
Kërkimi
gjenetik

Ç���ë�ës��ë�kë�k�� ��g������k?
Gjenet janë pjesë e çdo qelize në çdo njeri. 
Gjenet janë në çifte dhe përbëhen nga 
ADN. Ato përmbajnë informacione që i 
tregojnë trupit si të rritet e të zhvillohet. 
Ne kemi disa gjene të përbashkëta me të 
afërmit tanë të gjakut.

Kërkuesit gjenetistë shpesh përdorin mostra 
gjaku apo pështyme që të studiojnë  
DNA-në. Ata janë të interesuar të kuptojnë 
se si ndikojnë gjenet mbi mënyrën se si 
funksionon trupi ynë.  

Kërkuesit përpiqen të kuptojnë:
�� 1sVH�JMHQHW�WRQD�QGLNRMQs�Ps�VKXPs�

apo më pak që ne të prekemi nga një 
VsPXQGMH�H�FDNWXDU�DSR�JMHQGMH�À]LNH

�� 6L�Ws�SDUDQGDORMQs�GKH�WUDMWRMQs�QMs�
VsPXQGMH�DSR�JMHQGMH�À]LNH

�� 6L�QGLNRMQs�JMHQHW�Qs�SsUJMLJMHQ�H�WUXSLW�
ndaj barnave apo trajtimeve mjekësore

Kush mund të marrë pjesë në kërkime 
gjenetike?
�� 7s�UULWXU�GKH�IsPLMs�
�� 1MHUs]�PH�QMs�VsPXQGMH�Ws�FDNWXDU
�� $QsWDUs�Ws�IDPLOMHV
�� 9XOOQHWDUs�Ws�VKsQGHWVKsP�

Keni më shumë pyetje? 
Telefononi: 

� �������ë��������ë�ë
1. Cili është qëllimi i këtij studimi?
��� 6L�GR�W·D�PHUUQL�PRVWUsQ�WLPH�JMHQHWLNH"

��� $�GR�W·L�PDUU�XQs�DSR�GLNXVK�WMHWsU�SsUJMLJMHW�
e rezultateve të këtij studimi? 

4. Çfarë ndodh nëse analizat tregojnë ndonjë 
problem shëndetsor? 

5. A do të jenë rezultatet e analizës pjesë e 
dosjes sime mjekësore?

6. A do të ndikojë analiza gjenetike mbi 
familjen time?

7. A do të ndikojnë rezultatet e analizës mbi 
sigurimin tim mjekësor në të ardhmen?

8. A do të përdoren mostrat e mia apo 
informacioni im gjenetik për kërkime të 
ardhshme? Nëse po, a nuk duhet të jap  
unë lejen time?

��� $�GR�W·MX�MHSHQ�PRVWUDW�H�PLD�DSR�
informacioni im gjenetik kërkuesve të tjerë?

10. Nëse unë vendos të mos marr pjesë në 
studime të ardhshme, a mund të marr pjesë 
në këtë studim aktual?

Kjo broshurë përmban informacione të përgjithshme 
për qëllim edukativ dhe nuk ofron këshilla 
mjekësore. Flisni me mjekun tuaj të familjes ose 
me ekipin kërkimor përpara se të veproni bazuar 
në çfarëdo informacioni që përmbahet këtu për 
NsVKLOODPMHNsVRUH�VSHFLÀNH�SsU�JMHQGMHQ�WXDM�



