikate që janë më pak toksike sesa fenoli. Metodat e ekstraktimit organik shpesh herë
janë më të pëlqyera për ekstraktimin e mostrave me material biologjik por që mund të
përmbajnë ndotës të ndryshëm. Këto metoda konsiderohen më pak të vrazhda se sa
metodat e tjera si Chelex sepse tek këto metoda nuk kërkohet hapi i vlimit të mostrës.
Ekstraktimi organik përfshin përdorimin në seri të disa kimikateve. I pari dodecylsulfati i
natriumit (SDS) dhe proteinaza K të cilat shtohen për të zbërthyer murin qelizor dhe
proteinat të cilat e mbrojnë molekulën e ADN. Pastaj shtohet përzierja e fenol kloroformit
për të bërë ndarjen e proteinave dhe ADN (figura 11). Në disa raste mund të përdoren
edhe tuba të vegjël të quajtur mikrokon të cilët shërbejnë për të larguar hekurin si
inhibitor i PCR si dhe për të rritur sasinë e ADN së ekstraktuar (Figura 12). Edhe pse
është duke u përdorur ende, kjo metodë merr shumë kohë, përfshin përdorimin e
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kimikateve toksike si dhe kërkon transferimin e mostrave ndërmjet shumë tubave gjë e
cila e rrit gjasën për kontaminim të mostrave në midis tyre (Buttler M. J, 2005).
Procedura mund të përshkruhet në katër hapa (Figura 13):
a)
b)
c)
d)

tretshmëria e komponenteve të materialit biologjik
denatyrimi dhe hidroliza e proteinave
largimi i proteinave të denatyruara
pastrimi i ADN.

Figura 11. Faza ujore dhe organike

Figura 12. Tubat filtrures-Microcon®

1.2.3. Ekstraktimi me Chelex®100
Është një metodë alternative dhe më pak e shtrenjtë e cila përdoret gjërësisht në shumë
laboratore të forensikës. Procedurat ekstraktuese që përdorin këtë metodë janë shumë të
favorshme sepse kursejnë kohë, zvogëlojnë shpenzimet, janë të thjeshta, zvogëlojnë
rrezikshmërinë dhe gjithashtu pakësojnë mundësinë e kontaminimit. Kjo metodë përdor
pezullinë e tipit xhelatinë-rezinë e cila shtohet direkt në mostër (psh: gjak ose spermë).
Për herë të parë është paraqitur në vitin 1991 nga Laboratori i Bio-Radit, Kaliforni.
Shkalla analitike Chelex 100 është e një pastërtie shumë të lartë.
Chelex 100 është kopolimer i tipit stiren divinilbenzen që përmban jone çifte
iminodiacetate të cilat veprojnë si grupe xhelatine që lidhin jonet e metaleve polivalente
siç është magnezi. Duke larguar magnezin nga reaksioni, nukleazat që e coptojnë ADN
inaktivizohen dhe kështu molekula e ADN mbetet e mbrojtur. Në disa protokolle mostrat
biologjike siç janë njollat e gjakut futen në mikrotuba me Chelex 5% dhe vlohen për disa
minuta për të zbërthyer murin qelizor të qelizave dhe për të liruar ADN. Chelex sikur
shumica e kimikateve ofrohen në shkallë të ndryshme të pastërtisë. Mund të përdoret
edhe një hap fillestar për të bërë shpërlarjen e mostrës në mënyrë që të largohen
kontaminantët dhe inhibitorët e mundshëm siç janë hekuri dhe proteinat. Ekspozimi në
temperaturë 1000C zbërthen membranën qelizore, shkatërron proteinat dhe denatyron
ADN. Pas kësaj vijon një centrifugim i shpejtë për të çuar në fundëri rezinën e Chelexit
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dhe mbetjet qelizore, ndërsa ADN mbetet në pjesën e supernatantit. Tani ADN nga kjo
pjesë është e gatshme për shumëfishim (Figura 13).
Kjo procedurë e izolimit te ADN nga gjaku dhe sperma nuk është efektive për izolimin e
fragmenteve RFLP sepse Chelexi denatyron vargun dyzinxhiror të ADN ndërsa ADN e
përfituar nga kjo teknikë është njëzinxhirore gjë e cila nuk paraqet problem për
fragmentet STR. Procedura me Chelex 100 nuk përfshin hapin e pastrimit të mostrës.
Nëse mostra përmban inhibitorë dhe kontaminantë të ndryshëm rritja e madhësisë së
mostrës për ekstraktim rrit edhe përqëndrimin e tyre dhe me këtë rast shtohen mundësitë
për inhibim të PCR. Për shkak se rezina vepron si inhibitor i PCR, është shumë e
rëndësishme që gjatë largimit të supernatantit të mos pipetohet edhe rezina që është në
fund të mikrotubit. Përdoret vetëm një mikrotub gjë që zvogëlon në maksimum gjasat për
kontaminim. Shtimi i një sasie të madhe të gjakut në solucionin me Chelex rezulton në
paraqitjen e inhibitorëve të PCR. Manualet e kiteve AmpFlSTR të kompanisë Applied
Biosystems rekomandojnë 3 µl gjak në gjendje të lëngshme ose 3 mm2 nëse kemi të
bëjmë me njolla gjaku të depozituara në substrate të ndryshme (Buttler M. J, 2005,
National Institute of Justice, 2003).
Tabela 1. Përparësitë dhe dobësitë e metodës Chelex®100 Resin.

Metoda Ekstraktuese Chelex®100 Resin
Përparsitë
Dobësitë
Ambient ekstraktues të vështirë (pH rreth 10-11 dhe
E shpejtë
temperaturë rreth 100° C)
Degradim i mundshëm i ADN së izoluar nëse ajo
E thjeshtë
ruhet për një kohë shumë të gjatë
Rezina që mbetet në mikrotub bashkë me ADN e
Ekonomike
ekstraktuar mund të pengojë procesin e PCR
Nuk përdor kimikate të
Më pak efektive në ekstraktimin e disa llojeve të
rrezikshme
ndryshme të mostrave
Manupulim me më pak tuba

ADN e ekstraktuar është një zinxhirore
Pas disa orësh në pezulli rezina humb aftësinë
Lidh katjonet e metaleve të rënda lidhëse
Largon disa inhibitor të PCR
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ORGANIK

CHELEX

SDS, DTT, EDTA
dhe

Njolla e
gjakut

proteinazë K

INKUBIMI (56

Njolla e
gjakut

oC)

Ujë ose TE
buffer

Centrifugohet
INKUBIMI
Fenol,
kloroform,
isoamyl alcohol

METODAT E EKSTRAKTIMIT

(ambient)

Centrifugohet
LARGOHET supernatanti

PËRZIHET

të ADN

Centrifugohet

5%
Chelex

TRANSFEROHET supernatanti në
një tub të ri

INKUBIMI (56 oC)

TE buffer
Përqëndrohet mostra
(Centricon/Microcon-100 ose precipitohet
me alkool)

Centrifugohet
KUANTIFIKOHET
ADN

INKUBIMI (100 oC)
Centrifugohet
KUANTIFIKOHET
ADN
KRYHET PCR

KRYHET PCR

Figura 13. Metoda e ekstraktimit Organik dhe metoda me Chelex.

1.2.4. Ekstraktimi diferencial me Chelex
Ekstraktimi diferencial është version i ekstraktimit organik ose Chelexit që mundëson
ndarjen e qelizave epiteliale të vaginës dhe qelizave të spermës. Për herë të parë është
përshkruar në vitin 1985 nga Peter Gill dhe bashkpunëtorët. Kjo metodë përdoret për të
izoluar dhe ndarë fraksionet femërore dhe mashkullore gjatë rasteve të dhunimeve
seksuale, mostrat e të cilave përmbajnë material biologjik-ADN të të dy gjinive. Duke
bërë ndarjen e fraksionit mashkullor nga profili i ADN së viktimës është shumë e lehtë të
interpretohet profili i ADN së kryesit të veprës penale.
Ekstraktimi diferencial përfshin zbërthimin e murit qelizor të qelizave epiteliale femërore
duke i inkubuar ato me përzierjen e SDS (sodium dodecyl sulphate) dhe proteinazës K.
Qelizat spermale zbërthehen duke aplikuar përzierjen SDS, proteinazë K dhe DDT
(ditiotreitol). DDT zbërthen lidhjet disulfide proteinike të cilat marrin pjesë në ndërtimin
e membranës bërthamore të qelizave spermale. Kjo metodë është e shkëlqyer sepse pa
praninë e DDT qelizat spermale janë indiferente në zbërthim. Dështimi i ndarjës së ADN
mashkullore nga ADN femërore rezulton në përfitmin e profilit të përzier të dy apo më
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shumë personave që paraqet pak a shumë problem në deshifrim dhe interpretim (Figura
14).
Suksesi i ekstraktimit diferencial varet nga qëndrueshmëria e kokave të spermatozoideve
gjatë procesit të rregullt të zbërthimit të qelizave epiteliale dhe qelizave të bardha të
gjakut. Ndarja e ADN nga kontribues të ndryshëm në një njollë të emëruara si dhunuesi
mashkull dhe viktima femër zvogëlon vështërsitë që shoqërohen me interpretimin e
përzierjeve gjatë analizimit të të dhënave, deshifrimit të atribuesve dhe përpunimit
statistikor. Rëndësia e ekstraktimit diferencial është vërtetuar nga kërkesat e Standardeve
për cilësi dhe siguri - Quality Assurance Standards (QAS) për përfshirjen e kësaj metode
në procedurat e çdo laboratori forensik (National Institute of Justice, 2003, Forensic
Science Comunications, 2008).
Ekstraktimi diferencial

Marrim një
pjesë të njollës
së përzier

SDS, EDTA dhe
proteinazë K

Inkubimi
në 37 oC
Centrifug.
Sperma e përzier me
qel. epiteliale të
vaginës

Precipit.
me
sperm.

SDS, EDTA dhe
proteinazë K + DTT

LARGOHET
supernatanti

DTT
zbërthen
mb. e
kokës së
sperm

“ADN mash”

Precipit.
me
sperm.

“ADN fem”

Figura 14. Metoda e ekstraktimit Diferencial.

1.2.5. Inhibitorët e ADN dhe degradimi i saj

Kur ekstraktojmë materialin biologjik për qëllime të përfitimit të profilit të ADN, në
forensikë është e rëndësishme të pengojmë degradimin e mëtejshëm të ADN si dhe të
largojmë sa më shumë që të mundemi inhibitorët e PCR (Vallone P. M et al., 2008).
Substratet në të cilat depozitohet materiali biologjik kanë një rang të gjerë të përbërjes së
tyre me ç’rast mund të paraqesë problem për analistin që i përpunon ato mostra. Psh:
substrati mund të paraqesë probleme në mbledhjen apo izolimin e atij materiali nga
substrati ose mund të përmbajë substanca të cilat mund të interferojnë negativisht gjatë
analizës me PCR. Problemi kryesor është inhibimi, efikasiteti i shumëfishimit në
shumicën e rasteve dështon për shkak të pranisë së inhibitorëve në mostër. Inhibitorët
mund të rezultojnë me fitimin e profilit të pjesshëm të ADN dhe në shumë raste edhe deri
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reaksion fals negativ. Është e vështirë të përcaktohen të gjithë shkaktarët që shkaktojnë
inhibimin e PCR. Ky proces mund të ndikohet nga substancat që hyjnë në reaksion
ndërmjet ADN dhe Taq polimerazës. Shumë inhibitorë largohen me rastin e ekstraktimit
të mostrës mirëpo edhe përkundër kësaj disa inhibitorë mund të mbeten të tretur bashkë
me ADN e izoluar.
Inhibitorët mund të ndahen në tre grupe:




Të brendshëm ose ata që gjenden në lëngjet trupore,
Të substratit ose ata që arrijnë në mostër nga substratet në të cilët mostrat janë
depozituar
Nga burimet tjera siç janë reagentët dhe materialet e tjera që përdoren gjatë
analizës (National Institute of Justice, 2003).

Më poshtë po i analizojmë shkurtimisht grupet e ndryshme te inhibitorëve
a. Inhibitorët e mbrendshëm - janë substancat biologjike të cilat në shumicën e
rasteve i shoqërojnë mostrat e forensikës. Këto substanca zakonisht gjenden në
lëngjet trupore të organizmave të ndryshëm duke përfshirë edhe individin human
dhe që përmbajnë inhibitor të ndryshëm të cilët në mënyrë direkte ose indirekte
vështërsojn ose pengojn procesin e shumëfishimit (amplifikimit) gjatë Reaksionit
Zinxhiror të Polimerazës (PCR) duke e shprehur veprimin e vet inhibues në
mënyra të ndryshme (tabela 2)
Tabela 2. Substancat biologjike, inhibitorët e mbrendshëm dhe mënyra e veprimit të
tyre
Substancat biologjike

Inhibitorët

Komentet

Gjaku

Hekuri
Imunoglobulina G

Mostrat vaginale

Bakteret
Mikroorganizmat

Mostrat e pështymës
Mostrat e fekaleve
Qimet
Indet

Melanina

Shumëfishimi i mostrave të gjakut mund
të reduktohet ose pengohet nga
komponentet natyrore të gjakut siç janë
hekuri si produkt i hemoglobinës dhe
produkteve
zbërthyese
të
saj,
Imunoglobulina G, bilirubina etj.
Bakteret dhe mikroorganizmat zakonisht
gjenden në mostrat vaginale, fekale dhe
të pështymës. Shënim: këto gjithashtu
mund të gjenden edhe në mostra të tjera
biologjike që gjenden në vendet e krimit.
Melanina, pigmenti i ngjyrës lëkurës,
syve dhe qimeve mund të inhibojë PCR.
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Eshtrat
Dhëmbët

Ca2+

Sperma

Poliaminat

Urina

Urea

Ca2+ zakonisht gjendet në eshtra dhe
dhëmbë, mund të përzihet me
përqendrimin e Mg2+ i cili mund të
ndikojë në aktivitetin e Taq polimerazës.
Sperminat dhe spermidinat (poliaminat e
izoluara nga sperma) që gjenden në
ribozome dhe indet e gjalla mund të
inhibojnë PCR.
Urea që gjendet në urinë, mund të
inhiboj PCR.

b Substratet si inhibitorë paraqesin materialin ku mund të depozitohet materiali
biologjik i mostrave të forensikës. Këto substrate në vetvete mund të jenë inhibitorë të
mundshëm të procesit të amplifikimit ose mund të përmbajnë substanca që kanë të
njëjtin veprim inhibues. Inhibitorët e mundshëm të procesit të amplifikimit që
përmbajnë këto substrate si dhe mënyra se si ato e shprehin veprimin inhibues të tyre
janë paraqitur në tabelën 3.
Tabela 3. Substratet, inhibitorët që përmbajnë këto substrate dhe mënyra e
veprimit të tyre
Substratet

Inhibitorët

Komentet/Shembujt

Ngjyrat e tekstilit

Ngjyrat e tekstilit

Ngjyra Indigo që përdoret për
ngjyrosur materialin denim (xhinset)

Pëlhurat

Acidi Tanik

Lëkura

Mostrat nga mjedisi

Përbërsit e humusit
Metalet e rënda

Dheu

Përbërsit e ushqimit

Komponimet
organike
Përbërsit e fenolit
Glikogjeni
Yndyrnat dhe Ca2+

Shumë produkte të ushqimit siç është
qumështi përmbajnë inhibitorë si Ca2+.
Megjithate shkencëtarët e forensikës
kanë zhvilluar me sukses profilin e ADN
nga mostrat e pështymës të mbetura në
ushqim ose kanaçe të pijeve.

c Inhibitorët nga burimet e tjera: përveç inhibitorëve nga lëngjet trupore dhe
atyre nga susbtratet ekzistojnë edhe disa të tjerë të cilët kryesisht lidhet me reagentët
dhe materiali tjetër harxhues shumica e të cilëve gjendet në laboratore dhe përdoren
gjithmonë gjatë analizimit të mostrave (Tabela 4).
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Tabela 4. Burimet e tjera që përmbajnë inhibitorë të mundshëm të procesit të
amplifikimit gjatë analizimit të mostrave
Tabela e Inhibitorëve të tjerë
Burimi
Inhibitorët
Reagentët e
Përbërësit e fenolit tek
ekstraktimit
ekstraktimi organik
Rezina e Chelex-it
Kripërat
Guanidina
Proteazat
Tretësit Organikë
Buferet fosfatikë,
Detergjentet (SDS)
Antikoagulantet

EDTA dhe heparina

Pudrat

Pudrat e dorëzave

Mjetet laboratorike
plastike

Mikrotubat e PCR

Bimët dhe
produktet
e ushqimit

Pjalmi, Ca2+
Celuloza
Polisaharidet e bimëve

Komentet
Reagentët që zakonisht përdoren në
purifikimin e acideve nukleike janë
inaktivatorë të ADN polimerazës. Fenoli
ose rezina e Chelex-it e mbetur në tub
bashkë me ADN e ekstraktuar mund të
inhibojë procesin e PCR.

Mostrat referente të gjakut zakonisht
merren në tuba që përmbajnë
antikoagulant.
Shumë analistë të forensikës përdorin
dorëza me pluhur (pudër).
Është raportuar se si inhibitor i PCR
mund te jetë edhe një substancë që
lirohet nga polistireni ose polipropileni
gjatë ekspozimit të tubave në rrezatimin
UV.
Materiali biologjik mund të depozitohet
në bimë dhe ushqime.

d. Eliminimi i inhibitorëve
Albuminat e serumit te gjedhit (Bovine serum albumin-BSA) janë të përfshira në të gjitha
kitet STR të kompanive Applied Biosystems dhe Promega që mundësojnë tejkalimin e
efektit të enzimave inhibitore.
Një nga mënyrat për të larguar inhibitorët është hollimi dhe shpëlarja disa herë e mostrës
pas ekstraktimit. Cilësia dhe pastërtia e ADN është më e rëndësishme në shumëfishim
sesa sasia e saj. Hollimi 1:10 apo më shumë është i mjaftueshëm për të tejkaluar
inhibitorët.
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Nga veprimi i inhibitorëve mund të ndikohet edhe bashkëveprimi i Taq polimerazës dhe
ADN. Rritja e sasisë së Taq polimerazës mund të ndikojë në tejkalimin e disa
inhibitorëve.
Prania e inhibitorëve ose ADN së degraduar rezulton në dështimin e shumëfishimit ose
pakëson mundësinë e zbulimit të produkteve të PCR me gjatësi më të madhe.
Degradimi i ADN nga mekanizma të ndryshëm përfshin proceset enzimatike dhe kimike.
Pasi një qelizë (organizëm) vdes, molekula e ADN se saj përballet me nukleazat qelizore
e ndjekur nga një sulm i fuqishëm i baktereve, kërpudhave dhe insekteve. Përveç kësaj,
dëmtimet nga proceset kimike siç janë ato hidrolitike dhe oksidative pengojnë gjithashtu
shumëfishimin. Nëse një numër i mjaftueshëm i molekulave të ADN në mostrat
biologjike këputet në zonat ku ngjiten prajmerat ose në renditjet ndërmjet prajmerit të
përparëm dhe të pasëm (forward and reverse primer) atëherë shumëfishimi i PCR do të
reduktohet ose zonat shënuese dështojnë të shumëfishohen. Gjithashtu, nxehtësia
lagështia dhe rrezatimi UV etj shpejtojnë proceset kimike (National Institute of Justice,
2003).

