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Hyrje 

Hepatiti C përfaqëson një sëmundje infektive që prek mëlçinë dhe që shkaktohet nga 

virusi i hepatitit C (HCV). 

HCV tashmë konsiderohet si një problem global, sepse është mjaft i përhapur në 

mbarë botën. Të dhënat tregojnë se rreth 3% e popullatës në botë është e infektuar me 

HCV. Vetëm në Europë llogariten të jenë rreth 4 milionë mbartës të këtij virusi (Viral 

Hepatitis Prevention Board. 1995). 

Infeksioni akut nga virusi i Hepatitit C, zakonisht është asimptomatik dhe shumë 

rrallë shoqërohet me sëmundje të rrezikshme për jetën, por sapo që ai stabilizohet, 

infeksioni kronik progreson shumë shpejt, duke u bërë shkak për cirrozën (Viral 

Hepatitis Prevention Board. 1995). Rreth 15-45% e personave të infektuar pastrohen 

në mënyrë spontane nga virusi, brenda 6 muajve të infektimit pa asnjë lloj trajtimi 

(Thomson et. al., 2011; Gerlach et. al., 2003). Pjesa e mbetur prej 55-85% e tyre 

zhvillojnë hepatitin C kronik. Nga ata me hepatit C kronik, rreziku i cirrozës së 

mëlçisë është 15-30% brenda 20 viteve. 

Si rregull transmetohet me anën e gjakut apo produkteve të tij, tek përdoruesit e 

drogave me injeksion duke shkëmbyer shiringat me njeri –tjetrin, me anën e kontaktit 

seksual, si dhe mund të transmetohet nga nëna tek fëmija gjatë lindjes etj. 

Prevalenca e infeksionit HCV paraqitet mjaft e lartë tek pacientët që i janë nënshtruar 

transplantimit të organeve; transfuzionit të gjakut si dhe përdorimit të faktorëve 

komercialë të koagulimit. Në grupin e personave me prevalencë të lartë përfshihen 

edhe personat që përdorin drogën në rrugë intravenoze, si dhe ata që i janë 

nënshtruar dializës renale. 

Metodat serologjike, të tilla si Enzymelinked Immunoassay (ELISA), identifikojnë 

praninë e antitrupave specifike të prodhuar si rezultat i përgjigjes imune pas 

ekspozimit ndaj virusit HCV (por nuk identifikojnë direkt virusin). Prania e këtyre 

antitrupave tregon se një person ka qënë i infektuar me virusin HCV, por nuk 

përcakton nëse infeksioni është akut apo kronik. Antitrupat mund të jenë të 

pazbulueshëm gjatë javëve të para të infeksionit për shkak të "periudhës dritare", ose 

në pacientet me imunitet të kompromentuar (siç janë pacientët HIV-pozitiv). Në disa 

pacientë këto metoda mund të japin rezultate fals pozitive (si p.sh në rastin e 

personave që vuajnë nga hipogamoglobulinemia) si dhe formave të tjera të 

hepatiteve kronikë (siç janë rastet e hepatiteve autoimunë). Po kështu ka të dhëna se 

në 10% të personave që i nënshtrohen këtyre analizave, merren rezultate fals negative 

(sidomos tek ata me inflamacione kronike të HCV-së). 

Në ndryshim nga këto teste, testet e acideve nukleike (NAT), identifikojnë direkt 

praninë e ARN-së HCV-së në serum, plazëm ose inde. Në këtë mënyrë konfirmohet 

infeksioni aktiv duke zvogëluar periudhën dritare në 1-2 javë. Testet komerciale NAT 

kanë një sensitivitet dhe specificitet të lartë. 

Shtamet e virusit të HCV-së, karakterizohen nga një ndryshueshmëri shumë e lartë, 

pra nga një shpejtësi e lartë e mutacioneve gjenetike, të vërejtura sidomos tek 
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proteinat e mbështjelljes. Diversiteti gjenetik i HCV-së i detyrohet dallimeve në 

gjenotipe.  

Njihen 6 tipa dhe 50 nëntipa (Simonds et. al., 2001). Gjashtë gjenotipat e përcaktuara 

të HCV-së karakterizohen nga shpërndarje të ndryshme gjeografike.  

Gjenotipet 1, 2 dhe 3 u përkasin shtameve me prevalencë të lartë epidemike dhe 

gjenden kudo, SHBA, A. Jugut, Europe, Kinë, Japoni, Australi, Zelande e re. Këto 

shtame janë shpërndarë me shpejtësi në botë gjatë shekullit të 20-të nëpërmjet gjakut 

të infektuar dhe produkteve të tij, përdoruesve të drogës me shiringë, dhe 

karakterizohen nga nivele të ulta të variacioneve gjenetike. Shtamet e tjerë të HCV-së 

janë shumë divergjente, por gjenden në zona të kufizuara gjeografike. 

Gjenotipet e HCV përfaqësojnë markerë të rëndësishëm epidemiologjikë. Për shkak të 

përqëndimeve gjeografike të gjenotipeve të caktuar, gjenotipi mund të shërbeje si mjet 

i dobishëm për të zbuluar burimin e një shpërthimi epidemik me HCV në një popullatë 

të caktuar.  

Gjenotipi HCV i kombinuar me markerë të tjerë si vlerësimi sasior i HCV-RNA, mund 

të jetë dobiprurës në menaxhimin e hepatitit C kronik dhe ndjekjen e pacientëve në 

trajtimin me interferon.  
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Qëllimi i punës 

Identifikimi dhe monitorimi i virusit të hepatit C me metoda molekulare, si dhe 

përcaktimi i gjenotipeve qarkulluese të këtij virusi, në vendin tonë dhe veçanërisht në 

grupet e riskut 

 

Objektivat 

 Studimi i krahasuar i sensitivitetit dhe specificitet midis teknikave molekulare 

dhe serologjike.  

 Përcaktimi i prevalencës së HCV−së në kampionin në studim.  

 Përcaktimi gjenotipeve qarkulluese të HCV−së në Shqipëri si një faktor i 

rëndësishëm prognostik.  

 Ndërtimi i hartës për përhapjen e llojeve të ndryshme të gjenotipeve në vendin 

tonë. 

 Studimi i kinetikës së ngakesës virale, si një faktor i rëndësishëm për 

vlerësimin virologjik të përgjigjes ndaj terapisë.  
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KAPITULLI I 

1. Konsiderata Teorike 

1.1 Çfarë përfaqëson hepatiti C, shënjat dhe simptomat 

Hepatiti përfaqëson një inflamacion të mëlçisë që shkaktohet nga mekanizma të 

ndryshëm, përfshirë këtu edhe agjentët infektues. Hepatiti viral mund të shkaktohet 

nga një varietet virusesh të ndryshëm, siç janë viruset e hepatitit A, B, C, D dhe E. 

Meqënëse zhvillimi apo shfaqja e verdhëzës, është një karakteristikë e sëmundjes së 

mëlçisë dhe jo e një hepatiti të mundshëm viral, lind nevoja për një diagnozë korrekte, 

e cila mund të realizohet vetëm me anën e një testimi të serumit të pacientit për 

praninë e antitrupave antiviralë specifikë. 

Demostrimi i parë që disa raste të hepatiteve nuk ishin të shkaktuar as nga virusi i 

hepatit A (HAV), as nga ai i hepatitit B (HBV), i takon vitit 1975. Kjo formë e re 

sëmundje u quajt fillimisht hepatiti i tipit jo A dhe B, duke presupozuar ekzistencën e 

një agjenti etiologjik, që nuk përfaqësonte as virusin A dhe as atë B (Houghton M. 

1996; Purcell RH. 1994). Vetëm në vitin 1989 u bë e mundur të identifikohet dhe 

klonohet virusi i tipit jo A, jo B, që u quajt virusi C (HCV) (Choo Q-L et. al., 1989). 

Hepatiti C përfaqëson një sëmundje infektive që prek mëlçinë dhe që shkaktohet nga 

virusi i hepatitit C (HCV). Infeksioni paraqitet në përgjithësi asimptomatik, por sapo 

stabilizohet, infeksioni kronik progreson shumë shpejt, duke u bërë shkak për cirrozën 

(Viral Hepatitis Prevention Boar. 1995). Kjo e fundit zakonisht shfaqet pas disa 

vjetësh. Në disa raste cirroza shkakton humbje të funksionit të mëlçisë, si dhe 

komplikacione të tjera, përfshirë këtu kancerin e mëlçisë. Gjatë infektimit me virusin 

HCV, 40% e personave kurohen në mënyrë të plotë, pjesa tjetër panvarësisht nëse 

shfaqin ose jo simptoma, bëhen mbartës kronikë të këtij virusi. 20% e personave me 

infeksion kronik zhvillojnë cirrozën dhe 20% e atyre me cirrozë zhvillojnë kancerin e 

mëlçisë. (EASL, 1999; Viral Hepatitis Prevention Board. 1995). 

