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PARATHËNIE
Sistemi HLA (Antigjenet Leukocitarë Humanë) është një nga sistemet gjenetikë më
të rëndësishëm që përbëhet nga një kompleks gjenesh të ndodhur në krahun e
shkurtër të kromozomit të gjashtëtek njeriu. Funksioni i këtij kompleksi është
kodimi për molekula transmembranore që ndodhen në sipërfaqen e pothuajse të
gjitha qelizave me bërthamë të trupit dhe që janë shumë të rëndësishme për
njohjen dhe diferencimin e “vetes” nga e “huaja” si dhe për ruajtjen e organizmit
nga vetëdëmtimi. Ky sistem komandon funksionet imunologjike të organizmit duke
përcaktuar shumëllojshmërinë e përgjigjes imunitare të çdo individi ndaj
patogjeneve.
Karakteristika kryesore e sistemit HLA është polimorfizmi gjenik dhe ai alelik që
përcaktojnë ndryshueshmërinë e përgjigjes imunitare dhe sigurojnë kështu
mbijetesën e llojit.
Futja në përdorim të gjerë të metodave të biologjisë molekulare e ka rritur mjaft
saktësinë dhe specificitetin e studimit të sistemit HLA duke përcaktuar variantet
alelike drejtëpërsëdrejti në genomë.
Frekuenca e këtyre aleleve ndryshon nga popullata në popullatë dhe në këtë
mënyrë ky sistem është një shënjues gjenetik dhe antropologjik i rëndësishëm dhe
shumë i përdorur për studimin e origjinës së popullatave dhe distancave gjenetike
midis tyre.
Përveç përgjigjes imunitare, sistemi HLA përcakton dhe flakjen apo pranimin e
transplanteve të indeve apo organeve. Realizimi me sukses i transplanteve, kërkon
parandalimin e reaksionit natyral me natyrë imunologjike ndaj çdo transplanti, siç
është flakja e transplantit. Parandalimi i flakjes së organit të transplantuar kërkon
në radhë të parë përcaktimin e pajtueshmërisë indore midis dhuruesit të
transplantit dhe marrësit të tij. Kjo pajtueshmëri realizohet nëpërmjet përcaktimit
të kompleksit gjenik HLA tek dhuruesi dhe marrësi si dhe me anë të provave të
pajtueshmërisë së kryqëzuar.
Nga ana tjetër, transplanti alogjenik i qelizave bazë hematopoietike është terapia
finale për një numër të konsiderueshëm pacientësh me patologji malinje dhe
gjenetike. Shumë sëmundje hematologjike, akute apo kronike si psh. leuçemitë,
limfomat apo aplazitë medulare, që deri dje konsideroheshin sëmundje fatale për
jetën, sot kanë një mundësi të konsiderueshme trajtimi dhe shërimi falë mundësive
që paraqet transplanti i qelizave bazë hematopoietike.
Pajtueshmëria midis dhuruesit dhe marrësit në gjenet HLA ka rëndësi mjaft të
madhe në suksesin e transplantit të qelizave bazë hematopoietike. Zhvillimet e
fundit në fushën e imunogjenetikës dhe rritja e numrit të dhuruesve vullnetarë ka
mundësuar rritjen e konsiderueshme të transplanteve të qelizave bazë
hematopoietike nga dhurues vullnetarë.
Por, kusht për këtë, është ngritja e një regjistri kombëtar të dhuruesve vullnetarë,
për të cilin kërkohet gjenotipizimi HLA i individëve dhurues.
Duke patur parasysh sa më sipër, ne realizuam për herë të parë në vendin tonë
studimin e profilit genotipik të sistemit HLA në popullatën shqiptare, si dhe
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zbatuam metodat bashkëkohore të pajtueshmërisë indore për realizimin e
transplanteve në vendin tonë.
Gjithashtu, për shkak të variabilitetit të njohur të sistemit HLA në popullata të
ndryshme, është me interes studimi i asocimit të sëmundjeve autoimune me
polimorfizmin alelik HLA edhe në popullatën shqiptare. Për këtë arsye ne, për herë
të parë në vendin tonë studiuam lidhjen e gjeneve HLA me artritin reumatoid, që
është sëmundja autoimune sistemike me prevalencë më të lartë.
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Qëllimi dhe Objektivat e punimit
Qëllimi kryesor i këtij punimi është studimi për herë të parë të sistemit gjenetik
HLA në popullatën shqiptare, zbatimi i tipizimit indor në realizimin e
transplanteve në vendin tonë, si edhe hulumtimi i lidhjeve të mundshme midis
sistemit HLA dhe sëmundjeve autoimmune siç është artriti rheumatoid.
Objektivat kryesore të këtij studimi ishin:
Përcaktimi i frekuencave të aleleve të ndryshme të sistemit HLA në dy
grupe individësh përfaqësues të popullatës shqiptare të Shqipërisë dhe të
Kosovës nëpërmjet gjenotipizimit të sistemit HLA.
Krahasimi i frekuencave të aleleve të klasës së parë HLA-A, -B, -C si edhe
të klasës së dytë HLA-DRB1, -DQB1, si shënjues antropologjikë të
rëndësishëm, me të dhënat e popullatave të tjera normale të rajonit
Ballkanik dhe të Europës.
Realizimi i Provave të Pajtueshmërisë Indore sipas metodave bashkëkohore
në transplantet e veshkës në Shqipëri, duke patur si qëllim rritjen e numrit
të tyre dhe përmirësimin e ecurisë së transplanteve.
Realizimi i tipizimit indor sipas metodave bashkëkohore në transplantet e
qelizave bazë hematopoietike në Shqipëri duke patur si qëllim rritjen e
numrit të transplanteve dhe krijimin e një regjistri kombëtar të dhuruesve
vullnetarë të qelizave bazë hematopoietike.
Objektiv dytësor:
Studimi i korelacionit midis artritit reumatoid dhe aleleve HLA në
popullatën shqiptare. Njohja e aleleve HLA mbrojtës dhe predispozues për
këtë sëmundje autoimune në këtë popullatë.
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Lista e shkurtimeve të termave të përdorura

-

KMPI - Kompleksi madhor i pajtueshmërisë indore

-

HLA – Antigjenet leukocitarë humanë

-

IRK - Insufiçienca renale kronike

-

TQBH - Transplanti i qelizave bazë hematopoietike

-

QBH - Qelizat bazë hematopoietike

-

XMT – Testet e pajtueshmërisë së kryqëzuar

-

CDC – Citotoksicitet komplement vartës

-

DSA – Antitrupat dhurues specifikë

-

ACPA - Antitrupat anti-peptidë ciklikë të citrulinuar

-

PCR – Reaksioni zinxhir i polimerazës

-

SSP – Primer sekuencë specifike

-

SSOP – Sonda oligonukleotide sekuencë specifike

-

FR - Faktori reumatoid

-

AR - Artriti reumatoid

-

ER - Retikuli endoplazmatik
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KAPITULLI I: PJESA TEORIKE
1.1. Kompleksi madhor i pajtueshmërisë indore
Kompleksi madhor i pajtueshmërisë indore (KMPI) është një sistem mjaft i
rëndësishëm gjenesh i cili gjendet në shumicën e vertebrorëve. Tek njeriu, ky sistem
gjenesh, i lokalizuar në kromozomin e gjashtë, njihet me termin HLA (Antigjenet
Leukocitarë Humanë), ndërsa tek miu, ky sistem gjenesh njihet me emrin H-2, dhe
është i lokalizuar në kromozomin 17 [1].
Kompleksi KMPI është përshkruar për herë të parë nga gjenetisti dhe imunologu,
Peter. A. Gorer në 1936 [1]. Këto gjene janë identifikuar fillimisht nga eksperimentet
me shtamet natyrale të minjve. Clarence Little, gjenetist amerikan, realizoi transplante
të lëkurës midis shtameve të ndryshëm të minjve, dhe pati si rezultat flakjen e organit
të transplantuar si pasojë e një reaksioni imunologjik të marrësit [2]. George Snell,
gjenetist amerikan, krijoi nga dy shtame natyrale të minjve një shtam të ri, hibrid, që
pothuajse ishte identik me një nga paraardhësit e tij, por që ndryshonte shumë në
gjenet e pajtueshmërisë indore përgjegjëse për transplantet, duke sjellë zbulimin e
gjeneve KMPI [3] dhe do të qartësonte rolin e tyre në flakjen e organit të
transplantuar. Për këto studime, Snell së bashku me Baruj Benacerraf dhe Jean
Dausset, kanë marrë çmimin ―Nobel‖ në Mjekësi dhe Fiziologji në 1980.
Gjenet HLA kodojnë për molekula transmembranore, funksioni kryesor i të cilave
është lidhja me fragmentet peptidike, kryesisht me patogjenet dhe paraqitja e tyre në
sipërfaqen qelizore tek limfocitet T [4].
1.1.1. Organizimi i sistemit gjenik HLA në kromozomin 6
Gjenet HLA gjenden të lokalizuar në krahun e shkurtër të kromozomit të gjashtë
(6p21.31) tek njeriu dhe paraqiten në një segment të ADN-së prej 4100 kb (kilobaza),
që përmban më shumë se 252 gjene të shprehura dhe pseudogjene [5] (Fig.1.1).
Kromozomi 6

Klasa e I

Klasa e III

Klasa e III

Figura 1.1. Organizimi i gjeneve HLA në kromozomin 6
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Bazuar në strukturën dhe funksionin e tyre, si edhe nga distanca me centromerin,
përshkruhen tre klasa të gjeneve HLA, përkatësisht klasa e parë, e tretë dhe e dytë
HLA [4-7]. Molekulat transmembranore të klasës së parë që kodohen nga gjenet e
klasës së parë të HLA-së, ndryshe njihen si antigjene të klasës së parë të HLA-së dhe
shprehen në sipërfaqen e pothuajse të gjitha qelizave me bërthamë te njeriu (përveç
qelizave të sistemit nervor qëndror dhe trombociteve) [5, 6].
Molekulat transmembranore të klasës së dytë HLA, që kodohen nga gjenet e klasës së
dytë të HLA-së, janë quajtur antigjene të klasës së dytë të HLA-së dhe shprehen në
sipërfaqen e qelizave antigjen-prezantuese si limfocitet B, në sipërfaqen e qelizave
dendritike, makrofagëve, monociteve, qelizave të Langerhansit, qelizave endoteliale si
edhe qelizave epiteliale të timusit. Citokinat, veçanërisht interferoni gamma (IFN-γ),
rrit nivelin e shprehjes së klasës së parë dhe të dytë të molekulave HLA [7, 8].
Gjenet e klasës se tretë nuk bëjnë pjesë në sistemin HLA, por janë të lokalizuar
brenda rajonit gjenetik të HLA-së pasi kodojnë për komponentet e sistemit
komplementar që lidhen me funksionin e antigjeneve të klasës së parë dhe të dytë
HLA [9].
1.1.2. Struktura e klasës së parë të molekulave HLA
Molekulat e klasës së parë të HLA-së janë glikoproteina heterodimere të përbëra nga
dy vargje polipeptidike, një varg i gjatë dhe i rëndë α, me peshë molekulare rreth 4447 kDa, dhe një varg poliptidik i lehtë, i quajtur β2-mikroglobulinë, me peshë
molekulare prej 12 kDA [10, 11].
Vargu α ka katër domene:
Domenin citoplazmatik, i cili përmban zona specifike për fosforilimin dhe
lidhjet me elementet e citoskeletit.
Domenin transmembranor, që përmban aminoacide hidrofike me anë të së
cilës molekula është e lidhur në membranën qelizore.
Domenin α3 që lidhet me receptorin CD8 të limfociteve T.
Domenin polimorfik të formuar nga domenet α1 dhe α2. b2-mikroglobulina
lidhet me vargun α dhe ndihmon në ruajtjen e konformacionit të molekulës.
Pjesa jashtëqelizore e vargut alfa është e përbërë nga tri domene: α1, α2 dhe α3 me
gjatësi secili prej rreth 90 aminoacidesh, të koduara nga exone të ndryshëm të
kromozomit 6 dhe β2-mikroglobulina që është një proteinë e tretshme, kodohet nga
kromozomi 15 [5,8,11,12].
Studimet me ndihmën e kristalografisë me rreze X, kanë përcaktuar strukturën
tridimensionale të molekulave të klasës së parë HLA duke qartësuar lidhjen midis
strukturës dhe funksionit të kësaj molekule.
Pjesët më polimorfike të molekulës janë të lokalizuara brenda dhe në skajet e një
―xhepi‖që formohet nga bashkimi i helikave α të domeneve α1dhe α2. Ky xhep
shërben për kapjen dhe paraqitjen tek limfocitet T të një peptidi (antigjeni) me gjatësi
rreth 8-10 aminoacide, që është zakonisht me origjinë endogjene (brenda qelizës).
Krahasimi mes sekuencave të aminoacideve dhe nukleotideve të domeneve të
2
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ndryshëm të molekulave të klasës së parë HLA, tregon se domenet α1 dhe α2
paraqesin një polimorfizëm gjenetik të lartë, përgjegjës për ndryshimet në aminoacide
dhe nukleotide ndërmjet aleleve.

Membrana qelizore

Figura 1.2. Paraqitje skematike e strukturës së klasës së parë dhe të dytë të molekulave HLA

Brenda këtyre domeneve, polimorfizmi është i përqëndruar në tre zona: në pozicionet
62-83; 92-121; 135-157 [13]. Të dy domenet polimorfike α1 dhe α2 kodohen nga
exonet 2 dhe 3 të klasës së parë të gjeneve HLA [13-15]. Për shkak të polimorfizmit
të molekulave të klasës së parë të HLA-së, molekula të ndryshme të kësaj klase lidhin
dhe njohin peptide të ndryshëm. Një molekulë, lidh vetëm një peptid specifik.
Ka sekuenca konstante të këtyre domeneve dhe mjaft të ngjashme në alele të
ndryshme. Kjo shpjegon faktin që antitrupat poliklonale mund të njohin epitope të
ndryshme të molekulave HLA, duke paraqitur kështu zona unike, specifike për çdo
alel.
Domeni α3 nuk karakterizohet nga polimorfizëm gjenetik por lidhet në mënyrë
jokovalente me b2-mikroglobulinën, dhe së bashku shërbejnë si suport për ruajtjen e
konformacionit të molekulës. α3, përmban një zonë të pandryshuar në formë laku prej
7 aminoacidesh (pozicioni 223-229) që shërben si zonë lidhjeje me molekulën CD+8
të limfociteve T citotoksike [16]. Ky domen përmban gjithashtu edhe zonën e lidhjes
interaktive me proteinën transportuese TAP (proteinë trasnportuese që shoqëron
proçesin antigjenik), midis pozicionit 219 dhe 233 të aminoacideve [17]. Qelizat tek
të cilat mungon b2-mikroglobulina, nuk shfaqin molekula të klasës së parë të HLA-së,
duke treguar rolin e rëndësishëm të kësaj proteine në transportin e molekulave të kësaj
klase në sipërfaqen qelizore.
Gjenet më të rëndësishme HLA që kodojnë për molekulat e klasës së parë të HLA
(për vargun α) janë HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, HLA-F dhe HLA-G. HLA-A,
HLA-B, HLA-C quhen gjene klasike, pasi karakterizohen nga një polimorfizëm i lartë
gjenetik. Molekulat e klasës së parë të HLA-së bëjnë pjesë në superfamiljen e
imunoglobulinave (Ig).
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1.1.3. Struktura e klasës së dytë të molekulave HLA
Molekulat e klasës së dytë të HLA-së janë glikoproteina heterodimere të përbëra nga
dy vargje polipeptidike, vargu β me peshë molekulare 28 kDa, që karakterizohet nga
polimorfizëm i theksuar gjenetik dhe një varg më i rëndë α, më pak polimorfik, me
peshë molekulare 34 kDa. Secili nga këta vargje polipeptidike ka dy domene
jashtëqelizore, α1, α2 dhe β1, β2, që kodohen nga gjenet e klasës së dytë të HLA-së në
komozomin 6 [5,8,11,12].
Studimet me metodën e kristalografisë me rreze X kanë përcaktuar strukturën
tridimensionale të molekulave të klasës së dytë HLA.
Të dy vargjet α dhe β janë të përbërë nga:
Domeni citoplazmatik, i cili përmban zona specifike për fosforilimin dhe
lidhjet me elementet e citoskeletit.
Domeni transmembranor, që përmban aminoacide hidrofike me anë të së cilës
molekula është e lidhur në membranën qelizore.
Domeni α2 dhe β2 që lidhen me receptorin CD4+ të limfociteve T.
Domeni polimorfik të formuar nga domenet α1 dhe β1
Ashtu si edhe në strukturën e molekulës së klasës së parë të HLA-së, nga bashkimi i
domeneve α1 dhe β1 të molekulave të klasës së dytë HLA, formohet një ―xhep‖, që
shërben për njohjen dhe lidhjen me peptidin antigjenik me origjinë jashtëqelizore ose
ekzogjene (fragmente qelizash bakteriale ose virusale). Zonat polimorfike gjenden në
muret e këtij ―xhepi‖. Peptidet antigjenike me një gjatësi prej 13-25 aminoacidesh,
lidhen tek kjo hapësirë dhe shtrihen nga të dyja anët. Për shkak të polimorfizmit
gjenetik të molekulave të klasës së dytë HLA, molekula të ndryshme të kësaj klase
lidhin dhe njohin peptide të ndryshëm në varësi të sekuencave të aminoacideve në
pjesët skajore të tyre. Një molekulë lidh vetëm një peptid specifik. Domenet α1 dhe β2
kodohen nga exoni 2 i klasës së dytë të gjeneve HLA, kështu për:
HLA-DP
o

Vargu α kodohet nga gjeni HLA-DPA1

o

Vargu β kodohet nga gjeni HLA-DPB1

HLA-DQ
o

Vargu α kodohet nga gjeni HLA-DQA1

o

Vargu β kodohet nga gjeni HLA-DQB1

HLA-DR
o

Vargu α kodohet nga gjeni HLA-DRA1

o

Vargu β kodohet nga gjenet HLA-DRB1, DRB3, DRB4, DRB5

Domenet α2 dhe β2 nuk janë polimorfike, por funksioni i β2, konsiston në njohjen dhe
lidhjen me molekulën CD4+ të limfociteve T ndihmëse (Th) gjatë paraqitjes së
peptidit antigjenik tek limfocitet T. Zona kryesore e lidhjes me molekulën CD4+
ndodhet midis pozicioneve 241 deri 255 të mbetjeve aminoacide të domenit β2.
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Gjenet kryesore HLA që kodojnë për molekulat e klasës së dytë HLA janë DR, DQ,
DP, DO, DN dhe DM. DR, DQ, DP, quhen gjene klasike pasi karakterizohen nga
polimorfizëm i lartë gjenetik. Ashtu si molekulat e klasës së parë edhe molekulat e
klasës së dytë të HLA-së bëjnë pjesë në superfamiljen e imunoglobulinave (Ig).
1.1.4. Klasa e tretë e molekulave HLA
Molekulat e klasës së tretë të HLA-së nuk kanë të njëjtën strukturë dhe funksion si
molekulat e klasës së parë dhe të dytë të HLA-së, por gjithashtu kodohen nga gjene të
klasës së tretë që janë lokalizuar midis rajonit gjenetik kodues të klasës së parë dhe të
dytë të HLA-së në kromozomin e gjashtë. Këto gjene me gjatësi 680 kb kodojnë për
proteina sekretore që marrin pjesë në përgjigjen imune të organizmit: komponentet e
sistemit komplementar C4, C2 dhe Bf (faktorin B), citokinat si TNF-α dhe TNF-β,
LT-α dhe LT-β (limfotoksina), dhe gjenet (HSP70) që kodojnë për proteinat e shokut
termik. Gjithashtu, në rajonin gjenetik të klasës së tretë të HLA-së ndodhen të
lokalizuar edhe gjene kodues për proteina të tjera që nuk marrin pjesë në përgjigjen
imunitare [5, 8, 9].
1.1.5. Funksioni biologjik i molekulave HLA
Funksioni biologjik i molekulave HLA është lidhja me peptidet antigjenike dhe
prezantimi i tyre në qelizat T. Me zbulimin në vitet 1970 të gjeneve përgjegjëse të
përgjigjes imune dhe përshkrimit të hartës gjenike brenda rajonit gjenetik të klasës së
dytë të sistemit H-2 tek miu nga Benacerraf dhe McDevitt (18), njohja qelizore e
antigjeneve të huaj tek njeriu është përshkruar nga eksperimentet e Zinkernagel dhe
Doherty [19]. Për zbulimin e funksionit biologjik të KMPI-së, Rolf Zinkernagel dhe
Peter Doherty kanë marrë çmimin ―Nobel‖ në Mjekësi dhe Fiziologji në vitin 1996.
Studimi i tyre vuri në pah rolin e qelizave T citotoksike që mund të njihnin një qelizë
të infektuar nga virusi vetëm në prani të klasës së parë të molekulave HLA, dukuri ei
quajtur restriksion i HLA-së [20,21]. Hapi i parë i këtij proçesi është njohja specifike
që lejon diferencimin e ―vetes‖ nga e ―huaja‖. Shkalla e lartë e polimorfizmit alelik të
HLA-së përcakton shumëllojshmërinë e përgjigjes imunitare të individëve të
ndryshëm ndaj agresioneve të jashtëm, si bakteret apo viruset. Molekulat HLA lidhin
të gjithë fragmentet peptidike antigjenike si proteinat e ―vetes‖ ashtu edhe ato
produkte qelizore jo ―të vetes‖.
Molekulat e klasës së parë HLA, lidhin peptide me natyrë endogjene, që mund të jenë
produkte proteinike të vetë qelizës, proteina virale që infektojnë qelizën ose proteina
të citosolit me natyrë bakteriale ose parazite [22]. Këto peptide paraqiten tek
limfocitet T (CD8+) duke nxitur aktivitetin citotoksik të tyre. Në ndryshim me këto
molekula, molekulat e klasës së dytë HLA, lidhin peptide me natyrë ekzogjene,
produkte që formohen nga degradimi i proteinave me origjinë ekzogjene, për
prezantim tek limfocitet T (CD4+) [22, 23]. Këto peptide mund të jenë proteina
sipërfaqësore qelizore, proteina të tretshme, proteina me natyrë virusale, nga bakteret
ose parazitet e fagocituara nga qeliza.
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Prezantimi i peptideve me natyrë endogjene dhe ekzogjene nga molekulat HLA, bëhet
i mundur në sajë të aktivitetit të një numri të madh të enzimave dhe proteinave që
ndihmojnë në formimin e kompleksit peptid-molekulë HLA [24].

Figura 1.3. Paraqitja skematike e prezantimit të antigjeneve me origjinë endogjene dhe
ekzogjene nga molekulat e klasës së parë dhe të dytë HLA në sipërfaqe të qelizës si edhe
njohja dhe lidhja me receptorët përkatës CD8+ të limfociteve T citotoksikë, dhe CD4+ të
limfociteve T ndihmëse.

