
kërkim mbi qelizat staminale

K ërkim studimor mbi shëndetin

Studimi i qelizave staminale mund të ndihmojë shkencëtarët që të kuptojnë 

më shumë se si punon trupi ynë.  Puna me këto qeliza mund të ndihmojë 

kërkuesit që të kuptojnë më mirë sëmundje e patologji të ndryshme dhe 

të gjejnë trajtime të reja. Ata shpresojnë që një ditë të jenë të aftë që të 

zëvendësojnë indet e dëmtuara të trupit nga sëmundje apo plagosje. 

Pye tje që duhen bërë kur dhuroni inde për kërkimin  
e qelizave staminale 

C ili është qëllimi i këtij studimi? 

Çfarë lloj mostre doni të merrni?

Si do t’a merrni këtë mostër?

C ilat janë rreziqet gjatë pjesëmarrjes në këtë studim? 

A do të kem ndonjë përfitim?

 A do të mbani një lidhje midis informacionit tim dhe linjës qelizore që do të 
krijoni me indin tim? A d o të ketë lidhje midis tyre?

A mund të përdoret indi im ose linja qelizore e krijuar me indin tim në projekte  
 të tjera kërkimore? 

A do t’iu jepen indet ose linja qelizore e indit tim kërkuesve të tjerë?

A mund të përdoret indi im ose linja qelizore e krijuar me indin tim në kërkime  
në kafshë?

A mundet që indi im ose linja qelizore e krijuar me indin tim të transplantohet  
te persona të tjerë?

M ësoni më tej mbi testet klinike dhe terapitë me qeliza staminale
International Society for Stem C ell Research ofron informacion të dobishëm mbi 

kërkimin dhe terapitë me qeliza staminale në closerlookatstemcells.org [ në anglisht] . 

Ju mund të gjeni gjithashtu informacion shtesë në stemcells.nih.gov [ në anglisht] . 

Pjesëmarrja në kërkime studimore është një zgjedhje.  
   I nformohuni.  Py esni.  M errni përgjigje.

Kjo  broshurë përmban informac ion të përgjithshëm me qëllim edukativ dhe nuk ofron këshilla 
mjekësore.  F lisni me mjekun tuaj apo grupin kërkimor për këshilla spec ifike për rastin tuaj 
konkret përpara se të veproni sipas informac ioneve që përmbahen këtu.

Ke ni pyet je? N a telefononi
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F oto e kopertinës:  N jë grup qelizash staminale shumë të fuqishme njerëzore gjatë diferenc imit.   
Q elizat e kuqe në të djathtë janë qeliza staminale, nd ërsa ato blu në të majtë po fillojnë të diferenc ohen.  
F oto e marrë nga J oseph Klim , PhD, në  laboratorin e Har vard Univ ersity d he kërkuesi shkenc or K evin E ggan,  
i Ho w ard Hu ghes M edic al I nstitute, Ph D, pr ofesor në Depar tment of St em C ell and R egenerative B iology ,  
Har vard Univ ersity .



Çfarë janë qelizat staminale?
Qelizat janë gurët ndërtues në trupin e qenieve të gjalla. Çdo lloj qelize luan një rol të 
ndryshëm; qeliza të caktuara të trupit (si qelizat e lëkurës, të zorrëve, qelizat e kuqe të 
gjakut) janë të fprmuara nga qelizat staminale.

Disa qeliza staminale janë të afta që të shndërrohen e zhvillohen në çdo lloj qelize të 
trupit. Qeliza të tjera staminale janë më të kufizuara dhe mund të shndërrohen në shumë 
lloje të tjera por jo në të gjitha. P.sh. qelizat staminale të palcës (që gjenden brenda 
kockave tuaja) mund të kthehen në qelizat e kuqe, qelizat e bardha dhe komponentë  
të tjerë të gjakut. Por, këto qeliza staminale nuk mund të shndërrohen në qeliza lëkure. 

Çfarë është një linjë e qelizave staminale?
Qelizat staminale të kultivuara në laborator quhen “linja” të qelizave staminale. Një 
linjë qelizash është një grup qelizash që rrjedh nga një mostër e vetme indesh (p.sh. një 
mostër gjaku apo indesh e marrë nga një muskul që quhet “biopsi”). Çdo qelizë e linjës 
do të ketë të njëjtat gjene si mostra e indeve nga e ka prejardhjen.