HCV tashmë konsiderohet si një problem global, sepse është mjaft i përhapur në 

mbarë botën. Të dhënat tregojnë se rreth 3% e popullatës në botë paraqitet e infektuar 

me HCV. Vetëm në Europë llogariten të jenë rreth 4 milionë mbartës të këtij virusi 

(Viral Hepatitis Prevention Boar. 1995). 

Persona HCV pozitivë konsiderohen ata që kanë antitrupat anti-HCV dhe /ose ARN- 

HCV ose antigjenin e kores HCV të pranishëm në gjakun e tyre. Personat HCV 

pozitivë konsiderohen potencialisht infektues.  

Kontakti me gjakun e personave HCV pozitivë mund të shkaktojë infeksione të 

personave të tjerë. Personat HCV pozitivë nuk duhet të: 

 dhurojnë gjak, organe apo spermë 

 përdorin furçat e dhëmbëve apo briskun e rojes të personave të painfektuar. 

 lenë të ekzpozuara prerjet apo lezionet e lëkurës. 
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Deri më sot nuk ekzistojnë vaksina kundër hepatitit C. Një arsye për këtë mund të jetë 

sepse virusi paraqitet në shumë forma dhe pëson mutacione në mënyrë konstante 

(Prince AM & Shata MT. 2001; Viral Hepatitis Prevention Board. 1995). 

Hepatiti C përfaqëson një sëmundje humane. Ai nuk mund të merret apo të 

transmetohet në kafshë. Ka të dhëna që shimpazeja mund të infektohet nga ky virus në 

kushte laboratorike, por nuk shkakton sëmundje (Houghton M. 1996; Lemon & 

Brown. 1995). Kjo e ka bërë punën kërkimore për prodhimin e vaksinës mjaft të 

vështirë.  

Simptomat gjatë infektimit me HCV, paraqiten akute dhe kronike. 

Hepatiti akut C, shfaqet si rregull brenda 6 muajve të parë mbas infeksionit me 

virusin C. Rreth 60-70% të personave të infektuar nuk i shfaqin simptomat gjatë fazës 

akute. Në një minoritet të pacientëve, të cilët karakterizohen nga një eksperiencë e 

simptomave në fazën akute, këto të fundit paraqiten të buta dhe jo specifike duke mos 

mundësuar kështu diagnozën specifike të hepatitit C. Ndër simptomat që shfaqen gjatë 

fazës akute të hepatitit C përfshihen mungesë oreksi, lodhje, dhimbje abdominale, 

verdhëzë dhe simptoma të ngjashme me rrufën (EASL. 1999; Marcellin P. 1999). 

Virusi i hepatitit C, zakonisht zbulohet në gjak, brenda 1-2 javëve të para pas 

infeksionit me anën e teknikës PCR (Polimerase Chain Reaction) (Fang CT et. al., 

2003), ndërsa antitrupat e virusit përgjithësisht zbulohen brenda 5 deri në 15 javë pas 

infektimit (Van der Poel CL. 1999). Pastrimi viral spontan paraqitet mjaft variabël 

dhe 15–45% të personave të infektuar me HCV, pastrohen nga virusi gjatë fazës së tij 

akute të infeksionit (Thomson et. al., 2011; Gerlach et. al., 2003). Kjo gjë verifikohet 

nga kthimi në normë i nivelit të enzimave të mëlçisë si p.sh. [alanin amino-

transferaza (ALT) dhe aspartat amino-transferaza (AST)], si dhe nga pastrimi prej 

ARN-së së HCV-së. Ky proces njihet si pastrim spontan viral. Sidoqoftë infeksioni 

persistiv (Kamal SM. 2008). është më i zakonshëm dhe shumica e pacientëve 

zhvillojnë hepatitin kronik C, infeksion ky që zgjat mbi 6 muaj (Villano Sa et. al., 

1999; Cox AL et. al., 2005).  

Studime të fundit kanë treguar se trajtimi gjatë fazës akute të infeksionit ka 90% më 

shumë sukses dhe kërkon gjysmën e kohës që duhet për kurimin e infeksioneve 

kronike. (Jaeckel et. al., 2001). Sot nuk rekomandohet më praktika e vjetër sipas së 

cilës pritej njëherë për pastrimin viral spontan gjatë fazës akute, para se të trajtohet 

pacienti.  

Hepatiti kronik C paraqitet nga ana klinike pa simptoma dhe në shumicën e rasteve 

zbulohet aksidentalisht. Rreth 80% e personave të infektuar me hepatit C zhvillojnë 

hepatit kronik. Cirroza zhvillohet në 10-20% të rasteve me hepatit kronik, ndërsa 1-

5% e këtyre zhvillojnë kancer të mëlçisë. Kursi natyror i hepatitit kronik C varion nga 

personi në person. Ka të dhëna se pothuaj të gjithë të infektuarit me HCV, 

karakterizohen nga inflamacion i mëlçisë, ndërsa frekuenca e progresionit në gjendjen 

e fibrozës paraqitet mjaft variabël ndërmjet individëve. Të dhënat tregojnë gjithashtu 

se në 1/3 e pacientëve të patrajtuar, brenda një periudhe 20 vjeçare infeksioni 

progreson në cirrozën e mëlçisë, ndërsa në 1/3 tjetër cirroza, shfaqet brenda një 

periudhe 30 vjeçare. Pjesa tjetër e pacientëve nuk shfaqin shenja të cirrozës gjatë jetës 

së tyre, pra progresioni në rastin e fundit ecën me ritme mjaft të ngadalta.  
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Sipas të dhënave të NIH (National Institutes of Health), në kontrast me të dhënat më 

të fundit, progresioni deri në cirrozë, brenda një periudhë 20 vjeçare haset në 3-20% 

të pacientëve (Tremolada et. al., 1992; Thein et. al., 2008). 

 

 

Figura1.1 Paraqitje skematike e ecurisë së mëlçisë në kohë pas infektimit  

me HCV  

 

Faktorët që influencojnë në progresin e sëmundjes HCV përfshijnë: 

 Moshën (me avancimin në moshë progresioni është më i shpejtë). 

 Gjininë (meshkujt karakterizohen nga një progresion më i shpejtë i sëmundjes 

krahasuar me femrat). 

 Konsumimin e alkoolit (ata që konsumojnë më shumë alkool karakterizohen nga 

rritme më të shpejta të progresionit të sëmundjes). 

 HIV koinfeksionin (koinfeksioni HCV dhe HIV, karakterizohet nga një progresion 

i shpejtuar i sëmundjes). 

 Yndyrnat e mëlçisë (prania e yndyrave në qelizat e mëlçisë shoqërohet me një 

rritje të intensitetit të progresionit të sëmundjes). 

Hepatiti C përfaqëson një sëmundje sistemike. Pacientët karakterizohen nga një 

spektër i gjerë i manifestimeve klinike që variojnë nga mungesa e simptomave, deri 

në një sëmundje mjaft simptomatike. Ndër simptomat që karakterizojnë fazën kronike 

të sëmundjes përmendim: lodhjen, rrufë, dhimbjet e kyçeve, shqetësime gjatë gjumit, 

ndryshime të oreksit, të përzjera, të vjella dhe gjendje depresive.  

Kur hepatiti kronik C progreson në cirrozë, simptomat që shfaqen përgjithësisht 

shkaktohen nga ulja e nivelit funksional të mëlçisë, si dhe rënia e presionit në 

qarkullimin e gjakut në mëlçi. Kjo e fundit përfaqëson një konditë që njihet si 

hipertensioni portal.  

Shenjat dhe simptomat që karakterizojnë cirrozën e mëlçisë janë: ascite (akumulim i 

fluidit në zonën e barkut), tendenca për gjakderdhje, variçet (vena të zmadhuara e të 
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deformuara, sidomos në stomak dhe ezofag), verdhëzë, si dhe encephalopathy 

hepatike. Kjo konditë e fundit shkaktohet nga grumbullimi i amonjakut dhe lëndëve të 

tjera, të cilat si rregull nxirren apo pastrohen nga një mëlçi e shëndetëshme.  