Proteinat me natyrë endogjene (antigjenet), copëtohen në fragmente 8-10
aminoacidesh në sajë të veprimit të enzimës LMP (enzima të kompleksit të
proteazomës), dhe në sajë të veprimit të proteinave transportuese TAP1 dhe TAP2,
peptidi kalon në lumenin e ER (retikulit endoplazmatik), lidhet me molekulën e klasës
së parë të HLA-së dhe eksportohet në sipërfaqen qelizore me anë të aparatit Golxhi.
Kompleksi peptid-molekulë e klasës së parë HLA njihet nga limfocitet T (CD8+) nga
lidhja me receptorin TCR të limfociteve dhe të bashkë-receptoreve të tjerë duke sjellë
aktivizimin citotoksik të tyre, si rezultat dhe shkatërrimin e qelizës shenjë.
Proteinat me natyrë ekzogjene [22, 25], ―gëlltiten‖ nga qeliza, nëpërmjet endocitozës
ku degradohen në fragmente të vogla peptidesh nëpërmjet veprimit proteolitik të
enzimave (proteaza) në endosomë. Klasa e dytë e HLA-së, përveç vargjeve α dhe β,
ka në strukturën e saj edhe një varg të pandryshueshëm (jo variabël) ―Ii‖ (proteinë e
koduar nga gjeni CD74 i klasës së dytë HLA) që inhibon lidhjen e peptidit në
hapësirën e krijuar nga domenet α1 dhe β1 të molekulave të klasës së dytë HLA në ER.
Por, kjo proteinë, ndihmon në transportin e molekulës HLA jashtë ER-së, në
endosomë, ku çahet duke lejuar lidhjen e peptidit antigjenik në molekulën HLA.
Kompleksi peptid-molekulë e klasës së dytë HLA njihet nga limfocitet T ndihmëse
(CD4+) duke rezultuar në përgjigjen imune.
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1.2. Karakteristikat e sistemit HLA
1.2.1. Polimorfizmi i HLA-së
Një nga karakteristikat kryesore të HLA-së është polimorfizmi i shprehur alelik [26].
Nga të gjithë gjenet kodues, gjenet HLA paraqesin shkallën më të lartë të
polimorfizmit gjenetik në gjenomën humane [27]. Për shkak të funksionit, molekulat
HLA njohin dhe paraqesin antigjene me origjinë jashtë dhe brenda qelizore duke
manifestuar polimorfizëm strukturor.
Një nga mekanizmat e këtij polimorfizmi është ndryshimi (mutacione apo
zëvendësime) në aminoacide [28] midis aleleve dhe gjeneve HLA duke sjellë larmi në
molekulat HLA. Megjithëse polimorfizmi është kryesisht i lokalizuar në exonet që
kodojnë për domenet α1/α2 për klasën e parë të antigjeneve, dhe α1/β1 për klasën e
dytë të antigjeneve HLA, variabilitet më pak të shprehur kanë edhe zona të tjera të
gjeneve HLA. Rreth 25% të të gjithë aleleve të klasës së parë dhe të dytë HLA
ndryshojnë nga zëvendësime në aminoacide, dhe 3% karakterizohen nga mutacione
në rajonet koduese dhe jo-koduese të tyre, që shoqërohen me mungesë të shprehjes së
molekulave në sipërfaqen qelizore (null alelet). Alelet dhe haplotipet HLA paraqesin
ndryshime të mëdha në frekuenca në të gjithë popullatat [29-32], madje edhe brenda
një popullate vihen re ndryshime të dukshme të frekuencave sipas zonave të ndryshme
të vendbanimit [33, 34].
POLIMORFIZMI NË AMINOACIDE
(kjo është ajo që njeh sistemi imun)

Molekulë HLA
sh.
p.

sh.
HLA-A1

p.

HLA-A2

Figura 1.4. Polimorfizmi i molekulave HLA

Numri i aleleve të reja, të zbuluara me anë të përdorimit të teknikave mjaft të
përparuara të biologjisë molekulare, është gjithnjë duke u rritur, por rreth 15% të
aleleve që shprehen në nivel të lartë në molekulë (si gjenet A, B, C, dhe DRB1) dhe
30% të aleleve që shprehen në nivel të ulët në molekulë (si gjenet DRB3/4/5, DQB1,
DPB1) kanë vlerë klinike dhe tipizohen. Numri i varianteve alelike të gjeneve të
klasës së parë dhe të dytë të HLA-së duke u bazuar në të dhënat e fundit të IMGTHLA (International ImMunoGeneTics database) në qershor, 2014, tregohen në
tabelën 1.1 [35,36].
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Tabela 1.1. Variantet alelike të klasës së parë dhe së dytë HLA
Gjenet e
klasës së
parë HLA
HLA B
HLA C
HLA E

2,884
3,589
2,375
15

Gjenet e
klasës së
dytë HLA
DPA1
DPB1
DQA1
DQB1

HLA F
HLA G

22
50

DRA1
DRB1

HLA A

Alelet

Alelet
38
422
52
664
7
1540

1.2.2. Trashëgimia e gjenotipit HLA
Antigjenet HLA trashëgohen në mënyrë bashkë-dominante dhe për shkak të
strukturës, të afërsisë të lokuseve të ndryshëm në rajonin gjenetik të HLA-së si edhe
frekuencës së ulët të krosingoverit, gjenet HLA trashëgohen pothuajse gjithmonë së
bashku, si një grup (set) i vetëm [37, 38].
Frekuenca e rikombinimeve midis dy gjeneve HLA është e lidhur me largësinë midis
tyre. Termi haplotip i referohet kombinimit të pandryshueshëm të këtyre gjeneve të
transmetuara nga një kromozom i vetëm prindëror, tek një individ. Kromozomi 6
është autozom, kështu që të gjithë individët kanë dy haplotipe të HLA-së (një për
secilin kromozom) [37, 38].
Çdo pasardhës trashëgon maksimalisht dy alele për çdo gjen. Panvarsisht nga
kompleksiteti i gjeneve HLA, janë vetëm katër kombinime të haplotipeve të
trashëguara tek pasardhësit nga të dy prindërit. Probabiliteti që fëmijët biologjikë, të
kenë alele HLA identikë është vetëm 25%. Probabiliteti që pasardhësit, të ndajnë të
njëjtin haplotip (të jenë haploidentikë) është 50% (Fig. 1.6).

TRASHËGIMIA E HAPLOTIPEVE HLA
Babai+ Nëna= 4 haplotipe (25% probabilitet për HLA identikë)
PRINDËRIT

A*
FËMIJËT

a/c

a b

a/d

c d

b/c

b/d

b/r

B*

C* DRB1* DQB1*

(a) 01

08

07

03

02

(b) 03

07

07

15

06

(c) 02

44

05

04

03

(d) 30

13

06

10

05

(r) 02

44

05

10

05

Figura 1.5. Kombinimet e haplotipeve HLA tek pasardhësit
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Në shumicën e rasteve shpërndarja e haplotipeve brenda familjes mund të përcaktohet
qartë në bazë të përcaktimit të HLA-A, -B, -DRB1. Kjo ndodh për shkak të pozicionit
të lokusit HLA-C midis lokuseve A dhe B, si edhe për shkak të afërsisë të lokuseve
DRB1/DQB1. Përcaktimi i aleleve HLA-A, -B, -DRB1 përfshin edhe përcaktimin e
HLA-C dhe -DQB1 [39].

1.2.3. Nomenklatura HLA
Komiteti për emërtimin e faktorëve të sistemit HLA, nën drejtimin e Organizatës
Botërore të Shëndetësisë (WHO Nomenclature Committee) u krijua në 1965. Ky
kompleks gjenesh mori emrin HLA për herë të parë në 1968 [40]. Ky Komitet
publikon çdo vit zbulimin e aleleve të reja si dhe ndryshimet në nomenklaturën e
gjeneve HLA [41].
Dy sisteme janë aplikuar për njohjen dhe vlerësimin e HLA-së. Sistemi i parë është i
bazuar në vlerësimin serologjik në të cilin antigjenet shënohen me shkronja dhe
numra (p.sh. HLA-B 51).
Nomenklatura e re e bazuar në përdorimin e metodave të biologjisë molekulare fillon
me HLA- dhe emrin e lokusit, pastaj shenjën * (asteriks) dhe më pas numri me disa
shifra për të specifikuar alelin [42].
Dy shifrat e para specifikojnë grupin e aleleve. Shifra e tretë dhe e katërt specifikon
alelin (p.sh.HLA-A*02:01). Shifra e pestë dhe e gjashtë diferencon mutacionet apo
zëvendësime të një aminoacidi brenda rajonit kodues. Dy shifrat e fundit specifikojnë
mutacionet jashtë rajonit kodues të gjenit [42, 43, 44]. Pas numrit që specifikon një
alel, mund të shtohen si prapashtesa shkronjat si 'L', 'S', 'C', 'A' ose 'Q', që përcaktojnë
nivelin e shprehjes së gjenit në molekulë.
Alelet që nuk shprehen në molekulë marrin prapashtesën ―N‖ (nul) dhe quhen alele
‗nul‘. Prapashtesa ‗L‘ (e ulët) është tregues i një aleli, niveli i shprehjes i të cilit në
sipërfaqe të qelizës është i ulët.
Prapashtesa ‗S‘ (sekretore) përdoret për alele të cilat kodojnë për molekula sekretore
të tretshme të cilat nuk shfaqen në sipërfaqe të qelizës. Prapashtesa ‗C‘ (citoplazmike)
është tregues i një produkti alelik që është i pranishëm në citoplazëm por jo në
sipërfaqe të qelizës.
Prapashtesa ‗A‘ (dyshuese) përdoret për alele për të cilat ka dyshime nëse kodojnë ose
jo për molekula sipërfaqsore. Prapashtesa ‗Q‘ (e diskutueshme) përdoret për alele,
mutacioni i të cilave ndikon ose jo në nivelin e shprehjes normale të proteinave në
qelizë dhe në rastet kur nuk është e konfirmuar, shprehja e këtij aleli mbetet
e‖diskutueshme‖.
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Tabela 1.2. Nomenklatura HLA
Nomenklatura

Treguesi

HLA

gjeni HLA apo rajoni gjenetik i HLA-së

HLA-DRB1

emërtimi i një gjeni të veçantë të HLA-së, p.sh. DRB1

HLA-DRB1*13

grup alelesh që kodojnë për antigjenin DR13 ose për
sekuencën homologe të aleleve të tjera të DRB1*13

HLA-DRB1*13:01

alel specifik i HLA-DRB1

HLA-DRB1*13:01:02

alel që ndryshon
DRB1*13:01:01

nga

një

mutacion

sinonim

me

HLA-DRB1*13:01:01:02 alel që ndryshon me një mutacion jashtë rajonit kodues me
DRB1*13:01:01:01
HLA-A*24:09N

alel 'Null' që nuk kodon për molekulë qelizore

HLA-A*30:14L

alel që kodon për një proteinë me shprehje të ulët në
sipërfaqen qelizore

HLA-A*24:02:01:02L

alel që kodon për një proteinë me shprehje të ulët në
sipërfaqen qelizore, kur mutacioni është gjetur jashtë rajonit
kodues

HLA-B*44:02:01:02S

alel që kodon për një proteinë e cila shprehet vetëm si një
molekulë sekretore në qelizë

HLA-A*32:11Q

është një alel, mutacioni i të cilit ka ndikim sinjifikativ në
shprehjen e tij në sipërfaqen qelizore, por në rastet kur nuk
është e konfirmuar, shprehja e këtij aleli mbetet
e‖diskutueshme‖
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Figura 1.6. Nomenklatura e aleleve HLA

1.2.4. Dizekuilibri i bashkëshoqërimit gjenik të alotipeve të sistemit HLA
Një nga karakteristikat kryesore të sistemit HLA është dizekuilibri i bashkëshoqërimit
gjenik të të aleleve HLA [15]. Alele të gjeneve të ndryshëm të sistemit HLA
trashëgohen në ―bllok‖ në frekuencë shumë më të lartë se sa është pritshmëria e
frekuencave të aleleve të veçantë për çdo gjen [45]. Kjo njihet me termin ―Linkage
disequilibrium‖ (LD). Shembulli më ekstrem është haplotipi HLA-A1, B8, DR3
(DRBI*O3:01), DQ2 (DRB1*O2:01), që është ruajtur në mënyrë të tillë sa që edhe
gjenet e klasës së tretë të HLA-së që kodojnë për komponentët e komplementit mund
të parashikohen me saktësi të madhe.
Edhe për klasën e dytë, ky fenomen është mjaft i theksuar, kështu që vetëm njohja e
aleleve HLA-DR mund të përdoret për të parashikuar alelet HLA-DQ në një shkallë të
lartë saktësie para testimit. Për shkak të LD-së, një kombinim i caktuar i antigjeneve
të klasës së parë, të dytë dhe të tretë të HLA-së, trashëgohen së bashku me një
frekuencë më të lartë se sa ajo që pritet normalisht [45-48]. Mendohet që një
kombinim i tillë gjenesh të ketë një ndikim pozitiv në përgjigjen imunitare.
1.3. Roli i Sistemit HLA në gjenetikën e popullatave
Shpeshtësia e shprehjes së këtyre aleleve ndryshon nga popullata në popullatë dhe në
këtë mënyrë ky sistem është një markues gjenetik dhe antropologjik i rëndësishëm
dhe shumë i përdorur për studimin e distancave gjenetike midis popullatave të
ndryshme [49, 50]. Kjo i bën gjenet e këtij sistemi një mjet shumë të dobishëm për të
studiuar polimorfizmin e popullatave njerëzore, origjinën si dhe rrugët historike të
migrimit të tyre [49-51].
Numri gjithnjë e më tepër në rritje i aleleve të reja, larmia e haplotipeve si dhe
ndryshimet në frekuencat e aleleve të lokuseve të klasës së parë dhe të dytë të HLA11
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së, janë shënjues të rëndësishëm për të studiuar dhe analizuar ndryshimet e mëdha
midis popullatave gjenetikisht të aferta [51, 52]. Studimet në nivel alelik të klasës së
parë dhe të dytë të HLA-së, pasqyrojnë gjithashtu ndryshimet gjenetike evolutive të
secilit lokus si pasojë e driftit gjenetik, mutacioneve si dhe migrimeve në popullata.
Frekuenca e aleleve e bazuar në distancat gjenetike ndihmon në ndërtimin e pemës
filogjenetike si dëshmi e evolucionit të species humane që nga koha e egzistencës së
tyre në bashkësitë primitive [53-55].
Secila popullatë ka një profil unik të HLA-së duke u bazuar në shpërndarjen e gjeneve
të klasës së parë dhe të dytë të HLA-së. Madje edhe midis grupeve të ndryshëm
individësh brenda një popullate mund të vihen re diferenca në shpërndarjen e aleleve
dhe haplotipeve HLA [33, 34].
Studime të shumta janë kryer me këto të dhëna në popullata të ndryshme të botës të
cilat kanë rëndësi të madhe në studimet antropologjike [56-90]. Një nga studimet e
fundit që pasqyron lidhjet gjenetike midis popullatave të ndryshme është bërë nga
Buhler dhe Sanchez-Mazas [90]. Këta studiues kanë analizuar sekuencat gjenetike në
shtatë gjene HLA të 23.500 individëve nga 200 popullata të botës. Ky studim paraqet
një korelim sinjifikativ ndërmjet distancave gjenetike me distancat gjeografike duke
vërtetuar studimet e mëparshme që pasqyronin larmi gjenetike të bazuar në të dhënat
e frekuencave të aleleve HLA në popuj të ndryshëm. Këta studiues theksojnë faktin që
pozicioni gjeografik luan rol kryesor në variabilitetin gjenetik midis popujve.
Polimorfizmi gjenetik, shoqërimet e rastësishme midis aleleve të lokuseve të
ndryshëm dhe larmia gjenetike e HLA-së hedhin dritë në rolin e migrimeve dhe
origjinën e popujve të ndryshëm të botës [91].
1.4. Roli i Sistemit HLA në realizimin e transplanteve të organeve
Pajtueshmëria e klasës së parë dhe të dytë të gjeneve HLA është shumë e rëndësishme
në transplantin e organeve [92, 93] veçanërisht në transplantin e veshkave dhe në
transplantin e qelizave bazë hematopoietike.
Në transplantin e zemrës dhe të pulmoneve me rëndësi është pajtueshmëria në lokusin
HLA-DR, por ndikim kryesor për këto dy transplante kanë faktorë të tjerë siç janë
rastet ishemike, pamundësia e gjetjes së dhuruesve të përshtatshëm, si edhe nevojat
klinike të marrësit [94].
Transplanti i kornesë, zakonisht nuk ndikohet nga pajtueshmëria në HLA [94].
Transplanti i organeve shkakton përgjigjen imune qelizore dhe humorale tek marrësi,
që shoqërohet me flakje të transplantit ose në rastin e transplantit të QBH shkakton
dëmtime të indeve dhe organeve për shkak të limfociteve të transplantuara të
dhuruesit (GVHD: graft versus host disease) [92].
1.4.1. Transplanti i veshkës dhe barrierat kryesore imunologjike
Transplanti i parë i suksesshëm i veshkës u realizua në Boston në 1954 ndërmjet
binjakëve me gjenotip HLA identikë [95]. Tansplantet e veshkës midis individëve pa
lidhje gjaku ndërmjet tyre u realizuan rreth viteve 1960, por me përdorimin e
12
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imunosupresoreve si azatioprinës dhe steroideve, dhe patën një sukses të moderuar.
Ciklosporina është përdorur rreth viteve 1970, si imunosupresor që ndikoi në
jetëgjatësinë e veshkës së transplantuar. Transplanti i veshkës është tani terapia
optimale për shumicën e pacientëve në stadin e fundit të sëmundjes renale (ESRD) të
të gjitha moshave [96]. Transplanti renal jo vetëm rrit cilësinë por edhe jetëgjatësinë e
pacientëve krahasuar me trajtimin me anë të dializës, dializës peritoneale apo
hemodializës.
Vihet re një rritje progresive e numrit të rasteve të reja me këtë sëmundje, që është
mesatarisht 300/milion banorë çdo vit, duke shtuar ndjeshëm edhe kërkesën për
transplant [96]. Shumë nga këta pacientë, qëndrojnë për një kohë të gjatë në listën e
pritjes. Një nga problemet kryesore për këta pacientë, është mungesa e dhuruesve të
përshtashëm për ta.
Burimet kryesore të dhuruesve potencialë mund të jenë dhuruesit familjarë ose jo
familjarë, si edhe dhuruesit kadaverikë. Në vendin tonë dhuruesit potencialë janë
kryesisht dhuruesit famijarë: vëllezër/motra me HLA identikë ose haploidentikë,
prindërit e pacientëve si edhe dhurues vullnetarë me lidhje jo familjare me
pajtueshmëri të plotë ose haploidentikë për të tre lokuset klasike HLA-A/B/DR.
Barrierat imunologjike mbeten faktorët kryesorë në përzgjedhjen e dhuruesve
potencialë të organeve [97]. Shumë pacientë kanë dhurues potencialë, por me këta
dhurues mund të kenë papajtueshmëri në grupin e gjakut ABO, ose mund të jenë të
papajtueshëm për shkak se kanë antitrupa specifikë ndaj aleleve HLA të dhuruesit
DSA (donor specific antibody).
Afërsisht 35% e dhuruesve të veshkës parashikohen të kenë papajtueshmëri në ABO
[97]. Studimet e mëparshme kanë treguar që transplantet e realizuara me
papajtueshmëri në grupin ABO si dhe prania e antitrupave anti-HLA të dhuruesit kanë
shkaktuar flakje të organit të transplantuar [98-100].
1.4.1.1. Pajtueshmëria në sistemin ABO
Sistemi i grupeve të gjakut ABO është një sistem i rëndësishëm antigjenik,
pajtueshmëria në të cilin duhet të merret parasysh jo vetëm në transfuzionet e gjakut
por edhe në transplantet e organeve [101].
Antitrupat natyrale anti-A ose anti-B paraqesin një barrierë biologjike gjatë
transplanteve të organeve duke nxitur aktivizimin e komplementit dhe si pasojë
përgjigjen imune të pacientit [99, 100]. Nxitja e veprimit të izoaglutininave ndaj
antigjeneve të grupit të gjakut të ndryshëm ndaj atij të dhuruesit mund të shkaktojë
flakje hiperakute të organeve, sidomos të veshkave apo të zemrës të transplantuar, për
shkak të enëve të shumta të gjakut që përshkojnë këto organe [100].
Megjithatë, përdorimi në vitet e fundit të terapive imunosupresore për parandalimin e
flakjes së organit të transplantuar, e ka minimizuar barrierën e papajtueshmërisë së
grupeve të gjakut ABO [102, 103].
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Figura 1.7. Antitrupat qarkullues të sistemit ABO