1.2.6. Mënyrat e përcaktimit të sasisë së ADN-së
Përcaktimi i sasisë së ADN-së (Kuantifikimi)
Analizat aktuale të ADN në forensikë përdorin PCR për testimin e fragmenteve STR.
Shumë laboratore përdorin kite komerciale për këtë qëllim. Bazuar në kitin dhe vëllimin e
mostrës për reaksion, përqëndrimi optimal i ADN që duhet për të filluar procesin e
shumëfishimit është 0.5 – 2 ng. Shtimi i një sasise më të madhe ose më të vogël se kjo
shkakton probleme në analizim. Përveç nevojës së sipërpërmendur për sasinë optimale të
ADN, përcaktimi i sasisë është kërkesë edhe e standardeve për cilësi dhe siguri (Quality
Assurance Standards). Standardet 9.3 dhe 9.4 kërkojnë që laboratoret forensike të
përdorin metodën e kuantifikimit që është e veçantë për ADN humane (Figura 15).
Në figurën 15 është paraqitur rëndësia e përcaktimit të sasisë së ADN-së. Në boshtin Y
është paraqitur sasia e ADN e shprehur në nanogram. Nga figura shihet që përqëndrimi
më i përshtatshëm për rezultate të besueshme (fitimin e lakoreve të ekuilibruara të
fragmenteve STR) është diapazoni 0.5 – 2 ng. Përdorimi i sasisë më të madhe se 2 ng
mund të sjell ç’ekuilibrim të lokuseve, ndërsa përdorimi i sasisë më të vogël se 0.5 ng
sjell çekuilibrim të lokuseve, të aleleve heterozigote si dhe mos leximin e njërit nga alelet
heterozigote etj.
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Rëndësia e Kuantifikimit të ADN-së (para procesit të PCR)
Sasia e ADN-së
100 ng

Sasia e madhe e ADN-së krijon ndërlikueshmëri në
interpretim (paraqiten shumë artifakte)
-A

Sasi e madhe e ADN-së
 Pik jashtë shkallës
 Ndarje e piqeve (+/-A)
 Çekuilibër i lokuseve

+A

10 ng

2.0 ng

1 ng

Ekuilibër i STR fragmenteve

Diapazoni i rezultateve më të mira
0.5 ng

0.1 ng

Sasi e vogël e ADN-së
 Çekuilibër i piqeve heterozigotë
 Alele drop-out
 Çekuilibër i lokuseve

0.01 ng

Kur amplifikohet sasi e vogël e ADN-së
kemi mungesë të alelit-allele dropout

Figura 15. Rëndësia e përcaktimit të sasisë së ADN-së
Me rastin e ekstraktimit të ADN humane nga mostrat e vendit të ngjarjes ekstraktohet
edhe ADN me origjinë jo humane ku përfshihet ADN shtazore, bimore, bakteriale dhe
kërpudhore. Vlerësimi i sasisë së ADN humane në mostër përdoret për të përcaktuar se
cilat nga ato mostra mund të dërgohen për analiza të mëtejshme e për cilat mostra duhet
të merren hapa shtesë. Në se sasia e ADN humane është jashtë vlerave optimale për të
dhënë profil të ADN atëherë sasia e ADN duhet të rregullohet në parametrat optimalë
përpara se te kryhet procesi i PCR. Ky proces quhet normalizim. Ky përfshin hollimin e
mostrës ose rritjen e përqëndrimit të ADN gjë e cila arrihet duke larguar bufferin e tepërt.
Sasia e madhe e ADN e vështirëson interpretimin e elektroferogrameve ndërsa sasia e
vogël mund të shkaktojë dështimin e leximit të ndonjë aleli.
Sipas standardeve të përcaktuar sasia prej 1 ng e ADN humane korespondon me 333
kopje të secilit lokus që do të amplifikohet. Nga ana tjetër dihet se sasia e përafërt e ADN
së një qelize është rreth 6 pg (pikogram) (Buttler M. J, 2011).

1.2.7. Real-time quantitative PCR (qPCR)
Qëllimi parësor i kësaj teknike është kuantifikimi i ADN për të përcaktuar sasinë e ADN
për shumëfishim. Procesi i shumëfishimit mund të dështojë për shkak të pranisë së
inhibitorëve, shkallës së e lartë të degradimit të ADN, sasisë së pamjaftueshme të ADN
ose kombinimit të të gjithë këtyre faktorëve sëbashku. qPCR është testi i cili përcakton
saktësisht cilësinë dhe sasinë e ADN së ekstraktuar gjë e cila është e rëndësishme në
marrjen e vendimit se si të procedohet me tutje me atë mostër. Në punën tonë
eksperimentale është përdorur TaqMan Probe ndërsa metoda e përdorur quhet
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Kuantifikimi Absolut. Instrumenti i përdorur ka qenë ABI Prism RT-PCR 7000 (Applied
Biosystems, 2006).
Kuantifikimi Absolut është një proces që përcakton sasinë absolute të një renditje të
vetme të acidit nukleik shenjë brenda një mostre të panjohur. Renditja shenjë mund të
jetë ADN, ADN komplementare dhe ARN. Teknika është shumë e saktë, specifike dhe
efikase. Gjithashtu, është një proces shumëfishimi që mat dhe zbulon akumulimin e
sinjalit fluoreshent në çdo cikël në kohë reale të progresit të reaksionit. (Figura 16).
(National Institute of Justice, 2003).

Figura 16. Procesi i krijimit të sinjalit fluoreshent gjatë procesit të kuantifikimit në
RT-PCR gjatë pëdrorimit të TaqMan Probe
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Për analizimin e mostrave me qëllim të përcaktimit të përqëndrimit të ADN kemi
përdorur kompletin e reagenteve Quantifiler® Human DNA Quantification Kit (Tabela
5).
Tabela 5. Gjeni hTERT dhe karakteristikat e tij.
Kiti

Gjeni shenjë

Vendndodhja Gjatësia e
amplikonit

Zona që
shumëfishohet

Ploidia

Quantifiler
Human kit

Human
telomerase
reverse
transcriptase
gene (hTERT)

5p15.33

Zonë që nuk
translatohet

Diploid

62 baza

Procesi i shumëfishimit sipas kësaj metode mund të përmblidhet në tre fazat e
mëposhtme:




Faza Eksponenciale: shumëfishimi gjeometrik i fragmentit të ADN që
analizohet
Faza Lineare: shumëfishimi linear i fragmentit të ADN që analizohet
Platoja: bllokimi i shumëfishimit, (Figura 17).

Figura 17. Fazat analizuese të procesit të RT-PCR dhe ndryshimi i sasisë së ADN-së
varësisht prej ciklit të analizimit
Në tabelën 6 jepen në mënyrë të përmbledhur karakteristikat kryesore të disa metodave
duke vënë në dukje përparësitë dhe mangësitë që i shoqërojnë ato. Kjo na krijon një ide
më të qartë mbi motivet e zgjedhjes së metodës së përdorur nga ana e jonë në këtë punim.
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Tabela 6. Përmbledhja e përparësive dhe mangësive të metodave që pëdoren për
përcaktimin e sasisë së ADN-së.
Metoda
Yield Gel

Absorbimi me
Spektrofotometri

Fluorometria

Hibridizimi Slot Blot

AluQuant™

SYBR® Green

Kuantitative PCR
(qPCR), RT-PCR

Përparsitë
Mangësitë
Mund të vlerësohet cilësia Kimikate kancerogjene
e ADN (niveli i degradimit)
Nuk është e ndjeshme si
metodat e tjera
Përdor ngjyra ndërlidhëse që
kërkojnë ADN dyzinxhirore
Nuk është specifike vetëm për
ADN humane
Jo automatike
Proces i shpejtë
Nuk është specifike vetëm për
Mund të vlerësohet cilësia
ADN humane
e ADN (niveli i degradimit)
Relativisht jo e shtrenjtë
Automatike
Gjysmë selektive për ADN Nuk është specifike vetëm për
dyzinxhirore
ADN humane
Relativisht e ndieshme për Mund të vlerësohet cilësia e
zbulimin e ADN
ADN (niveli i degradimit)
Automatike
Specifike për ADN humane Jo automatike
E lehtë për analizë
Gjysmë sasiore
Nuk mund të vlersohet cilësia
e ADN (niveli i degradimit)
E ndjeshme
Nuk mund të vlerësohet cilësia
Automatike
e ADN (niveli i degradimit)
Specifike per ADN humane
E ndjeshme
Tregon për inhibitorë
Më ekonomike – nuk
kërkohen Taqman Probe

Nuk ka kit komercial
Lidhet për ADN dyzinxhirore

Duhet të vendoset në dhome të
veçantë për shkak të
produkteve të amplifikuara
Proces i shpejtë
Duhet të vendoset në dhomë të
Saktësi të lartë krahasuar veçantë për shkak të
produkteve të PCR
me metodat e tjera
Automatike
Specifike në ADN humane
Tregon për inhibitorë
E ndjeshme
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Nga tabela shihet se metoda të cilën e kemi zgjedhur dhe përdorur ne, është më e shpejtë,
më e ndjeshme dhe me saktësi të lartë krahasuar me metodat e tjera, është tërësisht
automatike, specifike në ADN humane, tregon për praninë e inhibitorëve në mostër, gjë e
cila është një parametër shumë i rëndësishëm gjatë analizimit të mostrave, karakteristikë
kjo e cila mungon në metodat e tjera.

1.2.8. Shumëfishimi i fragmenteve të ADN-së
a. Reaksioni Zinxhiror i Polimerazës-PCR
Të gjitha metodat e shumëfishimit të ADN janë modeluar sipas në konceptit të
përplotësimit të vargjeve të ADN, zbuluar nga James Watson dhe Francis Crick. PCR
është një proces enzimatik i ngjashëm me procesin e dyfishimit të përdorur nga qeliza për
të kopjuar ADN e vet. Shumëfishimi arrihet duke përsëritur procesin prej 3 hapave me
25-35 cikle në instrumentin Thermal Cycler.
Çdo cikël ka tre hapa kryesorë: Denatyrimi, ngjitja e prajmereve dhe polimerizimi.
- Dy vargjet e ADN denatyrohen me nxehtësi
- Mostra pastaj ftohet për të lejuar ngjitjen e prajmerëve
- Temperatura pastaj ngritet për të lejuar Polimerazën e ADN të shtoj nukleotidet
për të prodhuar kopje të secilit varg të ADN.

b. Parametrat e PCR
Ngjitja e prajmereve: temperatura dhe gjatësia e kohës së nevojshme për ngjitjen e
prajmerëve varet nga kombinimi i bazave, gjatësia dhe përqëndrimi i amplikonit. Kjo
temperaturë sillet rreth 600C. Në përgjithësi temperatura e ngjitjes duhet të jetë së paku
50C nën temperatura kur fillon polimerizimi i prajmerëve. Diapazoni për rezultat më të
mirë është 55-720C.
Zgjatja e prajmerëve: koha e zgjatjes varet nga gjatësia dhe përqëndrimi i renditjes
shenjë dhe temperaturës. Zgjatja e prajmerëve zakonisht kryhet në 720C. Llogaritet se në
këtë temperaturë përfshihen në varg një numër prej 35-100 nukleotide për sekondë. Kjo
ngjitje varet nga bufferi i përdorur, pH, përqëndrimi i kriprave dhe natyra e ADN stampë
(template DNA). Koha e zgjatjës për një minute në 720C është quajtur e mjaftueshme për
krijimin e një vargu të gjatë rreth 2 kb.
Shkaku më i shpeshtë për dështimin e PCR është denatyrimi jo i plotë i ADN stampë
dhe/ose i produkteve të PCR. Zakonisht denatyrimi kryhet në 950C për 30 sekonda ose
970C për 15 sekonda. Hapi i denatyrimit që kryhet në temperaturë shumë të lartë dhe për
një kohë të gjatë sjell deri te humbja e panevojshme e aktivitetit të enzimët (Bustin S. A,
2010).
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1.2.9. Ndarja dhe analizimi i produkteve të amplifikuara të ADN
Elektroforeza është një proces për ndarjen e molekulave me ngarkesë elektrike në bazë të
lëvizjes së tyre në një mjedis nën ndikimin e rrymës elektrike. Sot elektroforeza ka shumë
zbatime në ndarjen e përbërësve të përzier ku një ndër to është edhe ndarja e produkteve
të shumëfishuara të ADN (Petersen R et al., 2001). Në punimin tonë si metodë për
ndarjen e fragmenteve të shumëfishuara të ADN kemi përdorur elektroforezën kapilareCE (figura 18).

Figura 18. Parimi i punës së Elektroforezës Kapilare
Në skemën e figurës 18 tregohen në mënyrë të përgjithshme parimet kryesore të punës së
aparatit për elektroforezën kapilare ku janë treguar pjesët si anoda, katoda dhe kapilari.
Parimisht metoda funksionon në këtë mënyrë: kapilari së bashku me katodën futen në
mostër, rryma elektrike tërheq fragmentet e ADN që janë me ngarkesë negative drejt
anodës me ngarkesë pozitive. Lëvizja e fragmenteve bëhet nëpër gypin kapilar duke
rrëshqitur nëpër polimer ku fragmentet më të shkurtër lëvizin më shpejt sesa ata më të
gjatë. Lëvizja e këtyre fragmenteve regjistrohet nga kamera CCD duke u paraqitur në
formën e lakoreve.
Në tabelën 7 tregohen në mënyrë krahasuese disa nga karakteristikat kryesore të dy
metodave dhe pikërisht të Elektroforezës kapilare dhe asaj që njihet me emrin Slab-Gel
Elektroforeza.
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Tabela 7. Krahasimi i disa karakteristikave të Elektroforezës kapilare dhe Slab-Gel
Elektroforezës.
Përshkrimi:
Karakteristikat

Elektroforeza Kapilare

Slab Gel Elektroforeza

Përdorimi

Kërkon më pak kohë për:
Përgatitjen e instrumentit
Përgatitjen e mostrave Ndarje e
përbërësve
Tërësisht automatike (përgatitja
e mostrave, injeksioni, ndarja
dhe zbulimi)

Kërkon më shumë kohë për:
Përgatitjen e instrumentit
Përgatitjen e mostrave Ndarje
e përbërësve
Kërkon përgatitje manuale të
mostrave, përgatitje të xhelit
për skanim ose fotografim pas
elektroforezës

Automatizimi

Prodhimtaria
Rezolucioni
Kros- kontaminimi

Konsumi i mostrës

Zbulimi dhe
fotografimi

Prodhimtari më e mirë:
Flluskat nuk janë problematike
Rrit rezolucionin
Marrje automatike e mostrës
duke përfshirë edhe hapin e
shpërlarjes dhe mostrat janë
brenda kapilarit
Konsumim i vogël i mostrës:
Sasi shumë e vogël e mostrës
konsumohet gjatë injektimit

Prodhimtari më të dobët:
Flluskat janë problematike
Zvogëlon rezolucionin
Ngarkim manual i mostrave në
slab gel i cili mund të rezultojë
me rrjedhje të mostrave në
muret e xhelit
Konsumim i lartë i mostrës:
Sasi e madhe e mostrës
nevojitet për t`u derdhur në
hulli të xhelit
Mostrat mund të riprovohen
Në se riprovohet mostra duhet
lehtë nëpërmjet ri injektimit nga të përgatitet dhe derdhet në një
i njejti tub
xhel të ri.
Të dhënat e mostrës mblidhen
Shikimi në kohë reale në
dhe mund të shikohen në kohë
kompjuter nuk është i mundur
reale në sistemin kompjuterik
me softwer FMBIO