 

1.2 Organizimi dhe funksioni i Gjenomit HCV  

1.2.1 Organizimi i gjenomit të Flavivirideve 

HCV përfaqëson një retrovirus që përmban si material gjenetik ARN një zinxhirëshe 

me sens pozitiv me mbështjellje. Klasifikohet në familjen Flaviviridae, gjinia 

Hepacivirus. Ka një diametër 40-60 nanometër. 

 

 

Figura 1.2 Morfologjia e virusit të Hepatit C (E1&E2 glikoproteina të mbulesës) 

 

Familja Flaviviridae ndahet në tre gjini: flavivirus, pestivirus dhe hepacivirus. 

Gjinia Flavivirus përfshin viruset e: etheve të verdha, encefalitit japonez dhe 

encefalitit tick-born. Pestiviruset përfshijnë viruset e: diaresë virale të gjedhit, etheve 

klasike të derrave dhe sëmundjes Border. HCV, që egziston të paktën në 6 lloje 

gjenotipash dhe në disa nëntipa, është i vetmi përfaqësues i gjinisë hepacivirus 

(Lindenbach & Rice. 2001). 

 

Tabela 1.1 Taksonomia e Hepatitit C 

Flaviviridae  Flavivirus  Virusi i ethes së verdhë  

Pestivirus  Virusi i diaresë së gjedhit  

Hepacivirus  Virusi I Hepatit C  

 

Përfaqësuesit e familjes Flaviviridae, ndajnë një numër karakteristikash strukturale 

dhe virologjike. Ato karakterizohen nga një mbulesë e një bishtrese lipidike në të 

cilën janë ankoruar dy ose më shumë proteina të mbulesës E (E-nga envelope). 

Mbulesa rrethon nukleokapsidin, i cili është i përbërë nga kopie të shumfishta të një 

proteine bazike të vogël C (C-nga core) dhe prej gjenomit të përfaqësuar nga ARN.  
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Ky i fundit paraqitet sens pozitiv dhe përmban 9.6 deri në 12.3 mijë nukleotide. Në 

sekuencën e kësaj molekule ndodhet një zonë ORF (open reading frame), që kodon 

për një poliproteinë të madhe me 3000 apo më shumë aminoacide (aa). 

 

 

Figura 1.3 Organizimi i gjenomit të familjes Flaviviridae 

 

Proteinat strukturale kodohen nga pjesa N-terminale e ORF-së, ndërsa pjesa e mbetur 

e ORF-së mban informacionin për proteinat jostrukturale (figura1.3). Zona ORF në 

skajet e saj 5’ dhe 3’ përmban përkatësisht zonat që nuk translatohen, 5’ UTR dhe 3’ 

UTR (nga untranslated region). Zona 5’UTR që përmban 95 deri në 555 nukleotide 

dhe ajo 3’UTR që përmban, 114 deri në 624 nukleotide, luajnë rol në replikimin e 

ARN-së si dhe në procesin e translatimit të poliproteinës. (Thurner et. al., 2004). 

Përfaqësuesit e familjes Flaviviridae lidhen me një ose më shumë receptorë qelizorë, 

të cilët përfaqësojnë nga ana e tyre komplekse proteinikë që nxisin procesin e 

endocitozës së ndërmjetësuar nga receptorët. Fuzioni i mbështjelljes së virionit me 

membranat qelizore mundëson çlirimin e nukleokapsidit në citoplazëm. Mbas procesit 

të dekapsulimit, si pasojë e translatimit të gjenomit viral, prodhohet një poliproteinë 

prekursore.  

Kjo e fundit më pas këputet si nga proteazat qelizore, ashtu edhe nga ato virale dhe 

për pasojë formohen proteinat strukturale dhe ato jostrukturale. Replikimi i gjenomit 

viral katalizohet nga kompleksi enzimatik i replikimit viral, i cili nga ana e vet 

paraqitet i asocijuar me membranat qelizore dhe është rezistent ndaj veprimit të 

aktinomicinës D.  

Replikimi viral ndodh në citoplazëm në sajë të sintezës së një zinxhiri të ndërmjetëm 

me sens negativ. Gjenomet e shumëfishuar paketohen me membrana brenda qelizore 

dhe më pas, në formë të maturuar, çlirohen në mjedisin jashtë qelizor me anën e 

ekzocitozës.  
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Figura 1.4 Hyrja e virionit brenda në qelizë 

 

1.2.2 Organizimi i gjenomit HCV 

Pavarësisht ngjashmërive që karakterizojnë përfaqësuesit e familjes Flaviviridae, 

HCV karakterizohet nga një numër ndryshimesh virologjike, epidemiologjike dhe 

patofiziologjike, krahasuar kjo me përfaqësuesit e tjerë të kësaj familje. Kështu p.sh. 

është e njohur se përfaqësuesit e familje Flaviviridae në përgjithësi karakterizohen nga 

një translatim i varur nga prania e një zone CAP të pozicionuar në sekuencën 5’UTR. 

Pra  pas renditjes 5’UTR (m
7 

GppAmp), vijon një sekuencë e konservuar AG si dhe 

një sekuencë e shkurtër, pikërisht përpara zonës koduese për poliproteinën (Brinton & 

Dispoto. 1988).  

Në dallim nga kjo formë organizimi, HCV nuk përmban zonën CAP në sekuencën 

5’UTR, dhe paloset në një strukturë komplekse të ARN-së, duke formuar së bashku 

me një pjesë të domenit që kodon proteinat e kores, një sit që i jep mundësinë të 

përfshihet në ribozom- IRES (internal ribosome entry site). (figura1.5). Kjo e fundit 

ndërmjetëson në lidhjen direkte të nënnjësive ribozomike dhe faktorëve të translatimit 

gjë që mundëson në vijim translatimin.  

HCV 5’ UTR, përmban 341 nt të pozicionuar përpara kodonit inisiator të translatimit 

të zonës ORF. Kjo zonë përfaqëson pjesën më mirë të konservuar të gjenomit të 

(sekuenca nt është identike në 60% të saj me GBV - B dhe 50% me pestiviruset) 

(Choo et. al., 1991; Han et. al., 1991).  

Domenet II, III dhe IV, së bashku me 12-30 nt të zonës që kodon koren formojnë 

IRES (Honda et. al., 1996). HCV IRES është e aftë të formojë një kompleks të 

qëndrueshëm preinicial që lidhet direkt me nënnjësinë 40S ribozomale pa pasur 

nevojë për faktorët e inicimit të translatimit. Kuptohet që kjo përbën një ngjarje të 

rëndësishme, sepse përbën fazën e parë të transaltimit të poliproteinës HCV. 

Vlen të vemë në dukje se në flaviviviruset, ndërsa zona 5’ UTR është mjaft mirë e 

strukturuar, HCV 3’UTR është relativisht e shkurtër, më pak e strukturuar dhe 
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përmban gjithashtu një zonë poliuridilike që varion në gjatësi. Sekuenca 3’UTR 

përmban 225 nt dhe është organizuar në tre zona që përfshijnë, në drejtimin 5’-3’: një 

zonë variabël me afërsisht 30-40 nt, një zonë poli (U)-poli(U/UC), si dhe një sekuencë 

3’ terminale mjaft mirë të konservuar prej 98 nt. Kjo e fundit përmban tre struktura në 

formë laku: SL1, SL2, SL3 (stem-loop) (Kolykhalov et. al.,1996; Tanaka et. al., 

1996). 

HCV ORF përmban 9024 deri në 9111 nt, varur kjo nga gjenotipi. ORF kodon  për të 

paktën 11 lloje proteinash, ku përfshihen: tre proteina strukturale (C ose core, E1 dhe 

E2), një proteinë e vogël, p7, funksioni i të cilës akoma nuk është bërë e mundur të 

identifikohet, 6 proteina jostrukturale (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A dhe NS5B), si 

dhe e ashtuquajtura proteinë “F”, që rezulton nga një frameshift në zonën koduese të 

kores.  