1.4.1.2. Pajtueshmëria në sistemin HLA
Në transplantet e indeve të buta, imuniteti adaptiv është përgjigja imune kryesore e
ushtruar ndaj organit të transplantuar pasi molekulat shenjë janë molekulat HLA të
shprehura në qelizat e dhuruesit të njohura nga sistemi imun i marrësit [104].
Aktivizimi i qelizave T të marrësit sjell prodhimin e citokinave dhe kemokinave, të
cilat mund të aktivizojnë komponentët e imunitetit të lindur si makrofagët, qelizat
NK dhe komponentët e komplementit [105] duke shkaktuar përgjigjen imune ndaj
qelizave të dhuruesit.
Ky mekanizëm mbrojtës i organizmit është mjaft efikas në luftën ndaj
mikroorganizmave patogjene por në këtë mënyrë bëhet barriera kryesore në realizimin
e transplanteve pasi qelizat T dhe B të marrësit janë të afta të njohin molekulat
alogjenike HLA (antigjenet) të dhuruesit dhe nxisin përgjigjen qelizore dhe/ose
humorale ndaj antigjeneve HLA të papajtueshëm me HLA-në e marrësit.
Realizimi me sukses i transplanteve, kërkon parandalimin e këtij reaksioni natyral me
natyrë imunologjike ndaj çdo transplanti, sic është flakja e transplantit [95].
Parandalimi i këtij reaksioni imunologjik kërkon në radhë të parë përcaktimin e
pajtueshmërisë indore midis dhuruesit të transplantit dhe marrësit të tij e cila
realizohet nëpërmjet përcaktimit (tipizimit) të kompleksit gjenik HLA të dhuruesit
dhe marrësit.
Pajtueshmëria në nivel alelik e antigjeneve HLA midis marrësit dhe dhuruesit ka efekt
pozitiv në jetëgjatësinë e organit të transplantuar [104]. Rezultatet më të mira në
ecurinë e tranplantit merren kur marrësi dhe dhuruesi janë HLA identikë.
Në imunologjinë e transplantit, studimet kanë treguar që ndikimin kryesor në
jetëgjatësinë e organit të transplantuar e ka pajtueshmëria në gjenet HLA-B dhe DR
[106]. Papajtueshmëria në alelet HLA-DRB1 ushtron një ndikim më të rëndësishëm
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në jetëgjatësinë e veshkës së transplantuar duke rritur rrezikun për një flakje të shpejtë
të saj brenda 6 muajsh [106]. Efektet negative të papajtueshmërisë në alelet HLA-B
vihen re gjatë 2 viteve të para pas tranplantit. Më pak ndikim negativ ka
papajtueshmëria në alelet HLA-A, duke rrezikuar flakjen pas disa vitesh pas kryejes
së transplantit [107]. Disa studime raportojnë për efekt negativ sinjifikativ të
papajtueshmërisë në alelet HLA-C vetëm në rastet kur këto shoqërohen me
papajtueshmëri në alelet HLA-B [108]. Ndikimi i papajtueshmërisë në alelet HLADQ ende nuk është konfirmuar [109]. Papajtueshmëria në HLA-DP mund të ndikojë
në jetëgjatësinë e organit të transplantuar vetëm në ritransplantet [110].
1.4.1.3. Antitrupat anti-HLA
Faktori kryesor që ndikon në suksesin e realizimit të transplantit të organeve është
formimi i antitrupave në rastet e papajtueshmërisë në alelet HLA midis marrësit dhe
dhuruesit. Dy nga shkaqet kryesore që sjellin formimin e antitrupave HLA para
transplantit janë shtatzanitë dhe transfuzionet e gjakut [111].
Pas transplantit, antitrupat qarkullues HLA specifikë ndaj antigjeneve HLA të
dhuruesit, DSA, lidhen menjëherë me molekulat shenjë të qelizave endoteliale të
organit të dhuruar [112]. Lidhja antigjen-antitrup shkakton aktivizimin e sistemit të
komplementit siç janë makrofagët dhe neutrofilet duke shkaktuar dëmtimin e qelizave
endoteliale dhe shkatërrimin e funksionit të organit të dhuruar. Komplikacionet
patologjike si rrjedhojë e veprimit të këtyre antitrupave anti-HLA ekzistuese sjellin
flakje hiperakute (brenda 48 oreve) të organit të transplantuar [100]. Për këtë arsye
kërkimi për praninë ose jo të antitrupave specifike ndaj antigjeneve HLA të dhuruesit
para transplantit është një hap shumë i rëndësishëm për të shmangur pasojat e
përgjigjes imunitare tek pacientët si dhe për të përjashtuar dhuruesit me
papajtueshmëri në gjenet HLA [113].
Megjithatë antitrupat anti-HLA mund të shfaqen edhe pas transplantit duke shkaktuar
flakjen akute (në një hapësire kohore disa ditë ose javë pas transplantit) dhe kronike
(brenda disa muajsh ose vitesh) të organit [114]. Me rritjen e numrit të aleleve HLA të
papajtueshme me atë të dhuruesit, rritet mundësia për formimin e DSA [115].
Veçanërisht për fëmijët të cilët kanë nevojë për ritransplant, ky mbetet problem
potencial, sepse prania e shumë antitrupave anti-HLA, i privon këta pacientë nga
realizimi i një transplanti të dytë për shkak të pozitivitetit të provës së kryqëzuar
(crossmatch pozitiv) [116].
Një program algoritmi i krijuar nga Rene Duquesnoy, i quajtur ―HLAMatchmaker‖,
mund të përcaktojë imunogjenecitetin e papajtueshmërisë së një aleli HLA duke
krahasuar epitopet e antigjeneve HLA të dhuruesit me ato të marrësit [117]. Ky
program përzgjedh ato alele, papajtueshmëria e të cilave shfaq imunogjenecitet të ulët
duke bërë të mundur realizimin e ritransplanteve veçanërisht për fëmijët. Pacientët e
hiperimunizuar, që kanë formuar shumë antitrupa HLA ndaj shumë antigjeneve HLA,
janë shumë të vështirë për t‘u transplantuar dhe testet e provës së kryqëzuar dalin
shpesh pozitive. Kohët e fundit janë zhvilluar disa strategji që së bashku me
programin algoritmik ―HLAMatchmaker‖, lehtësojnë realizimin e transplantit për këtë
grup pacientësh [118] duke seleksionuar ata dhurues ndaj të cilëve këta pacientë nuk
formojnë antitrupa HLA [119].
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Figura 1.8. Antitrupat anti-HLA dhe përgjigjja imune

1.4.2. Roli i Sistemit HLA në transplantin e qelizave bazë hematopoietike
Transplanti alogjenik i qelizave bazë hematopoietike është terapia finale për një
numër të madh të pacientëve me patologji malinje. Shumë sëmundje hematologjike,
akute apo kronike si leukozat dhe limfomat që deri dje konsideroheshin sëmundje
fatale për jetën, sot kanë një mundësi të konsiderueshme trajtimi dhe shërimi, falë
mundësive që paraqet transplanti i qelizave bazë hematopoietike (TQBH). Po kështu,
TQBH jep mundësi të konsiderueshme trajtimi dhe për mjaft sëmundje me natyrë
gjenetike [120-122].
Një transplant i suksesshëm varet nga shumë faktorë jo gjenetikë (sëmundja, stadi i
sëmundjes, mosha, gjinia, trajtimi me medikamente etj.), por sistemi HLA luan rol
kryesor në ecurinë e transplantit [123-125]. Zbatimi i metodave më bashkëkohore të
biologjisë molekulare, lejon përcaktimin me rezolucion të lartë të antigjeneve HLA
duke kontribuar në rritjen e suksesit të TQBH.
Pajtueshmëria e plotë e antigjeneve HLA për të gjashtë lokuset HLA-A,-B,-C,DRB1,-DQB1,-DPB1, midis dhuruesit dhe marrësit ka rëndësi mjaft të madhe në
suksesin e transplantit të QBH-së [126]. Kështu që dhuruesi më i përshtatshëm është
vëllai/motra e marrësit që kanë gjenotip të njëjtë me marrësin [39]. Probabiliteti që një
individ të ketë dhurues familjarë (vëlla/motër) me gjenotip HLA identikë është 25%
dhe kjo shifër rritet me rritjen e numrit të vëllezërve dhe motrave të të sëmurit. Kështu
probabiliteti është 43,7% për 2 vëllezër dhe/ose motra, 57,8% për 3 vëllezër dhe/ose
motra, dhe 68,4% me 4 vëllezër dhe/ose motra [39].
Duke u bazuar në faktin që rreth 75% e pacientëve nuk kanë një dhurues familjar me
pajtueshmëri të plotë në alelet HLA, dhuruesit potencialë jo me lidhje gjaku, me
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pajtueshmëri të plotë të aleleve HLA, janë alternativa e vetme për rritjen e numrit të
pacientëve që mund të përfitojnë nga transplanti allogjenik i QBH-së [127].
Zhvillimet e fundit në fushën e imunogjenetikës, rritja e numrit të dhuruesve
vullnetarë në regjistrat kombëtarë dhe zgjerimi i bankave të ruajtjes së kordonit
umbilikal në mbarë botën krijon mundësinë që shumë pacientë që nuk kanë mundësi
të kenë dhurues familjarë HLA identikë, të kenë një shans për të shpëtuar jetën
nëpërmjet transplantit me dhurues jashtë rrethit familjar [128, 129].
Kështu që, një numër i madh pacientësh kryesisht të Europës perëndimore, mund të
gjejnë dhurues HLA identikë nga regjistri botëror i dhuruesve vullnetarë (BMDW:
Bone Marrow Donor Worldwide) [130]. Këta dhurues janë tipizuar për alelet e pesë
lokuseve HLA-A/B/C/DRB1/DQB1, dhe përzgjidhen në bazë të shkallës së
pajtueshmërisë për këto alele me pacientët. Pajtueshmëria e plotë për këto pesë lokuse
është në rastet kur dhuruesi dhe marrësi janë të pajtueshëm për të 10 alelet pra ‗10/10
match (M)‘, në rastet kur ndryshojnë me një alel (ndryshim edhe në një aminoacid të
vetëm) pajtueshmëria është ‗9/10 M‘ [131, 132]. Papajtueshmëria në 2 alele
quhet‘8/10 M‘ etj [133, 134].
Disa studime kanë treguar që frekuencat e aleleve dhe haplotipeve HLA të pacientëve
kanë ndikim të fortë në mundësinë për gjetjen e dhuruesve të përshtatshëm [135-140].
Megjithë faktin që më shumë se 21 milion dhurues vullnetarë janë regjistruar në
BMDW, për 5% të pacientëve nuk ka dhurues potencialë të mundshëm, për shkak të
frekuencës së ulët të gjenotipit ose të papajtueshmërisë në disa alele. Gjetja e
dhuruesve për këta pacientë bëhet më e mundur në regjistrat kombëtarë, pasi disa
haplotipe të veçantë HLA me frekuencë të ulët, ndeshen vetëm në zona të kufizuara
gjeografike [126].
1.5. Roli i Sistemit HLA në studimin e sëmundjeve autoimune
Gjithashtu, për shkak të polimorfizmit gjenetik të sistemit HLA, me variabilitetin e tij
të njohur në popullata të ndryshme, është me interes studimi i lidhjes (asocimit) të
sëmundjeve autoimune dhe pranisë së autoantitrupave specifikë të tyre me
polimorfizmin alelik HLA në këto popullata [141].
Sëmundjet autoimune (AIDs) si Tipi1 i diabetit (T1D), skleroza multiple (MS), artriti
reumatoid (RA), sëmundja Grave (GD), lupusi sistemik eritematos (SLE) dhe
spondiliti ankilozant (AS) janë sëmundje të cilat shkaktohen nga shfaqja e
autoantitrupave ndaj antigjeneve të ―vetes‖ [141, 142]. Këto sëmundje prekin më
shumë se 4% të popullsisë europiane perëndimore [141]. Në shumë raste vihet re
infiltrimi i limfociteve në organet ‗shenjë‘ dhe shkatërrimi autoimun i tyre. Prezantimi
antigjenik dhe aktivizimi i limfociteve T është çelësi që shkakton përgjigjen
autoimune [142]. Disa nga këto sëmundje janë organ-specifike siç janë Tipi 1 i
diabetit ose sistemike si lupusi sistemik eritematoz (SLE) [142].
Këto sëmundje shpesh janë kronike dhe kanë ecuri jo të mirë klinike.
Pamjaftueshmëria e medikamenteve për trajtimin e tyre si edhe mekanizmat veprues
të panjohur që shkaktojnë shfaqjen e këtyre sëmundjeve, kanë nxitur shumë studiues
të investigojnë në nivel gjenetik dhe të studiojnë shoqërimet e mundshme të gjeneve
HLA me disa nga këto sëmundje [141, 142].
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Tabela1.3. Përmbledhje e shoqërimeve (asocimeve) kryesore të aleleve dhe haplotipeve HLA
me disa prej sëmundjeve autoimune.
Efektet e aleleve të klasës së II të
HLA-së

Sëmundjet
autoimune

Efektet e aleleve të klasës së I të
HLA-së

Spondiliti
ankilozant

Predispozues
B*2701
B*2704
B*2705

Protektorë
B*2706
B*2709

Predispozues
¤

Protektorë
¤

DR3
DRB1*08

DR7

Sëmundja
Graves

C*07
B*08

DR4
DR3
Shared epitope =
DRB1*0101
DRB1*0102
DRB1*0401
DRB1*0404
DRB1*0405
DRB1*0408
DRB1*1001
DRB1*1402

DR7

Tiroiditi
Hashimoto

¤

C*16
C*03
B*44
¤

¤

¤

DQ2
DQ8

¤

Sëmundja
celiake

¤

¤

DR14

Skleroza
multiple

C*05
C*15

C*01

DR15

DR3
DR4
DQB1
β57

DR15
DR14

Tipi 1 i diabetit

B*39
B*18
A*24

A*01
A*11
A*31

DRB1*0103
DRB1*07
DRB1*1201
DRB1*1301
DRB1*1501

Artriti
reumatoid

pozicioni

DR3
¤
Lupusi sistemik ¤
DR8
eritematoz
DR15
Këtu janë paraqitur asocimet e aleleve dhe haplotipeve me sëmundjet autoimune.
¤- Studime të tjera duhen për të vërtetuar këto asocime.

¤

DR3 (emërtimi serologjik ) që përfshin haplotipin: DRB1*03-DQB1*02-DQA1*0501,
DR4 (emërtimi serologjik ) që përfshin haplotipin: DRB1*04-DQB1*0302-DQA1*0301,
DR7 (emërtimi serologjik ) që përfshin haplotipin: DRB1*07-DQB1*02-DQA1*02,
DR14 (emërtimi serologjik ) që përfshin haplotipin: DRB1*14-DQB1*06-DQA1*0102,
DR15 (emërtimi serologjik ) që përfshin haplotipin: DRB1*15-DQB1*06-DQA1*01,
DQ8 (emërtimi serologjik ) = DQB1*0302 (alel specifik)
DQ2 (emërtimi serologjik ) = DQB1*0201(alel specifik)
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1.5.1. Roli i sistemit HLA në Artritin reumatoid
Artriti reumatoid (AR) është një sëmundje autoimmune, e cila nga studimet e shumta
rezulton të ketë një prevalencë prej 0.5-1% që ndryshon në varësi të llojit të
popullatës apo kushteve gjeografike specifike. Dy janë shkaqet kryesore të këtij
variabiliteti: ndikimi i faktorëve të jashtëm të lidhur me zonën gjeografike në të cilën
jeton popullata (ndikimi i mjedisit) si dhe polimorfizmi i gjeneve HLA tek këto
popullata (ndikimi gjenetik) [143].
Lidhja midis gjeneve HLA dhe sëmundjes së AR-së është zbuluar për herë të parë në
1977 [143]. Fillimisht gjeni përgjegjës për këtë sëmundje u specifikua si HLA-Dw4
pas studimeve të kryera me metoda serologjike duke përdorur antitrupa monoklonale
ndaj molekulave HLA [143]. Studimet e fundit me anë të biologjisë molekulare në
popullata të ndryshme kanë treguar praninë e molekulave specifike HLA-DRB1 në të
gjithë pacientët me AR, kryesisht të DRB1*04 [144]. Gjithashtu vihen re asocime të
AR-së edhe me DQB1 për shkak të lidhjes së këtyre aleleve me DRB1 [145, 146].
Lidhje të tilla, të disa prej aleleve DRB1 (DRB1*01:01, DRB1*01:02, DRB1*04:01,
DRB1*04:04, DRB1*04:05, DRB1*04:08, DRB1*10:01 dhe DRB1*14:02) [147,
148], ndodhin për shkak të sekuencave të njëjta në pozicionin β70 deri të β74 që kanë
këto alele në domenin që lidh peptidin. Këto quhen ―share epitope‖ (alele që ndajnë të
njëjtin epitop) [147]. Ndryshimet në aminoacide brenda këtyre epitopeve janë tregues
të ndryshimit midis aleleve predispozues të sëmundjes nga ato alele protektive
DRB1*01:03, DRB1*07, DRB1*12:01, DRB1*13:01 dhe DRB1*15:01 [142, 145,
149].
Gjenet e klasës së dytë HLA-DRB1 dhe DQB1 janë shkaktarët e të paktën 1/3 e
predispozitës gjenetike tek individët me AR, dhe ky shoqërim është një objekt shumë
i rëndësishëm studimi për patogjenezën dhe veçanërisht për prodhimin e
autoantitrupave [150].
1.6. Strategjitë e përcaktimit të sistemit HLA dhe implikimi i tyre
Antigjenet HLA janë vrojtuar për herë të parë nga hematologët rreth viteve 1930, të
cilët studiuan proçesin e leukoaglutinimit nga antitrupat në pacientët me leukopeni.
Në fundin e viteve 1950, studiuesit si Jean Dausset, Rose Payne dhe Jon van Rood
vrojtuan leukoaglutininat në serumin e pacientëve që ishin ekspozuar ndaj
aloantigjeneve nga transfuzionet apo shtatzania [151-153].
Grupe të ndryshëm studiuesish, i kanë përdorur këto antitrupa si reagentë për të
identifikuar fenotipe specifike tek individë të ndryshëm.
Me zbulimin e këtyre antigjeneve, studiues të ndryshëm kanë bashkëpunuar për të
zhvilluar dhe standartizuar metodat për tipizimin e tyre. Në 1964 u realizua Seminari i
parë Ndërkombëtar në Durham, Karolina e Veriut, USA. Antigjenet e pajtueshmërisë
indore u klasifikuan duke u bazuar në strukturën dhe ngjashmëritë funksionale në
klasën e parë dhe të dytë HLA [42, 94]. Tipizimi HLA u quajt fillimisht tipizimi indor
për shkak të rolit primar të tyre në përcaktimin e shkallës së pajtueshmërisë së një
organi të dhuruar duke e konsideruar tipizimin HLA si një nga faktorët më të
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rëndësishëm që përcaktojnë rrezikun e njohjes së aloantigjeneve në bazë të numrit të
antigjeneve HLA të papajtueshëm midis dhuruesit dhe marrësit [154].
Aktualisht, si metodat serologjike ashtu edhe metodat e biologjisë molekulare
përdoren gjerësisht në rutinën e përditshme në shumicën e laboratorëve.
Dy janë metodat e përcaktimit të aleleve HLA: Tipizimi me anë të metodës
serologjike dhe metodat e biologjisë molekulare.
1.6.1. Metoda serologjike
Metoda e parë e përdorur për të përcaktuar polimorfizmin HLA është metoda
serologjike [155]. Metoda e mikrolimfocitotoksicitetit e varur nga komplementi
(CDC: Complement dependent cytotoxicity), u krijua nga Terasaki dhe McClelland
në 1965 [155]. Metoda CDC bazohet në veprimin e antitrupave monoklonale me
limfocitet e pacientit në prani të komplementit. Pllakat Terasaki pregatiten me shumë
gropëza që përmbajnë serum me një numër të madh antitrupash monoklonale të afta të
njohin aloantigjenet HLA. Limfocitet e individit që tipizohet, që shprehin në
sipërfaqen e tyre antigjenet HLA, përzihen me këto serume në secilën gropëz të
mikropllakave dhe inkubohen në prani të komplementit. Lidhja antitrup-antigjen
specifik aktivizon komplementin në këto gropëza, duke shkaktuar lizimin e qelizave
[156]. Lizim të qelizave do të ketë çdo gropëz në të cilën antigjenet e sipërfaqes së
qelizës lidhin antitrupat monoklonale të serumit, të cilat mund të identifikohen me anë
të mikroskopit të invertuar me fluoreshencë. Fenotipi HLA përcaktohet duke
krahasuar dhe eliminuar specificitetet serologjike të gropëzave pozitive.
Metoda serologjike e tipizimit të HLA-së është një metodë e cila jep rezultate në kohë
të shkurtër, e rëndësishme kjo veçanërisht për tipizimin e dhuruesve kadaverikë.
Gjithashtu, me anë të kësaj metode mund të veçohen alelet ―null‖ të HLA-së të cilat
kanë pak rëndësi në përgjigjen imune. Këto alele ―null‖ mund të gjurmohen vetëm me
anë të metodave të biologjisë molekulare siç është sekuencimi i ADN-së. Por
disavantazhi i kësaj metode është mungesa e serumeve me cilësi të lartë që mund të
përmbajnë të gjithë antitrupat specifikë ndaj një numri gjithnjë e në rritje të aleleve
HLA [157, 158]. Kohët e fundit është rritur interesi klinik për ndikimin e antigjeneve
HLA-C, DQ dhe DP por metoda serologjike është e limituar për këto lokuse.
Gjithashtu ndryshimet e vogla në nivel alelik të një apo disa aminoacideve të
molekulave HLA nuk kapen lehtësisht nga metoda serologjike dhe mund të kenë
rëndësi të madhe në përgjigjen imunologjike [159, 117].
1.6.2. Metodat e biologjisë molekulare
Metodat e biologjisë molekulare që përdoren gjerësisht në laboratorët e tipizimit indor
janë: metoda që bazohet në reaksionin zinxhir të sintezës dhe shumëfishimit të
sekuencave specifike të ADN-së me anë të polimerazës PCR-SSP (sequence specific
primer polymerase chain reaction), metoda PCR-SSOP (sequence specific
oligonucleotide probes) si dhe metoda direkte e sekuencimit të ADN-së, PCR-SBT
(sekuence-based typing).
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Në PCR-SSP, ADN-ja e izoluar nga një individ që do të tipizohet, amplifikohet në
prani të sekuencave specifike që shërbejnë si primer të cilët janë komplementarë me
alele specifike të gjeneve HLA. Amplifikimi i një segmenti të ADN-së ndodh kur
primer-i është komplementar me një sekuencë specifike të molekulës HLA. Produkti i
PCR-së lexohet në xhel agarozë të elektroforezës për përcaktimin e pranisë apo
mungesës së alelit specifik të HLA-së.
Tipizimi me anë të PCR-SSO, bazohet në përdorimin e sekuencave specifike të
oligonukleotideve, karakteristika e të cilave është hibridizimi në kushte të caktuara të
një produkti të amplifikuar të PCR-së, komplementare me një sekuencë unike të
aleleve HLA. Këto oligonukleotide që veprojnë si sonda, tregojnë praninë apo
mungesën në kampionin e studiuar të një aleli specifik ose grupi alelesh.
Metoda e sekuencimit të ADN-së përcakton renditjen e saktë të nukleotideve
drejtpërdrejtë në një lokus specifik të HLA-së duke e krahasuar me sekuencat e
aleleve HLA të publikuara [160].
Metodat e biologjisë molekulare karakterizohen nga një ndjeshmëri më e lartë
krahasuar me metodën serologjike duke identifikuar diferencat në nivel alelik në
antigjenet HLA ndërmjet dhuruesit dhe marrësit. Në këtë mënyrë, parashikohet dhe
minimizohet rreziku i përgjigjes imune lidhur me ndryshimet në aminoacide, epitope
dhe papajtueshmërisë midis antigjeneve dhurues-marrës [117, 161]. Ndryshe nga
metoda e serologjisë, rezultatet e tipizimit me anë të këtyre metodave jepen me
rezolucion të ulët, të mesëm dhe rezolucion të lartë.
1.7. Testet e pajtueshmërisë së kryqëzuar dhe rëndësia e tyre
Testet e pajtueshmërisë indore si: tipizimi i aleleve HLA, metoda standarte
serologjike e provës së kryqëzuar (Crossmatch: XM) [162], kërkimi i antitrupave
anti-HLA për klasën e parë dhe të dytë të izotipeve IgG janë egzaminime kryesore që
duhet ti nënshtrohet pacienti para realizimit të një transplanti organesh [163-165].
Provat e crossmatch, të cilat realizohen me anë të metodës standarte CDC-XM, me
citometri me fluks (Flow cytometer) apo kërkim të antitrupave të klasës së I dhe
klasës së II HLA me metodën Luminex, evidentojnë praninë ose jo të antitrupave
specifike anti-HLA ndaj antigjeneve të dhuruesit. Rezultatet e këtyre provave janë të
rëndësishme për transplantin primar, e veçanërisht për ritransplantet [163-165].
Prova CDC është përshkruar nga Patel dhe Terasaki [162] në 1969, të cilët
demostruan për herë të parë se tek pacientët e transplantuar që kishin antitrupa antiHLA të dhuruesit, ndodhte flakja hiperakute e veshkës. Kjo është një metodë
mikrolimfocitotoksiciteti në të cilin limfocitet T dhe B të një dhuruesi inkubohen me
serumin e pacientit në prani të komplementit. Nëse antitrupat specifikë ndaj dhuruesit
janë të pranishëm në serumin e pacientit, ata lidhen me antigjenet përkatës në qelizat e
dhuruesit. Kjo do të sjellë aktivizim të komplementit e gjithashtu do të ketë lizë të
limfociteve (shkatërrim dhe vdekje të qelizave) [162].
Ka ndryshime sinjifikative në shprehjen e molekulave HLA midis qelizave T dhe B,
të cilat influencojnë në interpretimin e një CDC-XM. Qelizat T shprehin në
sipërfaqen e tyre antigjene të klasës së parë të HLA-së, ndërsa limfocitet B shprehin
kryesisht antigjene të klasës së dytë të HLA-së por edhe antigjene të klasës së parë të
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HLA-së [4]. Kështu që një XM pozitiv në qelizat T, ndodh për shkak të pranisë së
antitrupave të klasës së parë HLA, ndërsa një XM pozitiv në qelizat B, ndodh për
shkak të pranisë së antitrupave të klasës së dytë/dhe të parë të HLA-së.
Një rezultat pozitiv i testit Cross-match me CDC, për qelizat T dhe B të dhuruesit,
është kundër indikacion për transplantin e veshkës. Por niveli i rrezikut për flakje
është variabël nëse ky test rezulton pozitiv vetëm për qelizat B [95]. Kjo ndodh pasi
pozitiviteti në qelizat B mund të jetë edhe për shkak të pranise së autoantitrupave, ose
antitrupave jo anti-HLA të tipit IgG, ose nga prania e antitrupave anti-HLA të tipit
IgM, roli i të cilëve është akoma i paqartë në ecurinë e tranplantit të veshkës [166,
167]. Ndjeshmëria e kësaj metode, është e kufizuar, për faktin që pozitiviteti shfaqet
vetëm nga antitrupat komplement-fiksuese.
Me zhvillimin e metodave të reja si provat e cross-match me citometri me fluks, dhe
kërkimi i antitrupave anti-HLA specifikë me anë të teknologjisë Luminex, u bë e
mundur rritja e ndjeshmërisë dhe e specificitetit të provës së kryqëzuar [167].
Crossmatch-i me anë të citometrisë me fluks bazohet në inkubimin e limfociteve të
dhuruesit me serumin e pacientit, në prani të një antitrupi sekondar me fluoreshencë të
tipit IgG (antihuman IgG F(ab)/FITC). Ky antitrup do të lidhet me të gjithë antirupat
IgG në serumin e pacientit. Nëse antitrupat anti-HLA janë të pranishëm në serum, ato
lidhen me limfocitet e dhuruesit që identifikohen nga citometri me fluks.
Prova e Crossmatch-it me anë të citometrisë me fluks është provë më e ndjeshme se
CDC, pasi vë në dukje edhe praninë e antitrupave të cilat nuk e fiksojnë
komplementin, por më pak specifike pasi nuk diferencon antitrupat anti-HLA të tipit
IgG nga antitrupat jo anti-HLA [167].