Në analizën e ADN, elektroforeza kapilare ofron disa informacione sasiore në përbërësen
e një përzierje të ADN së shumëfishuar. Instrumentet e elektroforezës kapilare prodhohen
nga kompania Applied Biosystems. Modeli të cilin e kemi përdorur në punimin tonë
është ABI Prism Genetic Analyzer 310. Çdo fragment njëzinxhiror i ADN përmban një
shënjues fluoreshnt në skajin 5´ të prajmerit i cili është përfshirë gjatë shumëfishimit të
fragmenteve në PCR, të cilat zbulohen në gjatësi të ndryshme valore (Figura 19).
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Figura 19. Ngjyrat fluoreshente që përdoren për shënimin e STR të amplifikuar dhe
gjatësia valore në të cilën zbulohen ato.
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II. QËLLIMI I HULUMTIMIT
Vlefshmëria e mostrave të ADN të cilat janë të përshtatshme në aspektin sasior
dhe cilësor është esenciale për analizat gjenetike. Disiplina e Forensikës Biologjike dhe
ajo e Diagnostikës Klinike shpesh përballen me mostra të cilat përmbajnë sasi të
pamjaftueshme të ADN për analiza të mëtejeshme. ADN analizohet me sukses vetëm
nëse ajo izolohet si duhet, përndryshe nëse diçka nuk shkon mirë në hapin e izolimit ose
ekstraktimit i gjithë procesi deri në fitimin e profilit të ADN është i dështuar. Degradimi i
ADN-së varet nga veprimi i faktorëve biotikë dhe abiotikë, nga mënyra se si veprojnë ata
pra direkt apo indirekt si dhe nga kohëzgjatja e ekspozimit të molekulës së ADN ndaj
këtyre faktorëve.
Problem tjetër gjatë hapit të ekstraktimit paraqesin edhe mostrat vaginale të përftura me
rastin e dhunimeve seksuale ku dihet se këto mostra përmbajnë mikroorganizma të
ndryshme të cilat me enzimat e tyre mund të degradojnë ADN. Nga ana tjetër, këto
enzima bëjnë pjesë në grupin e inhibitorëve të PCR duke e penguar pjesërisht ose duke e
bërë plotësisht të pamundur ekstraktimin e tërësishëm të ADN-së nga mostrat. Kur në
këto mostra është e pranishme edhe sperma atëherë zvoglohen gjasat për ekstraktim dhe
izolim të plotë të të gjithë markatorëve të kërkuar sepse në spermë gjenden sperminat dhe
spermidinat (polyamina) të cilat gjithashtu mund të pengojnë shumëfishimin me PCR
(National Institute of Justice, 2003).
ADN mund të degradohet edhe nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm duke përfshirë
proceset enzimatike dhe kimike. Pas vdekjes së qelizave (të një organizimi) molekulat e
ADN së tyre ballafaqohet me nukleazat qelizore si dhe me faktorë të tjerë ku mund të
përmenden insektet, bakteret dhe kërpudhat të gjitha këto në varësi të kushteve mjedisore.
Gjithashtu, dëmtimi nëpërmjet hidrolizës dhe oksidimit të ADN mund të pengojë
shumëfishimin e saj.
Molekulat e ADN në një mostër biologjike gjithashtu mund të dëmtohen në vendet e
ngjitjes së prajmerave ose në zonat ndërmjet tyre. Në këto raste shumëfishimi do të
reduktohet ose zonat shenjë do të dështojnë të shumëfishohen. Dëmtues të tjerë të
molekulave të pandryshuara të ADN janë edhe elementët mjedisorë si nxehtësia,
lagështia, rrezatimi UV (drita direkte e diellit) etj. Për këto arësye gjendja apo natyra e
mostrave të forensikës gjithmon mbetet e dyshimtë (Buttler M. J, 2011).
Për ta tejkaluar sadopak problemet e mësipërme, kompani dhe laboratorë të ndryshëm
kanë identifikuar dhe vlerësuar markatorë gjenetikë të cilët, përveç aktivitetit polimorfik,
tregojnë edhe qëndrueshmëri të lartë ndaj faktorëve degradues (Buttler M. J, 2010).
Pikërisht për këtë qëllim, në punimin tonë kemi analizuar mostra me material të
ndryshëm biologjik të cilat u janë nënshtruar në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë
faktorëve të mjedisit të jashtëm dhe faktorëve tjerë të cilët mund të degradojnë molekulat
e ADN. E rëndësishme është të dihet se cilët prej markatorëve gjenetikë të kompletit të
reagentëve AmpFlSTR Identifiler Kit mund t’u qëndrojnë më mirë kushteve të ndryshëm
mjedisorë në të cilën janë marrë mostrat tona dhe sa të qëndrueshëm janë ata. Në këtë
kuptim, përcaktimi i markatorëve gjenetikë të kompletit të reagentëve AmpFlSTR
Identifiler Kit, të cilët paraqesin qëndrueshmëri të lartë ndaj veprimit të kushteve
degraduese të përmendura më sipër, ka qënë qëllimi kryesor i këtij punimi.
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Mostrat e forensikës mund të përmbajnë molekula ADN me prejardhje jo vetëm nga
qeliza humane por edhe nga organizma të tjerë si për shembull nga baktere, kërpudha,
bimë të ndryshme ose edhe nga qeliza shtazore (Buttler M. J, 2011). Në këto raste nga
mostra në shqyrtim izolohen të gjitha burimet e ADN së praishme. Më pas, për t’u
siguruar në se ADN e përfituar nga ekstraktimi është humane apo nga ndonjë burim
tjetër, Standardet e Sigurisë dhe Cilësisë të FBI (Standardi 9.4) kërkojnë analizën e
pranisë së markatorit hTERT (Human telomerase reverse transcriptase), markator i cili
siç dihet është tipik për ADN humane. Përcaktimi i ADN humane është faktor ndihmues,
shkurton kohën, zvoglon koston dhe mundëson përcaktimin e sasisë së ADN e cila do t’i
përgjigjej më së miri reaksionit të shumëfishimit të ADN (Forensic Science
Comunications, 2008). Natyrisht edhe ky markator nën veprimin e kushteve mjedisorë
mund t’i nënshtrohet degradimit të shkallëve të ndryshme, gjë e cila vështirëson më tej
analizat. Pikërisht, përcaktimi i qëndrueshmërisë së këtij markatori në mostra të
ndryshme të përftuara në kushte nga më të vështirët mjedisorë ka shërbyer si një tjetër
qëllim i këtij punimi
Siç dihet, në kohën e sotme përdoren metoda të ndryshme të ekstraktimit të ADN-së.
Molekulat e ADN duhet të ndahen nga materiali tjetër qelizor përpara se ato të
kuantifikohen dhe analizohen. Proteinat qelizore që e paketojnë dhe e mbrojnë ADN në
ambientin qelizor mund të pengojnë analizimin e saj. Pas ekstraktimit dhe përpara se të
vazhdohet me hapat tjerë të analizimit, ADN çdo herë duhet të vlerësohet nga aspekti
sasior dhe cilësor duke përdorur metoda të ndryshme analitike sasiore dhe cilësore.
Shumica e metodave ekstraktuese janë treguar të suksesshme për shumicën e mostrave
mirëpo është vërtetuar se jo me të gjitha metodat arrihet të izolohet ADN në sasi dhe
cilësi të njejtë sidomos nga mostrat që mund të ken nivele të ndryshme të degradimit ose
që mund të përmbajnë inhibitorë. Të dy këta faktorë paraqesin probleme në rastin e
shumëfishimit. Prandaj hap kritik në mënjanimin e problemeve të tilla është zgjedhja e
një metode ekstraktuese që do të zvogëlonte në minimum inhibitorët dhe që do të izolonte
ADN sa më cilësore dhe në sasinë më të madhe të mundshme edhe nga mostrat ku ajo
mund të ndodhet në sasi të vogël dhe në nivel të lartë degradimi. Shumë metoda
tradicionale të pastrimit të ADN lejojnë izolimin dhe pastrimin e substancave inhibitore
të PCR, p.sh. teknika e ekstraktimit organik nuk është shumë e pranueshme në largimin e
inhibitorëve që janë të tretshëm në ujë si urea ose acidet humike, hekuri dhe komponentët
e fecesit, ndersa metoda Chelex është me pak efektiv në largimin e inhibitorëve nga
mostrat e gjakut (Buttler M. J, 2011).
Në rastet e përdorimit të teknikës së ekstraktimit organik nga mostra të e gjakut, edhe pse
është izoluar sasi e mjaftueshme ADN për analizë, shumëfishimi me PCR në disa raste ka
dështuar përshkak të pranisë së inhibitorit hem (Davoren et al., 2007).
Mbështetur në problemet e mësipërme lindi ideja e analizimit të disa mostrave me
material biologjik duke përdorur dy metoda të ndryshme të ekstraktimit: esktraktimi
organik me fenol kloroform dhe ekstraktimi me Chelex-100 për të krahasuar ADN e
ekstraktuar. Krahasimi në aspektin cilësor dhe sasior i këtyre dy metodave përbën një nga
qëllimet kryesore këtij punimi
Përdorimi i sasisë së duhur për analizë është një tjetër problem i mprehtë. Mosrespektimi
i këtij kushti shoqërohet me mungesa të përcaktimit të lokuseve të caktuara, me
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shballancime të tyre në përcaktim etj. Në kohët e sotme janë në përsorim metoda të
ndryshme të përcaktimit të përëndrimit të ADN në mostrat në shqyrtim. Në këtë kuadër,
nëpërmjet analizave të mostrave tona kemi synuar të mbrrijmë një tjetër qëllim kryesor të
këtij punimi: krahasimin e metodës Kuantifikimi Absolut me TaqMan Probe me ndihmën
e Real Time PCR me metodat e tjera si Yield Gel, Absorbimi me Spektrofotometri,
Fluorometria, Hibridizimi Slot Blot, AluQuant™ dhe SYBR® Green etj. si dhe vënien në
dukje të përparësive të metodës më të mirë.
Siç dihet, pas shumëfishimit të ADN vijon procesi i ndarjes dhe analizimit të markatorëve
STR të cilët paraprakisht janë amplifikuar në Thermal Cycler (President's DNA Initiative,
2006). Ky hap kryhet me qëllim ndarjen dhe leximin e aleleve të ndryshëm. Edhe ky hap
mund të kryhet me metoda të ndryshme. Një qëllim tjetër i punimit tonë ka qënë
krahasimi i metodës së Elektroforezës kapilare me metoda të tjera konvencionale si ajo e
xhel elektroforezës duke vënë njëkohësisht në dukje përparësitë e saj në leximin e aleleve
të markatorëve STR.
Përcaktimi i prindërve biologjikë (testi i atësisë dhe amësisë) në kontekstin e forensikës
kërkohet më së shumti në rastet kur duhet të përcaktohet babai i një fëmije i lindur si
pasojë e një dhunimi seksual, në rastet e braktisjes ose rrëmbimit të fëmijëve, në rastet
kur hetohet një marrëdhënie seksuale midis individëve të afërt nga farefisnia etj. Në
kontekstin jo kriminal kjo provë zbatohet për identifikimin e personave të zhdukur dhe
viktimave në rastet e fatkeqësive të mëdha natyrore. Meqenëse në procesin e kryerjes së
punimit tonë kishim në dispozicion edhe mostra të përftuara nga çifte bashkëshortorë
kemi synuar t’i japim përgjigje pyetjes në se markatorët e izoluar, për të cilët folëm në
pjesën më sipër, mund të përdoren edhe për përcaktimin e përkatësisë së fëmijëve ndaj
prindërve biologjikë
Së fundi, nga një numër i caktuar i mostrave të cilat, siç u tregua më sipër, i përkasin
popullatës së Kosovës, përveç provës së efikasitetit të izolimit dhe ekstraktimit të ADN,
janë përcaktuar shpeshtitë e gjenotipeve dhe aleleve duke synuar përmbushjen e qëllimit
të një krahasimi të thjeshtë fillestar me popullata të vendeve të tjerë për rreth gjë e cila
mund të bëhet fillesë për studime më të thelluara të natyrës krahsuese.
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III. MATERIALI DHE METODAT
3.1. Materiali i përdorur për analizë
Gjatë analizës së markatorëve STR për të provuar qëndrueshmërinë e tyre ndaj
degradimit si dhe për të provuar, nëpërmjet interpretimit të profilit të ADN-së, në se në
materialin në dispozicion kemi të bëjmë me dy apo më shumë individë, janë përdorur
mostra të ndryshme me material biologjik. Ato, në mënyrë direkte apo indirekte i janë
nënshtruar faktorëve të ndryshëm mjedisorë (biotikë dhe abiotikë). Këtu përfshihen
mostra gjaku të depozituara në substrate të ndryshme siç janë: pëlhura (materiale
sintetike) të ndryshme, sfungjer, tampona etj.
Pjesa tjetër e materialit biologjik përbëhet nga mostra të këtyre tipeve:
- tampona me gjak të mbuluar me myk, mostra gjaku të depozituara në materiale të
ndryshme ngjyra e të cilave ka qenë thuajse e zezë si pasojë e kontaminimit
- mostra gjaku të mbledhura me tampon nga sipërfaqja e objekteve te ndryshme ku
përfshihen elementë të tipit beton, asfalt, xham etj si dhe mostra të mbledhura nga dheu
etj
- mostra te qelizave epiteliale të vaginës dhe spermës të veçuara nga njera tjetra në
tampona të ndryshëm si dhe të përziera në një tampon
- mostra pështyme të marra me tampon nga sipërfaqe të ndryshme si zarfa, materiale
tekstili etj
- mikrogjurmë me material biologjik të marra me tampon nga sipërfaqe të ndryshme si:
qelq, metale, materiale te ndryshme tekstili etj në të cilat kanë qenë të depozituara qeliza
te epitelit të lëkurës
Karakteristikë kryesore e mjediseve të mostrave të mësipërme ka qenë prania e lagështisë
e cila ka favorizuar rritjen dhe zhvillimin e mikroorganizmave të ndryshme të cilat me
enzimat që përmbajnë kanë qenë faktor kryesor në degradimin e ADN që përmbahej në
mostrat tona.
Në rastet kur profili i ADN është përdorur për vlerësimin e sasisë dhe cilësisë së saj gjatë
ekstraktimit janë përdorur mostra të gjakut të lëngëshëm i cili më pas është hedhur në
letra filtri (Figura 19). Pasi ato janë lënë të thahen janë izoluar dhe ruajtur në mjedis në
temperaturë të ulët (-20°C) deri në momentin e ekstraktimit. Në të njëjtën mënyrë janë
përftuar edhe mostrat e gjakut të përdorura për përcaktimin e shpeshtive gjenotipike dhe
alelike.
Së fundi, në rastin e kryerjes së provës së atësisë si dhe për përcaktimin e prindërve
biologjikë janë përdorur mostra të pështymës të marra me tampon dhe te paketuara në
mënyrë të përshtatshme sipas kërkesave të procedurave stadarde të paketimit te mostrave
për analizë të profilit të ADN.
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Figura 19. Përgatitja e mostrave për analizë.

3.2. Metodat
3.2.1. Testi Kastle – Meyer për identifikimin e gjakut
Përcaktimi i gjakut në mostra të mjedisit të jashtëm është bërë duke zbatuar testin Kastle
Meyer ose siç quhet ndryshe testi i Fenolftaleinës. Ky test për herë të parë është përdorur
rreth vitit 1926. Ai ka treguar se është shumë i ndjeshëm në praninë e hemoglobinës në
gjak. Ai mund të zbulojë praninë e hemoglobinës në mostrat e gjakut, të holluara deri
1:100,000. Fenolftaleina është përgatitur sipas metodës standarde si vijon: 2 gr
fenolftaleinë, 20 gr hidroksid kaliumi, 20 gr zink pluhur dhe 100 ml ujë i distiluar. Edhe
peroksidi i hidrogjenit 3% dhe fosfat buferi (PBS, pH 7.2) janë përgatitur sipas metodave
standarde. Alkooli 95% i përdorur është blerë i gatshëm (Gavazaj F et al., 2011,
President's DNA Initiative, 2006).
3.3. Ekstraktimi i ADN
Ekstraktimi i ADN-së ështe kryer sipas teknikave të mëposhtme:
a) Ekstraktimi Organik me Fenol Kloroform,
b) Chelex-100
c) Ekstraktimi diferencial me Chelex-100.
Hollësi të mëtejshme të këtyre teknikave si dhe sasitë e kimikateve të përdorura sipas
mostrave të analizuara janë paraqitur në shtojcën faqe 80 - 88.
38

Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave

3.4. Përcaktimi i sasisë së ADN së ekstraktuar
Përcaktimi i sasisë së ADN-së së ekstraktuar ështe bërë duke përdorur metodën e
Kuantifikimit Absolut me instrumentin ABI Prism Real Time-PCR 7000 (Applied
Biosystems, P/N: 4330228). Kompleksi i reagentëve të përdorur për këtë qëllim është i
tipit Quantifiler® Human DNA Quantification Kit (Applied Biosystem, P/N: 4343895).
Softweri i përdorur për të përmbushur analizat ka qenë: ABI PRISM® 7000; Sequence
Detection System Software Kit version 1.0 (Applied Biosystems, P/N: 4332723)
3.5. Shumëfishimi, zbulimi dhe analiza e fragmenteve STR
Shumëfishimi i markatorëve gjenetikë është bërë duke zbatuar metodën e PCR dhe me
përdorimin e instrumentit Thermal Cycler GeneAmp 9700 (Gold-plated 96-Well
GeneAmp® PCR System 9700, Applied Biosystems, P/N: 4314878). Kompleksi i
reagentëve që janë përdorur për këtë metodë ka qenë Kiti AmpFℓSTR® Identifiler® PCR
Amplification Kit (Applied Biosystem, P/N: 4322288).
Lokuset e analizuara janë: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1P0, D3S1358, TH01,
D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, Amelogenin, D5S818
dhe FGA. Në figurën 20 janë paraqitur lokuset e përdorur në analizat tona si dhe ngjyrat
përkatëse fluoreshente të prajmerëve të tyre.
Ndarja dhe analizimi i këtyre fragmenteve është bërë duke përdorur Analizuesin Gjenetik
ABI 310 (Applied Biosystem, P/N: 310-00-200/240-W) dhe softwerin GeneMapper® ID
Software v3.2 (Applied Biosystem, P/N: 4338951).

AmpFlSTR Identifiler™ kit (Applied Biosystems)
6-FAM (kaltër)

D8S1179

VIC (gjelbërt)

D3S1358

NED (verdhë)
PET (kuqe)
LIZ (portokall)

D21S11
TH01

D19S433
AMEL

D7S820

CSF1PO

D13S317 D16S539 D2S1338

VWA

D5S818

TPOX

D18S51

FGA

GS500 LIZ size standard

Figura 20. Lokuset e Kitit AmpFlSTR Identifiler dhe ngjyrat fluoreshente të
prajmerëve të tyre.
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Për analizën e të gjitha mostrave tona të marra në shqyrtim është ndjekur në mënyrë të
përgjithshme skema e mëposhtme (Figura 21).

Biologjia
Ekstraktimi i
ADN-së

Kuantifikimi i
ADN-së

Shumëfishimi me PCR
i markerëve STR

Teknologjia
Ndarja dhe Zbulimi i produkteve
të PCR
(AleleveSTR)

Përcaktimi i Gjenotipit të
mostrave

Gjenetika
Analiza e qëndrueshmërisë
së markatorëve në
shqyrtim

Dorëshkrimi

Përcaktimi i shpeshtive alelike
dhe gjenotipike

Figura 21. Ecuria e punës për analizën e mostrave

3.6. Analiza e të dhënave
Hapat që janë ndërmarrë për analizën e elektroferogrameve për të vlerësuar çdo alel si të
besueshëm janë:







Mbledhja e të dhënave
Njohja e lakoreve të çdo aleli (peak)
Ndarja sipas ngjyrave
Madhësia e lakores (peak)
Krahasimi me alelic leader
Përcaktimi i aleleve të një lokusi (gjenotipi për çdo lokus).

Fragmentet e ADN që në elektroferogramë paraqiten si lakore, maten duke i krahasuar
me standardin e brendshëm matës (Internal size standard - ISS) i cili gjithashtu iu shtohet
mostrave gjatë përgatitjes duke qenë i shënuar me ngjyrë të ndryshme nga ato me të cilat
shënohen fragmentet e ADN-së në shqyrtim.
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Softweri GeneMapper duke përdorur lakoret e të ashtuquajturit Allelic ladder dhe ato të
LIZ500 njehson saktë alelet e gjenotipeve dhe madhësinë e tyre për secilin lokus të
secilës mostër. Siç tregohet në figurën 22 lakoret e Allelic ladder janë të ndara në katër
panele me ngjyra të veçanta. Në secilin panel paraqiten lakoret e aleleve për secilin lokus.
Lakoret e Allelic ladder paraqesin të gjitha alelet e mundshme që përmbajnë të gjithë
individët e rruzullit tokësor për çdo lokus të caktuar, ku realisht secili individ ka vetëm
një alel (homozigotët) ose dy alele (heterozigotët) për një lokus të caktuar. Lakoret e Size
Standardit të paraqituara në panelin e fundit me ngjyrë portokalli janë lakore standarde të
njëjta si për Allelic ladder ashtu edhe për mostra që kanë rol në përcaktimin e madhësisë
së lakoreve të aleleve të mostrave.

Figura 22. Shembull i analizës me AmpFℓSTR Identifiler allelic ladder dhe Gene
Scan Size Standard LIZ500
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Pra, siç u shpjegua më sipër, pas dhënies së gjithë parametrave, mostrat i nënshtrohen
përpunimit final në softwerin GenneMapper ID 3.2 i cili në ka për detyrë:
-

të bëjë ndarjen e aleleve sipas ngjyrës dhe t’i krahasojë ata me standardin e
mbrendshëm matës

-

të krahasojë alelet e fituara më madhësinë e aleleve nga Alellic ladder dhe të
përcaktojë alelet e lokusit në shqyrtim.

Pas këtyre hapave çdo mostër është lexuar për rezultatin përfundimtar dhe përcaktimin e
profilit të secilës prej tyre (Applied Biosystems, 2001, President's DNA Initiative, 2006).