 

 

Figura 1.5 Organizimi i gjenomit të HCV-së dhe procesimi i poliproteinës 

 

Proteinat strukturale 

Proteina e kores HCV (C), përfaqëson një proteinë strukturale, mjaft bazike që lidhet 

me ARN-në duke formuar kapsidin viral. Ajo çlirohet në një formë prekursore me 

191aa dhe peshë 23 kDa. Proteina e kores përmban tre domene: domenin D1 N-

terminal hidrofilik (120aa), domenin D2 C-terminal (50aa), dhe atë D3 (20aa), që 

shërben si sinjal peptidik për proteinën e mbështjelljes E1 (Grakoui et. al., 1993 c; 

Harada et. al., 1991; Santolini et. al., 1994). Domeni D1 përmban mjaft ngarkesa 

pozitive dhe është i përfshirë në lidhjen e ARN-së dhe lokalizimin nuklear. Kjo 

vërtetohet nga prania në sekuencën e këtij domeni të tre zonave NLS (nuclear 

localization signals) (Chang et. al., 1994; Suzuki et. al., 2005).  

Domeni D2 është përgjegjës për asocijimin e proteinës së kores me membranat e 

REP-it, membranën e jashtme mitokondriale dhe granulat lipidike (Schwer et. al., 
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2004; Suzuki et. al., 2005). Si proteinat e kores të lidhura me membranat dhe ato të 

lira, janë të organizuara në formën e strukturave dimerike dhe multimerike. 

Përveç rolit që luan proteina e kores në formimin e kapsidit viral, ajo mendohet se 

ndërvepron në mënyrë direkte me një numër proteinash qelizore, si dhe ka mundësi të 

ndërhyjë në një sërë rrugësh që paraqiten të rëndësishme për ciklin qelizor viral 

(McLauchlan. 2000). Ka të dhëna që proteina e kores HCV, ka funksion pro dhe anti 

apoptotik (Chou et. al., 2005; Meyer et. al., 2005), dhe është gjithashtu e implikuar në 

dëmtimin apo plagosjen indore, progresionin e fibrozës, rregullimin e aktivitetit të 

gjeneve qelizorë, përfshirë këtu c-myc dhe c-fos, si dhe në ndryshimin e transkriptimit 

të promotorëve të tjerë viralë (Ray et. al., 1995). Në eksperimentet me minjtë 

transgjenikë, shprehja e proteinës së kores, indukton karcinomat hepatocelulare 

(Moriya et. al., 1998). 

Dy glikoproteinat e mbulesës, E1 dhe E2, përfaqësojnë përbërës esencialë të 

mbulesës së virionit HCV, duke qënë se janë të nevojshme për përfshirjen dhe 

fuzionin viral (Nielsen et. al., 2004). E1 dhe E2 kanë peshat molekulare përkatësisht 

33-35 dhe 70-72 kDa dhe organizohen në formën e strukturave heterodimere 

jokovalente. E1 dhe E2 përfaqësojnë glikoproteina transmembranore që përmbajnë: 

një ektodomen N-terminal respektivisht prej 160 dhe 334 aa, një domen të shkurtër 

transmembranor C-terminal, prej afërsisht 30aa. E1 dhe E2 janë mjaft të glikoziluara 

dhe kanë mjaft funksione si: ankorimi membranor, lokalizimi në REP, dhe organizimi 

në strukturat heterodimerike (Cocquerel et. al., 2000). Glikoproteina E2, përmban 

zona hipervariabël me një diferencë të sekuencës aa ndërmjet gjenotipeve HCV, deri 

në 80%. Në këtë drejtim diferencat karakterizojnë edhe nëntipat e të njëjtit gjenotip. 

Zona hipervariabël 1 (HVR1), përmban 27 aa dhe përfaqëson epitopin HCV kryesor, 

por jo të vetmin. Pavarësisht nga variabiliteti i sekuencës aa, vetitë fizikokimike dhe 

konformacioni i HVR1 janë mjaft të konservuar ndërmjet të gjithë gjenotipave të 

njohur HCV. Një gjë e tillë ka çuar në mendimin se konformacioni dhe vetitë 

fizikokimike të kësaj sekuence paraqiten me rëndësi për ciklin qelizor (Penin et. al., 

2001). 

Ka më pak të dhëna për E1, por deri më sot mendohet se kjo glikoproteinë është e 

përfshirë në fuzionin e membranës virusale me ato citoplazmatike (Flint & 

Mckeating. 2000). 

Proteina frameshift 

Kjo proteinë që njihet dhe me shkurtimin ARFP (alternate reading frame protein) 

apo proteina F, prodhohet si rezultat i një frameshifti ribozomal (spostimi), a-2/+1 në 

zonën që kodon koren N-terminale të poliproteinës HCV. Antitrupat ndaj peptideve të 

proteinës F, zbulohen si rregull në pacientët me infeksion kronik HCV. Kjo tregon se 

proteina F prodhohet gjatë infeksionit (Walewski et. al., 2001). Megjithatë akoma nuk 

ka të dhëna për mekanizmat e saktë të translatimit, që përcaktojnë frekuencën dhe 

prodhimin e proteinës F gjatë fazave të ndryshme të infeksionit HCV.  
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Kështu roli i proteinës F në ciklin jetësor të HCV-së mbetet një enigmë, por ka 

mendime se duhet të jetë përfshirë në persistencën virale (Baril & Brakier-Gingras. 

2005).  

Proteinat jostrukturale 

Proteina P7, përfaqëson një proteinë të vogël integrale membranore, me 63aa 

(Carrere-Kremer et. al., 2002). Ajo paraqitet e organizuar nga dy domene 

transmembranorë (alfahelika) të lidhur me një lak citoplazmatik. Proteina 7 (P7), 

paraqitet esenciale, gjë që vërtetohet nga fakti se mutacionet apo delecionet e 

sekuencës nukleotidike që kodon për lakun citoplazmatik, supresojnë infektivitetin 

gjatë transfeksionit intra-hepatik të kADN-së tek shimpazeja (Sakai et. al., 2003).  

Proteina NS2, përfaqëson një proteinë transmembranore jo të glikoziluar me peshë 

molekulare 21-23 kDa. Ajo përmban dy sekuenca sinjalizuese të brendshme në 

pozicionet 838-883 dhe 928-960, të cilat janë përgjegjëse për asocijimin me 

membranat e REP-it (Santolini et. al.,1995; Yamaga & Ou. 2002). NS2, së bashku me 

domenin aminoterminal të proteinës NS3 dhe proteazës NS2-3, përfaqëson një 

metalproteazë të varur nga jonet zink, që këput sitin ndërmjet NS2 dhe NS3 (Grakoui 

et. al., 1993).  

Proteina NS3-NS4A. Proteina NS3 përfaqëson një proteinë virale multifunksionale, 

me një domen serin proteazik në skajin N-terminal dhe një tjetër helikazë/NTPazik, në 

skajin C-terminal. NS4A përfaqëson një kofaktor të aktivitetit proteazik NS3. Kjo e 

fundit, në prani të NS4A, stabilizon lokalizimin në membranat e REP-it. Proteaza 

NS3-NS4A, paraqitet esenciale për ciklin jetësor HCV. Ajo katalizon këputjen e 

poliproteinës HCV në zonat NS3/NS4A, NS4A/NS4B, NS4B/NS5A, NS5A/NS5B. 

Proteaza NS3-4A, gëzon edhe veti të tjera. Kështu ajo ndërhyn duke ndërvepruar me 

reaksionet dhe proteinat e qelizës bujtare. Këto të fundit mund të jenë të rëndësishme 

për ciklin jetësor dhe patogjenezën e infeksionit.  

Proteina NS4B, përfaqëson një proteinë integrale prej 261aa, që lokalizohet në 

membranat e REP-it. NS4B ka një strukturë prej 4 domenesh transmembranorë dhe 

një helike N-terminale amfipatike që përgjigjet për asocijimin me membranën (Elazar 

et. al., 2004; Lundin et. al., 2003). Një nga funksionet e kësaj proteine është ankorimi 

membranor i kompleksit replikativ. Ka të dhëna që NS4B, përfshihet edhe në 

inhibimin e sintezës qelizore, (Florese et. al., 2002) modulimin e aktivitetit të NS5B 

HCV dhe induktimin e interleukinës 8 (Kadoya et. al., 2005). 

Proteina NS5A, përfaqëson një zink-metalproteinë të fosforiluar, me peshë 56-58 

kDa, që luan një rol të rëndësishëm në replikimin virusal dhe regullimin e rrugëve 

metabolike qelizore.  