b).Crossmatch me Citometër me
fluks

a).Crossmatch me CDC

Figura 1.9. Paraqitje skematike e testeve të provës së kryqëzuar me CDC dhe me citometër
me fluks. a). Limfocitet e dhuruesit inkubohen me serumin e pacientit në prani të
komplementit. Nëse antitrupat specifikë ndaj dhuruesit janë të pranishëm në serumin e
pacientit, ata lidhen me antigjenet përkatës në qelizat e dhuruesit. Kjo do të sjellë aktivizim të
komplementit, kompleksit membranë-sulmues (MAC: membrane attack complex) e gjithashtu
do të ketë lizë të limfociteve. b). Limfocitet e dhuruesit inkubohen me serumin e pacientit në
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prani të një antitrupi sekondar me fluoreshencë të tipit IgG, i cili lidh të gjithë antirupat IgG
në serum. Intesiteti i fluoreshencës është ekuivalent me numrin e antirupave IgG të lidhur në
qelizë (anti-HLA ose jo) dhe matet me anë të aparatit të citometrisë me fluks.

Përdorimi i tekonologjisë së fazës së ngurtë (me anë të mikrosferave imunomagnetike
me fluoreshencë) të platformës Luminex (solid phase bead based method) rrit
ndjeshëm specificitetin e kësaj prove pasi përcakton praninë ose mungesën
(përcaktimi cilësor) e DSA-ve ndaj molekulave të klasës së I dhe të klasës së II të
HLA-së të klasës IgG. Gjithashtu me anë të kësaj teknologjie është i mundur edhe
përcaktimi sasior i antitrupave specifike ndaj një antigjeni (të vetëm) specifik të HLAsë (single antigen method) [167].
Megjithë përparësitë e kësaj metode, teknologjia Luminex ka kufizimet e saj për
shkak se nuk identifikon antitrupat jo anti-HLA si edhe antitrupat që fiksojnë
komplementin. Prania e antitrupave jo anti-HLA mund të ketë rëndësi klinike në
ecurinë e një transplanti (rezultate negative me metodën Luminex) prandaj është e
domosdoshme kryerja e kësaj prove paralelisht edhe me metodën CDC [154].
Por testet e pajtueshmërisë indore nuk janë të rëndësishme vetëm për periudhën e pretransplantit por edhe pas transplantit të organeve. Zhvillimi i antitrupave anti-HLA
ndaj qelizave të dhuruesit mund të sjellë komplikacione imunologjike për pacientin.
Është e domosdoshme kryerja e këtyre testeve në vazhdimësi për të ndjekur ecurinë e
organit të transplantuar dhe për të mënjanuar rrezikun e flakjes akute apo kronike të
organit të dhuruar [154].

1.8. Ndikimi i studimit
Gjenotipizimi i sistemit HLA në popullatën shqiptare ka një ndikim të shumëfishtë
teorik, shkencor të mirëfilltë, teknologjik, praktik dhe përmirësues në drejtim të
shëndetit dhe rritjes së jetëgjatësisë nëpërmjet transplantit në shumë sëmundje fatale
për jetën. Aspektet kryesore përsa i përket ndikimit të këtij studimi janë si vijon:
1.8.1. Ndikimi në gjenetikën e popullatave
Duke patur parasysh diversitetin e molekulave HLA, njohuritë për polimorfizmin e
HLA-së në popullata të ndryshme ose midis grupeve etnike, janë me rëndësi të veçantë.
Polimorfizmi i gjeneve HLA përdoret gjeresisht në studimet antropologjike, dhe
veçanërisht të dhënat e diversitetit në gjenetikën e HLA-së janë shumë të
domosdoshme në aplikimet në fushën e mjekesisë. Në këtë kontekst, njohuritë për
frekuencat e aleleve dhe haplotipeve HLA në popullata të ndryshme janë të një
rëndësie të veçantë sidomos në realizimin e transplantit të QBH-së nga dhurues
vullnetarë pa lidhje gjaku, në mënyrë që të krijojnë strategji të ndryshme për rekrutimin
dhe rritjen e numrit të këtyre dhuruesve vullnetarë në regjistrat kombëtarë dhe
ndërkombëtarë.
Për shkak të faktorëve gjeografikë, historikë, gjuhësorë, kulturorë, është me shumë
interes studimi i lidhjeve gjenetike midis popujve që jetojnë në Gadishullin Ballkanik.
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Prandaj edhe një nga objektivat e këtij studimi është analizimi i ngjashmërive midis
frekuencave të aleleve dhe haplotipeve HLA midis dy grupeve të individëve shqiptarë
të Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe krahasimi me popullatat e tjera kryesisht të Ballkanit
dhe Europës me qëllim përcaktimin e lidhjeve gjenetike të bazuar në gjenet HLA.

1.8.2. Ndikimi i këtij studimi në transplantet e organeve në përgjithësi dhe ato të
veshkave në veçanti
Rezultatet e këtij studimi do të kenë një rëndësi të veçantë për të mbështetur ngritjen e
një programi të veçantë kombëtar për të realizuar dhe fuqizuar kryerjen e transplanteve
të organeve në përgjithësi dhe veçanërisht të veshkave në vendin tonë. Kjo do të ketë
një ndikim të rëndësishëm në përmirësimin si dhe shpëtimin e jetës së pacientëve që
kanë nevojë për këtë proçedurë jetë-shpëtuese.
1.8.3. Ndikimi i këtij studimi në transplantin e qelizave bazë hematopoietike
Transplanti alogjenik i qelizave bazë hematopoietike është terapia finale për një numër
të madh të pacientëve me patologji malinje. Pajtueshmëria e antigeneve HLA për të
pesë lokuset HLA-A,-B,-C,-DRB1,-DQB1, ka rëndësi mjaft të madhe në suksesin e
transplantit të QBH. Por vetëm 25-30% të pacientëve që kanë nevojë për transplant
kanë dhurues HLA identikë. Mundësia e vetme mbetet kërkimi i dhuruesve potencialë
në regjistra kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
Realizimi i një regjistri kombëtar të dhuruesve të qelizave bazë hematopietike është një
detyrë e rëndësishme që kalon pa dyshim nëpërmjet gjenotipizimit HLA të popullatës
shqiptare dhe realizimi i tij është mjaft i rëndësishëm për kryerjen e transplantit të
QBH-së.
1.8.4. Ndikimi i këtij studimi në përcaktimin e lidhjeve imunogjenetike midis
sëmundjeve autoimune dhe sistemit HLA
Përcaktimi i saktë i frekuencave të aleleve HLA në popullatën shqiptare bën të mundur
të studiohet me saktësi si dhe në kushtet konkrete të vendit dhe popullatës tonë lidhja
gjenetike që ekziston midis sëmundjeve të ndryshme dhe aleleve dhe haplotipeve HLA
të veçanta. Kjo bashkëlidhje, në masa të ndryshme, ekziston në më tepër se 100
sëmundje dhe përcaktimi i saktë i saj ndihmon në diagnostikimin e mjaft patologjive,
kryesisht me natyrë autoimune dhe që janë të lidhura me sistemin HLA dhe po ashtu
dhe në parandalimin e tyre në ata individë që kanë këto faktorë gjenetikë.
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KAPITULLI II: MATERIALET DHE METODAT
2.1. Karakteristikat e individëve të përfshirë në studim
Në këtë studim (2010-2014) janë përfshirë 1160 individë të shëndoshë dhe 344
pacientë.
Grupi i individëve të shëndoshë është i përbërë nga:
 510 dhurues vullnetarë gjaku nga Qendra e dhurimit të gjakut në QSUT dhe
studentë të Fakultetit të Mjekësisë edhe Stomatologjise, të cilët përfaqësojnë
popullatën normale shqiptare në Shqipëri.
 215 dhurues vullnetarë gjaku nga Qendra e dhurimit të gjakut në Prishtinë, të
cilët përfaqësojnë popullatën normale shqiptare në Prishtinë.
 233 dhurues të qelizave bazë hematopoietike,
 202 dhurues organesh (veshkë).
Përzgjedhja e individëve të shëndoshë përsa i përket tipizimit HLA u bë duke hartuar
formularë të veçantë për çdo individ të studiuar, ku merren parasysh kriteret e
mëposhtme:
1. Të mos rezultojnë me ndonjë sëmundje specifike.
2. Të jenë të etnisë shqiptare, pra të deklarojnë se janë të kësaj etnie prej të
paktën 3 brezash.
3. Të mos kenë lidhje gjaku me njeri-tjetrin.
4. Të deklarojnë origjinën nga një krahinë e caktuar gjeografike.
Në grupin e pacientëve u përfshinë:
 174 pacientë që u tipizuan për transplant veshke,
 70 u tipizuan për nevojë transplanti qelizash bazë hematopoietike,
 100 pacientë, të diagnostikuar me artrit reumatoid, u studiuan për lidhjen e
kësaj sëmundje autoimune me gjenet e klasës së dytë të HLA-së.
Pacientët u morën nga Shërbimi i Nefrologjisë, i Hematologjisë dhe i Reumatologjisë
së QSUT ―Nënë Tereza‖. Të gjithë individët e këtij studimi janë futur në një data-base
kompjuterike me të gjithë parametrat e analizuara.
2.1.1 Marrja e kampioneve
Kampionet e gjakut të të gjithë individëve të këtij studimi janë marrë me tuba që
përmbajnë antikoagulantë si ACD (acid citrik dekstroze) dhe K3 EDTA. Për testimin e
serumit të pacientëve për kerkim të antitrupave, janë marrë 3 ml gjak venoz me tuba
pa antikoagulant. Kampionet e gjakut dhe serumet u ruajtën në temperaturën -20°C
deri në momentin e testimit të tyre.
Të gjithë individët u tipizuan për lokuset e klasës së parë HLA-A*, B* dhe C* si dhe
për ato të klasës së dytë HLA-DRB1* dhe HLA-DQB1*. Serumet e pacientëve për
25

Shyti E. Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i këtij sistemi
në realizimin e alotransplanteve

transplant të veshkës iu nënshtruan testeve të pajtueshmërisë së kryqëzuar për praninë
e antitrupave anti-HLA.
2.2. Metodat e biologjisë molekulare
Për tipizimin me rezolucion të ulët të gjeneve të klasës së parë dhe të dytë të HLA-së
janë përdorur metodat e biologjisë molekulare: PCR-SSP me reagentët e Micro SSP
™ DNA Typing Trays, (One Lambda, USA). Për metodën PCR-SSO u përdorën
reagentët e TEPNEL-Lifecodes HLA DNA Typing Products të platformës Luminex si
dhe reagentët INNO-LiPA (Innogenetics, Ghent, Belgium). Këto metoda
karakterizohen nga një sensibilitet dhe specificitet i lartë në analizën e gjeneve apo
produkteve gjenike dhe në rastin tonë të grup-aleleve të klasës së parë HLA-A,-B,-C
si dhe të klasës së dytë HLA- DRB1,- DQB1.
2.2.1. Ekstraktimi dhe purifikimi i ADN-së
ADN për gjenotipizimin HLA të pacientëve dhe dhuruesve, është ekstraktuar duke
përdorur metodën manuale me reagentët e QIAamp DNA Blood Mini Kits (Qiagen
Inc., Valencia, CA, USA). Kjo proçedure është e përshtatshme për ekstraktimin e
ADN-së si nga gjaku i freskët ashtu edhe nga kampionet e gjakut të ngrirë në -20oC.
Në studimin tonë, ADN është ekstraktuar nga buffy coat për të pëftuar ADN me
përqëndrim të lartë në bazë të instruksioneve të proçedurave të metodave të biologjisë
molekulare. Principi i kësaj metodë mund të përmblidhet në katër hapa kryesore:
1. lizimi i qelizave në kampionin e gjakut nga veprimi i enzimës proteazë dhe
tretësirës lizuese,
2. adsorbimi i ADN-së në
membranën
mikrocentrifugimit gjatë centrifugimit,

e

tubave

standarte

të

3. purifikimi i ADN-së së qelizave të lizuara nga acidet nukleike dhe
proteinat duke përdorur dy lloje tretësirash tampone larëse,
4. eluimi (hollimi) me tretësirë tamponë për përftimin e ADN-së së
purifikuar nga membrana e tubit të mikrocentrifugimit.
Para ekstraktimit të ADN, bëhet pregatitja paraprake e reagentëve të cilët duhet të
kenë temperaturën e dhomës (20-25°C). Reagentët që përdoren për proçedurën e
ekstraktimit dhe purifikimit të ADN-së janë:
Qiagen Protease (enzima proteazë); Buffer AL (tretesirë buferike lizuese); Buffer
AW1 dhe AW2 (tretesira larëse buferike të përqëndruara që u shtohet etanol absolut
96-100% para përdorimit) si edhe tretesira holluese Buffer AE (elution buffer).
Hapat e ekstraktimit dhe purifikimit të ADN-së jepen shkurtimisht si më poshtë:
 Hidhet 20 µl QIAGEN Proteaze në një eppendorf (tub i përshtatshëm për
mikrocentrifugë me vëllim 1.5 ml). Shtohen 200 µl buffy coat dhe 200 µl
Buffer AL. Përzihen për 15 sek. Inkubohet për 10 min në termostat në 56°C.
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Centrifugim i shpejtë në mikrocentrifugë me 8000 rpm. Shtojmë 200 µl etanol
absolut (96-100%). Përzihen për 15 sek.
 Centrifugim i shpejtë në mikrocentrifugë me 8000 rpm. Transferohet përzierja
e mësipërme në një tub me filter (QIAamp Spin column) dhe centrifugohet për
1 min në mikrocentrifugë me 8000 rpm.
 Shtojmë 500 µl Buffer AW1 në tub dhe centrifugohet për 1 min në
mikrocentrifugë me 8000 rpm. Shtojmë 500 µl Buffer AW2 në tub dhe
centrifugohet për 3 min në mikrocentrifugë me 8000 rpm. Shtohet 200 µl
Buffer AE ose ujë i distiluar në tub dhe inkubohet për 5 min në temperaturën e
dhomës (15-25°C). Centrifugim për 1min.
Përqëndrimi i ADN-së së ekstraktuar lexohet në spektrofotometër në gjatësinë e valës,
260 nm dhe 280 nm. Me anë të kësaj metodë mund të përftohet ADN me përqëndrim
30-50 ng/μl.
2.2.2. Metoda PCR-SSP
Tipizimi me anë të PCR-SSP bazohet në përdorimin e sekuencave specifike që
shërbejnë si primer të cilët amplifikojnë sekuencat shenjë të lokusit që do të tipizohet.
Këta primer-a janë komplementarë vetëm me një alel apo me një sekuencë specifike
të një grupi alelesh. Në fazën pre-PCR, pregatitet përzierja e ADN-së së ektraktuar,e
primer-ave nën veprimin e Taq Polimerazës dhe të nukleotideve. Produkti i PCR-së,
pas disa ciklesh të programuara denatyrimi të ADN-së, sinteze dhe amplifikimi të
sekuencave specifike të gjeneve HLA, lihet të migrojë në xhel-elektroforezë.
Fragmentet e amplifikuara të alelit specifik, paraqiten në trajtë bandash të lexueshme
nën rrezet ultraviolet. Interpretimi i rezultateve me këtë metodë jepet në bazë të
pranisë apo mungesës se alelit specifik të HLA-së. Çdo reaksion PCR-je shoqërohet
me një bandë të kontrollit të brendshëm të primer-ave, që është një sekuencë e
amplifikuar e një segmenti specifik të gjenit β-globinë që është i pranishëm në të
gjithë kampionet e ADN-së humane. Prania e kësaj bande kontrolli verifikon nëse
proçesi i PCR-së është kryer në kushtet e duhura.

Parimi i SSP
5‘ alel specifik
primer
PCR-amplifikim

3‘alel specifik
primer
5‘ alel specifik
primer

Amplifikimi i
produkteve te PCR
Aleli i pranishem

3‘alel
specifik
primer

Nuk ka Amplifikim te
produkteve te PCR
Aleli jo i pranishem

Figura 2.1. Parimi i punës së metodës SSP
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2.2.2.1. Protokolli PCR-SSP
Mikropllakat për tipizimin e një lokusi apo disa lokuseve HLA me reagentët e Micro
SSP™ DNA Typing Trays, janë dizenjuar me shumë gropëza (që janë 1-96 tuba të
hollë PCR-je, 0.2 ml), të cilat përmbajnë primer-a sekuencë specifike për
amplifikimin e aleleve HLA dhe të gjenit β-globinë humane. Numri i gropëzave të
mikropllakave varion në bazë të numrit të aleleve specifike të një lokusi që do të
tipizohet. Çdo pllakë tipizimi përmban një kontroll negativ. Protokolli i fazës
pregatitore, proçesit të PCR-së në aparatin termociklues GeneAmp® PCR System
9700 (Applied Biosystems) dhe faza pas amplifikimit përshkruhen shkurtimisht si më
poshtë:
 Reagentët e Micro SSP™ DNA Typing Trays ruhen në ngrirje në -20°C. Para
përdorimit mikropllakat dhe tretesira buferike që përmban nukleotide (dNTPbuffer mix, Micro SSP™ D-mix) duhet të kenë temperaturën e dhomës 20-25°C.
 ADN e kampionit që do të tipizohet me këtë metodë duhet të ketë një përqëndrim
25-200 ng/μl, por përqëndrimi optimal është 100 ng/μl.
 Në gropëzën e kontrollit negativ pipetohet 1 μl ADN.
 Pregatitet përzierja e Taq polimerazës me tretësirën D-mix sipas vëllimeve në
tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.1 Përzierja mikse e përbërësve me vëllimet përkatëse
Vëllimi i D-mix

Vëllimi i ADN

1000 μl
540 μl

111 μl
59 μl

Vëllimi i Taq
polimerazës
5.6 μl
3.0 μl

360 μl

39 μl

2.0 μl

270 μl

29 μl

1.5 μl

180 μl

19 μl

1.0 μl

 Shtohet 9 μl nga përzierja e D-mix/Taq në kontrollin negativ.
 Përzierjes D-mix/Taq i shtohet sasia e ADN-së sipas vëllimit të D-mix. Vëllimi
ndryshon në bazë të lokusit që do të tipizohet.
 Primer-ave u shtohet 10 μl nga përzierja ADN/D-mix/Taq në çdo gropëz përveç
kontrollit negativ. Mikropllaka mbulohet dhe vendoset në termociklatorin e PCRsë.
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Tabela 2.2 Programi PCR në termociklator sipas instruksioneve të firmës prodhuese:

Numri
cikleve

i Hapat

1
2
1
2
9
1
2
20
3
Fundi
i 1
programit
1

Temperatura Koha
(sek)
96ºC
130
63ºC
60
96ºC
10
63ºC
60
96ºC
10
59ºC
50
72ºC
30
4ºC
Pa limit

Ky program zgjat 1 orë e 16 minuta. Pas përfundimit të proçesit të PCR-së, produktet
e PCR-së do të pipetohen në xhelin me 2% agarozë.
Pipetojmë 10 µl produkt PCR-je në çdo gropëz të xhelit dhe lihen të migrojnë për
rreth 5 min në 140-150 Volt. Lexojmë rezultatet në transiluminatorin me rreze ultraviolet.
Rezultatet e tipizimit të HLA-së interpretohen nëpërmjet një programi specifik
(software) të vënë në dispozicion nga firma prodhuese, One Lambda.