3.7. Përcaktimi i shpeshtive të aleleve dhe gjenotipeve
Shpeshtia e aleleve dhe e gjenotipeve eshtë përcaktuar vetëm për mostrat referente me
profil të plotë të ADN-së. Numri i tyre ka qenë 31, ndërsa mostrat të cilat janë proceduar
për analiza të qëndrueshmërisë së markatorëve gjenetikë nuk janë përfshirë në analizën
shpeshtive aleleke dhe gjenotipike. Në fillim është përcaktuar shpeshtia e aleleve të
fituara sipas formulës:
Shpeshtia alelike = numri i aleleve të fituara/numri total i mostrave të analizuara
(Buttler M. J, 2011)
Njehsimi i shpeshtive gjenotipike në lidhje me alelet e përcaktuar është kryer duke
supozuar popullatën në shqyrtim në ekujlibër gjenetik të Hardy – Weinbergut (Buttler M.
J, 2011, Fung W. K et al., 2008).
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IV. REZULTATET DHE DISKUTIMI
Për të analizuar qëndrueshmërinë e markatorëve gjenetikë të Kitit AmpFlSTR Identifiler
janë përdorur mostra të cilat kanë qenë të depozituara në substrate të ndryshme si dhe të
ekspozuara ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë.
Rezultati i ekstraktimit të mostrave mund të interpretohet vetëm atëherë kur ADN e
izoluar të mund përcaktohet ose, siç e shprehim ndryshe, të kuantifikohet. Pra një pjesë e
suksesit të procesit të izolimit të ADN mund të mbrrihet vetëm pasi mostrat t’u jenë
nënshtruar proceseve të përcaktimit të sasisë ose kuantifikimit të ADN duke i analizuar
ato për praninë ose mospraninë e gjenit Human telomerase reverse transcriptase –
hTERT. Pjesa tjetër e suksesit të ekstraktimit interpretohet pas shumëfishimit dhe
analizës së mostrave nëpërmjet analizuesit gjenetik. Siç dihet, gjeni hTERT është i
pranishëm vetëm në ADN humane dhe një fakt i tillë në forensikë përdoret për dy
qëllime:
a) për përcaktimin e sasisë së ADN në atë material biologjik të analizuar me ndihmën e
teknikës TaqMan probe.
b) si markator gjenetik për të bërë dallimin midis ADN humane dhe asaj jo humane. Këtë
rol e kryen më së miri duke patur parasysh se mostra e përdorur nga kjo teknikë është
përplotësuese me renditjen e nukleotideve të këtij gjeni.
Përdorimi i këtij markatori është i një rëndësie të veçantë duke patur parasysh se në të
gjitha rastet e depozitimit të materialit biologjik në substrate të ndryshme, në to mund të
ndodhen ose depozitohen më vonë edhe materiale biologjike me prerjardhje jo humane
dhe gjatë procesit të ekstraktimit izolohet ADN e të gjithë përbërësve dmth mund të kemi
përzierje të ADN humane dhe johumane.

4.1. Qëndrueshmëria e markatorit hTERT në mostrat e gjakut
Në tabelën 8 janë paraqitur në mënyrë përmbledhëse rezultatet e fituara nga analiza e
mostrave të gjakut. Në këtë tabelë jepen gjithashtu të dhëna mbi substratin ku ka qenë të
depozituara, metodën ekstraktuese që është përdorur, përqëndrimin e ADN në ng/µL pas
ekstraktimit, numrin prag të ciklit sipas të cilit është analizuar përqëndrimi i sasisë së
ADN, sasinë e shumfishuar të ADN në ng/10µL, mënyrën e rritjes së përqëndrimit të
ADN për mostrat me sasi të vogël të ADN. Gjithashtu, jepen të dhëna mbi elektroforezën
kapilare dhe kohën e injektimit të mostrës të shprehur në sekonda (koha normale është 5
sekonda), profilin e fituar apo jo të ADN, llojin e tij: të plotë, të pjesshëm apo të përzier
me dy apo më shumë kontribues, ballancimin apo jo të lakoreve të secilit alel si dhe të
dhëna mbi lokuset të cilët kanë dështuar të zbulohen gjatë analizës si pasojë e degradimit
të tyre.
Ekstraktimi i ADN nga këto mostra është kryer sipas metodës Chelex. Sa i përket hapit të
izolimit të ADN, nëse i referohemi kolonës së tretë të tabelës (Përqëndrimi i ADN mbas
kuantifikimit ng/µL) nga të 22 mostrat e gjakut të analizuara, në 21 prej tyre është
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zbuluar dhe analizuar markatori gjenetik Human telomerase reverse transcriptase gene
(hTERT), ndërsa në mostrën nr. 1 rezultati ka qenë negativ.
Tabela 8. Rezultatet e analizës së mostrave të gjakut

Nr
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

Lloji i mostrës
Mostër gjaku e
mbuluar me myk
Mostër gjaku e
depozituar në
material të lëkurës
Mostër gjaku e
depozituar në
material të lëkurës
Mostër gjaku e
depozituar në
material të lëkurës
Mostër gjaku e
depozituar në
material të lëkurës
Mostër gjaku e
depozituar në
material betoni
Mostër gjaku e
marrë nga sipërfaqe
xhami
Mostër gjaku e
marrë nga materiali
gjysëmlëkurë
Mostër gjaku e
marrë nga material
tekstili-pambuku i
ndotur
Mostër gjaku e
marrë nga dheu
Mostër gjaku e
marrë nga dheupluhur
Mostër gjaku e
marrë nga sipërfaqe
druri
Mostër gjaku e
marrë nga sipërfaqe
metali
Mostër gjaku e
marrë nga sipërfaqe
asfalti
Mostër gjaku e
marrë nga sipërfaqe
asfalti
Mostër gjaku e
marrë nga sipërfaqe
asfalti

Metoda
ekstraktuese

Përqëndrimi
i ADN mbas
kuantifikimit
ng-µL

Cycle
Threshold
në RTPCR

Elektroforeza
Kapilare

Profili i
fituar i
ADN-së

Lokuset e
dështuara
në
analizim

Shumëfishimi:

Chelex

-

-

-

-

-

-

Chelex

0.366

29

1.2 ng-10µL

Është kryer

-

-

Chelex

0.433

29

1.2 ng-10µL

Është kryer

-

-

Chelex

0.674

29

1.2 ng-10µL

Është kryer

-

-

Chelex

0.9

29

1.2 ng-10µL

Është kryer

-

-

Chelex

1.39

29

1.39 ng-10µL

Është kryer

I pjesshëm

D7S820

Chelex

0.544

31

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

D7S820
CSF1PO
D18S51

Chelex

0.146

33

1.2 ng-10µL

Është kryer

I pjesshëm,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

Chelex

1.68

29

1.68 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

Chelex

1.28

30

1.28 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

Chelex

0.248

32

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

D7S820
CSF1PO
D18S51
FGA

Chelex

0.2

32

1.2 ng-10µL

Është kryer

I pjesshëm,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

Chelex

0.6

31

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

Chelex

0.413

32

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

Chelex

0.225

33

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

Chelex

0.163

33

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-
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17

18

19

Mostër gjaku e
marrë nga material
tëkstili-najlon
Mostër gjaku e
marrë nga material
tëkstili-najlon
Mostër gjaku e
marrë nga material
tëkstili-najlon

20

Mostër gjaku e
marrë nga material i
ndotur sfungjeri

21

Mostër gjaku e
marrë nga material i
ndotur tëkstilipambuk-mendafsh

22

Mostër gjaku e
marrë nga material i
ndotur tekstilipambuk-mendafsh

Chelex

1.04

31

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

Chelex

1.68

30

1.68 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

Chelex

0.204

33

1.2 ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

37

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

-

-

34

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

-

-

37

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

-

-

Chelex

Chelex

Chelex

0.003

0.022

0.002

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda
Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda
Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

Rezultati negativ i kësaj mostre mendojmë se është pasojë e degradimit në nivel shumë të
lartë të molekulës së ADN meqenëse mostra e gjakut e depozituar në tampon pambuku ka
qenë e mbuluar me myk në gjithë sipërfaqen e saj. Ndërsa nga rezultatet e fituara të
mostrave tjera në të cilat është zbuluar gjeni hTERT, shihet se ky markator gjenetik është
shumë i qëndrueshëm edhe në rastet kur molekula e ADN ka qenë e degraduar në masë të
madhe. Ky përfundim mbështetet në faktin se ky markator është zbuluar edhe në mostrat
tek të cilat kanë dështuar të zbulohen markatorët gjenetikë të Kitit AmpFlSTR Identifiler,
përkatësisht mostrat 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21 dhe 22. Rezultate të ngjashme janë përftuar dhe
nga punime të autorëve të tjerë si (Anderson et al., 2006 & Nielsen et al., 2008).
Në të njëjtën mënyrë, Buttler et al., 2006 dhe Timken et al., 2005 kanë analizuar
markatorët gjenetikë të ADN të cilët përdoren në forensikë duke simuluar degradimin e
ADN-së me përqëndrime të ndryshme të enzimave DNase I. Në studimet e tyre është
arritur rezultat i besueshëm se markatori gjenetik hTERT i Kitit Quantifiler që përdoret
për përcaktimin e sasisë së ADN ka treguar qëndrueshmëri të lartë ndaj degradimit por
edhe fragmentet STR bashkë me zonat ku ngjiten prajmerët janë treguar shumë të
qëndrueshëm dhe premtues për analizë të mëtejshme të ADN. Duke iu referuar rezulateve
tona mendojmë se vlerat e ulta të përqëndrimit të ADN të fituara në mostrat nr. 20, 21
dhe 22 lidhen drejtpërdrejt me degradimin e ADN si dhe me llojin e substratit ku janë
depozituar. Është vrojtuar pra se në hapin e kuantifikimit është arritur të zbulohet prania e
gjenit hTERT ndërsa markatorët e Kitit AmpFlSTR Identifiler, për shkak të dëmtimit në
shkallë të lartë të ADN në disa mostra, kanë dështuar të zbulohen.
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4.2. Qëndrueshmëria e markatorit hTERT në mostrat e pështymës dhe qelizave
epiteliale
Në tabelën 9 paraqiten rezultatet e analizës të fituara nga mostra të pështymës me qeliza
të epitelit të gojës (mostrat 1, 2 dhe 3), mostra të ndryshme me qeliza të epitelit të lëkurës
(mostrat 4 -13) dhe mostra të epitelit të vaginës dhe spermës. Gjithashtu në këtë tabelë
tregohen të dhëna të tjera lidhur me substratin ku kanë qenë të depozituara, metodën
ekstraktuese që është përdorur, përqëndrimin e ADN në ng/µL pas ekstraktimit, numrin
prag të ciklit sipas të cilit është analizuar përqëndrimi i sasisë së ADN, sasinë e
amplifikuar të ADN në ng/10µL, mënyrën e rritjes së përqëndrimit të ADN për mostrat
me sasi të vogël të ADN. Gjithashtu, jepen të dhëna mbi elektroforezën kapilare dhe
kohën e injektimit të mostrës e shprehur në sekonda (koha normale është 5 sekonda),
profilin e fituar apo jo të ADN, i cili mund të jetë i plotë, i pjesshëm apo i përzier me dy
apo më shumë kontribues, të dhëna mbi ballancimin apo jo të lakoreve të secilit alel si
dhe lokuset të cilët kanë dështuar gjatë analizës si pasojë e degradimit të tyre.
Për këto mostra ekstraktimi i ADN është kryer sipas metodave Chelex dhe Ekstraktimi
Diferencial me Chelex.
Tabela 9. Rezultatet e analizës së mostrave të pështymës dhe qelizave të tjera
epiteliale.

Nr

Lloji i mostrës

1

Mostër pështyme e
marrë nga pjesët
ngjitëse të zarfës

2

3

4

Material i
mundshëm
biologjik
(pështym) i marrë
nga sipërfaqja e
brendshme e një
maske-material
pambuk-najlon
Material i
mundshëm
biologjik
(pështym) i marrë
nga sipërfaqja e
brendshme e një
maske-material
pambuk-najlon
Mostër e marrë nga
sipërfaqe kartoni
(qeliza epiteliale të
lëkurës)

Metoda
ekstraktuese

Chelex

Chelex

Përqëndrimi
i ADN mbas
kuantifikimit
ng-µL

0.036

0.014

Cycle
Threshold
në RTPCR

Shumëfishimi:

Elektroforeza
Kapilare

Profili i
fituar i
ADN-së

Lokuset e
dështuara
në
analizim

Është kryer

I pjesshëm,
I përzier,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

D7S820

34

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 8
sekonda

I plotë

-

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

I plotë, i
përzier,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

-

-

-

-

36

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Chelex

0.001

34

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Chelex

-

-

-
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5

Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga sipërfaqja e
brendshme e
dorzës-material
pambuk-najlon,
(qeliza epiteliale të
lëkurës)

6

Material i mundshëm
biologjik i marrë nga
sipërfaqja e
brendshme e dorzësmaterial pambuknajlon, (qeliza
epiteliale të lëkurës)

7

8

9

10

11

Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga sipërfaqja e
brendshme e
dorzës-material
pambuk-najlon,
(qeliza epiteliale të
lëkurës)
Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga sipërfaqja e
brendshme e
dorzës-material
pambuk-najlon,
(qeliza epiteliale të
lëkurës)
Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga sipërfaqja e
materialit çelikarm, (qeliza
epiteliale të
lëkurës)
Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga sipërfaqja e
brendshme e një
kapele, (qeliza
epiteliale të
lëkurës)
Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga pjesa e jakë
(qafës) së
këmishës, (qeliza
epiteliale të
lëkurës)

Chelex

Chelex

Chelex

Chelex

Chelex

Chelex

Chelex

0.006

0.005

0.005

0.004

0.024

0.03

0.002

35

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

I pjesshëm,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

D18S51
FGA

36

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

I pjesshëm,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

D7S820
D18S51

36

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

I pjesshëm,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

D7S820
CSF1PO
D18S51

35

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

I pjesshëm,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

D7S820
D18S51

33

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 7
sekonda

I pjesshëm,
lakore jo të
balacuara të
aleleve

D7S820
CSF1PO
D18S51
D16S539
D2S1338
FGA

33

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 8
sekonda

I plotë

-

36

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

I plotë

-
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12

13

14

15

16

17

Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga sipërfaqja e
materialit çeliksiguresë granatë,
(qeliza epiteliale të
lëkurës)
Material i
mundshëm
biologjik i marrë
nga sipërfaqja e
materialit çeliklugë granatë,
(qeliza epiteliale të
lëkurës)

Chelex

Chelex

Material i biologjik
i përzier me: qeliza
të epitelit të
vaginës dhe qeliza
të spermës

Ekstraktimi
Diferencial
me Chelex

Material i biologjik
i përzier me: qeliza
të epitelit të
vaginës dhe qeliza
të spermës

Ekstraktimi
Diferencial
me Chelex

Material i biologjik
i përzier me: qeliza
të epitelit të
vaginës dhe qeliza
të spermës

Ekstraktimi
Diferencial
me Chelex

Material i biologjik
i përzier me: qeliza
të epitelit të
vaginës dhe qeliza
të spermës

Ekstraktimi
Diferencial
me Chelex

0.004

0.002

F1-qeliza të
epitelit të
vaginës

36

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

I plotë
lakore jo të
balacuara të
aleleve

-

37

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 10
sekonda

-

-

27

Mostra është
holluar me
buffer 1.2
ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

34

mostra është
përqëndruar
me
centrifugim

Është kryer

I plotë

-

26

Mostra është
holluar me
buffer 1.2
ng-10µL

Është kryer

I plotë

-

0.39 ng-10µL

Është kryer,
Injection
time është
rritur në 7
sekonda

I plotë

-

3.01
F2-qeliza të
spermës
0.018
F1-qeliza të
epitelit të
vaginës
3.75
F2-qeliza të
spermës

33

0.039

Duke gjykuar mbi rezultatet e paraqitura në këtë tabelë vërejmë se 16 mostra kanë
rezultuar me përcaktim pozitiv për gjenin hTERT. Mostra me numrin 4 ka rezultuar me
përcaktim negativ të markatorit të mësipërm. Rezultati negativ i kësaj mostre mendojmë
se lidhet me faktin se substrati karton (sipërfaqja e lëmuar) në të cilin ajo është
grumbulluar është më pak i përshtatshëm për depozitimin e qelizave epiteliale të lëkurës
me rastin e prekjes. Sa i përket përqëndrimit më të vogël të ADN të izoluar nga këto
mostra krahasuar me përqëndrimin e ADN së mostrave të treguara në tabelën 8,
mendojmë se mund të shpjegohet me faktin se shumica e mostrave të tabelës 9 kanë qenë
mostra me material të mundshëm biologjik (mostrat 1 deri 13), që do të thotë qeliza të
epitelit të gojës dhe lëkurës. Siç dihet, prania e qelizave në mostrat e sipërpërmendura
është në numër më të vogël krahasuar me qelizat i pranishme në gjak. Ndryshe nga
rezultati i mostrave të sipërpërmendura 1-13, paraqitet rezultati i analizës së mostrave me
numër nga 14 deri 17. Këto të fundit janë mostra të përziera sperme dhe lëngu vaginal tek
të cilat sasia e përcaktuar e ADN ka qenë më e madhe sesa ajo e mostrave të tjera të
tabelës 9.
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Nga ana tjetër, vlen të theksohet se natyra e mostrave të tabelës 9 lidhet me praninë më të
madhe në to të mikroorganizmave krahasuar me mostrat e tabelës 8. Kjo na bën të
mendojmë se edhe mundësia e degradimit të ADN së këtyre mostrave është më e madhe.
Është interesante të theksohet se edhe përkundër këtij fakti markatori gjenetik hTERT
është treguar shumë i qëndrueshëm ndaj degradimit dhe është zbuluar në 16 mostra prej
17 mostrave të analizuara gjithsej.

4.3. Përcaktimi sasior i ADN së ekstraktuar
Siç e kemi treguar dhe më parë, për përcaktimin sasior të ADN së ekstraktuar, në
punimin tonë kemi përdorur teknikën e ashtuquajtur Kuantifikimi absolut. Në të vërtetë
janë në përdorim edhe metoda të tjera të përcaktimit sasior, ndër të cilat, si më e
përdorshme përmendet ajo spektrofotometrike. Me anë të kësaj metode përcaktohet dhe
njehsohet e gjithë sasia e ADN që përmbahet në materialin e analizuar duke përfshirë
edhe nukleotidet e lira, inhibitorët dhe ADN jo humane.
Nga ana tjetër, teknika e Kuantifikimit absolut përdor fragmentin e ADN-TaqMan Probe
i cili është përplotësues me renditjen e gjenit hTERT dhe në rastin e analizës jo vetëm
zbulon ADN humane por këtë e kryen me një ndjeshmëri shumë të lartë. Duke përdorur
këtë teknikë në mostrat tona kemi arritur të përcaktojmë përmbajtje të ADN humane deri
në vlerat prej 0.001 ng/µL edhe pse vlera minimale e standardeve të përgatitura për
zbulim është 0.023 ng/µL, pra edhe vlera që shkojnë përtej kufirit minimal. Natyrisht,
arritja e rezultateve të tilla tregon se kjo metodë është shumë e ndjeshme me një saktësi të
lartë të zbulimit.
Nielsen K et al., (2008) kanë analizuar mostra të ADN duke përdorur pesë metoda të
ndryshme të kuantifikimit: UV Spektrofotometria, SYBR-Green dye staining,
Hibridizimi Slot Blot me proben D17Z1, Quantifiler™ Human DNA Quantification kit
dhe RB1 rt-PCR. Ashtu si dhe rezultatet e punimit tonë, metoda Absolut quantification u
tregua metoda me ndjeshmëri më të lartë krahasur me katër metodat tjera.
Gjithashtu, në kuadër të kësaj disa prej këtyre autorëve kanë krahasuar edhe metodën
kuantifikuese të ADN së ekstraktuar dhe në të gjitha rastet është provuar se metoda
Absolute Quantification-TaqMan Probe e Kitit Quantifiler është treguar shumë e
suksesshme. Një sukses i tillë është demonstruar madje edhe në rastet kur mostrat kanë
qenë të degraduara në nivele të ndryshme.