Ç��o��ë���o�ë��ë�� ���ës�����së�
�ë���ë�kë�k�� �g������k?��
Kur ju bëjnë një analizë gjenetike si pjesë 
e kujdesit të rregullt shëndetsor, mjeku juaj 
zakonisht përpiqet të kontrollojë shëndetin tuaj 
ose të diagnostikojë një problem. Në këtë rast, 
MX�GKH�PMHNX�MXDM�GR�W·L�GLVNXWRQL�UH]XOWDWHW�Vs�
bashku. 
Në kërkime, analiza gjenetike ndihmon në 
përgjigjen e një pyetjeje shkencore. Ajo nuk 
ND�VL�TsOOLP�W·MX�RIURMs�NXMGHV�PMHNsVRU�RVH�Ws�
zbulojë problemet tuaja shëndetsore. 
Kur ju merrni pjesë në një kërkim gjenetik, 
grupi kërkimor ndoshta nuk i diskuton 
UH]XOWDWHW���H�DQDOL]DYH�PH�MX��9DUXU�QJD�OORML�L�
kërkimit, rezultatet mund të ofrojnë ose jo të 
dhëna mbi gjendjen tuaj shëndetsore.

What to ask before participating

C��������ë��ë�������������� �s���
��� ���� ��o��ës�?
Ekzistojnë masa mbrojtëse që ndihmojnë 
sigurinë e vullnetarëve të kërkimit (të quajtur 
edhe “subjekte kërkimi”) dhe garantojnë që ata 
të trajtohen me respekt.  

Grupi kërkimor do diskutojë me ju Formularin 
H�/HMHV�PH�,QIRUPLP��$WD�GR�W·MX�VKSMHJRMQs�
qëllimet e studimit dhe rreziqet e dobitë e 
mundëshme. Një gjenetist apo këshilltar 
JMHQHWLN�PXQG�Ws�MHWs�L�JDWVKsP�Ws�ÁDVs�PH�MX�
për pro-të dhe kundra-t. 

Kërkoni ndihmë nëse nuk kuptoni diçka. 
$VQMsKHUs�QXN�GXKHW�W·L�EsQL�JMsUDW�PH�Q[LWLP�
apo nën presion.

C��������ë������������� �����s�
���së��ë�kë�k�� ���g������k?
Procesi i mbledhjes së mostrave gjenetike 
konsiderohet si i sigurtë dhe relativisht 
pa dhimbje. Gjithsesi, vendimi për të 
marrë pjesë apo jo në një studim kërkimor 
gjenetike është zgjedhje personale.

Marrja e përgjigjes së analizave mund të 
jetë stresuese ose shqetësuese për ju apo 
familjen tuaj. Për shembull, analizat mund të 
tregojnë se:

��� -X�NHQL�RVH�PXQG�Ws�]KYLOORQL�QMs�
lloj sëmundjeje apo një gjendje të 
pashërueshme

��� ,QIRUPDFLRQH�Ws�SDSULWXUD�PEL�JMHQHW�H�
familjes tuaj

��� 4s�DQsWDUs�Ws�IDPLOMHV�WXDM�PXQG�Ws�MHQs�
në rrezik prej një sëmundjeje të caktuar

6WXGLXHVLW�PXQG�Ws�YHQs�UH�GLoND�Ws�
cilën nuk e prisnin—kjo quhet një gjetje 
DNVLGHQWDOH��3\HVQL�JUXSLQ�NsUNLPRU�VH�o·OORM�
informacionesh do ju tregohen dhe si mund 
të ndikojë kjo juve.

Ka një mundësi që të dhënat tuaja private 
aksidentalisht të njihen nga të tjerët. Akti i 
Mosdiskriminimit të Informacionit Gjenetik 
(GINA) ju mbron nga trajtimi i padrejtë prej 
siguruesve shëndetsorë apo punëdhënësve 
për shkak të ndryshimeve në ADN-në tuaj 
që mund të ndikojë shëndetin tuaj. Gjithsesi, 
ligji nuk mbulon të gjitha llojet e sigurimeve.

5UH]LTHW�VSHFLÀNH�GR�W·MX�SsUVKNUXKHQ�Qs�
)RUPXODULQ�H�/HMHV�PH�,QIRUPLP��6LJXURKXQL�
që ju i kuptoni rreziqet përpara se të pranoni 
që të merrni pjesë në një studim kërkimor.

Pjesëmarrja në kërkime është zgjedhja juaj. 
Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.