Figura 2.2 Fotografi e bandave pozitive të amplifikuara në PCR

2.2.3. Metoda PCR-SSO
Metoda PCR-SSO që ofron Inno-LIPA (Innogenetics) është një metodë ―linë probe
assay‖, e dizenjuar për tipizimin e grup-aleleve të klasës së parë (HLA-A,B) dhe grup
aleleve të klasës së dytë (HLA-DRB1,DQB1).
29

Shyti E. Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i këtij sistemi
në realizimin e alotransplanteve

Proçesi i tipizimit me anë të kësaj metodë realizohet nga kombinimi i dy fazave.
 Faza e parë është amplifikimi me anë të PCR-së të ADN-së së kampionit që do
të tipizohet. Në këtë fazë pregatitet përzierja e ADN-së me primer-a specifikë
të biotiniluar, me një numër të madh dNTPs (deoksinukleozid 5‘-trifosfate)
dhe Taq polimerazë. Primer-at amplifikojnë exonin 1, 2, 3, 4, për lokusin
HLA-A; exonin 2, 3, 4 për lokusin HLA-B; për lokusin HLA-DRB1
amplifikojnë vetëm exonin 2 dhe për lokusin HLA-DQB1exonet 2 dhe 3.
Në fazën e amplifikimit të sekuencave specifike të gjeneve HLA në aparatin e
PCR-së, zinxhiri i dyfishtë i ADN-së denatyrohet në temperaturë të lartë duke
ekspozuar sekuencat shenjë që janë komplementare me primer-at. Ulja e
temperaturës, bën të mundur lidhjen e primer-ave me këto sekuenca. Me
ndryshimin e temperaturës, si dhe pranisë të dNTPs dhe Taq polimerazës
ndodh formimi i zinxhirit komplementar me sekuencën shenjë. Në këtë
mënyrë janë formuar dy kopje identike të biotiniluar të kësaj sekuence në fund
të ciklit të parë të denatyrimit. Pas shumë ciklesh, përftohet një numër i madh i
kopjeve të biotiniluara të sekuencës specifike.
Protokolli i amplifikimit
ADN e kampionit që do të tipizohet me këtë metodë duhet të ketë një përqëndrim
0.01-0.02 μg/μl.
Reagentët dhe tretësirat që përdoren për pregatitjen e përzierjes mikse që janë ruajtur
më parë në temperaturë 2-8ºC, para përdorimit duhen të kenë temperaturën e dhomës
prej 20-25ºC. Kjo pregatitje mikse bëhet në një tub të vetëm PCR-je prej 0.2 ml, në të
cilin shtohet AND-ja e kampionit, primer-a të biotiniluar për një lokus specifik,
tretesira buferike për amplifikim që përmban dNTPs dhe Taq polimerazë në vëllimet
përkatëse:
1. 5 μl ADN e një kampioni,
2. 10 μl tretesira buferike që përmban dNTPs,
3. 10 μl primer-a lokus specifikë,
4. 24 μl ujë të distiluar (H2O) për lokusin HLA- DRB1 dhe -DQB1, për
lokusin HLA-A dhe -B sasia e H2O është 23.75 μl,
5. 1 μl Taq polimerazë
Vëllimi final i përzierjes mikse në një tub PCR-je është 45 μl.
Gjate një raundi të vetëm të amplifikimit mund të tipizohen një numër i madh
kampionesh deri në 96 duke përfshirë edhe një tub për kontrollin negativ dhe një tub
për kontrollin pozitiv.
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Tabela 2.3. Programi PCR në termociklator sipas instruksioneve të firmës prodhuese:
Numri i cikleve
1
5

5

10

15
Fund i programit

Hapat
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

Temperatura
96ºC
96ºC
64ºC
72ºC
96ºC
62ºC
72ºC
96ºC
60ºC
72ºC
96ºC
55ºC
72ºC
72ºC

Koha (sek)
5 min
30 sek
50 sek
50 sek
30 sek
50 sek
50 sek
30 sek
50 sek
50 sek
30 sek
50 sek
50 sek
10 min

Pas proçesit të amplifikimit kampionet duhet ti nënshtrohen menjëherë fazës së dytë
të SSOP, proçesit të hibridizimit në prani të stripeve me membranë nitroceluloze.
Faza e hibridizimit:
 Faza e dytë e SSO-së bazohet në hibridizimin revers siç paraqitet në mënyrë
skematike në figurën 2.3. ADN-ja e amplifikuar dhe e biotiniluar denatyrohet,
zinxhirët e ndarë të ADN-së hibridizohen me sondat oligonukleotide specifike
të fiksuara në linja paralele në stripet prej membrane nitroceluloze. Kjo
shoqërohet me larjen me tretësirë buferike për të evituar lidhjet jo specifike në
membranën e stripit.

Principi i SSO(P)
Inno LiPA
Kromogjen
(NBT/BCIP)

Precipitat
me ngjyre
3’

Fosfataza Alkaline
Streptavidina
Biotin
Sekuenca e amplifikuar

5’

Sonda ADN

Strip Nitroceluloze

Figura 2.3. Parimi i metodës PCR-SSO
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Pas larjes, shtohet streptavidina e konjuguar me fosfatazën alkaline e cila lidh çdo
hibrid të biotiniluar të formuar më parë. Inkubimi me solucionin e substratit që
përmban kromogjen rezulton në formimin e precipatit në ngjyrë të purpurt në kafè.
Hapi i fundit i këtij proçesi është stopimi i reaksionit nga larja me tretësirën stopuese
(rinse solution).
Protokolli i fazës së dytë të hibridizimit të SSO
Ky proçes mund të kryhet në mënyrë manuale me reagentët INNO-LiPA HLA Update
ose në mënyrë të automatizuar me aparatin Auto-LiPA. Në studimin tonë është
përdorur metoda automatike e hibridizimit. Reagentët dhe solucionet që përdoren për
këtë faze nxirren nga frigoriferi 60 min para përdorimit që të kenë temperaturën e
dhomës prej 20-25ºC. Me këtë aparat mund të kryhet proçesi i hibridizimit në të
njëjtën kohë deri në 25 kampione.
Reagentët e kësaj faze janë:
►Stripe (membranë nitroceluloze) specifikë për lokus
► Denaturation Solution: tretësirë buferike denatyruese (tretësirë alkaline që
përmban EDTA)
►Hybridization Solution: tretësirë hibridizuese SSPE (saline sodium phosphate
EDTA që përmban 0.5% sodium dodecyl sulfate (SDS). Ngrohet para përdorimit në
56ºC.
►Stringent wash: tretësirë buferike SSPE që përmban 0.1% SDS. Ngrohet para
përdorimit në 56ºC.
► Conjugate diluent: (tretësirë buferike që përmban NaCl, Triton®, proteina
stabilizuese).
►Substrate Buffer: tretësirë buferike që përmban NaCl, MgCl2.
► Substrate BCIP/NBT 100x: 5-bromo-4-chloro-3-indolul phosphate p-toluidinë
(BCIP) dhe nitroblue tetrazoluim (NBT) në dimethylformamide (DMF).
►Rinse solution: tretësirë buferike larëse, që përmban NaCl, Triton®
Aparati Auto-LiPA është i programuar që të kryejë në mënyrë automatike të gjithë
proçesin e hibridizimit në bazë të instruksionit të firmës prodhuese.
Interpretimi bëhet nëpërmjet një programi specifik (LiRAS™ software) që nxjerr
rezultatet finale.

2.2.4. Teknologjia Luminex
Teknologjia Luminex bazohet në përdorimin e mikrosferave prej polistireni me
përmasa 5.6 micron të cilat janë të ―veshura‖ me fluoreshencë të dallueshme nga
rrezet e kuqe dhe infra të kuqe. Ndryshimet në intesitetin e fluoreshencës se këtyre
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mikrosferave bëjnë të mundur identifikimin e secilës mikrosferë nën ndikimin e
rrezeve lazer. Kjo lejon zhvillimin deri në 100 reaksione në një tub të vetëm.
Sipërfaqja e këtyre mikrosferave është e mbuluar me një numër të ndryshëm
molekulash shenjë për dedektimin e sekuencave specifike të gjeneve HLA (në nivel
alelik) ose të gjithë antigjenin HLA (secila mikrosferë ka vetëm një sekuencë
specifike shenjë). Në kontakt me kampionin e ADN-së, keto molekula tregojnë
praninë ose mungesën e një aleli specifik ose të antigjenit. Platforma e Luminex-it, në
parim është një citometer me fluks i cili lexon mikrosferat nën veprimin e dy lazerave:
një lazer i kuq që bën identifikimin e një mikrosfere dhe lazeri jeshil që lexon
intesitetin e ngjyrës së kësaj mikrosfere. Ky është një reaksion i shumëfishtë që bën
leximin në të njëjtën kohë të disa deri në 100 mikrosferave në varësi të egzaminimit
që kërkohet (tipizim apo kërkim antitrupash).
2.2.4.1. Tipizimi i HLA-së me anë të teknologjisë Luminex
Tipizimi HLA me anë të Luminex-it është një reaksion PCR-SSO i cili përfshin dy
faza: amplifikimin e sekuencave specifike të rajoneve gjenetike të klasës së parë dhe
të dytë të HLA-së me primer-a sekuencë-specifikë dhe proçesin e hibridizimit të
produktit të PCR-së së amplifikuar me sekuencat specifike të oligonukleotideve me të
cilat janë të veshura mikrosferat e Luminex-it, duke treguar praninë ose mungesën e
një aleli specifik apo grup alelet. Interpretimi i rezultateve bëhet në bazë të krahasimit
me sekuencat specifike të publikuara.

Faza e parë e amplifikimit:
 Faza e parë është amplifikimi me anë të PCR-së të ADN-së së kampionit që do
të tipizohet. Në këtë fazë pregatitet përzierja e ADN-së me primer-a specifikë
të biotiniluar, me një numër të madh dNTPs (deoksinukleozid 5‘-trifosfate)
dhe Taq polimerazë.
Në fazën e amplifikimit të sekuencave specifike të gjeneve HLA në aparatin e
PCR-së, zinxhiri i ADN-së denatyrohet në temperaturë të lartë duke ekspozuar
sekuencat shenjë që janë komplementare me primer-at. Ulja e temperaturës,
bën të mundur lidhjen e primer-ave me këto sekuenca. Me ndryshimin e
temperaturës, si dhe pranisë të dNTPs dhe Taq polimerazës ndodh zgjatja
(extention) e zinxhirit të ADN-së përgjatë sekuencës shenjë. Në këtë mënyrë
janë formuar dy kopje identike të biotiniluar të sekuencës shenjë në fund të
ciklit të parë të denatyrimit. Pas shumë ciklesh, përftohet një numër i madh i
kopjeve të biotiniluara të sekuencës specifike.
Protokolli i amplifikimit me reagentët e Lifecodes HLA DNA Typing Products
ADN e kampionit që do të tipizohet me këtë metodë duhet të ketë një përqëndrim 10200 ng/μl. Reagentët dhe tretesirat që përdoren për pregatitjen e përzierjes mikes që
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janë ruajtur më parë në temperaturë 2-8ºC, para përdorimit duhen të kenë
temperaturën e dhomës prej 20-25ºC. Kjo pregatitje mikse bëhet në një tub të vetëm
PCR prej 0.2 ml në të cilin shtohet ADN e kampionit, primer-a të biotiniluar për një
lokus specifik, tretesira për amplifikim që përmban dNTPs dhe Taq polimerazë në
vëllimet përkatëse.
Tabela 2.4. Përzierja mikse e përbërësve me vëllimet përkatëse
PËRBËRËSIT

PREGATITJA E PCR-së

ADN e ekstraktuar
(koncentrim 10-200 ng/ µl)

Përqëndrimi mesatar
120-140 ng/ µl

Taq polimerazë

0.5 µl (2.5U)

Master-mix (e përbërë nga
dNTP, Tampon, Primer)
H2O distiluar

15 µl
Deri në vëllimin final

Vëllimi final

50 µl

Gjatë një raundi të vetëm të amplifikimit mund të tipizohen një numër i madh deri në
96 kampione duke përfshirë edhe një tub për kontrollin negativ dhe një tub për
kontrollin pozitiv.
Tabela 2.5. Programi i PCR në termociklator sipas instruksioneve të firmës prodhuese:
Numri i cikleve

Hapat

Temperatura Koha

1

1

95ºC

5 min

8

1
2
3

95ºC
60ºC
72ºC

30 sek
45 sek
45 sek
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1
2
3

95ºC
63ºC
72ºC

30 sek
45 sek
45 sek

i 1

72ºC

15 min

Fund
programit

Pas proçesit të amplifikimit të ADN-së, çdo produkt i PCR-së (amplikoni),
hibridizohet menjëherë me sekuencat-specifike të oligonukleotideve (sondat) të
mikrosferave. Amplikoni i hibridizuar bëhet i lexueshëm me teknologjinë e
platformës Luminex në sajë të veprimit të Streptavidin – Phycoerytherin (SAPE) të
konjuguar, gjatë së cilës streptavidina lidhet me biotinën e primer-ave ndërsa
fikoeritrina shërben për ngjyrimin e mikrosferave. Për kontrollin e cilesisë të çdo testi
të tipizmit të një lokusi përdoren mikrosfera për kontrollin negativ dhe pozitiv.
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Figura 2.4. Tipizimi i klasës së I dhe të II HLA me teknologjinë Luminex. Tipizimi më këtë
teknologji përdor sondat SSO HLA specifike të konjuguara me mikrosferat. Produkti i
biotiniluar PCR lidhet me to dhe ngjyroset me SAPE. Intesiteti dhe ngjyra e mikrosferave
bëhen të lexueshme me anë të dy lazerave të aparatit Luminex.

Protokolli i hibridizimit SSO me reagentët e Lifecodes HLA DNA Typing Products
jepet si më poshtë:
 Ngrohen mikrosferat mganetike në 55-60°C për 5-10 min.
 Çmagnetizohen për 15 sek. në aparatin Ultrasonic
 Përzihen në Vorteks (përzierës), për 15-20 sek.
 Shtojmë 5 µl të amplifikatit të çdo lokusi në gropëzat korresponduese të
pllakës (96 gropëza).
 Shtojmë 15 µl mikrosfera magnetike të lokusit përkatës.
Mbulojmë pllakën dhe e vendosim në aparatin e PCR-së sipas këtij programi
hibridizimi:
Tabela 2.6. Programi i hibridizimit në aparatin PCR.

Numri i cikleve

Hapat Temperatura

Koha

1

1

97ºC

5 min

1

1

47ºC

30 min

1

1

56ºC

10 min

Fund i
programit

1

56ºC

Pa
limit
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Gjate kësaj kohe pregatitet hollimi i PE-Streptavidinës me tretësin përkatës në bazë të
numrit të kampioneve. Për një kampion pregatitet 0.85 µl PE-Streptavidinë me 170 µl
tretësirë holluese. Nga kjo përzierje hidhet 170 µl në çdo gropëz të mikropllakës dhe
vendoset menjëherë në fluoroanalizatorin Life-Match™ të firmës Tepnel-Lifecodes.
Analizimi dhe interpretimi i të dhënave bëhet me anë të software-it Quick-Type™
(versioni 2.3).
2.3. Metodat e kërkimit të antitrupave anti-HLA
2.3.1. Testi i pajtueshmërisë së kryqëzuar me metodën standarte të
mikrolimfocitotoksicitetit
Testi i pajtueshmërisë së kryqëzuar ―Cross-Match‖ marrës/dhurues është kryer
përmes metodës serologjike standarte të mikrolimfocitotoksicitetit në vartësi të
komplementit CDC. Për këtë metodë, limfocitet e dhuruesit izolohen dhe ndahen në
qeliza T dhe B. Serumi i marrësit inkubohet me limfocitet e freskëta të dhuruesit në
mikropllaka Terasaki.

Fig. 2.5. Pajtueshmëria e kryqëzuar (CDC). Serumi i marrësit, që potencialisht përmban
antitrupa anti-HLA dhurues-specifik , shtohet tek dhuruesi i limfociteve B ose T, së bashku
me komplementin (A). Nëse antitrupat dhurues-specifikë nuk janë të pranishëm, nuk ndodh
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lizim dhe rezultati konsiderohet negativ (B). Nëse antitrupat dhurues-specifikë anti-HLA
lidhen tek limfocitet, atëherë aktivizojnë komplementin, do të ndodhë tretja qelizore dhe
rezultati i CDC-XM konsiderohet pozitiv (C). Vlerësohet pjesa e qelizave të lizuara dhe
CDC-XM kategorizohet si i dobët, i moderuar apo shumë pozitiv.

Pas një periudhe inkubimi, shtohet komplementi, sic është serumi i fresket i lepurit.
Pas një inkubimi të dytë, shtohet një tretësirë fluoreshente (Fluoroquench) që lejon
dallimin e qelizave të vrara në rast aktivizimi të komplementit. Nëse antitrupat
specifike ndaj dhuruesit janë të pranishëm në serumin e pacientit, ata lidhen me
antigjenet përkatës në qelizat e dhuruesit dhe do të kemi aktivizim të komplementit si
dhe rrjedhimisht lizë (vdekje) të limfociteve.
Protokolli i testit XM-CDC
Në gropëzat e një mikropllake Terasaki që përmbajnë 5 µl vaj mineral shtojmë 1 µl
serum të një kampioni dhe 1 µl suspension qelizash limfocite T ose B. 30 min
inkubim në temperaturë dhome 20-25°C. Shtojmë 5 µl komplement lepuri. 60 min
inkubim në temperaturë dhome 20-25°C. Shtojmë 5 µl tretësirë FluoroQuench dhe
pllaka lexohet në mikroskopin e invertuar me fluoreshencë.
Interpretimi bëhet me pikë në sajë të përqindjes së qelizave të vdekura. Rezultati
lexohet duke përdorur mikroskop të invertuar, me ndriçim fluoreshent. Rezultat
pozitiv raportohet në gropëzat ku numri i qelizave të lizuara është mbi 20%, ndërkohë
që rezultati është negativ në gropëzat me qeliza të vdekura nga 0 në 20%.
►Vlerësimi me 0 pikë, është rezultat negativ (pa qeliza të vdekura),
►2, 4, 6 pikë është rezultat pozitiv me 20-80% të qelizave të vdekura,
►8 pikë (maksimalja) është një reaksion shumë i fortë pozitiv
Kontrollet pozitive dhe negative janë të përfshirë në çdo test. Kontrolli negativ
përbëhet nga serume meshkujsh të rritur të shëndoshë, të grupit të gjakut AB, ndërsa
si kontroll pozitiv përdoren serume individësh të hipersensibilizuar nga transfuzione
të përsëritura. Për shkak të rëndësisë së diferencimit midis antitrupave IgG dhe IgM,
kemi përdorur dithiothreitol, një agjent reduktues i përdorur për të inaktivizuar IGM
por jo IgG. Një rezultat CDC-XMT pozitiv, i cili pasohet nga një rezultat negativ pas
trajtimit me DTT është konsideruar si tregues i pranisë së vetëm antitrupave IgM,
ndërsa persistimi i ―një crossmatch‖ pozitiv pavarësisht trajtimit me DTT është një
tregues i pranisë së antitrupave IgG.
2.3.2. Zbatimi i teknologjisë Luminex për kërkimin dhe përcaktimin e
antitrupave anti-HLA specifikë
Teknologjia Luminex është e përshtatshme për kërkimin e pranisë ose mungesës së
antitrupave anti-HLA të klasës IgG (metoda screen) si edhe për përcaktimin e
antitrupave specifikë ndaj molekulave të klasës së I të HLA-së (paneli fenotipik i
klasës së I) dhe të klasës së II të HLA-së (paneli fenotipik i klasës së II).
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Gjitashtu me anë të kësaj teknologjie është i mundur edhe përcaktimi sasior i
antitrupave specifike ndaj një antigjeni specifik (single antigen method).

Figura 2.6. Paraqitje skematike e kërkimit të antitrupave anti-HLA me metodën standarte
serologjike CDC dhe përdorimit me anë të teknologjisë së fazës së ngurtë (Luminex) (a). Janë
ilustruar dy panele qelizore të dhuruesit (ose dhuruesve). Shtohet serum në çdo gropëz të
panelit. Sipër, në mungesë të antitrupave jo dhurues specifikë te serumit nuk krijohet lidhja
antigjen-antitrup në qelizë; poshtë, lidhen antitrupat specifikë të dhuruesit (DSA) në
sipërfaqen qelizore. DSA mbetet e lidhur edhe pas disa cikleve të larjeve; më pas shtohet
komplementi, i cili formon kompleksin membranë-sulmues, i cili vret qelizën dhe lejon
ngjyruesin të përthithet dhe të mund të vizualizohet. (i) Qelizat, pas shtimit të komplementit
dhe ngjyruesit me fluoreshencë mbeten të gjalla. (ii) Kur DSA janë të pranishëm, prania e
ngjyruesit me fluoreshencë identifikon qelizat e vdekura. (b). Shtohet serum në mikrosferat e
veshura me antigjen HLA të purifikuar apo të rekombinuar. Në këtë rast, antitrupi në serum
është specifik vetëm për një mikrosferë specifike. Vetëm mikrosferat me DSA të lidhur, janë
të afta të lidhin një antitrup sekondar anti-human IgG i konjuguar me fluoreshencë. Intesiteti i
fluoreshencës përcakton mikrosferat pozitive me DSA të lidhur me to.