Të gjitha linjat e qelizave staminale:
Mund të ndahen duke bërë kopje të vetvetes; për këtë arsye, një linjë qelizash staminale 
në laborator mund të ekzistojë për një kohë shumë të gjatë, edhe më gjatë se jeta juaj.
Mund të shndërrohen në lloje të tjera qelizash trupore
Përmbajnë të njëjtin informacion gjenetik si personi që dha mostrën 

Llojet e qelizave staminale që përdoren në kërkime
Ekzistojnë tre lloje kryesore qelizash staminale që studiuesit përdorin në kërkime: 

Qelizat e trupit (si qelizat e lëkurës dhe gjakut) të cilat janë shëndrruar në qeliza 
staminale në laborator quhen qeliza staminale pluripotente të induktuara (qeliza iPS). 
Besohet se linjat qelizore iPS mund të shndërrohen në çdo lloj tjetër qelizash trupore.

Qelizat staminale që ndodhen natyralisht në trup quhen somatike ose qeliza staminale të 
rritura. Këto qeliza nuk mund të shndërrohen në çdo lloj qelizash trupore por vetëm disa 
prej tyre. Qelizat staminale somatike është shumë e vështirë të kultivohen në laborator.
 
Qelizat staminale embrionike (qelizat ES) janë qeliza të fazave të para të zhvillimit të 
embrionit, kur  ky i fundit është vetëm një grup i vogël qelizash të kultivuara në një enë 
laboratori. Qelizat ES mund të shndërrohen në çdo lloj qelize trupore. Embrionet që 
përdoren për të prodhuar qeliza ES vijnë nga gra që kanë patur trajtime për fertilitet 
(fertilizim in vitro ose IVF) që të lindin fëmijë. Pas trajtimit, disa gra vendosën që të 
dhurojnë embrionet e mbetura për kërkime. Nëse një embrion përdoret për një linjë 
qelizore staminale, ai nuk mund të përdoret më për trajtime fertiliteti.

Përse janë të interesuar kërkuesit për qelizat staminale?
Studimi i qelizave staminale mund t’i ndihmojë shkencëtarët që të kuptojnë më shumë 
se si punon trupi i njeriut, si zhvillohen sëmundjet dhe se si ndikojnë ato mbi të.
Puna me qelizat staminale mund t’i ndihmojë kërkuesit që të kuptojnë më mirë 
sëmundje e patologji të ndryshme dhe të gjejnë mënyra të reja trajtimi. 
Shkencëtarët shpresojnë që një ditë të jenë të aftë të përdorin qelizat staminale për të 

zëvendësuar indet e dëmtuara të trupit nga sëmundje apo plagosje.

Përfitimet e rreziqet e pjesëmarrjes në kërkime mbi qelizat staminale
Nga pjesëmarrja në kërkimet mbi qelizat staminale nuk ka ndonjë përfitim drejtpërdrejt 
për ju, por kjo mund të ndihmojë njerëz të tjerë në të ardhmen.
Rreziqet që vijnë nga dhënia e mostrave të indeve varen nga lloji i mostrës që ju do të 
jepni (p.sh. dhënie gjaku, biopsi lëkure, tampon në faqe, biopsi e palcës së kockave etj.).
Grupi kërkimor do t’ju shpjegojë procedurën dhe rreziqet kur t’ju flasë për procesin 
e informim miratimit. Një linjë qelizore staminale e marrë nga indet tuaja përmban 
informacionin tuaj gjenetik dhe mund të lidhet me identitetin tuaj. Ekziston rreziku që 
ky informacion padashur t’ju jepet edhe të tjerëve. Kërkuesit do t’ju shpjegojnë se si ata 
përpiqen të evitojnë këtë gjë.

Pjesëmarrja në kërkime është një zgjedhje
Pranimi i pjesëmarrjes në kërkime është një proces. Grupi kërkimor do ju shpjegojë 

hollësisht mbi kërkimin, qëllimet e tij, rreziqet e mundëshme dhe përfitimet. Ata do ju 
flasin për një Formë Informim Miratimi. Të gjitha procedurat e studimit, rreziqet dhe 

çdo përfitim i mundshëm do të përshkruhet me detaje në këtë formë.

Pyesni për ndihmë kur nuk kuptoni diçka. Ju nuk duhet të ndiheni të shtyrë apo nën 
presion. Pjesëmarrja në kërkime është plotësisht vullnetare – është zgjedhja juaj. 

Për pjesëmarrësit vullnetarë në kërkim (të quajtur edhe “subjekte kërkimi”) 
ekzistojnë masa mbrojtëse dhe për të siguruar që ata trajtohen me rrespekt. 
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