Zona N-terminale (1-30aa), përmban një alfa helikë amfipatike, që është e nevojshme 

dhe e mjaftueshme, si për lokalizimin membranor në membranat perinukleare, ashtu 

edhe për grumbullimin e kompleksit replikativ (Brass et. al., 2002; Penin et. al., 

2004). Më poshtë kësaj zone (downstream), ndodhen tre domene (I, II dhe III). 

Domeni I, që ndodhet në skajin N-terminal, përmban një motiv C4, ku katër mbetje 

cisteine janë të lidhur me një bërthamë zinku. Ka të dhëna se ky domen është mjaft 

mirë i konservuar në gjininë hepacivirus dhe pestivirus (Tellinghuisen et. al., 2004).  

Mutacionet në sekuencën NS5A, bëhen shkak për inhibimin e procesit të replikimit të 

ARN-së, nga ana e kompleksit replikativ (Penin et. al., 2004).  
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Mekanizmat me anën e të cilave NS5A, rregullon replikimin e HCV-së, akoma nuk 

janë qartësuar, por tashmë dihet se kjo proteinë lidhet me lipidet e membranave 

brendaqelizore, me ndërmjetësinë e zonës C-terminale të një proteine të asociuar me 

membranat vezikulare. Ky ndërveprim paraqitet esencial për formimin e kompleksit të 

replikimit HCV (Gao et. al., 2004). 

Proteina NS5B, bën pjesë në një klasë proteinash të ashtuquajutura me bisht 

ankorimi. Kjo sepse ato përmbajnë një zonë N-terminale (21 aa), që formon një 

domen alfahelikal transmembranor, përgjegjës për targetimin postranslacional në anën 

ciosolike të REP-it, ku dhe është ekspozuar domeni funksional i kësaj proteine 

(Moradpour et. al., 2004). Proteina NSF5B, përfaqëson një polimerazë të varur nga 

ARN-ja. 

 

1.3 Cikli jetësor i HCV-së 

1.3.1 Cikli i replikimit 

Pjesëzat HCV, lidhen në qelizën bujtëse me anë të ndërveprimit specifik të 

glikoproteinave të mbështjelljes së HCV dhe një receptori qelizor, deri tani të 

panjohur. Pas çlirimit të gjenomit viral nga nukleokapsidi dhe translatimit të tij në 

REP-in granular, NS4B (ndoshta edhe në bashkëveprim me faktorë të tjerë viralë apo 

qelizorë), indukton formimin e vezikulave membranore. Këto membrana supozohet se 

shërbejnë si mbështetje për kompleksin e replikimit viral. Pas amplifikimi të gjenomit 

dhe shprehjes së proteinave HCV, fillon procesi i grumbullimit të përbërësve në 

pjesëzat virale. Vendi i formimit të pjesëzave HCV ende nuk është identifikuar. Ka 

mundësi që ky proces të realizohet në membranat brendaqelizore të derivuara nga 

kompartamentet e REP-it apo aparatit Golxhi. Pjesëzat e sapoformuara HCV, dalin 

nga qeliza bujtare me anën e sekretimit të vazhduar (Figura 1.6). 

 

 

Figura 1.6 Skema hipotetike e ciklit jetësor të HCV-së 
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Receptorët HCV 

Mendohet se në ndërmjetësimin e procesit të lidhjes dhe depërtimit në qelizë të 

pjesëzave HCV, përfshihen disa lloj molekulash të membranës së qelizës bujtëse. 

Receptori CD81, përfaqëson një molekulë me peshë molekulare 25 kDa, që i takon 

superfamiljes së tetraspaninave. Këto të fundit përmbajnë 4 alfa helika 

transmembranore (TM1-TM4), si dhe dy domene jashtëqelizorë në formë laku, 

përkatësisht me nga 28 dhe 80 aa. Këto të fundit njihen me shkurtimet SEL (small 

extracellular loop) dhe LEL (large extracellular loop). LEL, që është lokalizuar 

ndërmjet TM3 dhe TM4, përfaqëson një zonë me peshë alfa helika, që përmbajnë 

katër baza cisteinë (Kitadokoro et. al., 2001). SEL, paraqitet e nevojshme për të 

siguruar një sipërfaqe optimale të ekspresionit të LEL (Masciopinto et. al., 2001). 

Zona LEL CD81, ndërmjetëson në lidhjen e HCV-së, me anën e glikoproteinës së 

mbëshjelljes E2. 

Studimet dëshmojnë se përveç CD81, ka mjaft faktorë të tjerë qelizorë që përfshihen 

në infeksionin e qelizave nga ana e HCV-së.  

Receptori SR-B1 (scavenger receptor B type I), është propozuar si një tjetër receptor 

kandidat për HCV-në (Scarselli et. al., 2002). SR-B1 përfaqëson një glikoproteinë 

9509aa, që përmban një lak ekstraqelizor të madh të ankoruar tek membrana 

plazmatike. Kjo proteinë shprehet në nivel të lartë në hepatocitet dhe qelizat 

stereidogjenike (Kriger, 2001) DC-SIGN, (dentritic cell-specific intercellular 

adhesion molecule-3-grabbing nonintegrin) dhe L-SIGN (liver/lymf node specific 

intercellular adhesion molecule-3-grabbing integrin), janë propozuar si receptorë 

specifikë indorë për HCV-në.  

Kjo kategori receptorësh, është e pranishme në tipa të ndryshëm qelizorë dhe mund të 

luajë një rol kritik në patogjenezën virale dhe tropizmin indor (Gardner et. al., 2003). 

Receptori LDL, përfaqëson një receptor endocitik, që transporton në qeliza 

lipoproteinat, kryesisht ato LDL, me anën e endocitozës së ndërmjetësuar nga 

receptorët (Chung & Wasan, 2004). Është raportuar se pjesëza të ngjashme me viruset 

në kompleks me LDL-të përfshihen në qeliza me anën e receptorit LDL. 

Receptori asialoglikoproteinik (ASGR-R), ndërmjetëson në lidhjen dhe internalizimin 

e proteinave strukturale HCV (C,E1,E2, p7) (Saunier et. al., 2003). 

Glikozaminglikanet (GAG). Ka të dhëna se skaji N-terminal i E2-së ndërvepron me 

protoeglikanin heparansulfat (HSPG). Pikërisht zona HVR1-E2, lidhet me një afinitet  

më të lartë se glikoproteinat E të viruseve të tjerë. Ka mundësi që HSPG, të shërbejë 

si sit inicial i ankorimit për HCV-në. Ky i fundit më pas transferohet tek një tjetër 

receptor me afinitet të lartë për të, duke iniciuar kështu përfshirjen e tij në brendësi të 

qelizës (Barth et. al., 2003).  

1.3.2 Mekanizmat e përfshirjes dhe fuzionit qelizor  

Pas atashimit, si rezultat i procesit të fuzimit ndërmjet membranave qelizore dhe 

virale, nukleokapsidi virusal çlirohet në citoplazmën qelizore. Fuzimi ndërmjetësohet 
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nga proteina specifike virale dhe kryhet direkt në membranën plazmatike, duke vijuar 

me internalizimin e pjesëzave virale në endosoma. Njihen dy klasa të ndryshme të 

proteinave të fuzimit (I dhe II). Flaviviruset përfshihen në qelizën bujtëse me anën e 

endocitozës së ndërmjetësuar nga receptorët dhe përdorin klasën II të proteinave të 

fuzimit (Lindenbach & Rice. 2001). Për analogji, glikoproteinat E-HCV, mendohej se 

i takonin klasës II të proteinave të fuzimit. Megjithatë në kontrast me glikoproteinat e 

tjera të fuzimit të klasës II, glikoproteinat E –HCV, nuk kërkojnë këputjen 

proteolitike qelizore gjatë transportit të tyre përmes rrugës sekretore (Op De Beeck et. 

al., 2004). Përfshirja e HCV-së në qelizë është një proces i ndërmjetësuar nga pH dhe 

endocitoza, por deri tani nuk është qartësuar identiteti peptidik i fuzionit HCV. 

Analizat tregojnë se E1, mund të ishte një kandidat i mirë në këtë drejtim. Kjo sepse 

në ektodomenin e kësaj glikoproteine është gjetur prania e një peptidi fuzues (Flint & 

Mc Keating. 2000).  