Serumi i kampionit inkubohet me mikrosferat e Luminex-it (deri në 100 të tilla), ku
secila prej tyre në mënyrë unike është e veshur me antigjenë të purifikuar të HLA-së.
Çdo antitrup anti-HLA që është i pranishëm në serum do të lidhet me antigjenet
komplementare në këto mikrosfera. Një seri larjesh do të largojnë çdo antitrup të
palidhur.
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Kompleksit antitrup-antigjen i shtohet një antitrup sekondar anti-human IgG i
konjuguar me PE (phycoerythrin). Pas një inkubacioni tjetër, kampioni analizohet në
fluoroanalizatorin Life-Match me anë të së cilit bëhet i mundur leximi i fluoreshencës
me anë të lazerave, identifikimi i secilës mikrosferë, si edhe të çdo antitrupi specifik
anti-HLA të lidhur me të.
Për kontrollin cilësor të testit të kërkimit të antitrupave përdoren gjithashtu serum
kontrolli negativ, si edhe mikrosfera për kontrollin negativ dhe pozitiv.
2.3.2.1 Protokolli i kërkimit dhe i identifikimit të antitrupave anti-HLA
Në studimin tonë është përdorur metoda screen (reagentët e Lifecodes LifeScreen, të
firmës Tepnel-Lifecodes, Stamford CT, USA) si edhe metodat specifike për kërkimin
e antitrupave të klasës së parë të HLA-së (Lifecodes Class I ID) dhe të klasës së dytë
të HLA-së (Lifecodes Class II ID). Për këtë proçedurë përdoret një mikropllakë me 96
gropëza me filtër.
 Pipetohet në çdo gropëz që do të përdoret, 100-300 µl ujë destile, lihet 2-3
minuta dhe aspirohet.
 Shtohen 40 µl tretësirë buferike larëse në çdo gropëz që do të përdoret,
 Shtohen 5 µl mikrosfera magnetike pasi vorteksohen për 30-60 sekonda dhe
12.5 µl serum i pacientit.
 Pasi mbulohet mikropllaka, inkubohet për 30 minuta në errësirë në
temperaturë dhome.
 Pas inkubimit, shtohen 100 µl tretësirë buferike larëse dhe aspirohet
përmbajtja.
 Shtohet 250 µl tretësirë buferike larëse dhe përsëri aspirohet. Ky hap përsëritet
2 herë.
 Shtohet 5 µl konjugat dhe 45 µl tretësirë buferike larëse në çdo gropëz.
 Pasi shtohet edhe 130 µl tretësirë buferike larëse për të precipituar mikrosferat
magnetike, mikropllaka vendoset menjeherë në aparatin Life-Match të
platformës Luminex.
Analizimi dhe interpretimi i të dhënave bëhet me anë të software-it Quick-Type™
(versioni 2.3) të Luminex-it.
2.4. Analiza statistikore
Frekuencat e aleleve dhe haplotipeve HLA në popullatat e studiuara, u llogaritën me
anë të programit ―Arlequin‖ [168] nëpërmjet një metode algoritmi ―pritshmëriemaksimizimi E-M‖ nga të dhënat e gjenotipizimit për fazë të panjohur gametike
[169]. Prania apo jo e ekuilibrit sipas Hardy-Weinberg në popullatat e studiuara u
testua në programin ―Arlequin‖ me anë të një metode zinxhir sipas Markov me
vlerësim të saktë të vlerës së P [170]. Të dhënat e shpeshtësive të aleleve HLA të
popullatave të tjera të përfshira në studimin krahasues u morën nga të dhënat
përkatëse të botuara dhe nga web-site i D. Middleton‘s ―http://
www.allelefrequencies.net‖ [171].
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Distancat gjenetike ndërmjet dy grupeve të popullatës shqiptare të Shqipërisë dhe
Kosovës të studiuara dhe popullatave të tjera u llogaritën me anë të programit
―Phylip‖ [172] nëpërmjet llogaritjes së distancës gjenetike sipas Nei-t, si dhe me
metodën e Nei [173] duke përdorur të dhënat e frekuencave të aleleve HLA. Paraqitja
grafike e largësive gjenetike u realizua nëpërmjet llogaritjes së pemëve filogjenetike
me metodën ―Neighbor-Joining‖ [174].
Gjithashtu këto distanca gjenetike midis popullatës shqiptare dhe popullatave të tjera
gjithashtu u studiuan edhe me anë të të dhënave të frekuencave të aleleve të
kalkuluara me programin Fst si edhe testin e sinjifikances (P-values) të implementuar
në programin Arlequin [175].
Testi i saktë i Fischer-it është përdorur për testimin e ndryshimit statistikor midis të
dhënave kategorike.
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KAPITULLI III: REZULTATET DHE DISKUTIMET
3.1 Rezultatet e tipizimit të sistemit HLA në popullatën shqiptare
Në këtë studim u përfshinë 510 individë shqiptarë përfaqsues të popullatës shqiptare
të Shqipërisë dhe 215 individë normale të shëndoshë përfaqsues të popullatës
shqiptare të Kosovës, të cilët u tipizuan për lokuset e klasës së parë HLA-A, -B, -C
dhe të klasës së dytë të HLA-DRB1, -DQB1. Shpërndarja e individëve të përzgjedhur
si grup studimi është paraqitur në hartën gjeografike ku jepet edhe numri përkatës i
tyre sipas origjinës dhe vendbanimit (Fig.3.1).

Origjina e individëve të
popullatave të studiuara

12

14
27
27

33

1

28

13

14

27

3

22

71

16
10
22

12

22

13

3

6
16
11

16

2

12
14

16

6
2
7

4

10

5

26

52

7

2

34

2
2

32

21
11

2

2
15

8

Figura 3.1. Shpërndarja e individëve të përzgjedhur si popullatë normale shqiptare nga
Shqipëria dhe Kosova

Rezultatet e këtij studimi për këta dy grupe individësh jepen me anë të frekuencave të
grup-aleleve për çdo lokus.
Frekuencat e grup-aleleve të lokuseve të klasës së parë HLA-A, -B, -C, dhe të
lokuseve të klasës së dytë-DRB1 and -DQB1 në të dy grupet e individëve shqiptarë të
Shqipërisë dhe Kosovës paraqiten në mënyrë të ilustruar në grafikët e mëposhtëm. Të
gjithë grup-alelet në këto grafikë kanë një frekuencë më të lartë se 1%. Siç shihet edhe
nga këta grafikë frekuencat e grup aleleve të të pesë lokuseve janë pothuajse të njëjta
në të dy grupet e individëve shqiptarë.
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Në grupin e individëve shqiptarë nga Shqipëria u gjetën 17 grup-alele HLA-A, 30
HLA-B*, 12 HLA-Cw*, 13 HLA-DRB1* dhe 5 HLA-DQB1*. Ndërsa në grupin e
individëve shqiptarë të Kosovës u vunë re 16 grup-alele HLA-A, 22 HLA-B, 12
HLA-Cw*, 13 HLA-DRB1 dhe 5 DQB1.
Pesë grup-alelet më frekuente të lokusit HLA-A, që u gjetën në të dy grupet e
individëve shqiptarë janë HLA-A*01, HLA-A*02, HLA-A*03, HLA-A*11 dhe HLAA*24, të ndjekur nga grup-alelet më pak frekuente (Fig.3.1.2).
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Figura 3.2 Frekuencat e grup-aleleve HLA-A në 2 grupet e individëve shqiptarë në Shqipëri
dhe Kosovë.

Në lokusin HLA-B, grup alelet që kanë frekuencë më të lartë në të dy grupet janë
HLA-B*18, HLA-B*51, HLA-B*35, HLA-B*44, HLA-B*07, HLA-B*40 and HLAB*08 (Fig. 3.1.3).

42

Shyti E. Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i këtij sistemi
në realizimin e alotransplanteve

22 Grup-alelet e lokusit HLA-B*
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Figure 3.3. Frekuencat e grup-aleleve HLA-B në 2 grupet e individëve shqiptarë në Shqipëri
dhe Kosovë

Frekuenca pothuajse të njëjta vihen re edhe në grup-alelet e lokusit HLA-C, ku alelet
me frekuencë më të lartë janë HLA-Cw*07, HLA-Cw*12, HLA-Cw*15, HLACw*04 dhe HLA-Cw*06 (Fig. 3.1.4).

43

Shyti E. Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i këtij sistemi
në realizimin e alotransplanteve

12 Grup-alelet e lokusit HLA-C*
në popullatën shqiptare
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Figura 3.4. Frekuencat e grup-aleleve HLA-C në 2 grupet e individëve shqiptarë në Shqipëri
dhe Kosovë.

Përsa i përket lokusit HLA-DRB1, grup-aleli HLA-DRB1*11 është aleli me
frekuencë më të lartë i ndjekur pas nga alelet më pak frekuente si HLA-DRB1*16,
HLA-DRB1*13, HLA-DRB1*14 dhe HLA-DRB1*15.
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12 Grup-alelet e lokusit HLA-DRB1*
në popullatën shqiptare
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Figure 3.5. Frekuencat e grup-aleleve HLA-DRB1 në 2 grupet e individëve shqiptarë në
Shqipëri dhe Kosovë

Pesë grup-alelet e lokusit HLA-DQB1 kanë pothtuajse të njëjtën frekuencë tek të dy
grupet e individëve shqiptarë. Grup-aleli me frekuencë më të lartë është HLADQB1*03, i pasuar nga HLA-DQB1*05, HLA-DQB1*06, HLA-DQB1*02 dhe HLADQB1*04 .
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5 Grup-alelet e lokusit HLA-DQB1*
në popullatën shqiptare
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Figura 3.6. Frekuencat e grup-aleleve HLA-DQB1 në 2 grupet e individëve shqiptarë në
Shqipëri dhe Kosovë

3.1.1 Haplotipet HLA
Frekuencat e haplotipeve janë vlerësuar duke marrë në konsideratë të pesë lokuset
HLA (HLA-A-B-C-DRB1-DQB1) duke paraqitur kështu kombinimet e ndryshme të
haplotipeve. Dy haplotipet me frekuencë më të lartë të gjetura në të dy grupet e
individëve janë:
 A*02-B*18-Cw*07-DRB1*11-DQB1*03 me frekuencë përkatësisht 4.8 % në
grupin e individëve shqiptarë nga Shqipëria dhe 7.4 % në grupin e individëve
shqiptarë nga Kosova.
 Haplotipi i dytë me frekuencë më të ulët që haset në të dy grupet e individëve
shqiptarë është haplotipi A*01-B*08-Cw*07-DRB1*03-DQB1*02 me
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frekuencë përkatësisht 3.3 % në grupin e individëve shqiptarë nga Shqipëria
dhe 2.6 % në grupin e individëve shqiptarë nga Kosova.
Siç shihen nga rezultatet tona, nuk ka ndryshime sinjifikative ndërmjet grupeve të
individëve shqiptarë nga Shqipëria dhe Kosova në frekuencat e të pesë lokuseve të
studiuar. Këto rezultate qartësisht tregojnë që egziston e njëjta bazë gjenetike midis
individëve shqiptarë që jetojnë aktualisht në Shqipëri dhe Kosovë.
3.1.2 Krahasimi i popullatave nëpërmjet frekuencave të grup-aleleve HLA
Rezultatet e studimit krahasues të profilit genotipik HLA të popullatës shqiptare me
popullatat e tjera të rajonit ballkanik dhe ato të tjera europiane [177-180] bëjnë të
mundur hartimin e hartës aktuale gjenetike HLA të popullatave që jetojnë në rajonin
ballkanik duke paraqitur me anë të ―provës gjenetike‖ raportet e këtyre popullatave në
këtë rajon. Studimi përfshiu, përveç individëve shqiptarë në Shqipëri dhe Kosovë,
edhe 10 popullata të tjera ballkanike, 12 popullata të tjera europiane si dhe 2 aziatike
[181-196].
Ky krahasim u studiua me llogaritjen e distancave gjenetike sipas Nei-t. Metoda Nei
merr parasysh që popullatat zhvillohen në mënyrë të pavarur, frekuencat gjenike
ndryshohen me anë të një drift-i gjenetik, dhe gjithashtu mund të ndodhin mutacione
të reja në nivel alelik. Distancat gjenetike u llogaritën nga frekuencat e 14 grupaleleve HLA-A, 23 HLA-B dhe 12 grup-alele HLA-DRB1 (49 gjithsej). Të dhënat e
popullatave të marra për krahasim u morën nga artikuj të botuar si edhe nga web-site i
D. Middleton‘s www.allelefrequencies.net (Tabela 3.1). Rezultatet e distancave
gjenetike sipas Nei janë paraqitur në tabelën 3.2 dhe figurën 3.7. Raportet bidimensionale grafike midis dy grupeve të individëve shqiptare dhe popullatave të tjera
ballkanike dhe europiane janë paraqitur në Figurën 3.3.
Pema filogjenetike e krijuar me programin ―Neighbor-Joining‖ paraqet në mënyrë të
ilustruar distancat gjenetike midis 13 popullatave të ndryshme të Europës Qendrore
dhe Juglindore te karahasuara me popullatën shqiptare.
Ajo që bie në sy në studimin tonë është fakti se në rajonin ballkanik përvijohen dy
grupe kryesore popullatash: Në një grup mund të futen popullatat shqiptare,
maqedonase, greke dhe bullgare (distancat gjenetike në rritje nga 0.03 në 0.06),
ndërsa në një grup të dytë ato kroate, boshnjake dhe serbe (distancat gjenetike nga
0.07 deri 0.08). Popullatat italiane, rumune dhe turke, me distancë gjenetike
respektivisht 0.12, 0.13 dhe 0.15 janë të vendosura më larg në lidhje më popullsinë
shqiptare.
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Tabela 3.1. Të dhënat e 26 popullatave të përfshira në studim.
Nr.

Populllata

Numri i ndividëve/metoda

1

Kosovë

215 ind, studim antropol, SSP

2

Shqipëri

510 ind, studim antropol, SSOP

3

Maqedoni

216 ind, studim antropol, SSOP

[196]

4

Greqia Veriore

[197]

5

Greqi

500 ind, regjister i dhuruesve për
TQBH, SSP
246 ind, studim antropol, SSP

6

Bullgari

55 ind, studim antropol, SBT

[199]

7

Kroaci

[200]

8

Bosnjë/Hercegovinë

9

Serbi

10

Kretë

100 ind, dhurues të organeve,
SSP
134 ind, dhurues të organeve,
SBT
386 ind, studim antropol, regjistër
i dhuruesve për TQBH, SSOP
135 ind, studim antropol, SSOP

11

Itali

[204]

12

Rumani

159311 ind, regjister i dhuruesve
për TQBH, SSOP
348 ind, studim antropol, SSOP

13

Austri

200 ind, dhurues gjaku, SBT

[206]

14

Turqi

228 ind, studim antropol, SSOP

[207]

15

1011 ind, dhurues gjaku, SSP

[208]

16

Russia
Veri-Perëndimore
Portugali

50 ind, studim antropol, SSOP

[209]

17

Poloni

200 ind, SSP

[210]

18

Francë Juglindore

130 ind, studim antropol, SSP

[211]

19

Çeki

106 ind, studim antropol, SSP

[212]

20

Gjermani

[213]

21

Spanjë (Ibiza)

22

Vendet Nordike

23

Skoci (Orkni)

174, dhurues të gjakut dhe
organeve, SSP
88 ind, studim antropol, regjister i
dhuruesve për TQBH, SSP
1798 ind, studim antropol,
regjister i dhuruesve për TQBH,
SSP
99 ind, studim antropol, SSP

24

Spanjë (Basket)

83 ind, studim antropol, SSP

[217]

25

Pakistan (Burushi)

92 ind, studim antropol, SSP

[218]

26

Kina (Shangai)

26266 ind, Shanghai, regjister i
dhuruesve për TQBH, SSP

[219]
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Tabela 3.2. Distancat gjenetike të 25 popullatave të krahasuara me popullatat shqiptare në
Shqipëri dhe Kosovë

Nr.

Popullatat e studiuara

Distanca gjenetike (sipas
Nei)

1

Kosovë

0.000000

2

Shqipëri

0.028972

3

Maqedoni

0.047231

4

Greqia Veriore

0.050845

5

Greqi

0.052661

6

Bullgari

0.059775

7

Kroaci

0.073278

8

Bosnjë/Hercegovinë

0.076104

9

Serbi

0.080415

10

Kretë

0.102184

11

Itali

0.120449

12

Rumani

0.125871

13

Austri

0.152119

14

Turqi

0.154423

15

0.158185

16

Russia
Veri-Perëndimore
Portugali

17

Poloni

0.159820

18

Francë Juglindore

0.184769

19

Çeki

0.191666

20

Gjermani

0.203355

21

Spanjë (Ibiza)

0.239802

22

Vendet Nordike

0.278307

23

Skoci (Orkni)

0.316043

24

Spanjë (Basket)

0.368928

25

Pakistan (Burushi)

0.413339

26

Kina (Shangai)

0.511308

0.158719
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Figura 3.7 Paraqitja grafike e distancave gjenetike të popullatave të studiuara nga popullatat
shqiptare
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Figura 3.8. Paraqitje grafike (pema filogjenetike) e distancave gjenetike midis 15
popullatave të Europës qëndrore dhe juglindore, të llogaritura duke u nisur nga
frekuencat e gjeneve HLA në këto popullata (unrooted neighbor-Joining program).
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Figura 3.9 Paraqitje grafike e distancave gjenetike në raport me ato gjeografike midis
popullatave shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë dhe popullatave të tjera europiane.
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Tabela 3.3 Distancat gjenetike sipas FST të 23 popullatave europiane të krahasuara me
popullatën nga Kosova sipas frekuencave të aleleve HLA-A, -B, and -DRB1

N: Numri i individëve të studiuar; Sign.: Sinjifikanca statistike; n.s.: jo
sinjifikant, p > 0.05; *: 0.01 < p < 0.05; **: 0.001 < p < 0.01; ***: p < 0.001.
FST bëhet jo sinjifikant për HLA-DRB1 për Maqedoninë pas korrigjimit të
Bonferronit për numrin e lokuseve (p=0.0290 > ‘=0.017).
Këto rezultate përputhen plotësisht edhe nga analiza statistikore e bazuar në të dhënat
e Fst-së të aplikuar me frekuencat e dy lokuseve HLA-B dhe-DRB1 të testuar në
mënyrë të ndarë, ku vihet re një ndryshim statistikor sinjifikativ i popullatës shqiptare
me popullatat e tjera si Serbët, Kroatët, me Bosnjë-Herzegovinën, Rumunët dhe
popullatën italiane, por jo me Bullgarët, Maqedonasit dhe me Grekët e Veriut [203].
Këto të dhëna janë konfirmuar edhe nga një studim i kohëve të fundit i një grupi
amerikan [220].
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.

Figura 3.10. Analiza në bazë të ―Principal Coordinate‖ (PCoordA) i popullatave 24 panEuropean në bazë të distancave gjenetike sipas Nei të llogaritura sipas frekuencave të aleleve
HLA-A, -B and -DRB1

Rezultatet e këtij studimi krahasues tregojnë afërsinë gjenetike midis popullatës
shqiptare të Shqipërisë dhe të Kosovës duke u nisur nga llogaritja e distancave
gjenetike. Pasojnë, po nga këndvështrimi i distancave gjenetike popullatat
maqedonase, greke, bullgare, kroate, boshnjake, serbe, italiane, rumune dhe turke, të
renditura këto sipas rendit rritës së distancave gjenetike. Popullatat e tjera europiane
radhiten në distanca më të largëta gjenetike të cilat në përgjithësi janë në përpjestim të
drejtë me distancat gjeografike [39].
Një fakt tjetër interesant i këtij studimi se popullatat shqiptare, si ajo e Kosovës ashtu
dhe e Shqipërisë, janë më afër gjenetikisht me popullatën greke në krahasim me atë
serbe gjë që nuk korrespondon, në rastin e popullatës kosovare, me distancat
gjeografike përkatëse.
Studime të tjera kanë hulumtuar ngjashmërinë rajonale gjenetike në Gadishullin
Ballkanik. Megjithatë, këto studime kanë qenë të pjesëshme dhe nuk kanë përfshirë të
gjitha popullatat ballkanike si psh. popullatat shqiptare, serbe, apo dhe të tjera që
jetojnë në rajonin e Ballkanit [194, 195]. Studimi ynë është i pari që vë në dukje
distancat gjenetike të të gjithë popullatave të rajonit të Ballkanit duke u bazuar në
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polimorfizmin gjenetik të sistemit HLA, duke plotësuar në këtë mënyrë ―puzzle‖-in
ballkanik në këtë fushë.
Popullatat e tjera te studiuara si Austriaket Turqit, Rusët (Veri/Perëndim), Portugezët,
Polakët, Francezët (Juglindje), Çekët, Gjermanët, Spanjollët (Ibiza), Uellsi, Skocezët
dhe Baskët janë qartësisht të distancuara si nga ana gjenetike ashtu edhe nga distancat
gjeografike.
Është interesante gjetja se distancat gjenetike midis popullatave shqiptare në Shqipëri
dhe Kosovë janë më të afërta me popullatat greke, maqedonase dhe bullgare se sa me
popullatën serbe, kroate apo boshnjake. Popullata rumune dhe ajo turke ndodhen më
larg të distancuara. Popullata italiane është e afërt me atë rumune dhe njëlloj me këtë
të fundit përsa i përket distancës nga popullatat shqiptare.
Me sa duket ekziston një bazë e përbashkët gjenetike midis gjithë popullatave që
jetojnë në Gadishullin Ballkanik, por popullatat shqiptare, greke, maqedonase dhe
bullgare janë gjenetikisht më shumë të afërta më njëra tjetrën, pavarësisht nga
dallimet e njohura gjuhësore, kulturore ose fetare.
Ndryshimet sinjifikative të distancave gjenetike krahas atyre gjeografike, tregojnë që
popujt e Gadishullit te Ballkanit ndryshojnë nga popujt e Europës Qendrore, veriore
apo perëndimore. Vihen re gjithashtu ndryshime gjenetike nga Europa
Veriperendimore me Europën Juglindore [221].
Një rezultat tjetër me ndikim mjekësor i llogaritjeve të distancave gjenetike midis
popullatave ballkanike është rëndësia e zbatimit të programeve të përbashkëta
rajonale të regjistrave të dhuruesve të organeve si dhe të qelizave bazë
hematopoietike. Këtu është me vend të përmendet fakti se si popullata shqiptare ashtu
dhe ajo kosovare paraqesin një heterogjeneitet relativisht të kufizuar HLA si në nivel
alelik ashtu dhe atë haplotipik në krahasim më popullatat e tjera europiane. Kjo
ndihmon gjetjen më të lehtë të dhuruesve të përshtatshëm brënda popullatës shqiptare
për efekt transplanti dhe inkurajon krijimin e regjistrave të përbashkët të dhuruesve
brënda hapësirave shqiptare por dhe me popullatat e tjera ballkanike më të afërta
gjenetikisht. Këto programe të përbashkëta do të rrisin në mënyrë të konsiderueshmë
shanset për të gjetur dhurues të përshtatshëm për pacientët që kanë nevojë për
transplante të organeve ose të qelizave bazë hematopoietike [222].
3.2. Rezultatet e testeve të pajtueshmërisë indore dhe pajtueshmërisë së
kryqëzuar për pacientët IRK
3.2.1. Pacientët dhe dhuruesit
Nga 376 individët të tipizuar për qëllim transplanti renal, 174 (46.3%) ishin pacientë
dhe 202 (53.7%) dhurues. Mosha e pacientëve varion nga 6 në 64 vjet (mesatarja 34.9
vjet, SD: 13.5 vjeç). Prej tyre, 114 (65.5%) ishin meshkuj dhe 60 (34.5%) femra (P
<0.001).
Diagnozat kryesore shkaktare të insufiçiencës renale kronike (IRK) të pacientëve janë
paraqitur në tabelën 3.4. Mosha e dhuruesve varion nga 19 në 74 vjet (mesatarja:
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48.05 vjet, SD: 10.95 vjet). Prej tyre, 70 (34.7%) ishin meshkuj dhe 132 (65.3%)
femra (P <0.001).
Dhuruesit familjarë ishin 161 (79.7%) ndërsa dhurues jo familjarë ishin 41 (20.3%) (P
<0.001). Të dhënat e detajuara në lidhje me dhuruesit familjarë dhe jo-familjarë janë
treguar në tabelën 3.5.
Tabela 3.4. Diagnozat etiologjike të 174 pacientëve shqiptarë me IRK të studiuar.
Diagnozat etiologjike të IRK*