4.4. Qëndrueshmëria e markatorëve STR sipas Shumëfishimit dhe Elektroforezës
Kapilare në mostrat e gjakut
Për të fituar rezultate të besueshme në punimin tonë jemi përpjekur që në të gjitha
mostrat tek të cilat është izoluar sasi e mjaftueshme e ADN, kemi përdorur për
amplifikim rreth 1.2 ng/10µL (Buttler M. J, 2011, President's DNA Initiative, 2006).
Mostrat në cilat është izoluar sasi më e vogël ADN, sasi e cila në vëllimin maksimal
10µL është e pamjaftueshme për amplifikim, janë centrifuguar me tub mikrokon për të
zvogluar sasinë e buferit (TE4) dhe njëherësh për të rritur përqëndrimin e ADN. Për këto
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mostra gjithashtu është rritur edhe koha e injektimit të mostrës gjatë analizimit në
Elektroforezën Kapilare (Jacquie T. K et al., 2008). Ndërsa mostrat me sasi të madhe të
ADN janë holluar deri në masën e përafërt 1.2 ng/10µL (Tabela 8 dhe 9).
Siç e kemi shpjeguar dhe më parë, mostrat e gjakut (Tabela 8) janë mbledhur nga
substrate të ndryshme të cilët kanë qenë të ekspozuara ndaj kushteve të ndryshme
mjedisore. Duke iu referuar tabelës 8 rezulton se: prej 22 mostrave të analizuara, 11 prej
tyre kanë dhënë profil të plotë të ADN (mostrat nr: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe
19), 3 prej tyre kanë dhënë profil të pjesshëm (mostrat nr: 6, 8 dhe 12), ndërsa 8 mostra
nuk kanë dhënë profil të ADN. Mungesa e përftimit të profilit të ADN në këto 8 mostrat e
fundit, mendojmë se është pasojë e degradimit të molekulës së ADN dhe pranisë së
inhibitorëve në mostër (mostrat nr: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21 dhe 22). Mostra me nr. 1 nuk ka
dhënë profil të ADN sepse substrati ku kanë qenë i depozituar gjaku ka qenë i ndotur me
prani të mikroorganizmave, gjithashtu, në këtë mostër është vërejtur prania e mykut në të
gjithë sipërfaqen e tamponit me ç’rast ka sjellë degradimin e molekulës së ADN e me
këtë edhe të markatorëve gjenetikë në shqyrtim. Kjo argumentohet me faktin se në ketë
mostër ka dështuar edhe zbulimi i gjenit hTERT.
Mostrat me numër 2, 3, 4 dhe 5 të cilat kanë qenë të depozituara në material lëkure,
gjithashtu nuk kanë dhënë profil të ADN edhe përkundër faktit se është zbuluar gjeni
hTERT dhe është izoluar sasi e mjaftueshme e ADN. Lëkura si substrat hyn në grupin e
inhibitorëve të shumëfishimit prandaj në këtë rast edhe pse markatorët gjenetikë kanë
qenë të pranishëm, si pasojë e pranisë se inhibitorëve ata kanë dështuar të amplifikohen
(President's DNA Initiative, 2006, Buttler M. J, 2011, Dixon L. A et al., 2006 & HoffOlsen P et al., 1999). Rezultate negative për përftimin e profilit të ADN janë arritur edhe
për mostrat me nr 20, 21 dhe 22. Edhe në këto mostra është zbuluar gjeni hTERT por si
pasojë e degradimit të substratit në të cilin është depozituar gjaku, markatorët e Kitit
Identifiler nuk janë zbuluar. Mendojmë se natyra sfungjerore e substratit ka ndikuar edhe
në sasinë e vogël të ADN së izoluar. Efekti i degradimit për këto mostra argumentohet
me faktin se edhe përkundër rritjes së përqëndrimit të sasisë së ADN me centrifugim si
dhe rritjes së kohës së injektimit në analizuesin gjenetik përsëri nuk është arritur të fitohet
profil i ADN.
Mostrat me nr: 6, 8 dhe 12 kanë dhënë profil të pjesshëm. Mendojmë se kjo ka ardhur si
pasojë e degradimit në nivel jo të lartë të molekulës së ADN. Në këto situata lokuset e
para të cilat dështojnë të analizohen janë lokuset më të gjata duke vazhduar me rradhë
pastaj sipas gjatësisë (Buttler MJ, 2011). Markatorët gjenetikë të këtyre tre mostrave të
cilët kanë dështuar të analizohen janë lokuset: D7S820, D18S51, CSF1PO dhe FGA. Nga
sa paraqitëm më sipër mund të themi se, mbështetur në rezultatet e fituara, markatorët
gjenetikë STR kanë treguar qëndrueshmëri të lartë edhe në rastet kur molekula e ADN ka
qenë e degraduar (Buttler MJ, 2010, Dixon LA et al, 2006 & President's DNA Initiative,
2006).
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4.5. Qëndrueshmëria e markatorëve STR sipas Shumëfishimit dhe Elektroforezës
Kapilare në mostrat e pështymës dhe qelizave të tjera epiteliale.
Duke iu referuar rezultateve të paraqitura në tabelën 9 mund të themi se mostrat më
problematike për të izoluar ADN kanë qënë ato në të cilat dyshohet për praninë e
qelizave epiteliale të lëkurës gjatë prekjes ose fërkimit të substrateve si dhe mostrat me
qeliza të epitelit të gojës, të cilat në substrat janë depozituar me pështymë përmes
frymëmarrjes. Nga 17 mostrat e analizuara 9 prej tyre kanë dhënë profil të plotë ( mostrat
2, 3, 10, 11, 12, 14 15, 16 dhe 17), 6 prej tyre kanë dhënë profil të pjesshëm (mostrat 1, 5,
6, 7, 8 dhe 9) si dhe 2 prej tyre kanë dështuar në përftimin e profilit të ADN (mostrat 4
dhe 13).
Për shkak të sasisë së vogël të ADN së izoluar mostrat me 2, 3 10, 11 dhe 12 janë
centrifuguar për të rritur përqëndrimin e ADN ndërsa në hapin e zbulimit të ADN në
analizuesin gjenetik është rritur koha e injektimit të mostrës nga 5 sekonda në 8 deri 10
sekonda aq sa është edhe koha maksimale. Për këtë arsye në këto mostra lakoret e aleleve
nuk kanë qenë në ballancë.
Mendojmë se për mostrat është përftuar profil i pjesshëm i mostrave 1, 5, 6, 7, 8 dhe 9 si
pasojë e degradimit të molekulës së ADN. Në këto mostra markatorët gjenetikë të cilët
kanë dështuar të analizohen janë lokuset: D18S51, D7S820, FGA, CSF1PO, D16S539
dhe D2S1338. Prej këtyre, lokuset D18S51 dhe D7S820 kanë dështuar në numër më të
madh të mostrave, më pas vijnë lokuset FGA dhe CSF1PO dhe në fund me pjesëmarrje
më të vogël kanë qenë lokuset D16S539 dhe D2S1338 (Buttler M. J, 2007, Hudlow W.
R, 2008). Nga ana tjetër mendojmë se dështimi në analizimin e profilit të ADN për
mostrat 4 dhe 13 lidhet me faktin se mostra 4 ka pasur sasi të pamjaftueshme të qelizave
epiteliale si pasojë e substratit jo të përshtatshëm për depozitimin e qelizave, ndërsa në
mostrën 13 molekula e ADN ka qenë e degraduar. Kjo argumentohet me faktin se në këtë
mostër është zbuluar gjeni hTERT ndërsa nuk janë zbuluar markatorët e tjerë të Kitit
Identifiler.
Sa i përket mostrave të pështymës dy prej tyre kanë dhënë profil të plotë (mostrat 2 dhe
3) ndërsa njëra prej tyre ka dhënë profil të pjesshëm të ADN (mostra 1).
Duke iu referuar të dhënave të tabelës 9 mendojmë se krahasuar me mostrat me qeliza
epiteliale të lëkurës sasia dhe cilësia e ADN së ekstraktuar ka qenë më e mirë në mostrat
e pështymës. Mostrat 14, 15, 16 dhe 17 kanë qenë mostra të përbëra nga dy lloje të
materialit biologjik: qeliza të epitelit të vaginës dhe qeliza të spermës. Këto lloje të
mostrave janë karakteristike ne rastet e dhunimeve seksuale. Gjatë ekstraktimit
diferencial këto mostra të përziera me materiale biologjike të dy individëve veçohen nga
njëri tjetri për t’u analizuar si mostra të veçanta me ç’rast shënohen si fraksioni F1 dhe
F2. Fraksioni F1 paraqet ADN e izoluar nga qelizat epiteliale të vaginës ndërsa fraksioni
F2 ADN e izoluar nga spermatozoidet. Edhe pse mjedisi vaginal njihet si me përmbajtje
të sekreteve dhe mikroorganizmave të ndryshme të cilat shkatërrojnë qelizat e huaja,
përgatitja e shpejtë si dhe paketimi i përshtashëm i mostrave shpëton ADN nga degradimi
i mëtejshëm dhe njëherësh rrit mundësitë e ruajtjes së saj.
Kjo është në favor të argumentit për qëndrueshmërinë e markatorëve gjenetikë të Kitit
AmpFlSTR Identifiler. Siç shihet edhe në tabelë sasia e ADN së fraksionit F2 është disa
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herë më e vogël se ajo e fraksionit F1. Kjo argumenton faktin se sekretet vaginale dhe
mikroorganizmat që gjenden si florë normale e vaginës shkatërrojnë spermatozoidët duke
e pakësuar numrin e tyre me kalimin e kohës. Sa më shumë që shtyhet koha e marrjes së
mostrave aq më shumë zvogëlohen mundësitë për të izoluar qeliza të shëndosha të
spermatozoideve (Buckleton J et al., 2005 & Buttler M. J, 2010). Nga të gjitha mostrat
tona me këtë natyrë është fituar profil i plotë i ADN.
Dixon et al., 2006 kanë analizuar qëndrueshmërinë e fragmenteve të shkurtëra përsëritëse
të lokuseve të njëjta duke përdorur lagështinë si faktor të degradimit të mostrave të gjakut
dhe pështymës. Mostrat janë përgatitur artificialisht në laborator duke i inkubuar ato në
mjedis me 100% lagështirë, në temperaturë prej 37oC për një periudhë prej 0 deri në disa
jave dhe duke i analizuar ato në intervale të ndryshme kohore. Nga rezultatet e tyre është
parë se fragmentet STR tregojnë një qëndrueshmëri të lartë ndaj degradimit kryesisht
gjatë javës së parë ku edhe është fituar profil i plotë i ADN, ndërsa më pas, me zgjatjen e
periudhës se inkubimit, fillon edhe degradimi e bashkë me të edhe dështimi në analizim i
lokuseve të caktuara duke filluar nga ato me gjatësi më të madhe, pra duke fituar profile
të pjesshme të ADN. Në këtë studim markatorët e izoluar dhe analizuar nga mostrat e
gjakut kanë treguar qëndrueshmëri më të lartë ndaj degradimit krahasur me ata të
pështymës, kohëzgjatja e degradimit të të cilëve, me sa duket është më e shkurtër se ajo e
markatorëve të përftuar nga mostra të gjakut.

4.6. Krahasimi i metodave të izolimit të ADN
Bazuar në faktin se në shumë raste rol të rëndësishëm në analizimin e suksesshëm të
mostrave në shqyrtim ka edhe zgjedhja e metodës së izolimit të ADN, janë analizuar disa
mostra gjaku mbi të cilat janë përdorur dy metoda të ndryshme të izolimit të ADN.
Qëllimi kryesor ishte vlerësimi i metodës e cila paraqitet më efikase në izolimin e ADN e
shprehur kjo si në aspektin sasior ashtu edhe cilësor; kjo nënkupton se cila nga metodat
lejon që të izolohet sasi më të madhe të ADN si dhe cila prej tyre është në gjendje të
shmangë sa më shumë efektin e inhibitorëve etj. Për këtë qëllim janë analizuar 10 mostra
referente ku si material biologjik është përdorur gjaku i terur mbi letër filtri. Kushtet e
përgatitjes dhe sasia e mostrës së përdorur për ekstraktim ka qenë e njejtë për të gjithë
rastet e shqyrtuar. Në tabelën 10 paraqiten rezultatet e përftuara nga përdorimi i dy
metodave alternative të izolimit të ADN, metoda Chelex dhe Metoda e ekstraktimit
organik.
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Tabela 10. Krahasimi i përqëndrimit të ADN së izoluar me dy metoda të ndryshme

Metoda e Chelex-it
Metoda e Ekstraktimit Organik
Pragu i
Pragu i
Nr. i
Madhësia cikleve të Përqëndrimi
Nr. i
Madhësia cikleve të Përqëndrimi
Mostrave e mostrës analizuara
ng/µl
Mostrave e mostrës analizuara
ng/µl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

1.15
1.06
1.42
1.32
1.29
1.67
0.9
0.97
0.69
1.24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²
3x3 mm²

29
29
30
31
29
29
28
28
28
28

0.39
0.4
0.38
0.3
0.4
0.99
0.9
0.88
0.78
0.51

Duke iu referuar rezultateve të tabelës nr.10 arrijmë në përfundimin se përqëndrimi i
ADN i izoluar duke përdorur metodën Chelex është më i lartë sesa përqëndrimi i ADN i
izoluar me metodën e ekstraktimit Organik (t = 2,37, 0,02< p <0,0015).
Në këtë kuadër jemi përpjekur të japim një ide më të qartë mbi krahasimin e dy metodave
në shqyrtim. Në figurat 24 dhe 25 paraqiten lakoret e përftuara nga analiza me Quantifiler
human detektor (6-FAM ) e mostrave të gjakut ku janë përdorur përkatësisht metoda e
ekstraktimit me Chelex dhe metoda e ekstraktimit organik. Në këto figura paraqiten
lakoret e shumëfishimit të ADN të përftuara për secilën nga mostrat në shqyrtim. Vija e
gjelbër horizontale paraqet nivelin e pragut analizues.
Nga shqyrtimi i këtyre lakoreve rezulton se sipas metodës së ekstraktimit me Chelex
pragu i zbulimit (numri i cikleve) të ADN është më i ulët për shkak të përqëndrimit më të
lartë të ADN në këto mostra. Analiza e të dhënave bëhet duke i krahasuar vlerat e fituara
me vlerat e standardeve të përgatitura më parë të cilët në softwer paraqiten në formë të
lakores. Në figurën 23 paraqitet lakorja e tetë standardeve të njohur të ADN prej 0.023
ng/µL deri 50 ng/µL. Metoda e Kuantifikimit Absolut përdor pragun e zbulimit të
standardeve për të analizuar pragun testues të mostrave që analizohen. Vlera e mostrave
testuese është si rezultat i njehsimit softwerik i cili përcakton vlerën e këtyre mostrave
duke përdorur vlerat e stadardeve .
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Figura 23. Lakorja e tetë standardeve me përqëndrim të njohur

Figura 24. Lakoret e shumëfishimit të përftuara me Quantifiler human detektor (6FAM) izoluar me Chelex.
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Figura 25. Lakoret e shumëfishimit të përftuara me Quantifiler human detektor (6FAM) izoluar me Ekstraktim Organik.
Duke u mbështetur në rezultatet e fituara nëpërmjet dedektorit VIC (figura 26, ku IPC
paraqet kontrollin e brendshëm pozitiv i cili përdoret për të vërtetuar praninë ose jo të
inhibitorëve në mostrat që analizohen) mund të ripohojmë përfundimin se pragu i cikleve
për mostrat e ekstraktuara me teknikën e Ekstraktimit organik është më i lartë se ai për
mostrat ku ekstraktimi është kryer me Chelex, gjë e cila tregon për praninë e inhibitorëve
të mundshëm në këto mostra. Natyrisht, në këtë kuptim mund të vemë në duke edhe këtë
përparësi tjetër të kësaj metode.

Figura 26. Lakoret për shumëfishimin e mostrave të përftuara me IPC detektor
(VIC).
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Gjithashtu, mund të theksojmë se koha që shpenzohet gjatë izolimit të ADN me metodën
Chelex është dy herë më e shkurtër sesa ajo e Ekstaktimit organik. Sipas metodës së
Ekstraktimit organik mostrat kalojnë nëpër një seri tubash gjë e cila e shton mundësinë e
kontaminimit të tyre. Nga ana tjetër, kjo metodë jo vetëm që përdor kimikate të
rrezikshme të cilat kanë veprim kancerogjen dhe mutagjen por dhe kostoja financiare në
total për një mostër të analizuar është më e lartë (Davoren J et al., 2007, Hoff-Olsen P et
al., 1999, Gavazaj F et al., 2011, Nielsen K et al., 2008).
Davoren J et al., 2007, Hoff-Olsen P et al., 1999, Hudlow WR et al., 2008, Nielsen. K et
al., 2008, Thompson et al., 2009, dhe Viltrop et al., 2010, kanë punuar me mostra të
depozituara në substrate të ndryshme dhe në gjendje të ndryshme degradimi. Ata kanë
përdorur disa metoda ekstraktuese me qëllim vlerësimin e efikasitetit të ekstratimit dhe
izolimit të ADN në kuptimin sasior dhe cilësor. Në punimet e tyre në shumicën e rasteve
dhe shumicën e mostrave të përdorura, si metoda me efikase ka rezultuar ajo Chelex për
shumë nga arësyet që përmendëm më sipër.