 

1.4 Epidemiologjia e HCV 

1.4.1 Epidemiologjia e hepatitit C në botë 

Seroprevalenca e infeksionit me HCV në mbarë botën vlerësohet 2-3% (Shepard 

et.al., 2005; CDC. 2012). Mbështetur në studimet e kohëve të fundit më shumë se 185 

milionë njerëz në mbarë botën rezultojnë të infektuar me HCV, prej të cilëve 350 000 

vdesin çdo vit (Mohd Hanafiah et. al., 2013; Lavanchy. 2009). Sipas të dhënave të 

fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH. 2013) mbi Ngarkesën Globale 

të Sëmundshmërisë, (Global Burden of Disease (GBD), prevalenca e HCV-së 

ndryshon ndjeshëm në mbarë botën. Prevalenca e këtij infeksionit HCV është më e 

lartë në Europën Qëndrore, Azinë Lindore, si dhe në Afrikën Veriut/Lindje e Mesme.  

Nga pikëpamja e numrit të madh të popullsisë në Azi, rajonet e Azisë Jugore dhe asaj 

Lindore rezultojnë të kenë numrin më të madh të personave të infektuar me HCV.  

Kina raporton një prevalencë 3.2%. Nga një studim i bërë në një pjesë të Indisë 

raportohet një prevalencë 0.9%. Tek dhuruesit e gjakut në Indonezi prevalence është 

2.1%. Seroprevalenca në Pakistan raportohet në një interval 2.4-6.5%. Në Egjipt 

prevalenca e këtij Infeksioni është shumë e lartë 22%.  

Vende me prevalencë të ulët janë Amerika e Veriut, Europa Veriore dhe Perëndimore 

si dhe Australia. Burimi kryesor i infeksioneve të reja me HCV në vendet e zhvilluara 

në këto dekadat e fundit janë përdoruesit e drogave me injeksion.  

Në vendet në zhvillim një injeskion terapeutik i pasigurt si dhe transfuzionet 

mendohet se janë rrugët më të mundshme të transmetimit të këtij infeksioni (Shepard 

et. al., 2005) (Tabela 1.2). 
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Tabela 1.2 Seroprevalenca Globale e HCV sipas rajoneve  

Rajoni Prevalenca (%) 

Numri i popullatës së 

infektuar (në milion) 

Pjesa e Azisë së Oqeanit Paqësor 1.4 >2.4  

Azia Lindore 3.7 > 50  

Azia Jugore 3.4 > 50  

Australia 2.7 >0.6  

Karaibet 2.1 >0.7  

Europa Qëndrore 2.4 >2.9  

Europa Lindore 2.9 >6.2  

Europa Perëndimore 2.4 >10  

Pjesa Qëndrore e Amerikës Latine 1.6 >3.4  

Pjesa Jugore e Amerikës Latine 1.6 >0.9  

Afrika Veriore/Lindja e Mesme 3.6 >15  

Amerika e Veriut 1.3 >4.4 

Oqeania 2.6 >0.2  

Pjesa Qëndrore e Afrikës 2.3 >1.9  

Pjesa Lindore e Afrikës 2 >6.1  

Pjesa Jugore e Afrikës 2.1 >1.4  

Pjesa Perëndimore e Afrikës 2.8 >8.4  
                                                                           Burimi: Përshtatur nga Mohd Hanafiah et al., 2013  

Prevalenca e anti-HCV në përdoruesit e drogave në botë varion nga 9.8%-97.4% 

(Nelson et. al., 2011). Në figurën 1.7 është paraqitur prevalenca e HCV-së në botë.  

 

 

Figura 1.7 Prevalenca e hepatitit C në botë  

Burimi: Centers for Disease Control and Prevention. CDC Health Information for International Travel 2012.  
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1.4.2 Epidemiologjia e hepatitit C në Europë 

Në Europë, infeksioni HCV paraqet një rritje sinjifikante të rasteve të raportuara. Çdo 

vit raportohen 27.000-29.000 raste të reja të diagnostikuara në Europë (ECDC. 2010). 

Të dhënat për prevalencën e HCV-së për Europën bazohen në raportimet që bëhen 

nga 14 shtete. Kjo prevalencë varion nga 0.4% - 3.5% (ECDC. 2010). Prevalencë më 

e lartë vihet re në Europën Jugore. Vendet me prevalencë më të madhe se >2% janë 

Italia,  Rumania dhe Spanja. Një prevalencë mesatare 1-2% vihet re në Bullgari, 

Greqi, Francë dhe Poloni. Vendet me prevalencë të ulët më të vogël se <1% janë 

Hollanda, Gjermania, Belgjika, Suedia, Anglia (ECDC. 2010). Grupet më të prekura 

nga ky infeksion janë: përdoruesit e drogave, personat në hemodializë, personat të 

cilët rezultojnë HIV pozitiv, të burgosurit si dhe emigrantët të cilët jetojnë në vende 

me endemicitet të lartë të HCV.  

1.4.3 Epidemiologjia e hepatitit C në vendin tonë 

Për sa i përkët sero-prevalencës në vendin tonë nuk ka një studim të zgjeruar për 

popullatën shqiptare. Duke u bazuar në Sistemin madhor të survejancës i bazuar në 

sëmundje, i cili përmban 73 entitete të sëmundjeve infektive të paraqitura në pasqyrën 

14/SH, raportohet një prevalencë rreth 1% në popullatën e përgjithëshme. Janë bërë 

studime sporadike në grupe të ndryshme popullatash ku mund të përmendim 

seroprevalencën rreth 1.6% (400 mostra në vitin 1999) në rekrutët e Forcave të 

Armatosura.  

Në popullatën e shëndetshme rezulton 0.99% rreth 200 mostra me moshë >15 vjeç. 

(Basho et. al., 2002). Në përdoruesit e drogave sipas një studimi të bërë në vitin 2005 

kjo seroprevalencë llogaritet të jetë 29% (Albanian Behavioral and Biological 

Surveillance. 2011).  

Në vitin 2004 është kryer një studim në 480 punonjës të Qëndrës Spitalore 

Universitare “Nënë Tereza”, nga i cili rezultoi një seroprevalencë prej 0,6% (3 

individë positivë për Hepatitit C; 2 infermiere dhe 1 punonjës teknik).  

Gjatë një studimi të kryer në vitin 2005 në 500 mostra të marra në gratë shtatzëna në 

rrethet Tiranë, Shkodër, Vlorë, seroprevalenca rezultoi të jetë 1% (5 mostra pozitive). 

Parandalimi i përhapjes së agjentëve infektues tek të politransfuzuarit dhe indirekt 

vlerësimi i sigurisë së gjakut, ka një rëndësi të veçantë në mbrotjen e Shëndetit 

Publik. Për rrjedhojë, që në vitin 2006 deri tani është arritur, të vendoset Survejanca 

biologjike për agjentët infektivë tek individët e politransfuzuar për rrethet Fier, 

Durres, Lushnje, Tiranë, Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Berat, Elbasan dhe Shkodër. Nga 

një studim i kryer për personat e politransfuzuar në Shqipëri prevalenca e anti-HCV 

rezultoi 24.5% (89/365) raste (Tomini et.al., 2013). 

Prevalenca e HCV–së tek dhuruesit e gjakut në vendin tonë është 0.7% (Durro et. al., 

2005). 
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1.5 Rrugët e transmetimit  

1.5.1 Infektimi me HCV dhe lidhja e tij me kujdesin shëndetësor  

Infeksioni i Hepatitit C është i lidhur ngushtë me shërbimet shëndetësore. 

Transfuzionet e patestuar të gjakut, procesi i dializës, si dhe injeksionet e pasigurta, 

mendohet të jenë rrugët kryesore të transmetimit të këtij infeksioni në vendet në 

zhvillim (Candotti et. al., 2001; de Olivera et. al., 2006; WHO. 2011). Nga 8-12 

miliardë injeksione që administrohen çdo vit në mbarë botën, rreth 50 % e tyre 

konsiderohen të jenë të pasigurta (kryesisht në Afrikën sub-Sahariane dhe Azi) (Kan 

et. al., 1999). Epidemia e përgjithsme e HCV-së e ndodhur në disa rajone të Egjiptit, 

ku u raportua një prevalencë 25%, përfaqëson shëmbullin më të mirë të dokumentuar 

lidhur me përdorimin e injeksioneve të pasigurta nga ana e personelit shëndetësor 

(Frank et. al., 2000). Personat të cilët kanë kryer transfuzione të gjakut para aplikimit 

të programeve të testimit të gjakut dhe nënprodukteve të tij për praninë e HCV-së në 

vendet në zhvillim bëjnë pjesë në grupet e riskuara. Përdorimi i metodave të testimit 

për të gjithë dhuruesit e gjakut është rruga më e mirë për të parandaluar përhapjen e 

këtij virusi në botë.  