Numri i pacientëve (%)

Pielonefrit kronik

88 (50.6%)

Glomerulonefrit kronik

55 (31.6%)

Sëmundje polikistike e veshkës

12 (6.9%)

Nefropati e refluksit

10 (5.7%)

Nefroangioskleroze

6 (3.4%)

Nefropati diabetike

2 (1.2%)

Malformim kongenital (Lipomielomeningocele)

1 (0.6%)

* IRK – Insufiçiencë renale kronike

Tabela 3.5. Të dhëna të detajuara mbi dhuruesit familjarë dhe jo-familjarë në 174 pacientët
me IRK* të studiuar.
Dhuruesit familjarë (n = 161)

Dhuruesit jo-familjarë (n = 41)

Nëna

56 (34.8%)

Bashkëshortja

Babai

36 (22.4%)

Dhurues të tjerë jo 11 (26.8%)

27 (65.9%)

familjarë
Motra

38 (23.6%)

Kushëri i parë

17 (10.5%)

Vëllai

13 (8.1%)

I biri

1 (0.6%)

Bashkëshorti

3 (7.3%)

IRK* - Insuficiencë renale kronike

Siç shihet edhe nga këto të dhëna, numri i pacientëve shqiptarë të tipizuar për qëllime
të transplantit të veshkës është rreth 25 në vit, tregues i atyre pacientëve që kanë pasur
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dhurues potencialë familjarë. Duke patur parasysh popullatën shqiptare, numri i
transplanteve të veshkës në Shqipëri duhet të vlerësohet të paktën 8 për një milion
banorë. Në vendet e tjera europiane, ky numër varion nga 16.2 transplante për një
milion banorë në Greqi, 39.4 transplante për një milion banorë në Turqi, 49.4 për një
milion banorë në Austri dhe 51.4 transplante për një milion banorë në Hollandë [223,
224].
Në vendin tonë, transplanti i veshkës, realizohet 100% nga dhurues familjarë ose jo.
Në vende të tjera të Europës, panvarsisht numrit gjithnjë e në rritje të kësaj kategorie
të dhuruesve, këta mbulojnë vetëm 20 % të tranplanteve të veshkës, shifër kjo që
varion nga 13% në Austri, në 51% në Hollandë dhe 82% në Turqi [224].
Mosha mesatare e pacientëve që i nënshtrohen proçedurave të tipizimit në vendin tonë
është rreth 35 vjeç. Kjo është e krahasueshme me të dhënat e pacientëve turq me
ESRD, që kanë pothuajse të njëjtën moshë me pacientët tanë [225], por ndryshon me
të dhënat e Europës perëndimore, ku kjo moshë është relativisht më e lartë [226].
Ashtu si edhe tek pacientët turq [227], diagnozat kryesore që predominojnë shkaqet e
IRK-së në pacientët shqiptarë janë pjelonefriti ose glomerulonefriti kronik, në
kontrast me vendet e Europës perëndimore ose të Amerikës Veriore ku diabeti dhe
hipertensioni janë shkaktarët kryesore të IRK-së [228].
Është interesant fakti që predominojnë pacientët meshkuj, ndërsa tek dhuruesit
predominojnë dhurueset femra krahasuar me meshkujt. Këto rezultate janë të
ngjashme me të dhënat e raportuara nga Turqia, Italia, Kina apo edhe vende të tjera të
Amerikës Veriore [227-231].
3.2.2. Provat e pajtueshmërisë së kryqëzuar në çiftet dhurues/marrës (XM) me
metodën CDC dhe rezultatet e testimit të antitrupave anti-HLA
Nga të gjithë 174 pacientët e testuar, 45 prej tyre (25.9%) rezultuan me një reaksion
XM-CDC pozitiv dhe /ose rezultat pozitiv të testimit të antitrupave anti-HLA me
metodën Luminex.
Ndër 27 pacientët që ishin pozitivë në reaksionin CDC-XM, 5 (18.5%) prej tyre ishin
pozitivë si ndaj qelizave T ashtu dhe B të dhuruesit dhe njëkohësisht pozitivë për
prani të antitrupave anti-HLA Klasa I dhe Klasa II të përcaktuar me metodën
Luminex. 22 pacientët e tjerë ishin pozitiv vetëm ndaj qelizave B të dhuruesit. Prej
tyre, 5 pacientë rezultuan pozitiv me antitrupa anti-HLA Klasa I dhe klasa II me
metodën Luminex, 6 pacientë ishin Luminex anti-HLA Klasa I pozitiv, 2 pacientë
vetëm anti-HLA Klasa II pozitiv, ndërsa në 9 pacientë nuk u gjet asnjë pozitivitet me
Luminex për antitrupa anti-HLA Klasa I dhe Klasa II.
Në këto 9 pacientë, pozitiviteti fillestar CDC-XMT u ndryshua në negativ pas trajtimit
me DTT, fakt që sugjeron se negativiteti i antitrupave Luminex anti-HLA mund të
shpjegohet me praninë e antitrupave anti-HLA vetëm të klasës IgM, por jo IgG në
këta pacientë. Vetëm ata pacientë që ishin CDC-XMT negativ iu nënshtruan
transplantit të veshkave.
Tetëmbëdhjetë pacientët që rezultuan pozitiv për antitrupat anti-HLA me metodën
Luminex ishin negativë me metodën e CDC-XM. Nga këta, 4 ishin anti-HLA Klasa I
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dhe II pozitiv, 13 vetëm anti-HLA Klasa I pozitiv dhe një pacient ishte pozitiv vetëm
për antitrupat anti-HLA Klasa II.
Të dhënat në lidhje me rezultatin e antitrupave anti-HLA të përcaktuar me metodat
CDC-XM dhe Luminex janë paraqitur në tabelën 3.6.
Tabela 3.6. Rezultatet e testimit për antitrupa anti HLA Klasa I dhe II me metodat CDC-XM*
dhe Luminex për 174 pacientët me IRK** të studiuar.

Antitrupat antiHLA me Luminex

CDC – XM pozitiv

CDC – XM negativ

(n=27)

(n=18)

Anti qeliza T and Anti qeliza B Anti qeliza T and B
B pozitiv
pozitiv
negativ
(T+ / B+)

(T- / B+)

(T- / B-)

(n=5)

(n=22)

(n=18)

Antitrupa anti-HLA Klasa I pozitiv me Luminex

6 (3.4%)

13 (7.5%)

Antitrupa anti-HLA Klasa II
pozitiv me Luminex

2 (1.1%)

1 (0.6%)

Antitrupa anti-HLA Klasa I 5 (2.9%)
dhe II pozitiv me Luminex

5 (2.9%)

4 (2.3%)

Antitrupa anti-HLA Klasa I dhe II negativ me Luminex

9 (5.2%)

129 (74.1%)

-

* CDC-XM – Prova e Cross-Match me anë të Citotoksicitetit në vartësi të
Komplementit
IRK** - Insuficiencë renale kronike

Të dhënat tona, me anë të testimit paralelisht të provave të pajtueshmërisë së
kryqëzuar [232-235], Crossmatch-it me metodën CDC dhe kërkimit të antitrupave me
metodën Luminex, rezultuan që 26% prej pacientëve të ishin pozitivë për këto teste.
Kjo është një shifër shumë më e ulët se sa ajo e rapotuar në USA, ku ky pozitivitet
vihet re në vlera më të larta se 40% të pacientëve [236].
Kjo dëshmon faktin që pacientët shqiptarë për shkak të moshës së re, janë më pak të
imunizuar, duke pasur me tepër mundësi në realizimin e transplantit.
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Figura 3.11. Rezultatet e testimit për antitrupa anti HLA Klasa I dhe II me metodat CDC-XM
dhe Luminex për 174 pacientët me IRK të studiuar.

Nga testimi i CDC-XMT tek pacientët tanë, u vu re një numër sinjifikativ i rezultateve
me qeliza T negative dhe qeliza B pozitive (59%) edhe pas trajtimit me DTT.
Konfirmimi me anë të kërkimit të antitrupave anti-HLA me metodën Luminex është i
domosdoshëm pasi nuk është qartësuar natyra e antitrupave që shkaktojnë pozitivitet
në B dhe rëndësia e tyre klinike [237- 241].
Gjithashtu, nga të dhënat tona rezultoi edhe një numër sinjifikativ rastesh me CDCXMT negativ dhe antitrupa anti-HLA pozitiv, të cilët konfirmojnë edhe një herë
domosdoshmërinë e aplikimit të disa metodave njëkohësisht për dedektimin e
antitrupave anti-HLA dhurues specifikë, për parandalimin e flakjes hiperakute të
veshkës së tranplantuar.
Metodat e pajtueshmërisë së kryqëzuar me anë të citometrisë me fluks si edhe ajo e
kërkimit te antitrupave anti-HLA me teknologjinë Luminex janë më sensitive dhe më
specifike se metoda standarte me CDC [240, 241] të përshtatshme për kërkimin e
antitrupave jo komplement-fiksuese të cilat kanë sinjifikancë klinike të ndryshme nga
antitrupat komplement-fiksuese që mund të vrojtohen vetëm me metodën standarte
CDC [241].
Në ndjekjen gjashtë muaj dhe një vjeçare pas transplantit të pacientëve, shkalla e
mbijetesës së organit të transplantuar ishte 96% dhe 89% respektivisht. Nuk u vu re
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ndonjë korelacion midis mbijetesës të organit dhe shkallës së përputhjes HLA midis
dhuruesit dhe marrësit.
Megjithatë, studime të tjera duhet të realizohen me një numër më të lartë pacientësh si
edhe të kryhet vëzhgimi i këtyre pacientëve ne periudhën pas realizimit të transplantit,
për të gjetur asocime klinike midis prezencës së antitrupave anti-HLA që nuk fiksojnë
komplementin dhe ecurisë së organit të transplantuar.
Gjithashtu, dhurimi i veshkës vetëm nga dhurues familjarë dhe jo familjarë nuk
mjafton për përmbushjen e nevojave aktuale të pacientëve shqiptarë për transplant të
veshkës. Është e qartë që, numri i transplanteve në Shqipëri do të rritet në mënyrë
sinjifikative vetëm në sajë të organizimit të programit me dhurues kadaverikë.
3.3. Rezultatet e studimit të gjeneve HLA tek pacientët për transplant të
qelizave bazë hematopoietike
3.3.1. Pacientët
Në këtë studim janë përfshirë 70 pacientë të cilët janë tipizuar për qëllime të
tranplantit të palces kockore. 37 (52.9%) prej këtyre pacientëve janë referuar nga
Departamenti i Hematologjisë si dhe 33 (47.1%) nga Departamenti i
Onkohematologjisë së Pediatrisë të Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës. 15
(21.4%) prej pacientëve janë referuar nga qendra spitalore jashtë Shqipërisë si në Itali,
Greqi ose Turqi, aty ku pacientët shqiptarë kanë qenë të hospitalizuar dhe nga ku
është kërkuar gjetja e dhuruesve me pajtueshmëri të plotë të aleleve HLA nga
familjarët që jetojnë në Shqipëri.
Diagnozat kryesore etiologjike me numrin përkatës të pacientëve paraqiten sipas
rendit zbritës në tabelën 3.7.
Tabela 3.7. Diagnozat e 70 pacientëve që kanë nevojë për transplant të QBH.
Diagnozat

Numri i pacientëve (%)

Hemoglobinopatitë e trashëguara (Talasemia
major/ Drepanocitozë/Talaso-drepanocitozë)

21 (30.0%)

Leukoza Limfoblastike Akute

15 (21.5%)

Mieloma

7 (10.0%)

Anemia Aplastike

6 (8.5%)

Leukoza Limfoide Kronike

5 (7.1%)

Leukoza Mieloide Akute

5 (7.1%)

Leukoza Mieloide Kronike

3 (4.3%)
3 (4.3%)

Limfoma Jo-Hodgkin
Limfoma Hodgkin
Mielodisplazia

2 (2.9%)
2 (2.9%)
1 (1.4%)

Sindroma Wiskott-Aldrich
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Mosha e pacientëve varion nga 1 deri 62 vjeç (mesatare 23 vjeç, mediana 18.50 vjeç,
95% CI = 18.35 - 27.56 vjeç). Prej tyre 44 (62.9%) janë meshkuj dhe 26 (37.1%)
femra (p = 0.0039).
3.3.2. Dhuruesit familjarë
233 familjarë janë tipizuar për të gjetur dhuruesin me pajtueshmëri të plotë për gjenet
HLA. Mosha e dhuruesve varion nga 1 në 78 vjeç (mesatare 33.8 vjeç, mediana 34.0
vjeç, 95% CI = 31.46 - 36.07 vjeç). Prej tyre, 108 (46.4%) janë meshkuj dhe 125
(53.6%) femra (p = 0.1382). Numri i të gjithë dhuruesve familjarë për secilin pacient
varion nga 1 në 9 (mesatare 3.36, mediana 3.0, 95% CI = 2.95 – 3.76), ndërsa numri i
vëllezërve dhe/ i motrave për pacient është 1 në 6 (mesatare 2.10, mediana 2.0, 95%
CI = 1.79 – 2.41). Të gjithë dhuruesit janë familjarë vullnetarë me lidhje gjaku,
përveç tre prej tyre që janë fetus (meshkuj) të tipizuar nëpërmjet ADN-së të
ekstraktuar nga kordoni umbilikal nëpërmjet amniocentezës.
Tabela 3.8. Të dhënat e 233 dhuruesve familjarë.
Dhuruesit familjarë

Numri i dhuruesve (%)

Motra

77 (33.1%)

Vëllezër

69 (29.6%)

Nëna

32 (13.7%)

Baballarë

31 (13.3%)

Të afërm

24 (10.3%)

Dhurues vëllezër dhe/motra me gjenotip HLA identikë (duke përfshirë edhe 3
dhuruesit fetus) janë gjetur për 27 (38.6%) nga 70 pacientët e këtij studimi. Dhurues
haploidentikë për alelet HLA midis vëllezërve dhe/apo motrave janë gjetur për 31
(44.3 %) nga pacientët dhe 12 (17.1%) pacientë kishin vëllezër apo motra me
papajtueshmëri të plotë për HLA-në.
3.3.3. Dhuruesit jo familjarë
Për 43 (61.4 %) pacientët që nuk kanë një dhurues HLA identikë ndërmjet vëllezërve
dhe/ose motrave të tyre, krahasuam grup-alelet HLA-A, -B dhe -DRB1 të këtyre
pacientëve me ato të 510 individëve normalë shqiptarë që i konsideruam si një grup
studimi pilot për një regjistër kombëtar me dhurues vullnetarë shqiptarë. 15 prej
këtyre individëve të këtij grupi mund të konsiderohen si dhurues potencialë që
rezultuan me pajtueshmëri të plotë për grup-alelet HLA-A, -B dhe -DRB1 me 10 nga
43 pacientët për të cilët nuk është gjetur dhurues familjarë HLA identikë.
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Tabela 3.9. Grup-alelet HLA-A, -B and -DRB1 që hasen tek 10 pacientët që nuk kanë
dhurues familjarë HLA identike.
Lokusi #HLA-A

Lokusi #HLA-B

Lokusi #HLA-DRB1

Grup-alelet

Grup-alelet

Grup-alelet

HLA-A
(frekuenca

Numri i
e

aleleve në %

kopjeve të

Numri

i HLA- DRB1

(frekuenca e kopjeve

të (frekuenca

Numri i
e kopjeve

aleleve në % grup-aleleve

aleleve në % në të grup-

në popullatën

në popullatën

popullatën

shqiptare)

shqiptare)

shqiptare)

A*02 (30.62)

grup-aleleve

HLA-B

4

B*51 (17.25)

6

DRB1*11

aleleve

8

(27.54)
A*24 (15.93)

3

B*35 (14.18)

6

DRB1*16

5

(12.41)
A*01 (10.00)

1

B*18 (11.64)

3

DRB1*13

1

(11.94)
A*03 (9.06)

4

B*44 (7.81)

-

DRB1*04 (7.84)

-

A*32 (7.81)

3

B*08 (5.62)

1

DRB1*15 (7.58)

-

A*11 (7.50)

2

B*07 (4.25)

-

DRB1*14 (7.49)

1

A*26 (5.00)

1

B*40 (4.13)

3

DRB1*07 (5.99)

-

A*68 (4.68)

1

B*37 (3.62)

-

DRB1*03 (5.40)

2

A*23 (2.18)

-

B*15 (3.30)

-

DRB1*01 (3.64)

1

A*33 (1.25)

-

B*48 (3.13)

-

DRB1*08 (3.29)

-

A*31 (1.25)

-

B*27 (2.50)

-

DRB1*12 (3.10)

-

A*29 (1.25)

-

B*38 (2.50)

-

DRB1*10 (2.06)

-

A*25 (0.93)

-

B*55 (2.50)

-

A*43 (0.62)

-

B*58 (2.18)

-

A*74 (0.62)

-

B*13 (1.87)

-

A*30 (0.31)

-

B*39 (1.87)

-

A*69 (0.31)

-

B*53 (1.56)

-

B*47 (1.25)

-

B*57 (1.25)

-

B*41 (0.31)

1

#

grup-alelet HLA-A, -B dhe -DRB1 janë paraqitur në rend zbritës sipas shpërndarjes
së frekuencave në popullatën normale shqiptare.
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Në tabelën e mësipërme janë paraqitur grup-alelet e tre lokuseve HLA-A, -B dhe DRB1 që kanë këta 10 pacientë me 15 individët e tyre me pajtueshmëri të plotë për
këto alele. Në këtë tabelë, grup-alelet janë paraqitur në rend zbritës sipas frekuencave
në popullatën shqiptare. Është me rëndësi fakti që pothuajse të gjithë grup-alelet e 10
pacientëve kanë një frekuencë të lartë ( > 5%) në popullatën shqiptare. Vetëm grupalelet HLA-A*68, HLA-B*41 dhe HLA-DRB1*01 kanë një frekuencë më të vogël se
5 % (respektivisht 4.68%, 0.31% dhe 3.64 %). Grup-alelet e njëjta që hasen tek 15
dhuruesit potencialë dhe 10 pacientët paraqesin grup-alelet HLA-A, -B dhe -DRB1
me frekuencë më të lartë në popullatën shqiptare (respektivisht 90.6%, 53.1% dhe
68.4%).
Duke u bazuar dhe në të dhënat e EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation), numri i transplanteve alogjenike ndryshon ndjeshëm ndërmjet
vendeve të ndryshme të Europës, të dhëna që shkojnë nga zero në disa vende të
Europës Lindore si Shqipëria, Armenia, Gjeorgjia dhe Moldavia (duke iu referuar
vendeve me popullatë mbi 1 milion banorë) në 198 për 10 million banorë në vit në
vende përëndimore si në Zvicër dhe 311 për 10 milion banorë në Gjermani [244]. Të
dhënat e raportuara nga pesë vendet më të zhvillluara të Europës (Zvicër, Francë,
Gjermani, Itali dhe Hollandë) tregojnë që numri i transplanteve allogjenike të QBH
me dhurues familjarë ndryshon shumë pak midis këtyre vendeve, duke variuar nga 89
në 128 për 10 milion banorë në vit. Në kontrast me këto të dhëna, numri i
transplanteve allogjenike me dhurues vullnetarë jo familjarë ndryshon nga 109 në
Zvicër në 218 për 10 milion banorë në vit në Gjermani [245].
Aktualisht në vendin tonë nuk realizohet transplanti i qelizave bazë hematopoietike
dhe pacientët shqiptarë janë të detyruar të shkojnë jashtë vendit për të kryer këtë
proçedurë. Megjithatë për këta pacientë është i domosdoshëm kërkimi për një dhurues
me pajtueshmëri të plotë për alelet HLA. Numri prej 14 pacientësh të tipizuar
mesatarisht çdo vit për transplantin e QBH, nuk reflekton nevojat reale për këtë
proçedurë në popullatën shqiptare. Nëse i referohemi të dhënave të raportuara nga
vendet e tjera Europiane (rreth 100 transplante të realizuar me dhurues vullnetarë jo
familjarë për 10 milion banorë në vit) [244], dhe duke patur parasysh se popullsia
aktuale e shqiptarëve është rreth 3.3 milion banorë, ne mund të themi që nevojat reale
për vendin tonë për allotransplant të QBH me dhurues vullnetarë jo familjarë mund të
jenë rreth 30 transplante në vit.
Dhurues familjarë me gjenotip HLA identike janë gjetur për 38% të pacientëve të
tipizuar për allotransplant të QBH. Kjo është një vlerë më e lartë se maksimumi prej
30 % i raportuar nga autorë të tjerë [246-248]. Kjo frekuencë më e lartë mund të
shpjegohet me numrin relativisht të lartë të vëllezërve dhe motrave për secilin pacient
dhe gjithashtu edhe nga heterogjeneiteti më i kufizuar në popullatën shqiptare
krahasuar me popullatat e tjera të Europës [249]. Kështu p.sh ne kemi vrojtuar se në
popullatën shqiptare vihet re heterozigotësi më e ulët për lokuse të ndryshme të HLAsë në krahasim me popullatën zviceriane [250, 251]. Gjithashtu kemi treguar se
heterogjeneiteti në popullatën tonë është më i restriktuar se në popullatën kroate apo
gjermane [249].
Në këtë studim, 62% e pacientëve nuk mund të gjejnë dhurues familjarë me
pajtueshmëri të plotë në alelet HLA. Dhurues potencialë jo familjarë me pajtueshmëri
të plotë në alelet HLA mund të gjenden vetem nëpërmjet një regjistri të dhuruesve
vullnetarë të qelizave bazë hematopoietike.
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Aktualisht, janë më tepër se 21 milion dhurues vullnetarë të regjistruar në të gjithë
botën, kryesisht në Amerikën e Veriut dhe në Europën përëndimore [252, 253].
Megjithatë, gjetja e një dhuruesi të përshtatshëm për një pacient brenda të njëjtës
popullatë është shumë më e lehtë, më e shpejtë dhe më pak e kushtueshme se sa
kërkimi në regjistrat ndërkombëtare [251, 252, 255]. Për më tepër, probabiliteti i
gjetjes së një dhuruesi potencial jo vetëm me pajtueshmëri të plotë në alelet e HLA-së
por edhe me haplotipe HLA identike, është më i lartë brenda të njëjtës popullatë se në
popullatat e tjera që janë gjenetikisht (dhe gjeografikisht) më të distancuara [115, 251,
252].
Numri i dhuruesve vullnetarë në regjistra kombëtarë ndryshon ndjeshëm edhe midis
vendeve të zhvilluara. Të dhënat e raportuara nga Zvicra, Franca, Gjermania, Italia
dhe Hollanda tregojnë se numri i dhuruesve vullnetarë të regjistruar në regjistrat e
këtyre vendeve varion nga 23026 deri në maksimumin prej 456598 për 10 milion
banorë në Gjermani [246]. Duke konsideruar edhe faktin që Gjermania ka numrin më
të madh të transplanteve të realizuara në vit, është e qartë që shifrat e larta të
allotransplanteve janë të lidhura drejtëpërdrejt me numrin e lartë të dhuruesve
vullnetarë në këta regjistra si edhe me faktorët makroekonomikë si rritja e të
ardhurave buxhetore për frymë dhe rritja e shpenzimeve qeveritare për kujdesin
shëndetësor [256, 257].
Duke patur parasysh edhe mbështetjen financiare që duhet për të organizuar një
regjistër të dhuruesve vullnetarë, është e rëndësishme që të përcaktohen përmasat që
duhet të ketë ky regjistër në nivel kombëtar [255].
Në këtë studim, ne u përpoqëm që të bënim një vlerësim të tillë duke përdorur grupin
prej 510 individësh normalë që e konsideruam si një pikënisje për organizimin e një
regjistri kombëtar shqiptar. 15 prej këtyre individëve të këtij grupi mund të
konsiderohen si dhurues potencialë që rezultuan me pajtueshmëri të plotë për grupalelet HLA-A, -B dhe -DRB1 me 10 (23.3%) pacientë të cilët nuk kishin dhurues
familjarë HLA identikë.
Duke u nisur nga këto rezultate, ne mund të hedhim idenë se për të gjetur dhurues
vullnetarë me pajtueshmëri të plotë për alelet HLA për 30 pacientë që kanë nevojë për
TQBH në vit, një regjistër kombëtar fillimisht duhet të ketë të paktën 1500 dhurues.
Në studimin tonë, dhuruesit potencialë me pajtueshmëri të plotë në HLA për ata
pacientë që nuk kishin dhurues familjarë HLA identikë, kishin alele me frekuencë të
lartë në popullatën shqiptare. Duke u nisur nga ky fakt, për të gjetur dhurues
vullnetarë edhe për pacientët që kanë allotipe HLA me frekuencë të ulët [252, 258]
përmasat e vërteta që duhet të ketë një regjistër kombëtar shqiptar duhet të jenë 2 herë
më të larta se numri i vlerësuar më sipër.
Nga të dhënat e një studimi, në popullatën me prejardhje europiane në USA, është
raportuar se 75% e pacientëve kanë gjetur dhurues vullnetarë me pajtueshmëri të plotë
në HLA [258]. I njëjti sukses raportohet edhe nga një studim i kryer në Austri për
individët me prejardhje nga Europa Juglindore [259]. Duke patur parasysh
heterogjeneitetin e kufizuar në lokuset e HLA-së të popullatës shqiptare, një sukses i
tillë në këto shifra për gjetjen e dhuruesve jo familjarë vullnetarë mund të arrihet
gjithashtu edhe në këtë popullatë.
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Të dhënat e paraqitura në këtë studim theksojnë nevojën aktuale të krijimit të një
regjistri kombëtar të dhuruesve vullnetarë që të mund të plotësojë nevojat e
pacientëve shqiptarë për alotransplant qelizash bazë hematopoietike.
3.4. Të dhënat studimore midis 100 pacientëve me artrit reumatoid të studiuar
për frekuencat alelike DRB1/DQB1 dhe të krahasuar me grupin normal të
kontrollit.
Frekuencat alelike DRB1/DQB1 në 100 pacientët me artrit reumatoid (AR) u
krahasuan me grupin normal të kontrollit (popullaten normale). Në një shikim të parë
nuk u vune re ndryshime sinjifikative të asocimit të aleleve HLA-DRB1/DQB1 me
këtë sëmundje.
Tabela 3.10. Frekuenca e aleleve HLA-DRB1 and -DQB1 në të sëmurët me AR.