4.7. Përcaktimi i prindërve biologjikë
Testi i përcaktimit të prindërve biologjikë përdoret më shumë në rastet kriminale ato të
dhunimit, në shqyrtimet e çështjeve pronësore, migracionit etj. Markatorët gjenetikë të
cilët janë përdorur fillimisht për të kryer teste të kësaj natyre kanë qenë markatorët RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism). Në kushtet e sotme këta janë zëvendësuar
me markatorë të tipit STR për këto arësye: sasia e madhe e mostrës që nevojitet për
analizë, gjatësia e madhe e këtyre fragmenteve me ç’rast i bën ata me pak të
qëndrueshëm ndaj degradimit si dhe polimorfizmi me i ulët.
Analiza e markatorëve të Kitit AmpFlSTR kërkon sasi shumë më të vogël të mostrës me
material biologjik, fragmentet janë shumë më të shkurtëra dhe janë njëherësh shumë më
të qëndrueshëm ndaj degradimit dhe gjithashtu janë shumë më polimorfikë ndërmjet
individëve. Kiti Identifiler përmban 15 fragmente STR (markator gjenetik) dhe gjenin
Amelogenia i cili përcakton edhe gjininë e individit, pra përcaktimi i gjinisë bëhet në
bashkveprim me analizën e fragmenteve STR. Këta markatorë analizohen gjithmonë si
tërësi gjatë përpilimit të profilit të ADN së një individi. Përparësitë që ofrojnë markatorë
të tillë kanë qënë arësyeja kryesore që janë përdorur nga ana e jonë në këtë punim edhe
në rastin e përcaktimit të prindërve biologjikë. Natyrisht, për të kryer procedurën e
përcaktimit të prindërve biologjikë të një fëmije nevojitet paraprakisht përcaktimi i
profilit të ADN të prindërve dhe fëmijës, ndërsa në rastet e mospërputhjes së profilit të
ndonjërit prind atëherë nevojitet profili i ADN i të gjithë personave që dyshohen si
prindër të mundshëm biologjikë të fëmijës.
Pas kryerjes së hapave të mësipërm rruga e analizës bëhet e thjeshtë duke ditur se sipas
rregullave të trashëgimisë fëmija trashëgon gjysmën e materialit gjenetik nga babai dhe
gjysmën nga nëna. Në tabelën 11 paraqiten rezultatet e përftuara nga materialet e
analizuar nga ana jonë në kuadrin e këtij punimi. Në këtë tabelë janë dhënë profilet për
prindërit dhe fëmijën duke shqyrtuar 16 lokuse. Siç shihet, analiza për të 16 lokuset
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tregon se fëmija ka trashëguar saktësisht gjenotipet e prindërve gjë që dëshmon se kemi
të bëjmë me prindër biologjikë të vërtetë të kësaj fëmije.
Tabela 11. Profilet e ADN së një çifti bashkëshortor dhe fëmijës së tyre: profili i
babait me ngjyrë blu, i nënës me ngjyrë të kuqe dhe i fëmijës me të dy ngjyrat.
Lokuset

D8S1179

D21S11

D7S820

CSF1PO

D3S138

THO1

D13S37

D16S539

Babai

13, 15

29, 29

8, 12

11, 12

16, 19

7, 9.3

11, 12

10, 11

Nëna

12, 14

28, 30

8, 11

11, 12

16, 18

6, 9.3

8, 12

8, 11

Fëmija

12, 13

28, 29

8, 8

11, 12

16, 18

6, 7

8, 11

10, 11

Lokuset

D2S1338

D19S433

vËA

TPOX

D18S51

AMEL

D5S818

FGA

Babai

17, 23

14, 14

15, 18

8, 9

12, 15

X, Y

11, 12

20, 25

Nëna

17, 24

12, 13

16, 17

8, 11

14, 16

X, X

13, 13

21, 24

Fëmija

17, 23

13, 14

15, 17

8, 9

15, 16

X, Y

11, 13

20, 24

4.8 Përcaktimi i shpeshtive të aleleve dhe i gjenotipeve
Në tabelat e mëposhtme janë paraqitur në mënyrë të njëpasnjëshme rezultatet e fituara
nga analizat e shpeshtive të aleleve për lokuset në shqyrtim. Gjithashtu jemi përpjekur të
njehsojmë edhe shpeshtitë gjenotipike për gjenotipet e formuar nga kombinimet e tyre.
Njehsimi i shpeshtive gjenotipike është kryer duke supozuar popullatën në gjendje të
ekujlibrit gjenetik të Hardy – Weinbergut.
Në tabelat vijuese janë paraqitur alelet e analizuara për secilin lokus, shpeshtia e tyre,
gjenotipi i çdo mostre të analizuar, pasqyrën se në çfarë gjendje kanë qenë alelet e
mostrave të analizuara (homozigote apo heterozigote), shpeshtia e gjenotipeve,
pjesëmarrja totale e gjenotipeve të çdo mostre dhe shpeshtia totale e gjenotipeve. Ndërsa
në figurat në vazhdim janë paraqitur të gjitha alelet e mundshme ekzistuese të secilit
lokus, ku çdo individ human zotëron vetëm njërin alel (në rastin kur është homozigot) ose
dy alele (në rastin kur është heterozigot).
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Për lokusin D8S1179 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D8S1179
Shpeshtia e
Alelet
aleleve
8
0.0323
9
0.0162
10
0.0323
11
0.0162
12
0.1616
13
0.2742
14
0.2258
15
0.2420

Lokusi D8S1179
Pjesëmarrja Shpeshtia
Shpeshtia e
e
totale e
Gjenotipi Homozigot/heterozigot gjenotipeve gjenotipeve gjenotipeve
8, 15
2pq
0.0157
2
0.0314
9. 15
2pq
0.0079
1
0.0079
10. 14
2pq
0.0146
1
0.0146
10. 15
2pq
0.0157
1
0.0157
11. 12
2pq
0.0053
1
0.0053
12. 13
2pq
0.0887
3
0.2661
12. 14
2pq
0.0730
1
0.0730
12. 15
2pq
0.0783
5
0.3915
13. 13
a2
0.0752
4
0.3008
13. 14
2pq
0.1239
4
0.4956
13. 15
2pq
0.1328
2
0.2656
14. 14
a2
0.0510
4
0.2040
14, 15
2pq
0.1093
2
0.2186
Për lokusin D8S1179 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 13. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti me të lartë ka gjenotipi 13. 15, ndërsa pjesëmarrje më të lartë në
total për këtë lokus ka gjenotipi 12. 15.
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Për lokusin D21S11 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D21S11
Alelet
27
28
29
29.2
30
30.2
31
31.2
32
32.2
32.5
34.2
35

Shpeshtia
0.0646
0.1775
0.1965
0.0355
0.1775
0.0490
0.0653
0.0979
0.0162
0.0646
0.0162
0.0355
0.0162

Lokusi D21S11

Gjenotipi
27. 30
27. 31
27. 32.2
28. 29
28. 29.2
28. 30
28. 30.2
28. 31.2
28. 32.2
29. 29
29. 30
29. 31.2
29. 32.2
29.2. 31
30. 31
30. 31.2
30. 32
30. 32.2
30. 34.2
30.2. 30.2
31. 31.2
32.5. 35

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq

Shpeshtia e
gjenotipeve

Pjesëmarrja e
gjenotipeve

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve

0.0230
0.0085
0.0064
0.0698
0.0126
0.0631
0.0174
0.0348
0.0230
0.0387
0.0698
0.0257
0.0254
0.0047
0.0232
0.0348
0.0058
0.0230
0.0126
0.0024
0.0128
0.0006

2
1
1
3
1
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

0.0460
0.0085
0.0064
0.2094
0.0126
0.1262
0.0174
0.1044
0.0230
0.1161
0.0698
0.0257
0.0254
0.0047
0.0232
0.0348
0.0058
0.0230
0.0252
0.0024
0.0128
0.0006

Për lokusin D21S11 aleli me shpeshti me të lartë rezulton të jetë aleli 29. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti me të lartë kanë gjenotipet 28. 29, dhe 29, 30 ndërsa pjesëmarrje me
të lartë në total për këtë lokus kanë gjenotipet 28, 29, 28, 31.2 dhe 29, 29.
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Për lokusin D7S820 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D7S820
Alelet
8
9
10
11
12
13

Shpeshtia
0.2742
0.1291
0.2097
0.1613
0.2097
0.0162

Lokusi D7S820

Gjenotipi
8, 8
8, 9
8, 10
8, 11
8, 12
9, 10
10, 10
10, 11
10, 12
10, 13
11, 11
11, 12
12, 12

Homozigot/heterozigot
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
a2

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0752
0.0708
0.1150
0.0885
0.1150
0.0542
0.0440
0.0677
0.0880
0.0068
0.0261
0.0684
0.0440

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
3
5
1
3
2
3
2
3
1
1
1
2
4

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.2256
0.3540
0.1150
0.2655
0.2300
0.1626
0.0880
0.2031
0.0880
0.0068
0.0261
0.1368
0.1760

Për lokusin D7S820 aleli me shpeshti me të lartë rezulton të jetë aleli 8. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti me të lartë kanë gjenotipet 8. 10, dhe 8, 12 ndërsa pjesëmarrje me të
lartë në total për këtë lokus ka gjenotipi 8, 9.
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Për lokusin CSF1PO shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:

Lokusi CSF1PO
Alelet
8

Shpeshtia
0.0162

9
10

0.0162
0.2581

11

0.4194

12

0.2742

14

0.0162

Lokusi CSF1PO

Gjenotipi

Homozigot/heterozigot

Shpeshtia e
gjenotipeve

Pjesëmarrja
e
gjenotipeve

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve

8, 12

2pq

0.0089

1

0.0089

9, 11
10, 10

2pq
a2

0.0136
0.0667

1
2

0.0136
0.1334

10, 11
10, 12
10, 14

2pq
2pq
2pq

0.2165
0.1416
0.0084

7
4
1

1.5155
0.5664
0.0084

11, 11
11, 12

a2
2pq

0.1759
0.0136

6
6

1.0554
0.0816

12, 12

a2

0.0003

3

0.0009

Për lokusin CSF1PO aleli me shpeshti me të lartë rezulton të jetë aleli 11. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti me të lartë ka gjenotipi 10. 11, gjithashtu edhe në total ky gjenotip
ka treguar pjesëmarrje më të lartë.
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Për lokusin D3S1358 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D3S1358
Alelet
11
12
14
15
16
17
18
19

Shpeshtia
0.0162
0.0355
0.1129
0.2420
0.3549
0.1291
0.0968
0.0162

Lokusi D3S1358

Gjenotipi
11, 12
12, 17
14, 15
14, 16
14, 17
14, 18
15, 15
15, 16
15, 17
16, 16
16, 17
16, 18
16, 19
17, 18

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0012
0.0092
0.0547
0.0802
0.0292
0.0219
0.0586
0.1718
0.0625
0.1260
0.0917
0.0687
0.0115
0.0250

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
1
1
4
1
1
1
2
6
1
3
4
4
1
1

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.0012
0.0092
0.2188
0.0802
0.0292
0.0219
0.1172
1.0308
0.0625
0.3780
0.3668
0.2748
0.0115
0.0250

Për lokusin D3S1358 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 16. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 15. 16, gjithashtu edhe në total ky gjenotip
ka treguar pjesëmarrje më të lartë.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave

Për lokusin TH01 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi TH01
Alelet

Shpeshtia

6

0.1452

7

0.2904

8

0.1775

9

0.1775

9.3

0.1936

10

0.0162

Lokusi TH01

Gjenotipi
6, 7
6, 8
6, 9
7, 7
7, 8
7, 9
7. 9.3
7, 10
8, 9
8, 9.3
9, 9
9, 9.3
9.3, 9.3

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
a2

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0844
0.0516
0.0516
0.0844
0.1031
0.1031
0.1125
0.0094
0.0631
0.0688
0.0315
0.0688
0.0375

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
3
3
3
2
3
1
6
1
4
1
1
1
2

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.2532
0.1548
0.1548
0.1688
0.3093
0.1031
0.675
0.0094
0.2524
0.0688
0.0315
0.0688
0.075

Për lokusin TH01 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 7. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 7. 9.3, gjithashtu edhe në total ky gjenotip
kishte pjesëmarrje më të lartë.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin D13S317 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:

Lokusi D13S317
Alelet
Shpeshtia
8
0.2420
9
0.0162
10
0.0355
11
0.1936
12
0.4033
13
0.0968
14
0.0162

Lokusi D13S317

Gjenotipi
8, 8
8, 10
8, 11
8, 12
8, 13
8, 14
9, 12
10, 13
11, 11
11, 12
12, 12
12, 13
13, 13

Homozigot/heterozigot
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
a2
2pq
a2

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0586
0.0172
0.0937
0.1952
0.0469
0.0079
0.0131
0.0069
0.0375
0.1562
0.1627
0.0781
0.0094

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
1
1
4
6
1
1
1
1
2
4
6
2
1

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.0586
0.0172
0.3748
1.1712
0.0469
0.0079
0.0131
0.0069
0.075
0.6248
0.9762
0.1562
0.0094

Për lokusin D13S317 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 12. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 8. 12, gjithashtu edhe në total ky gjenotip
kishte pjesëmarrje më të lartë bashkë me atë 12.12.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin D16S539 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D16S539
Alelet

Shpeshtia

8

0.0162

9

0.0968

10

0.0968

11

0.4678

12

0.1775

13

0.1452

Lokusi D16S539

Gjenotipi
8, 11
9, 10
9, 11
10, 11
10, 12
10, 13
11, 11
11, 12
11, 13
12, 13
13, 13

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
a2

Shpeshtia e
gjenotipeve

Pjesëmarrja e
gjenotipeve

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve

0.0152
0.0188
0.0906
0.0906
0.0344
0.0282
0.2236
0.1697
0.1359
0.0516
0.0211

1
1
5
3
1
1
5
8
2
2
2

0.0152
0.0188
0.453
0.2718
0.0344
0.0282
1.118
1.3576
0.2718
0.1032
0.0422

Për lokusin D16S539 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 11. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 11. 11, ndërsa pjesëmarrje më të lartë në
total për këtë lokus kishte gjenotipi 11, 12.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin D2S1338 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D2S1338
Alelet
Shpeshtia
16
0.0646
17
0.2420
18
0.0355
19
0.0490
20
0.2258
21
0.1129
23
0.1775
24
0.0490
25
0.0490
Lokusi D2S1338

Gjenotipi
16, 17
16, 20
16, 23
17, 17
17, 18
17, 19
17, 20
17, 21
17, 23
17, 24
18, 23
19, 20
19, 23
20, 20
20, 21
20, 23
20, 24
20, 25
21, 23
21, 25
23, 24
23, 25

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq

Shpeshtia e
gjenotipeve

Pjesëmarrja e
gjenotipeve

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve

0.0313
0.2917
0.0230
0.0586
0.0172
0.0237
0.1093
0.0546
0.0859
0.0237
0.0126
0.0221
0.0174
0.0510
0.0510
0.0802
0.0221
0.0221
0.0400
0.0111
0.0174
0.0174

1
1
2
1
1
1
3
4
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

0.0313
0.2917
0.0460
0.0586
0.0172
0.0237
0.3279
0.2184
0.1718
0.0237
0.0126
0.0221
0.0174
0.1020
0.0510
0.1604
0.0221
0.0221
0.0400
0.0111
0.0174
0.0174

Për lokusin D2S1338 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 17. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 16. 20, ndërsa pjesëmarrje më të lartë në
total për këtë lokus kishte gjenotipi 17, 21.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin D19S433 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D19S433
Alelet
Shpeshtia
12
0.1129
13
0.2420
14
0.3065
14.2
0.1129
15
0.0490
15.2
0.0807
16
0.0490
16.2
0.0162
17
0.0355

Lokusi D19S433

Gjenotipi
12, 12
12, 13
12, 15.2
12, 16
13, 13
13, 14
13, 15
13, 15.2
14, 14
14, 15.2
14, 16
14, 17
14.2, 15
14.2, 17
15, 15
15.2, 16.2

Homozigot/heterozigot
a2
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0127
0.0546
0.0182
0.0110
0.0586
0.1483
0.0237
0.0391
0.0939
0.0494
0.0300
0.0218
0.0110
0.0080
0.0024
0.0026

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
2
1
1
1
1
6
5
1
4
2
2
1
1
1
1
1

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.0254
0.0546
0.0182
0.0110
0.0586
0.8898
0.1185
0.0391
0.3756
0.0988
0.0600
0.0218
0.0110
0.0080
0.0024
0.0026

Për lokusin D19S433 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 14. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 13. 14, gjithashtu edhe në total ky gjenotip
kishte pjesëmarrje me të lartë.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin vWA shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi vWA
Alelet
14
15
16
17
18
19
20

Shpeshtia
0.0807
0.1452
0.2097
0.2420
0.1613
0.1129
0.0490

Lokusi vWA

Gjenotipi
14, 14
14, 15
14, 16
14, 17
15, 16
15, 17
15, 18
15, 19
15, 20
16, 17
16, 18
16, 19
17, 17
17, 18
17, 19
17, 20
18, 19
18, 20

Homozigot/heterozigot

Shpeshtia e
gjenotipeve

Pjesëmarrja e
gjenotipeve

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve

0.0065
0.0234
0.0338
0.0391
0.0609
0.0703
0.0468
0.0328
0.0143
0.1015
0.0676
0.0474
0.0586
0.0781
0.0546
0.0237
0.0364
0.0158

1
1
1
1
3
1
2
1
1
4
3
2
1
3
3
1
1
1

0.0065
0.0234
0.0338
0.0391
0.1827
0.0703
0.0936
0.0328
0.0143
0.4060
0.2028
0.0948
0.0586
0.2343
0.1638
0.0237
0.0364
0.0158

a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq

Për lokusin vWA aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 17. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 16. 17, gjithashtu edhe në total ky gjenotip
kishte pjesëmarrje më të lartë.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin TPOX shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi TPOX
Alelet
Shpeshtia
7
0.0162
8
0.5000
9
0.2258
10
0.0355
11
0.1775
12
0.0355
15
0.0162

Lokusi TPOX

Gjenotipi
7, 11
8, 8
8, 9
8, 11
9, 10
9, 11
10, 12
11, 11
15, 15

Homozigot/heterozigot
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
a2

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0576
0.2500
0.2258
0.1775
0.0160
0.0802
0.0025
0.0315
0.0003

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
1
8
10
5
1
3
1
1
1

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.0576
2.0000
2.2580
0.8875
0.0160
0.2406
0.0025
0.0315
0.0003

Për lokusin TPOX aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 8. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 8. 8, ndërsa pjesëmarrje më të lartë në total
për këtë lokus kishte gjenotipi 8, 9.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin D18S51 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D18S51
Alelet
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Shpeshtia
0.0355
0.0162
0.0807
0.0807
0.1936
0.1291
0.2581
0.0646
0.0490
0.0355
0.0355
0.0162
0.0162

Lokusi D18S51

Gjenotipi
10, 11
10, 16
12, 15
12, 16
12, 18
13, 13
13, 14
13, 20
13, 22
14, 14
14, 16
15, 15
15, 16
15, 17
16, 17
16, 18
16, 19
16, 21
19, 20

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0016
0.0183
0.0208
0.0417
0.0079
0.0065
0.0312
0.0057
0.0026
0.0037
0.0100
0.0167
0.0670
0.0167
0.0333
0.0253
0.0183
0.0083
0.0025

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
7
1
2
3
1
1
1
1
1

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.0016
0.0183
0.0208
0.0834
0.0158
0.0065
0.0312
0.0057
0.0026
0.0074
0.0700
0.0167
0.1340
0.0501
0.0333
0.0253
0.0183
0.0083
0.0025

Për lokusin D18S51 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 16. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 15. 16, ndërsa pjesëmarrje më të lartë në
total për këtë lokus kishte gjenotipi 14, 16.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin D5S818 shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi D5S818
Alelet
8
9
10
11
12
13
14

Shpeshtia
0.0162
0.0355
0.0162
0.3549
0.3226
0.2258
0.0355

Lokusi D5S818

Gjenotipi
8, 12
9, 11
9, 13
10, 11
11, 11
11, 12
11, 13
11, 14
12, 12
12, 13
13, 13
13, 14

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
a2
2pq

Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0105
0.0252
0.0160
0.0115
0.1260
0.2290
0.1603
0.0252
0.1041
0.1457
0.0510
0.0160

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
1
1
1
1
3
8
5
1
4
3
2
1

Shpeshtia
totale e
gjenotipeve
0.0105
0.0252
0.0160
0.0115
0.3780
1.8320
0.8015
0.0252
0.4164
0.4371
0.1020
0.0160

Për lokusin D5S818 aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 11. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 11. 12, gjithashtu edhe në total ky gjenotip
kishte pjesëmarrje më të lartë.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
Për lokusin FGA shpeshtia e aleleve të fituara dhe e gjenotipeve përkatës është si më
poshtë:
Lokusi FGA
Alelet
Shpeshtia
19
0.0490
20
0.0968
20.2
0.0162
21
0.1291
21.2
0.0646
22
0.1613
22.2
0.0162
23
0.2258
24
0.0968
25
0.1129
26
0.0355