1.5.2 Përdoruesit e drogave me injeksion  

Në vendet në zhvillimim, shumica e infeksioneve të HCV-së, ndodhin tek personat që 

përdorin pajisje jo-sterile (shiringa) për të injektuar drogë. Rreth 16 milionë njerëz në 

148 vende janë përdorues të rregullt të drogës me injeksion, prej të cilëve 10 milionë 

janë të infektuar me HCV (Nelson et. al., 2011). 

1.5.3 Transmetimi nga nëna tek fëmija  

Një tjetër rrugë transmetimi është transmetimi nga nëna tek fëmija. Kjo rrugë e 

transmetimit karakterizon 4–8% të lindjeve nga nëna të infektuara me HCV dhe 17–

25% të lindjeve nga nënat e infektuara me koinfeksion HIV dhe HCV (Tomas et. al., 

1998; Mast et. al., 2005 

1.5.4 Transmetimi në rrugë seksuale  

Transmetimi i HCV në rrugë seksuale është më i shpeshtë në çiftet heteroseksuale 

(Marincovich et. al., 2003). Kjo rrugë transmetimi rezulton të jetë më e zakonshme 

tek personat HIV pozitivë, në veçanti tek meshkujt që kryejnë seks me meshkuj 

(MSM) (Danta et. al., 2007).  

1.5.5 Rrugë të tjera 

Mënyra të tjera të transmetimit të infeksionit përmendim: përdoruesit e drogave në 

rrugë intranazale, tatuazhet, pirsing, manipulimet kirurgjikale dhe me injeksion nga 

ana e punonjësve të kujdesit shëndetësor, të cilët janë të infektuar me HCV, ndërhyrjet 

stomatologjike etj (Jafari et. al., 2010; Karmochkine et. al., 2006). Figura 1.8, paraqet 

disa nga rrugët e transmetimit të infeksionit. 
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Figura1.8 Rrugët e transmetimit të infeksionit HCV 

 

1.6 Gjenotipi i hepatit C 

1.6.1 Çfarë përfaqëson gjenotipi i hepatitit C dhe përhapja e tij në botë 

Sekuenca gjenetike e Hepatitit C është përshkruar për herë të parë në vitin 1989, 

(Choo et. al., 1989), duke e klasifikuar virusin në gjininë Hepacivirus, familjen 

Flaviviridae (Simonds et. al., 1994; Lindenbach et. al., 2005). Shtamet e virusit të 

HCV-së, karakterizohen nga një ndryshueshmëri shumë e lartë, pra nga një frekuencë 

e lartë e mutacioneve gjenetike, të vërejtura sidomos tek proteinat e mbështjelljes. 

Diversiteti gjenetik i HCV-së i detyrohet dallimeve në gjenotipe.  

Njihen 6 tipa dhe 50 nëntipa (Simonds et. al., 2001). Termi gjenotip i referohet 

heterogjenitetit gjenetik ndërmjet shtameve HCV në mbarë botën dhe reflekton 

akumulimin e mutacioneve gjatë evolucionit afatgjatë të këtyre viruseve. 

Shpërndarja e gjenotipeve të HCV dhe nëntipave, varion në pjesë të ndryshme të 

botës. Gjashtë gjenotipat e përcaktuara të HCV-së karakterizohen nga shpërndarje të 

ndryshme gjeografike.  

 

Tabela 1.3 Përhapja e Gjenotipave sipas Rajoneve Gjeografike 

Rajonet Llojet e Gjenotipave HCV 

Europë, Amerika e Veriut, 

Japoni 

Gjenotipi 1a, 1b (gjenotipet 2&3 janë më 

pak të hasura) 

Azia Jugore Gjenotipi 3 

Egjipt, Lindja e Mesme, Afrika 

Perëndimore dhe Qëndrore 

Gjenotipi 4 

Afrika e Jugut Gjenotipi 5 

Azia Gjenotipi 6 



“Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e 

Hepatitit C në popullatën shqiptare” 
 

Punoi: MSc. Brunilda HYSAJ (VILA)                   17          Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta REXHA         

 

Gjenotipet 1a, 1b, 2 dhe 3 u përkasin shtameve me prevalencë të lartë epidemike dhe 

gjenden kudo, SHBA, A. Jugut, Europe, Kinë, Japoni, Australi, Zelande e re. Këto 

shtame janë shpërndarë me shpejtësi në botë gjatë shekullit të 20-të nëpërmjet gjakut 

të infektuar dhe produkteve të tij, përdoruesve të drogës me shiringë, dhe 

karakterizohen nga nivele të ulta të variacioneve gjenetike. Shtamet e tjerë të HCV-së 

janë shumë divergjente, por gjenden në zona të kufizuara gjeografike. Këto shtame 

“endemike”, reflektojnë një transmetim për një kohë të gjatë në nivele të ulta në 

popullata të caktuara. 

Gjenotipi 4 është endemik në zona të Afrikës Perëndimore dhe Qëndrore. Tipi 5 

gjendet ekskluzivisht në Afrikën e Jugut. 

 

 

             Figura 1.9  Përhapja e gjenotipeve të HCV-së në botë 

Burimi: (July 2012): http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/index.html. 

 

1.6.2 Rëndësia dhe përcaktimi i gjenotipeve 

Gjenotipet e HCV-së përfaqësojnë markerë të rëndësishëm epidemiologjikë. Për 

shkak të përqëndimeve gjeografike të gjenotipeve të caktuar, gjenotipi mund të 

shërbeje si mjet i dobishëm për të zbuluar burimin e një shpërthimi epidemik me HCV 

në një popullatë të caktuar.  

Gjenotipi HCV i kombinuar me markerë të tjerë si vlerësimi sasior i ARN-HCV-së, 

është i rëndësishëm në menaxhimin e hepatitit C kronik dhe ndjekjen e pacientëve në 

trajtimin me interferon.  

Disa gjenotipe janë lehtësisht të trajtueshëm, për pasojë edhe kohëzgjatja e 

medikamenteve të rekomanduara për terapi ndryshon në varësi të gjenotipit. Për këtë 

arsye, përcaktimi i gjenotipit të pacientit është i rëndësishëm në kohëzgjatjen e 

terapisë. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/index.html
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Trajtimi që përdoret sot për pacientet me hepatit C është një kombinim i Pegylated 

Interferon Alpha (Pegasys dhe PEG-Intron) dhe ribavirin për një periudhë 24 ose 48 

javë, në varësi të gjenotipit. 

Pacientët e infektuar me HCV të tipeve 1b dhe 1a kanë më pak gjasa ti përgjigjen 

pozitivisht terapisë me interferon se ata me gjenotip 2 ose 3. Pacientët me gjenotip 1 

marrin mjekim për 48 javë ndërsa ata me gjenotipet e tjerë marrin trajtim deri në 24 

javë (Yu et. al., 2008). 

 

1.7 Metodat e diagnostikimit 

Metodat për diagnostikimin e virusit të hepatitit C përfshijnë: metodat serologjike për 

përcaktimin e antitrupave, metodat jospecifike si dhe metodat molekulare. 

1.7.1 Metodat serologjike 

Metodat serologjike, të tilla si Enzymelinked Immunosorbenassay (ELISA), 

identifikojnë praninë e antitrupave specifike të prodhuar si rezultat i përgjigjes imune 

pas ekspozimit ndaj virusit HCV (por nuk identifikojnë direkt virusin). Prania e këtyre 

antitrupave tregon se një person ka qënë i infektuar me virusin HCV, por nuk 

përcakton nëse infeksioni është akut apo kronik. Antitrupat mund të jenë të 

pazbulueshëm gjatë javëve të para të infeksionit për shkak të "periudhës dritare", ose 

në pacientet me imunitet të kompromentuar (siç janë pacientët HIV-pozitivë). 