Alelet HLA

Pacientët AR

DRB1
01

0.0630

03

0.0550

04

0.0985

07

0.0300

08

0.0350

10

0.0200

11

0.2319

12

0.0100

13

0.0954

14

0.0600

15

0.0985

16

0.1761

Blank

0.0210

DQB1
02

0.0800

03

0.3631

04

0.0350

05

0.3229

06

0.1933

Blank

0.0056
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Por, kur frekuencat për lokuset DRB1 dhe DQB1 në grupin e kontrollit u krahasuan
me ato në nëngrupet e pacientëve AR me rezultate të ndryshme të serologjisë
ACPA+, RF+, ACPA+/RF+ sie dhe me nëngrupin e pacientëve sero-negative (ANA/RF-/ACPA-), u vu re një diferencë statistikisht sinjifikative për DRB1*04 midis
grupit të kontrollit dhe nëngrupeve të pacientëve me ACPA+ (P = 0.0006), RF+ (P =
0.0006) dhe ACPA+/RF+ (P = 0.0004). E njëjta diferencë, por ne drejtim te kundert,
është vënë re edhe për DRB1*11 midis kontrolleve dhe pacientëve ACPA+/RF+ (P =
0.01) si dhe për DRB1*13 midis kontrolleve dhe pacientëve me RF+ (P = 0.01) dhe
ACPA+/RF+ (P = 0.03).
Del pra qartë në dukje efekti predispozues i HLA-DRB1*04 për pacientët ACPA dhe
RF seropozitivë (P respektivisht 0.0008 dhe 0.0017) dhe roli protektiv i HLADRB1*11 për pacientët ACPA dhe RF pozitivë (P respektivisht 0.007 dhe 0.02). I
njëjti rol protektiv me RF pozitivë është vënë re edhe me alelet HLA-DRB1*13 (P =
0.007).
Të dhënat tona janë në mbështetje të të dhënave të literaturës që kanë gjetur lidhje
midis aleleve predispozues HLA-DRB1*01:01, 01:02, 04:01, 04:04, 04:05, 04:08,
04:10, me prezencen e autoantitrupave ACPA dhe FR [260, 261]. Por ne nuk
konstatuam lidhje midis AR seropozitive për këto autoantitrupa dhe aleleve 10:01 dhe
14:02 që është raportuar gjithashtu nga literatura [260, 261]. Për alelet HLADRB1*11:02, 11:03, 13:01, 13:02 ose 01:03 ka të dhëna studimore që tregojnë efektin
protektiv për të sëmurët me AR [262, 263, 264]. Në studimin tonë, ne vumë në dukje
pikërisht efektin protektiv të aleleve HLA-DRB1*11 dhe DRB1*13 në pacientët AR
ACPA+ dhe FR+.
Aleli specifik i grup-alelit HLA-DRB1*11, i gjetur në pacientët tanë me AR është
HLA-DRB1*11:01/04 dhe jo DRB1*11:02/03 si raportohet në literaturë [265]. Sipas
literaturës, aleli HLA-DRB1*01:03 dhe HLA-DRB1*04:02 gjithashtu raportohet të
ketë rol protektiv në pacientët AR [263, 265], por këto alele nuk kanë prezencë
sinjifikative në popullatën shqiptare.

3.4.1. Studimet e korelacionit të frekuencave të aleleve HLA-DRB1*04, DRB1*11
dhe DRB1*13 në 19 popullata europiane.
Ne studiuam korelacionin midis frekuencave të aleleve predispozues DRB1*04 dhe
atyre protektive DRB1*11 dhe DRB1*13 në 19 popullata Europiane me një
shpërndarje gjeografike që shtrihet pothuaj në të gjithë kontinentin europian. Një
korelacion negativ u vu në dukje midis DRB1*04 ndaj DRB1*11 (r = - 0.700, P =
0.0008) por jo midis DRB1*04 ndaj frekuencave të aleleve DRB1*13 (r = 0.039, P =
0.871).
Ky studim, që tregon asocimin e aleleve HLA me sëmundjen autoimmune të AR-së
në vendin tone është i pari në këtë drejtim në popullatën shqiptare. Në të njëjtën kohë
ky studim shpjegon gjenetikisht konstatimin e njohur midis prevalencës së rritur të
AR në popullatat në veri dhe veriperëndim të Europë në krahasim me ato në jug apo
juglindje të kontinentit europian.
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Frekuencat e grup-alelit
DRB1*04 në %

r = - 0.703
p = 0.001

Figura 3.11. Paraqitje grafike e korelacionit midis frekuencave të aleleve DRB1*04 dhe
DRB1*11 në 19 popullatat europiane të studiuara.
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4. PËRFUNDIME
1. Në rajonin ballkanik diferencohen dy grupe popullatash kryesore: një grup i
përbërë nga popullatat greke, shqiptare, bullgare dhe maqedonase si dhe një
grup tjetër ku marrin pjesë popullatat serbe, boshnjake dhe kroate. Popullatat
që bëjnë pjesë në secilin nga këto dy grupe kryesore kanë një ngjashmëri
shumë më të madhe brenda grupit se me çdo popullatë të grupit tjetër.
2. Një ndikim i drejtëpërdrejtë dhe praktik i këtyre gjetjeve është dobia (dhe
nevoja) e krijimit të regjistrave kombëtarë dhe ndërkombëtarë të dhuruesve të
qelizave bazë hematopoietike (staminale) si dhe të organeve për rajonin
ballkanik. Heterogjeneiteti i kufizuar gjenetik në popullatat shqiptare si në
Shqipëri dhe në Kosovë ngre rëndësinë e realizimit të regjistrave të dhuruesve
të organeve dhe QBH të përbashkëta midis Kosovës dhe Shqipërisë, e cila bën
të mundur gjetjen në mënyrë efikase të dhuruesve të përshtatshëm në këto
popullata.
3. Duke marrë parasysh madhësinë e popullatës shqiptare, niveli i transplantit të
veshkave në Shqipëri mund të vlerësohet në më pak se 8 për një milion të
popullsisë (PMP). Kjo vë në dukje nevojën e rritjes së numrit të transplanteve
në Shqipëri.
4. Për përcaktimin e pranisë së antitrupave anti-dhurues tek marrësi nevojitet
përdorimi edhe i metodave të tjera paralele shtesë përveç CDC-XMT si psh.
metoda e Luminex dhe ajo e Crossmatch me citometri me fluks.
5. Nga ky studim del në dukje dhe fakti se dhurimi i veshkave vetëm nga
dhuruesit familjarë ose jo familjarë nuk është në gjendje për të plotësuar
nevojat reale për transplant të veshkave në vendin tonë. Për këtë qëllim
nevojitet të vihet në jetë dhe një program dhurimi veshkash nga dhurues
kadaverikë.
6. Ekziston një përpjestim i zhdrejtë midis frekuencës së HLA-DRB1*04 dhe
HLA-DRB1*11 në popullatat europiane. Kjo mund të lidhet me një frekuencë
më të pakët të sëmundjeve autoimune të lidhura me HLA-DRB1*04 në
popullatën tonë.
7. Përcaktimi i aleleve predispozuese HLA-DRB1*04 dhe HLA-DRB1*01 dhe i
atyre mbrojtëse HLA-DRB1*11 dhe HLA-DRB1*13 merr vlerë diagnostike
si dhe prognostike në raste të veçanta kur diagnoza e AR është e paqartë.
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5. REKOMANDIME
Për institucionet që merren me studimet e origjinës së popullit shqiptar apo me
studime albanologjike:
1. Këtyre institucioneve u rekomandojmë që të marrin parasysh përfundimet e
mëposhtme të studimit tonë si:
a) Provën gjenetike (bazuar në studimin e sistemit HLA) të unicitetit të
popullit shqiptar, e cila evidentohet nëpërmjet distancave gjenetike të
papërfillshme midis 2 popullatave, asaj shqiptare të Shqipërisë dhe
popullatës shqiptare të Kosovës.
b) Distancat e vogla gjenetike midis popullatës shqiptare, greke, bullgare dhe
maqedonase mbështetin hipotezën e një baze gjenetike mjaft të lashtë të
përbashkët të këtyre popujve.
Për institucionet që merren me politikat shëndetësore dhe vendim-marrjen e
mbështetjeve të programeve për kërkim-inovacion në fushat mjeksore:
Fakti i ngjashmërisë gjenetike të madhe të sistemit HLA midis popullatave shqiptare
në Kosovë dhe Shqipëri mbështet rëndësinë e madhe të hartimit të programeve të
përbashkëta të transplanteve të organeve dhe QBH. Rekomandojmë autoritetet
vendimarrëse në politikat shëndetësore të marrin masa për hartimin e këtyre
programeve të përbashkët si:
2. Hartimin e një programi kombëtar me qëllim të paktën tre-fishimin e
dhuruesve të gjallë të veshkave si dhe fillimin e një programi dhurimi të
veshkave nga dhurues jo të gjallë.
3. Rekomandojmë hartimin e regjistrave të përbashket për dhurues pa lidhje
gjaku të QBH për popullatat shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë që duhet të
kenë një madhësi prej 2500 deri 3000 dhuruesish për të përballuar nëvojat për
dhurim për transplant të këtyre qelizave.
Në fushën e diagnostikës mjekësore:
4. Rekomandojmë aplikimin e tre metodave paralele për përcaktimin e
sensibilizimit të marrësve të veshkave nga dhuruesit e tyre siç jane ajo e CDC,
citometrisë me flux dhe metoda Luminex. Pas realizimit të transplantit
nevojitet kryerja periodikisht e provës së kërkimit të antitrupave anti-HLA të
dhuruesit me metodën Luminex pasi shfaqja e antitrupave anti-dhurues në
periudhën pas transplantit është tregues i hershëm i flakjes së transplantit.
5. Në raste të veçanta, kur kërkohet konfirmimi me siguri të lartë i diagnozës së
artritit reumatoid, rekomandojme të realizohet genotipizimi i aleleve HLADRB1 me rezolucion të lartë. Prania e aleleve favorizuese HLA-DRB1*04 dhe
HLA-DRB1*01 flasin në favor të kësaj diagnoze, ndërkohë që alelet
mbrojtëse HLA-DRB1*11 dhe HLA-DRB1*13 nuk mbështesin këtë diagnozë.
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Për grupin tonë kërkimor rekomandojmë:
6. Në bazë të konkluzioneve të studimit tonë rekomandojmë shtrirjen e këtij
studimi në genotipizimin e sistemit HLA me rezolucion të lartë si dhe në
përdorimin e markuesve të tjerë gjenetikë polimorfë si psh. me anë të
polimorfizmit të nukleotideve të veçuar (SNP).
7. Rekomandojmë shtrirjen e studimit tonë dhe në sëmundje të tjera autoimmune
si sëmundjet autoimune të tiroides, diabetit etj.
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8. PËRMBLEDHJE E PUNIMIT
Sistemi HLA (Human Leukocyte Antigen) është një nga sistemet gjenetike me
polimorfizmin më të shprehur alelik në gjenomën humane. Ky sistem luan rol kryesor
në shumëllojshmërinë e përgjigjes imunitare. Ky polimorfizëm shërben në fushën e
gjenetikës së popullatave dhe të antropologjisë për të studiuar distancat gjenetike
midis popullatave njerëzore. Sistemi HLA luan rol kryesor në suksesin e
transplanteve. Për shkak të lidhjes së rëndësishme midis sistemit HLA dhe
predispozicionit për sëmundje autoimune, është me interes studimi i bashkëlidhjes
midis aleleve HLA dhe sëmundjeve autoimune në një popullatë të caktuar. Qëllimi i
këtij studimi është studimi për herë të parë të sistemit gjenetik HLA në popullatën
shqiptare, zbatimi i tipizimit indor në realizimin e transplanteve, kryesisht të veshkave
dhe qelizave bazë hematopoietike në vendin tonë, si edhe hulumtimi i lidhjeve të
mundshme midis sistemit HLA dhe sëmundjeve autoimmune siç është artriti
rheumatoid (AR).
Në këtë studim u përfshinë 1160 individë të shëndoshë dhe 344 pacientë, të cilët u
studiuan për pajtueshmërinë indore me metodat e biologjisë molekulare. Frekuencat e
aleleve dhe haplotipeve HLA në popullatat e studiuara si dhe distancat gjenetike
ndërmjet tyre u llogaritën me anë të programeve biostatistikore më bashkëkohore.
Nga studimi ynë rezultoi se distanca gjenetike midis popullatës shqiptare, në Shqipëri
dhe Kosovë, është statistikisht e papërfillshme. I njëjti rezultat vihet re me popullatat
greke, bullgare dhe maqedonase por jo me popullatat e tjera të Ballkanit dhe të
Europës. Për përcaktimin e pranisë së antitrupave anti-dhurues tek marrësi i
transplantit të veshkës, nevojitet përdorimi i metodave paralele, përveç metodës
serologjike komplement vartëse, si metoda Luminex dhe me citometri me fluks. Për
realizimin e transplanteve të qelizave bazë hematopoietike duhet të realizohen
regjistra me një madhësi prej 2500-3000 dhuruesish për të përballuar nevojat për
dhurim për transplant të këtyre qelizave. Alelet predispozues HLA-DRB1*04 janë
statistikisht sinjifikativë në grupin e pacientëve me AR (me autoantitrupa specifikë).
Alelet mbrojtës HLA-DRB1*11 dhe HLA-DRB1*13 nuk janë statistikisht
sinjifikativë në këtë grup pacientësh.
Fjalët kyçe: gjenetika e popullatave, antigjenet leukocitarë humanë, transplanti i
qelizave bazë hematopoietike, transplanti i veshkës, popullata shqiptare.
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9. ABSTRACT
The human leukocyte antigen (HLA) system, is the most polymorphic gene system in
the human species. It is responsible for the huge variety of the immune response in
humans. The analysis of HLA polymorphism is very useful for anthropological
studies and for defining the genetic relationships between populations. HLA system
remains a key issue for the outcome of solid organ and hematopoietic stem cell
transplantation. Strong association between the HLA region and autoimmune disease
including rheumatoid arthritis, have been an important subject of study in a certain
population. The aim of this study is to analyze, for the first time, HLA genetic
polymorphism in the Albanian population and its comparison with neighboring and
other European populations, the application of tissue typing in kidney and
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in our country and the study of HLA
system genetic predisposition to rheumatoid arthritis (AR).
In this study are included 1160 healthy individuals and 344 patients (2010-2014).
HLA genotyping was performed by molecular biology methods. HLA allele and
haplotype frequencies have been estimated using computer tools adapted to HLA
data.
According to the genetic distance analyses, we conclude that the Albanians from
Kosovo share a very close genetic relationship with the Albanians from Albania,
followed by Bulgarians, FYROM Macedonians and Greeks. The other Balkan
populations are more distantly located. The genetic distances to other European
populations are proportional to their geographic distances. The significant number of
patients with Luminex anti-HLA antibody positivity combined with complementdependent cytotoxicity crossmatch negative results underlines the necessity to use
additional methods for detecting anti donor specific antibodies. From our results we
can show that in order to find HLA compatible unrelated donors for our patients
needing allogeneic HSCT per year, a preliminary start-up national register size of at
least 2500-3000 Albanian donors could be needed. The HLA-DRB1*04 predisposing
allele is statistically significant in the group of patients with AR. The protective HLADRB1*11and HLA-DRB1*13 alleles are not statistically significant in this group of
patients.
Key words: population genetics, human leukocyte antigen, hematopoietic stem cell
transplantation, kidney transplantation, Albanian population.

89 | P a g e

Shyti E. Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i këtij sistemi
në realizimin e alotransplanteve

10. LISTA E PUBLIKIMEVE
Artikuj shkencorë të botuar
1. Shyti E, Idrizi A, Sulcebe G. Histocompatibility Testing for Organ
Transplantation Purposes in Albania: A Single Center Experience. Balkan
Medical Journal 2014;31:121-5. ISSN 2146-3123, EISSN 2146-3131.
2. Shyti E, Pasholli J, Sulcebe G. Histocompatibility testing for allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation in Albania: raising the evidence for
the need of an unrelated donor stem cell national registry. Albanian
Medical Journal. ISSN: 0255-6790 (print) ISSN: 2312-7678 (online).
3. Shyti E, Sulcebe G. Human leukocyte antigen complex genetic
polymorphism in the Albanian population and its comparison with other
populations. Albanian journal of natural & technical sciences. (Accepted
for publication).
4. Prifti-Kurti M, Nunes JM, Shyti E, Ylli Z, Sanchez-Mazas A, Sulcebe G.
HLA-DRB1 and HLA-DQB1 allele associations in an Albanian patient
population with rheumatoid arthritis: correlations with the specific
autoantibody markers and inter-population DRB1 allele frequency
variability. Rheumatol Int (2014) 34:1065-1071
5. Sulcebe G, M. Cuenod, A. Sanchez‐Mazas, J‐M. Tiercy, B. Zhubi, E.
Shyti, and V. Kardhashi. "Human leukocyte antigen‐A,‐B,‐C,‐DRB1
and‐DQB1 allele and haplotype frequencies in an Albanian population
from Kosovo. Int J Immunogenet. 2013 Apr; 40(2):104-7.
Pjesëmarrje në konferenca shkencore
1. Shyti E., Strakosha A., Idrizi A., Sulcebe G. “Histocompatibility
Testing for transplantation purposes in Albania‖. 24th EFI (European
Federation for Immnogenetics) Conference, 17th Annual Meeting of
the Italian Immunogenetics Society AIBT May 15-18, 2010, Florence
(Italy).
2. Shyti E., Strakosha A., Idrizi A., Sulcebe G. “HLA typing and donorrecipient crossmatch in living donor kidney transplantation‖. Balkan
Clinical Laboratory Federation (BCLF) Konference, 2010, September,
Tirana, ALBANIA.
3. Shyti E., Strakosha A., Idrizi A., Pasholli J., Kodra S., Barbullushi M.,
Tereska N., Sulcebe G. ―Ekzaminimet Imunologjike në transplantet e
90 | P a g e

Shyti E. Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i këtij sistemi
në realizimin e alotransplanteve

veshkave‖. Simpozium shkencor ‖Imunologjia në erën gjenomike‖,
Tiranë, 18 Nëntor, 2011
4. Sulcebe G, Shyti E, Zhubi B, Pasholli J, Kardhashi V. ―HLA-A*, -B*,
-Cw*, -DRB1* and -DQB1* allele-groups and haplotype frequencies
in the Kosovo albanian population and their comparison with the other
populations‖.
25th
EFI
(European
Immnogenetics
and
Histocompatibility) Conference, May 4-7, 2011, Prague, Czech
Republic
5. Prifti-Kurti M, Manuel Nunes J, Shyti E, Pasholli J, Ylli Z, Sanchez –
Mazas A, Sulcebe G. ―HLA-DRB1 and HLA-DQB1 allele associations
in an albanian patient population with rheumatoid arthritis‖. 27th EFI
(European Immnogenetics and Histocompatibility) Conference, 11-14
May 2013, Maastricht, The Netherlands.

91 | P a g e

