
MUTACIONI I PROTEINAVE TË  GJILPËRËS  PO 

DOMINON GLOBALISHT

Mutacioni D614G

Betakoronavirusi 

SARS-CoV-2

Proteinat e  gjilpërës 

Zona specifike e prekur 
nga ky mutacion

     Për publikun: Informacioni mbi dominacën potenciale të këtij mutacioni, për të cilin 

ekipi i HEDA Albania njoftoi përpara disa javësh, është konfirmuar. Gjetje eksperimentale 

dhe gjenomike kanë konfirmuar se shumica e viruseve SARS-CoV-2 që po qarkullojnë në 

popullatat njerëzore nëpër botë, tashmë kanë versionin G614 të proteinës së gjilpërës, në 

vend të formës origjinale D614 të identifikuar në rastet e para të infektuara në Vuhan (Kinë). 

Kjo bën që pacientët e infektuar me virusin që mbartin këtë mutacion (G614) janë në gjendje 

të  shpërndajnë  më shumë acid nukleik viral (material gjenetik të virusit) krahasuar me pacientët 

që janë infektuar me viruset që përmbajnë mutacionin tjetër. Gjithashtu, bazuar në prova 

eksperimentale laboratorike (in vitro) viruset me G614 manifestojnë  aftësi  infektuese më të 

larta krahasuar me ato D614.  

     Për profesionistët: Një variant i SARS-CoV-2 ka zëvendësuar Spike D614 me G614, 

dhe ky i fundit është bërë varianti dominant pandemik. Nga analizat e më shumë se 50,000 

gjenomeve virale, shihet se proporcioni i rritur i formës G614, në shumë rajone gjeografike, 

sugjeron se ka një avantazh evolucionar dhe shoqërohet me nivele më të ulëta të  kufirit  

detektues në testin RT-PCR, gjë që indikon ngarkesë virale më të lartë te pacientët e 

infektuar me këtë variant. Varianti G614 ka titra më të lartë të shprehur në virione të 

pseudotipizuara, krahasuar me D614. 

Shënim: Për Shqipërinë vetëm mund të supozojmë që ekziston i njëti variant, pasi nuk ka asnjë sekuencim gjenomik të virusit. 

PROTEINA E ORF1a PROTEINA E ORF1b  GJILPËRA E    M  N

Një mutacion i observuar në rajonin S (të gjilpërës) të gjenomit të virusit SARS-CoV-2 që 

kodon proteinën e 'gjilpërës   e stabilizon këtë proteinë, duke e përmirësuar procesin e 

infektimit të më shumë qelizave të strehuesit nga ky virus – kjo është provuar eksperimentalisht. 

Variantët viralë, të observuar në popullata të ndryshme njerëzore nëpër botë, nga më shumë 

se 50,000 gjenome të virusit, tregojnë për një dominim të shtamit të ri G614.

Aminoacidi i 614-të në proteinën e  gjilpërës  është mutuar nga D (acid aspartik) në  G  (glicinë)
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Përditësim: EVOLUCIONI GJENOMIK I VIRUSIT SARS-CoV-2 (03.07.2020)

Shënim: Rajonet ORF janë ato rajone që mund të translatohen (përkthehen) gjatë procesit të replikimit të materialit gjenomik të virusit.

Ky mutacion ndryshon vetëm një prej 1,300 të vargut të poliproteinës 

së  gjilpërës   Megjithatë, vetëm ky ndryshim bën diferencë në mënyrën 

se si ky virus  sulmon  qelizat e njeriut. Mutacioni, i quajtur D614G, 

fillimisht u shfaq në Janar dhe gjendet, në atë që tashmë po 

shndërrohet në variantin dominant të koronavirusit SARS-

CoV-2.

Proporcioni i mostrave virale të 

sekuencuara me mutacionin D614G
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MAGNITUDA E INFEKTIMIT

G614D614

MUTACIONI QË KA NDODHUR NË VARIANTIN DOMINANT 

TË KORONAVIRUSIT SARS-COV-2 ËSHTË TEPËR I VOGËL 

Si të gjitha koronaviruset e tjera, SARS-

CoV-2, ka një seri  gjilpërash  karakteristike, 

të cilat rrethojnë bërthamën e tij. Këto 

 gjilpëra  e ndihmojnë virusin të futet në 

qelizat e njeriut.

Mutacioni në sekuencën e proteinës 

së  gjilpërave  prek tre vargje 

aminoacidesh identike, duke e bërë 

proteinën e  gjilpërës  më efektive dhe 

duke përmirësuar infeksiozitetin e 

virusit.

SARS-CoV-2 përdor 

 gjilpërat  për tu  lidhur  

me receptorët ACE2, 

duke fituar akses për të 

hyrë në qelizë.

ARN-ja 

(materiali gjenetik i virusit) 

çlirohet brenda qelizës së 

infektuar. Qeliza e  lexon  

këtë ARN, e cila ka 

udhëzime për të ndërtuar 

proteina që do të krijojnë 

kopje të tjera të virusit.

GJILPËRAT

ACE2

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

GJILPËRA

Proteinat  montohen  

për të krijuar kopjet e 

reja të virusit, të cilat 

do të vazhdojnë të 

infektojnë qeliza të 

tjera.
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Variantet e SARS-CoV-2

Janar Shkurt Mars Prill Maj

Proporcioni i mostrave virale të 

sekuencuara pa mutacionin D614G

Shfaqjae D614G në Europë