Gjenotipi
19, 21
19, 22
20, 21
20, 23
20, 24
20, 25
20, 26
20.2, 23
21, 21
21, 23
21, 24
21, 25
21.2, 23
22, 22
22, 23
22, 24
22, 25
22.2, 26
23, 23
23, 24
23, 25
25, 25

Homozigot/heterozigot
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
2pq
2pq
a2
2pq
2pq
a2

Lokusi FGA
Shpeshtia e
gjenotipeve
0.0127
0.0158
0.0250
0.0437
0.0187
0.0220
0.0069
0.0073
0.0167
0.0582
0.0250
0.0291
0.0292
0.0260
0.0728
0.0312
0.0364
0.0012
0.0510
0.0437
0.0051
0.0127

Pjesëmarrja e
gjenotipeve
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
1
2
1
1
1
1
2
1

Shpeshtia totale
e gjenotipeve
0.0127
0.0316
0.0250
0.0874
0.0187
0.0220
0.0069
0.0073
0.0167
0.0582
0.0500
0.0291
0.1168
0.0520
0.0728
0.0624
0.0364
0.0012
0.0510
0.0437
0.0102
0.0127

Për lokusin FGA aleli me shpeshti më të lartë rezulton të jetë aleli 23. Sa i përket
gjenotipeve, shpeshti më të lartë ka gjenotipi 22. 23, ndërsa pjesëmarrje më të lartë në
total për këtë lokus kishte gjenotipi 21.2, 23.
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
4.9. Shpeshtia totale e aleleve
Në tabelën 12 paraqitn shpeshtitë e aleleve për të gjithë lokuset e marrë në shqyrtim. Me
ngjyrë të kuqe janë shënuar alelet me shpeshti më të madhe, ndërsa me ngjyrë të kaltër
alelet me shpeshti më të vogël për të gjithë lokuset e analizuara.
Tabela 12. Shpeshtia e aleleve për të gjithë lokuset e analizuar.
Alelet

LOKUSET

5
6
7
8
9
9.3
10
11
12
13

D8S1179
0.0323
0.0162
0.0323
0.0162
0.1616
0.2742

D21S11
-

14
14.2
15
15.2
16
16.2
17
18
19

0.2258
0.2420
-

-

20
20.2
21
21.2
22
22.2
23
23.2
24

-

25
26
27
28
29
29.2
30
30.2
31
31.2

-

D7S820
0.2742
0.1291
0.2097
0.1613
0.2097
0.0162

CSF1PO
0.0162
0.0162
0.2581
0.4194
0.2742
-

D3S1358
0.0162
0.0355
-

-

0.0162
-

0.1129
0.2420
0.3549
0.1291
0.0968
0.0162

-

0.0162
-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0646
0.1775
0.1965
0.0355
0.1775
0.0490
0.0653
0.0979

-

-

-

-

-

-
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TH01
0.1452
0.2904
0.1775
0.1775
0.1936
0.0162
-

D13S317
0.2420
0.0162
0.0355
0.1936
0.4033
0.0968

D16S539
0.0162
0.0968
0.0968
0.4678
0.1775
0.1452

Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
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Studime të ngjashme të shpeshtisë së aleleve kanë kryer edhe autorë të tjerë. Kështu për
shembull mund të përmendim se Kubat M et al., 2004, ka analizuar shpeshtinë e
popullatës kosovare, Keckarevic D et al., 2009, ka analizuar shpeshtinë e aleleve të
popullatës së Serbisë, Jeran N et al., 2007, ka analizuar shpeshtinë e aleleve të popullatës
së Malit të Zi, Jakovski Z et al., 2006, ka analizuar shpeshtinë e aleleve të popullatës së
Maqedonise.
Të shtyrë nga këto studime në këtë punim jemi përpjekur të kryejmë vetëm një krahasim
të thjeshtë sa për të krijuar një ide fare të përgjithshme në lidhje me marrëdhëniet mids
shpeshtive të lokuseve të analizuar në popullatat fqinje. Nuk ka qënë në qëllimet e këtij
punimi krahasimi i hollësishëm dhe analiza e shpeshtive alelike dhe gjenotipike, qëllime
të cilat mund të synohen në punime të tjera më të specializuara të kësaj natyre. Më poshtë
po rendisim disa nga përfundimet që rezultojnë nga një krahasim i shpejtë midis
shpeshtive të përftuara nga autorët e mësipërm
Rezultatet tona përputhen me rezultatet e fituara nga studimi i Kubat dhe të tjerëve
(Kubat M et al., 2004) në të gjithë lokuset. Sa i përket krahasimit të shpeshtisë së aleleve
me atë të popullatës se Malit të Zi (Jaran N et al., 2007), si dhe pranisë apo mungesës së
ndonjë aleli të ri i cili është i pranishëm në njërn nga popullat dhe që mungon te popullata
tjetër rezulton si vijon: në alelet me shpeshti më të lartë dhe më të ulët nuk vërehet ndonjë
ndryshim i rëndësishëm, ndërsa për praninë apo mungesën e aleleve shohim se në
popullatën e Malit të Zi lokuset me numër më të madh të aleleve janë: lokusi D21S11 me
alelet 28.2 dhe 33, lokusi D7S820 me alelin 14, lokusi CSF1PO me alelin 8, lokusi
D13S317 me lokuset 6 dhe 15, lokusi D2S1338 me alelin 21, lokusi D18S51 me alelet
13.2, 14.2 dhe 22, lokusi D5S818 me alelet 7 dhe 15 si dhe lokusi FGA me alelin 23.2.
Krahasimi i rezultateve me popullatën maqedonase (Jakovski Z et al., 2006), gjithashtu
nuk tregon ndonjë ndryshim të madh në alelet me shpeshti më të lartë përveç se në
lokusin TH01 dhe D18S51. Në lokusin TH01 të rezultateve tona alelet me shpeshti më të
lartë kanë qenë alelet 6 dhe 9, ndërsa në popullatën maqedonase alelet me shpeshti më të
lartë janë alelet 6 dhe 9.3. Për lokusin D18S51 shpeshti më të lartë kanë treguar alelet 14
dhe 16 ndërsa në popullatën maqedonase alelet me shpeshti më të lartë janë alelet 13 dhe
14. Sa i përket numrit të aleleve, të gjithë lokuset e popullatës maqedonase kanë numër
më të madh të aleleve krahasuar me alelet e lokuseve të rezultateve me përjashtim të
lokusit D13S317.
Krahasimi i shpeshtive të rezultateve tona me shpeshtitë e aleleve të popullatës serbe
(Keckarevic D et al., 2009) vërehet një shpeshti e përafërt e aleleve me shpeshti më të
lartë. Sa i përket numrit të aleleve, të gjithë lokuset e popullatës serbe kanë numër më të
madh të aleleve krahasuar me alelet e lokuseve të pëftuar nga punimi ynë me përjashtim
të lokusit D21S11, i cili ku në studimin tonë është identifikuar me një alel me shumë,
konkretisht aleli 35.2.
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V. PËRFUNDIME
Në bazë të rezultateve të fituara kemi arritur në këto përfundime:

1.- Markatori gjenetik Human telomerase reverse transcriptase gene (hTERT), i cili në
procesin e ndërtimit të profilit të ADN përdoret për të përcaktuar në se kemi të bëjmë me
ADN humane apo të ndonjë organizmi tjetër, është analizuar në dy grupe të ndryshme të
mostrave: mostra të gjakut dhe mostra pështyme bashkë me qeliza epiteliale të cilat kanë
qenë nën ndikimin e kushteve të ndryshëm mjedisore. Edhe pse mostrat kanë qenë në
nivele të ndryshme të degradimit të molekulave të ADN, ky markator ka treguar
qëndrueshmëri të lartë ndaj ndikimit të faktorëve të mjedisit të jashtëm. Gjatësia prej 62
çb e bën këtë markator shumë të qëndrueshëm.
Mbështetur në rezultatet e arritura në këtë punim mund të pohojmë se përdorimi i Kitit
Quantifiler® Human DNA Quantification Kit rrit ndjeshmërinë, saktësinë, efikasitetin në
zbulimin e pranisë së ADN humane si dhe në përcaktimin e sasisë së saj, gjë e cila i jep
përparësi këtij gjeni në krahasim me markatorë të tjerë që përdoren për të njëjtat qëllime.
2.- Markatorët gjenetikë të cilët përcaktohen nëpërmjet Kitit AmpFlSTR Identifiler kanë
treguar qëndrueshmëri të lartë ndaj degradimit nën veprimin e kushteve mjedisore. Edhe
pse markatorët e këtij Kiti janë të gjithë më të gjatë se markatori hTERT (markatori më i
shkurtër i Kitit AmpFlSTR Identifiler është dyfish më i gjatë se hTERT) qëndrueshmëria
e tyre mund të konsiderohet e lartë.
Në rastet e nivelit të lartë të degradimit të mostrave në shqyrtim, tre deri katër lokuset më
të gjata të këtij Kiti kanë dështuar të zbulohen, mirëpo edhe përkundër kësaj dymbëdhjetë
markatorët e tjerë të këtij Kiti janë të mjaftueshëm për të përcaktuar profilin e ADN. Një
profil i tillë pa ndonjë pengesë mund të përdoret në çështje identifikimi. Në këtë kuptim
sugjerojmë përdorimin e Kitit AmpFlSTR Identifiler në rastin e analizimit të ADN për
qëllim të përcaktimit të profilit të ADN.
3.- Zbatimi i teknikës së Kuantifikimit absolut, e cila përdor fragmentin e ADN-TaqMan
Probe përplotësues me renditjen e gjenit hTERT, në analizat e mostrave të këtij punim
rezultoi me një ndjeshmëri shumë të lartë. Duke përdorur këtë teknikë në mostrat tona
kemi arritur të përcaktojmë përmbajtje të ADN humane deri në vlerat prej 0.001 ng/µL
edhe pse vlera minimale e standardeve të përgatitura per zbulim është 0.023 ng/µL.
Arritja e rezultateve të tilla tregon se kjo metodë është shumë më e ndjeshme dhe me
saktësi më të lartë krahasuar me metodat e tjera në përdorim.
4.- Metoda Chelex e ekstraktimit të ADN krahasuar me metodën e ekstraktimit organik
është treguar më efikase për këto arsye: është më e shpejtë në kohë, izolon ADN me sasi
më të madhe dhe më cilësore, arrin të shmangë inhibitorët në masë të madhe, përdor më
pak tuba duke zvogëluar mundësinë e kontaminimit të kryqëzuar të mostrave, është më
ekonomike dhe nuk përdor kimikate të rrezikshme. Të gjitha këto i japin përparësi kësaj
metode e cila përdoret në shumicën e laboratorëve të Forensikës
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5.- Një prej parametrave shpesh të kërkuara në fushën e Forensikës është edhe përcaktimi
i prindërve biologjikë. Në punimin tonë markatorët e kitit AmpFlSTR Identifiler janë
treguar shumë të përshtatshëm edhe në proceset e përcaktimit të prindërve biologjikë
(testi i atësisë dhe amësisë). Në këtë kuptim ata mund të përdoren me sukses në analiza të
tilla në kontekstin e Forensikës.
6.- Analiza e shpeshtive të aleleve dhe krahasimi i tyre me ato të disa vendeve fqinje
është bërë në aspektin sipërfaqësor pa hyrë në hollësira duke e konsideruar këtë si detyrë
e punimeve të ardhshme.
Sa i përket krahasimit me popullatën e Malit të Zi në lidhje me shpeshtinë nuk vërehet
ndonjë ndryshim i rëndësishëm. Nga ana tjetër, për praninë apo mungesën e aleleve është
vënë re se në popullatën e Malit të Zi lokuset me numër më të madh të aleleve janë:
lokusi D21S11 me alelet 28.2 dhe 33, lokusi D7S820 me alelin 14, lokusi CSF1PO me
alelin 8, lokusi D13S317 me lokuset 6 dhe 15, lokusi D2S1338 me alelin 21, lokusi
D18S51 me alelet 13.2, 14.2 dhe 22, lokusi D5S818 me alelet 7 dhe 15 si dhe lokusi FGA
me alelin 23.2.
Në lidhje me popullatën e Maqedonisë ndryshimet janë vërejtur në lokusin TH01 dhe
D18S51. Në lokusin TH01, në analizat tona alelet me shpeshti më të lartë kanë qenë
alelet 6 dhe 9, ndërsa në popullatën maqedonase alelet me shpeshti më të lartë janë alelet
6 dhe 9.3. Për lokusin D18S51 shpeshti më të lartë kanë treguar alelet 14 dhe 16 ndërsa
në popullatën maqedonase alelet me shpeshti më të lartë janë alelet 13 dhe 14. Sa i përket
numrit të aleleve, të gjithë lokuset e popullatës maqedonase kanë numër më të madh të
aleleve krahasuar me alelet e lokuseve të rezultateve me përjashtim të lokusit D13S317.
Në popullatën Serbe të gjithë lokuset e analizuar kanë numër më të madh të aleleve
krahasuar me alelet e lokuseve të përftuar nga punimi ynë me përjashtim të lokusit
D21S11, i cili në studimin tonë është identifikuar me një alel me shumë, konkretisht aleli
35.2.
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SHTOJCË
Kimikatet e përdorura për ekstraktim dhe përgatitja e tyre:
TE-4
1.0 M Tris pH 8.0 10 ml
500 mM EDTA, pH 8.0, 0.2 ml
Shtohet ddi H2O deri sa të arrihet vëllimi 1.0 litër. Autoklavohet.
Kohëzgjatja e përdorimit 1 vit nga data e përgatitjes.
TE-4 (10 mM Tris-HCl, 0.1 mM EDTA, pH 8.0)
1. 10 ml 1 M Tris-HCl, pH 8.0
2. 0.2 ml 0.5 M EDTA
3. 990 ml DI water
4. Rregullohet pH në 8.0 ± 0.2
5. Autoklavohet. Ruhet në 2° to 8°C.
Kohëzgjatja e përdorimit 1 vit nga data e përgatitjes.
Proteinase K (20μg/μl)
Proteinase K 500 mg
ddi H2O 25 ml
Përgatitet në një tub me vëllim të përshtatshëm dhe ngrihet në friz.
Përzihet pas çdo shkrirje.
390 mM DTT
Dithiothreitol 620 mg
ddi H2O 10 ml
Përgatitet në një tub me vëllim të përshtatshëm dhe ngrihet ne friz.
Përzihet pas çdo shkrirje.
Stain Extraction Buffer (SEB)
1.0 M Tris, pH 8.0 10 ml
500 mM EDTA, pH 8.0 20 ml
NaCl 5.84 g
20% SDS 100 ml
Shtohet ddi H2O (ose i ngjashëm) deri sa të arrihet vëllimi 1.0 litër.
5% Chelex® 100 Suspension
1. Shtohet 50ml ddi H2O i sterilizuar, dejonizuar dhe filtuar në një enë qelqi
2. Maten dhe hidhen 2.5 gram Chelex® 100 në shishe.
3. Ruhet në temperature të dhomës, kohëzgjatja e përdorimit 1 vit nga data e përgatitjes.
20% Chelex® 100 Suspension
1. Shtohet 50ml ddi H2O i sterilizuar, dejonizuar dhe filtruar në një enë qelqi
2. Maten dhe hidhen 10 gram Chelex® 100 në shishe.
3. Ruhet në temperaturë të dhomës, kohëzgjatja e përdorimit 1 vit nga data e përgatitjes.
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Paisjet e nevojshme
• Mikrocentrifugëa, blloku nxehës (Heat block), Pipetat, peshorja analitike, inkubatori,
përziersi (vortex), (President's DNA Initiative., 2006).
Ekstraktimi Organik-ecuria e punës së mostrave te analizuara:
1. Në një tub steril 1.5 ml Shtojmë 3mm x 3mm të substratit bashkë me
materialin biologjik ose ¼ e tamponit.
2. Përgatitet një tub 2mL me reagent të pastër si negativ kontroll.
3. Pipetohen 500 µl buffer TE4 në secilin tub përfshirë edhe kontrollën
negative.
4. Shtojmëë 15 µl Preteinazë K (Proteinase K from Tritirachium album, CAS
Number: 39450-01-6, Sigma Aldrich) në secilin tub.
5. Inkubojmëë mostrat së paku 1 orë në 560C.
6. Shtojmëë përsëri 15 µl Preteinazë K në secilin tub dhe i përziejmë mirë.
7. Inkubohet në 560C për tërë natën.
8. Largojmëë substratin në të cilin ka qenë i depozitur materiali biologjik dhe
e vendosim në një tub me vrima në fund (DNA IQ™ Spin Baskets, Cat.
No: DC6701, Promega) të cilin gjithashtu e vendosim në tubin 1.5 ml nga
i cili e kemi nxjerrur materialin paraprakisht.
9. Centrifugojmë 13000 rpm për 5 minuta.
10. Largojmëë spin basketin.
11. Shtojmëë 500 µl perzirje Fenol Kloroform Isoamil Alkool (Phenol –
chloroform – isoamyl alcohol mixture, CAS Number 136112-00-0, Sigma
Aldrich)
12. Secilin tub e përziejmëë nga 15 sekonda derisa përmbajtja të marrë
ngjyrën e bardhë.
13. Centrifugojmë mostrat në mikrocentrifugëë për 5 min në 13000 rpm.
14. Me kujdes largojmëë shtresën e poshtme të fenol kloroformit.
15. Shtojmë sasinë e dytë 500 µl përzirje Fenol Kloroform Isoamil Alkool në
secilin tub pastaj i përziejmë nga 15 sekonda derisa përmbajtja të merr
ngjyrën e bardhë.
16. Centrifugojmë mostrat në mikrocentrifugë për 5 min në 13000 rpm dhe
procedojm tubat me kujdes për të mos i përzier shtresat e ndara.
17. Transferojm fazën aquatike në centrikon për centrifugim. Faza akuatike
përmban sasisë e pastër dhe të ekstrahuar të ADN.
18. Centrifugojmë në 1000 rpm për 20 minuta.
19. Shtojmë në centrikon 2 ml buffer TE4.
20. Centrifugojmë në 1000 rpm për 20 minuta.
21. Shtojmë prap në centrikon 2 ml buffer TE4.
22. Centrifugojmë ne 1000 rpm për 20 minuta.
23. Rrotullojmë centrikonin dhe e centrifugojmë në 500 rpm për 5 minuta.
24. Duhet të kemi së paku 15 – 50 µl ADN të përqëndruar të cilën e marrim
dhe e vendosim në një tub të ri steril 1.5 ml.
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25. Ruajmë ADN 2-60C në frigorifer ose -15 deri -250C për kohë më të gjatë.
(President's DNA Initiative., 2006).
Ekstraktimi me Chelex-ecuria e punës për mostrat e analizuara:
1. Presim përafërsisht 3 mm2 të njollës ku është depozituar materiali biologjik ose
1/4 deri 1/3 e tamponit dhe e vendosim në tub steril1.5 ml. Për gjak të lëngshëm
përdorim 3-10 μl.
2. Pipetohet 1 ml të ujit të dejonizuar dhe sterilizuar në tub 1.5 ml ku paraprakisht
kemi vendosur mostrën me material biologjik dhe e përziejmëë.
3. Inkubohet 15-30 minuta në temperaturë të dhomës.
4. Centrifugohet 10.000 deri 15.000 rpm për 3 minuta.
5. Pa e prishur fundrrinën e largojmëë gjithë supernatantin duke lënë 20 – 30 μl.
Substratin e lëmë në tub.
6. Shtojmë 200 μl 5% Chelex® 100.
7. Përziejmë në minicentrifug për 10 – 30 sekonda. Sigurohu që substrati është
tërsisht i lagur.
8. Inkubojmë 55°-56°C minimum 30 minuta dhe maksimum 90 minuta.
9. Përziejmë në minicentrifug për 5 – 10 sekonda.
10. Nxehet në ujë të vluar ose bllok nxehes për 8 minuta në temperaturë 100°C.
11. Centrifugo 10.000 deri 15.000 rpm për 3 minuta.
12. Supernatanti mund të transferohet në një tjetër tub steril 1.5 ml ose të bartet në
mikrokon për të përqëndruar dhe pastruar ADN.
13. Ruajmë ADN 2-60C ne frigorifer ose -15 deri -250C për kohë me të gjatë
(President's DNA Initiative., 2006).
Ekstraktimi diferencial-ecuria e punës për mostrat e analizuara:
1. Presim një pjesë të vogël të substratit bashkë me njollën dhe e vendosim në
një tub steril 1.5 ml.
2. Pipetojm në tub 800 – 1000 μl ujë të sterilizuar dhe dejonizuar ku paraprakisht
kemi shtuar substratin me njollë dhe e përziejmë.
3. Inkubojmë 30 minuta në temperaturë të dhomës.
4. Largojmë substratin dhe e vendosin në një spin basket.
5. Centrifugojmë 10.000 – 15.000 rpm për 1-3 minuta.
6. Pa e prishur fundrrinën largojmëë të gjithë supernatantin (Fraksioni F1) duke
lënë në tub rreth 50 µl të fundrrinës (Fraksioni F2). Në këtë pikë mund të
bëjmë një preparat mikroskopik duke përdorur 3-5 µl për të vërtetuar
prezencën e qelizave spermale të F2.
7. Në tubin me supernatant Shtojmë 50 μl of 5% Chelex® 100, 5 µl Proteinaze
K (20 µg. µl).
8. Përziejmë në minicentrifug per 10 – 30 sekonda. Inkubojmë 55°-56°C
minimum 30 minuta dhe maksimum 90 minuta.
9. Përziejmë në minicentrifug per 5 – 10 sekonda.
10. Nxehet në ujë të vluar ose bllok nxehës për 8 minuta në temperaturë 100°C.
11. Centrifugo 10.000 deri 15.000 rpm për 3 minuta.
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12. Supernatanti mund të transferohet në një tjetër tub steril 1.5 ml ose të bartet në
mikrokon për të përqëndruar dhe pastruar ADN.
13. Ruajmë ADN 2-60C në frigorifer ose -15 deri -250C për kohë më të gjatë.
14. Fraksioni F2, fundrrina me qelizat spermale
15. Ri suspendoje në 1 ml buffer dhe e përziejmë.
16. Centrifugojmë 10.000 – 15.000 rpm për 5 minuta.
17. Pa e prishur fundrrinën largojmë të gjithë supernatantin duke lëne në tub rreth
50 µl të fundrrinës.
18. Në tubin me supernatant Shtojmë 150 μl of 20% Chelex® 100, 5 μl Proteinazë
K (10 mg/ml), 7 μl DTT 1M.
19. Përziejmë në minicentrifug për 10 – 30 sekonda. Inkubojmë 55°-56°C
minimum 30 minuta dhe maksimum 90 minuta.
20. Përziejmë në minicentrifugë për 5 – 10 sekonda.
21. Nxehet në ujë të vluar ose bllok nxehës për 8 minuta në temperaturë 100°C.
22. Centrifugo 10.000 deri 15.000 rpm për 3 minuta.
23. Supernatanti mund të transferohet në një tjetër tub steril 1.5 ml ose të bartet në
mikrokon për të përqëndruar dhe pastruar ADN.
24. Ruajmë ADN 2-60C në frigorifer ose -15 deri -250C për kohë më të gjatë
(President's DNA Initiative., 2006).
Kuantifikimi Absolut-ecuria e punës për ABI Prism RT-PCR 7000
Materiali i nevojshëm:









96-Well Optical Reaction Plates, Applied Biosystems (PN 4306737),
Optical Adhesive Covers Starter Kit (20 covers, 1 compression pad, 1
applicator) Applied Biosystems (PN 4313663),
Optical Adhesive Covers (100 covers), Applied Biosystems (PN 4311971),
MicroAmp™ Splash Free Support Base, Applied Biosystems (PN 4312063),
MicroAmp® Optical Tubes (8 tubes/strip, 125 strips, Applied Biosystems (PN
4316567),
MicroAmp™ 96-Well Tray/Retainer Set, Applied Biosystems (PN 403081),
Optical Caps (8 caps/strip, 300 strips), Applied Biosystems (PN 4323032),
ABI PRISM® 7000 Sequence Detection System User Guide, Applied
Biosystems (PN 4330228).

Reagentët e nevojshëm:
1. Standardi per kuantifikimin e ADN TE4 (T10E0.1 Buffer)
-10 mM Tris HCl (pH 8.0)
-0.1 mM Na2EDTA
2. Quantifiler Human Primer Mix or
3. Quantifiler PCR Reaction Mix (12.5 µL)
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Përgatitja e standardeve të hollimit
Tabela 8. Përgatitja e standardeve, sasia minimale/maksimale dhe faktori i hollimit
(President's DNA Initiative, 2006).

Standardi
Std. 1
Std. 2
Std. 3
Std. 4
Std. 5
Std. 6
Std. 7
Std. 8

Përqëndrimi
(ng/ µL)
50.000
16.700
5.560
1.850
0.620
0.210
0.068
0.023

Sasia maksimale

Sasia minimale

50 µL [200 ng/µL stock]+
150 µL TE4/glycog.bu.
50 µL [Std. 1] +
100 µL TE4/glycog.bu.
50 µL [Std. 2] +
100 µL TE4/glycog.bu.
50 µL [Std. 3] +
100 µL TE4/glycog.bu.
50 µL [Std. 4] +
100 µL TE4/glycog.bu.
50 µL [Std. 5] +
100 µL TE4/glycog.bu.
50 µL [Std. 6] +
100 µL TE4/glycog.bu.
50 µL [Std. 7] +
100 µL TE4/glycog.bu.

10 µL [200 ng/µL stock]
+ 30 µL TE4 buffer.
10 µL [Std. 1] +
20 µL TE4 buffer.
10 µL [Std. 2] +
20 µL TE4 buffer.
10 µL [Std. 3] +
20 µL TE4 buffer.
10 µL [Std. 4] +
20 µL TE4 buffer.
10 µL [Std. 5] +
20 µL TE4 buffer.
10 µL [Std. 6] +
20 µL TE4 buffer.
10 µL [Std. 7] +
20 µL TE4 buffer.

Faktori
i
hollimit
4X
3X
3X
3X
3X
3X
3X
3X

Përgatitja e reagentëve
1. Llogaritet sasia e çdo reagenti varësisht prej numrit të mostrave si vijon:
Quantifiler Human Primer mix ------ 10.5 µL
Quantifiler PCR Reaction mix --------12.5 µL
2. Thahet tërësisht Human Primer mix pastaj përzihet 3 - 5 sekonda dhe
centrifugohet shkurt para se të hapet tubi.
3. Përzihet lehtësisht Quantifiler PCR reaction mix para hapjes.
4. Pipetohet vëllimi i kërkuar të secilit ( Human primer mix dhe Quantifiler PCR
reaction mix) në një tub 2 ml.
5. Përzihet 3 - 5 sekonda dhe centrifugohet shkurt.
6. Hidhet 23 µL të përzierjes në secilin tub.
7. Shtohet 2 µL të mostrës, standardit ose kontrollit në tub të posaçëm.
8. Mbulojmë pllakën me optical adhesive cover.
9. Centrifugojmë pllakën në 3000 rpm. rreth 20 sekonda.
10. Vendosim compression pad mbi pllakë dhe tani pllaka është gati për analizim
(Applied Biosystems., 2006).
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Procedura Softwerike:
1. Hapet SDS softweri dhe plotësohet me të dhënat vijuese:
Detector
Reporter
Quencher
Task
Quantity
IPC
VIC
None
Unknown
Quantifiler
FAM
None
Standard
50.000 –
Human
0.023 ng/µL
2. In the well inspector window for the case sample:
Detector
Reporter
Quencher
Task
Quantity
IPC
VIC
None
Unknown
Quantifiler
FAM
None
Unknown
Human

Color
Black
Blue

Color
Black
Blue

Zgjidhen hapat:
Hapi i parë-temperatura 950C për 10 minuta,
Hapi i dytë- temperatura 950C për 0.10 sekonda,
Hapi i fundit- temperatura 600C për 1 minut. Numri i cikleve 40.
Analizimi-Threshold ka qenë 0.20. Baseline start 6, baseline end 15 (Applied
Biosystems., 2006).
Shumëfishimi i fragmenteve STR-procedura e punës:
Programi i punës në Termo Cikler për mostrat që i kemi amplifikuar:
Instrumenti
PCR

Koha dhe temperatura për Kitin AmpFlSTR Identifiler

Hapi fillestar
i inkubimit

Denatyrimi
Thermal Cycler
GeneAmp 9700

Zgjatja
finale

28 cikle secili

o

o

95 C
11 min. 9

94 C
1 min.

Ngjitja
o

59 C
1
min.

Zgjatja
o

72 C
1
min.

Figura 26. Procedura Softwerike në Thermal Cycler.
Paisjet, materiali dhe reagentët e nevojshëm:

Kalkulator
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Hapi
final

o

60 C
60 min.
hold

4o
25 C
∞
hold
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Mikrocentrifugë dhe tuba për mikrocentrifugë, 1.5 mL
Pipete tips dhe Pipetors,
Tube decapper
Vortex
Thermal cycler, 9700
Amplification tubes, 0.2 mL dhe tube rack
AmpFlSTR® Identifiler™ PCR Amplification and Typing Kit
TE buffer
MicroAmp® 96 Well Trays for Tubes with Caps, Applied Biosystems (P/N
N801-0541),
MicroAmp Reaction Tubes with Caps, 0.2-mL, Applied Biosystems (P/N
N801-0540),
MicroAmp Reaction Tubes (8 tubes/strip), Applied Biosystems (P/N N8010580),
MicroAmp Caps (8 caps/strip), Applied Biosystems (P/N N801-0535),
MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set, Applied Biosystems (P/N 403081),
MicroAmp 96-Well Base, Applied Biosystems (P/N N801-0531),
MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, Applied Biosystems (P/N N8010560),
AmpFlSTR® Identifiler® PCR Amplification Kit, Applied Biosystems (PN
4322288).

Shumëfishimi i fragmenteve STR-ecuria e punës
1. Shënohen tubat me informacionin e nevojshëm.
2.

Përzihet PCR reaction mix, primer set, dhe AmpliTaq Gold™ dhe centrifugohen
pak ne mikrocentrifugë.

3. Përgatitet master mix si vijon:
®

a) AmpFlSTR Reaction Mix = 10.5 μL X # për mostër
b) AmpliTaq Gold DNA Polymerase = 0.5 μL X # për mostër
®

c) AmpFlSTR Identifiler Primer Set =

5.5 μL X #për mostër

4. Përzihet 5 sekonda
5. Shtohen 15 µL të master mix në çdo tub.
6. Nxirret sasia e nevojshme e ADN së ekstraktuar duke mos e kaluar vëllimin 10
μL në total. Mostra më përqëndrim të lartë të ADN duhet të hollohen me buffer.
7. Në çdo set të shumëfishimit duke përfshirë edhe pozitiv kontrollin. Shtojmë 0.5
ng - 1.0 ng, ndërsa në negativ kontroll shtojmë vetëm buffer.
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8. Vendosim tubat në Termo Cikler, zgjedhim programin e përshtatshëm dhe
shtypim start.
o

Pas shumëfishimit mostrat mbrohen nga drita dhe ruhen në temperaturë 2-8 C për
periudhë të shkurtër, ndërsa për periudhë më të gjatë ato ngrihen dhe ruhen në
o
temperaturë -20 C (Applied Biosystems., 2006).

Zbulimi i fragmenteve STR-ecuria e punës
Paisjet, materiali dhe reagentet e nevojshëm:
®
- AB Prism 310 Genetic Analyzer, Applied Biosystems (PN 310-00-200/240-W)
®
- AB Prism 310 Genetic Analyzer capillaries, Applied Biosystems (PN 402839)
®
- AB Prism 310 Genetic Analyzer Sample Tubes and Septa
- Genetic Analyzer 4 mL Buffer Vials, Applied Biosystems (PN 401955)
- Freezer blocks for snap cooling
- Heat block or thermal cycler
- GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard, Applied Biosystems (PN 4322682)
®
- AB Prism 310 10X Genetic Analyzer Buffer w/ EDTA, Applied Biosystems (PN
402824)
- Matrix Standard Set DS-33, Applied Biosystems (PN 4318159)
- Hi-DI Formamide, Applied Biosystems (PN 4311320)
- Performance Optimized Polymer (POP-4 polymer), Applied Biosystems (PN
402838)
- Vortex
- Microcentrifuge tubes -1.5 mL
- Pipeta
- Pipette tips.
Procedura:
1. Përgatitet Intrumenti ABI Prism 310.
2. Formamide, internal size standard përgatiten si vijon:
Per Analizerin Gjenetik ABI Prism 310: përgatitet master mix i deionized formamide
dhe GS500 LIZ në një tub 1.5 mL duke përzier:
- Deionized formamide = 24.5 uL X (numri i mostrave + 2) (përfshirë kontrollet
dhe allelic ladder)
- GS500 LIZ Size Std. = 0.5 uL X (numri i mostrave + 2) (përfshirë kontrollet
dhe allelic ladder)
3. Shënojmë tubat me të dhënat përkatëse.
4. Shpërndarja e Master Mix nëpër tuba bëhet si vijon:
Shtohet 25 μL deionized formamide/GS500 LIZ master mix në secilin tub.
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5. Përgatitja e mostrave:
Shtojmë 1.5 μL të produktit të PCR product ose allelic ladder në tubat e përgatitur me
parë.
6. Mbulohen mostrat me septa strip.
o
7. Denatyrohen të gjitha mostrat në 95 C për rreth 3- 5 minuta në thermal cycler. Nuk
duhet të kalojë kohën 5 minuta.
8. Kalohen mostrat menjëherë në akull për rreth 3 minuta.
9. Përgatitet pjesa softwerike, futen mostrat ne Instrument dhe RUN (Applied Biosystems
2001., Alonso A., 2012).
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Abstract
The aim of this work was to asses the stability of genetic markers (STR fragments) of
Identifiler Kit from samples with biologic material under different adverse environmental
conditions. It was considered and compared, on the other side, the efficiency of DNA
extraction and DNA quantification of different methods. In addition, this works aimed to
determine allelic and genotype frequencies of different genetic markers from samples
under investigation.
In the present work, a wide range of biological materials as blood, saliva, and semen
samples has been used. Epithelial cells and samples with biological material, obtained
from substrates under the effects of severe environmental conditions, were analyzed as
well.
The genetic marker hTERT (Human telomerase reverse transcriptase gene) and other
STR markers of Identifiler Kit have been shown to be very stable despite different levels
of DNA degradation. In some cases of high DNA degradation, from all sixteen markers
of Identifiler Kit three or four failed to be detected. However, the detected markers were
well enough to determine a reliable genetic profile. These markers were suitable to be
used for the biological parents determination especially in forensic context.
The Absolute Quantification-TaqMan Probe method of Quantifiler Kit, that was used to
determine the quantity of DNA extraction, showed a higher sensitivity compared to other
methods like UV Spectrophotometry, SYBR-Green dye staining, Slot Blot Hybridisation
with D17Z1 probe, Quantifiler™ Human DNA Quantification kit etc. Concerning DNA
extraction, the results of present work have demonstrated that Chelex method was
superior to Organic extraction
Genetic and allelic frequencies for different loci under the investigation were calculated
from our samples. The comparison with neighbor populations for the frequencies of the
same loci showed the presence of some differences.
Keywords: Extraction, DNA, STR, Chelex, Organic Extraction, RT-PCR, PCR,
Capillary electrophoresis.
Abstrakt
Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte përcaktimi i qëndrueshmërisë së markerëve gjenetikë
(fragmentet STR) të Kitit Identifiler në mostra me material biologjik i cili i ishte
nënshtruar efekteve dëmtuese të kushteve të ndryshme mjedisore. Nga ana tjetër, është
analizuar në mënyrë krahasuese edhe efikasiteti i ekstraktimit dhe përcaktimit sasior të
ADN duke përdorur metoda të ndryshme. Gjithashtu, në mostrat e përdorura në këtë
punim është synuar të përcaktohen edhe shpeshtitë gjenotipike dhe alelike të disa
lokuseve.
Në këtë punim është përdorur një seri e gjerë materialesh biologjike si gjak, pështymë,
spermë etj. Gjithashtu, janë analizuar mostra nga qeliza epiteliale dhe materiale të tjera
biologjike të përftuara nën veprimin e kushteve të vështira mjedisore.
Markeri gjenetik hTERT (Human telomerase reverse transcriptase gene) si dhe markerë
të tjerë të tipit STR të Kitit Identifiler janë treguar shumë të qëndrueshëm pavarësisht nga
niveli i ndryshëm i degradimit të ADN. Në disa raste kur degradimi i ADN ishte i një
shkalle të lartë, nga të gjashtëmbëdhjetë markerët e Kitit Identifiler tre ose katër dështuan
në zbulimin e tyre. Sidoqoftë, markerët e zbuluar ishin të mjaftë për të përcaktuar një
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Analizimi i profilit të ADN-së duke përdorur markatorët STR dhe qëndrueshmëria
e tyre ndaj faktorëve të ndryshëm mjedisorë dhe mikroorganizmave
profil të besueshëm gjenetik. Këta markerë dëshmuan se ishin të përshtatshëm për t’u
përdorur për përcaktimin e prindërve biologjikë në kontekstin forensik.
Metoda e tipit Absolute Quantification-TaqMan Probe e Kitit Quantifiler e cila u përdor
për të përcaktuar sasinë e ekstraktuar të ADN rezultoi të ishte me ndjeshmëri më të lartë
krahasuar me metodat e tjera si Spektrofotometria UV, SYBR-Green dye staining, Slot
Blot Hybridisation me sondë D17Z1, Kiti Quantifiler™ Human DNA Quantification etj.
Për sa i përket ekstraktimit të ADN, metoda me Chelex rezultoi me cilësi më të larta se
metoda e Ekstraktimit Organik.
Nga materiali biologjik i mostrave në studim u përcaktuan shpeshtitë gjenike dhe alelike
për lokuse të ndryshëm. Krahasimi me shpeshtitë e të njëjtave lokuse nga disa popullata
fqinjë vuri në dukje dallime për disa prej tyre.
Fjalë kyçe: Ekstraktim, ADN, STR, Chelex, Ekstraktim Organik, RT-PCR, PCR,
Elektroforeza kapilare.
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