Në dallim nga hepatiti A dhe B, tek të cilët infeksioni akut përcaktohet duke përdorur 

antitrupat (IgM), për hepatitin C nuk ka marker serologjik për të përcaktuar stadin 

akut të infeksionit. Ndër testet skrinuese për hepatitin kronik përmendim: 

Enzyme immunoassay (EIA),  

Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA)  

Chemiluminescence immunoassay (CIA)  

Teste konfirmuese plotësuse janë: 

Third-Generation Recombinant Immunoblot Assay (RIBA-3) 

Strip Immunoblot Assay (SIA),  

Avantazhet e metodave serologjike janë: përdorim i thjeshtë, kosto e ulët dhe 

ndjeshmëri e lartë (>99%). Këto i bëjnë testet serologjike ideale për skriningun e 

HCV-së, sidomos në popullatat me prevalencë të lartë. Në të gjitha teknikat 

imunoenzimatike, rezultatet fals-pozitivë përbëjnë problem, sidomos në popullatat me 

prevalencë të ulët (qëndrat e dhurimit të gjakut), ku specificiteti zbret në 50-60%, si 

pasojë e një raporti të lartë të rezultateve fals pozitive në krahasim me dhuruesit 

negativë (Gretch. 1997; Pawlotsky. 1999; Cuthbert. 1994). Kështu për këtë grup është 

e nevojshme përorimi i metodave konfirmuese si ato immunoblot ose NAAT (Teste të 

Amplifikimit të Acideve Nukleike), për të identifikuar saktë individët e infektuar.  

Versionet e reja të testeve ELISA, kanë përmirësuar specificitetin dhe ndjeshmërinë 

në krahasim me variantet e mëparëshme. Për individët që kanë vlera jo normale të 

testevet klinike, siç janë testet për enzimat e mëlçisë (ALT, AST), dhe mungesë të 

shkaqeve të tjera të sëmundjes së mëlçisë, testet serologjike të gjeneratës së tretë kanë 

një specificitet prej 95-98% (Gretch. 1997; Pawlotsky. 1999).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Ribavirin
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Kufizimet e metodave serologjike të gjeneratës së tretë përfshijnë: kohën relativisht të 

gjatë midis infeksionit akut dhe serokonservimit (zakonisht kërkon 5-15 javë), tek 

personat me imunitet të dëmtuar kjo kohë është relativisht shumë e gjatë (kërkon muaj 

dhe në disa raste dhe një vit); nuk mund të konfirmojnë infeksionin aktiv (praninë e 

ARN-së së virusit).  

Në ndryshim nga këto metoda, testet e acideve nukleike (NAT), mund të identifikojnë 

direkt praninë e ARN-së HCV-së në serum, plazëm ose inde. Në këtë mënyrë 

konfirmohet infeksioni aktiv duke zvogëluar periudhën dritare në 1-2 javë. Testet 

komerciale NAT kanë një sensitivitet dhe specificitet të lartë.  

Recombinant Immunoblot Assay (RIBA) 

Është test plotësues për konfirmimin e rasteve fals pozitivë. Quhet dhe “Western 

blots"; përdoret rutinë në bankat e gjakut kur një kampion  ka rezultuar anti-HCV-

pozitiv me ELISA.  

Përdor të njëjtët antigjenë HCV si ELISA, por në format immunoblot. Serumi 

inkubohet në rripa nitroceluloze në të cilët janë përthithur (blotted) katër proteina 

rekombinante virale. Ndryshimet e ngjyrës tregojnë se antitrupat kanë depërtuar tek 

proteinat.  

Sot, në shumë vënde, RIBA si test konfirmues është zëvendësuar nga testet e acideve 

nukleike (NAT) siç është RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction) të cilat zbulojnë direkt virusin. 

Përdorimi i vetëm i RIBA-s mbetet në rastet e pacienteve me infeksion akut HCV tek 

të cilët ndodh fenomeni i eliminimit të virusit (clearance), por që gjithësesi shfaqin 

antitrupa anti-HCV. Nga RT-PCR këta pacientë rezultojnë negativë për virusin HCV. 

Në këtë moment mund të përdoret RIBA për të konfirmuar një infeksion akut të 

shkuar me HCV. 

1.7.2 Metoda jospecifike (Për matjen e funksioneve të mëlçisë) 

Përfshihen analizat për enzimat e mëlçisë si: alaninë amino-transferazë ALT, 

asparatat-aminotransferazë AST. Rritja e nivelit të enzimave të mëlçisë shërben si 

indikator i sëmundjes, por nuk është domosdoshmërisht specifik për të treguar praninë 

e virusit. Testohen gjithmonë si pjesë e një shoshitje (screening) fillestare dhe 

përdoren si udhërrëfyese për të përcaktuar gjëndjen e mëlçisë. Niveli i ALT-ve luhatet 

gjatë infeksionit me HCV, por influencohet dhe nga faktorë të tjerë si alkooli. 

Ngjyra jonormale e zverdhur e lëkurës është një tregues jospecifik që i ndihmon 

klinicistët në përcaktimin e një rasti të mundshëm pozitiv për HCV-në.  

1.7.3 Metodat molekulare 

Identifikojnë, përcaktojnë sasinë dhe /ose karakterizojnë gjenomën e HCV-së 

1. Analiza cilësore (Qualitative Tests) 

2. Gjenotipizimi  

3. Analiza sasiore (Quantitative Tests) 

Analiza cilësore 

Rreth 15-45% e personave të cilët janë të infektuar me HCV mund ta pastrojnë në 

mënyrë spontane infeksionin (Thomson et. al., 2011; Gerlach et. al., 2003). Këta 
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persona rezultojnë të jenë HCV seropozitiv, por nuk janë të infektuar me HCV. Një 

testim me bazë analizën e acideve nukleike (NAT), që zbulon direkt praninë e virusit, 

pra praninë e ARN-së së HCV-së është gjithmonë e nevojshme për të dalluar personat 

me infeksion kronik me HCV nga ata të cilët organizmi i tyre e ka pastruar vetë 

infeksionin.  

Një NAT për prani të ARN-së së HCV është gjithashtu e rëndësishme para fillimit 

dhe gjatë trajtimit për të vlerësuar më pas reagimin e organizmit ndaj trajtimit. 

(EASL. 2014; AASLD & IDSA. 2014; Ghany et. al., 2011). 

Analiza cilësore: 

 identifikon një infeksion viral aktual  

 konfirmon një rezultat EIA 

 Shërben si ekzaminim fillestar në pacientët me imunitet të 

kompromentuar (p.sh.HIV co-infected). 

Analiza më e ndjeshme dhe më e përdorshme për identifikimin e virusit të hepatitit C 

është RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Rection) që realizohet me 

ndihmën e kitit (COBAS AMPLICOR HCV PCR Test). 

Analiza sasiore (ngarkesa virale) 

Konsiston në matjen e sasisë së virusit të hepatitit C, të pranishëm në gjakun e një 

pacienti në një moment specifik. Kjo analizë përdoret si para fillimit të terapisë ashtu 

edhe gjatë saj. Nivelet e HCV-së, të matura para fillimit të terapisë, janë faktorë 

prognostikë në përcaktimin e probabilitetit të përgjigjes ndaj terapisë dhe të 

kohëzgjatjes së kësaj të fundit. Pas fillimit të terapisë, është i nevojshëm përcaktimi i 

ngarkesës virale. Kjo për të kuptuar se si po i përgjigjet virusi terapisë dhe për më 

tepër e “udhëheq” mjekun drejt një terapie efikase. Ka dy teknologji bazë të 

disponueshme sot në botë.  

1. Teknika e parë ka si parim bazë amplifikimin e sekuencës shenjë (Target 

amplification methods: Këtu mund të përmendim PCR dhe Real-Time 

PCR (Roche Diagnostics) të aprovuara nga Food and Drugs 

Administration (FDA) . Metoda PCR: Izolon ARN-në virale, 

amplifikon këtë ARN në mënyrë eksponenciale dhe përcakton sasinë e 

virusit të prodhuar për të gjetur sasinë fillestare. E njëjta gjë ndodh dhe në 

Real-Time PCR por kjo ndodh në një kohë më të shpejtë. 

Kitet e disponueshme për këtë teknikë janë:  

Cobas Amplicor HCV Monitor Test v.2.0 

  Cobas TaqMan HCV Test 

  Cobas AmpliScreen HCV Test, v2.0 

2. Teknika e dytë ka si parim të saj amplifikimin e sinjalit (Signal 

amplification methods): Për amplifikimin e sinjalit, ARN-ja e HCV është 

hibridizuar me një sondë specifike e cila çon në zgjatjen e amplifikimit 

enzimatik dhe intesiteti i këtij sinjali përcakton sasinë e ARN-së së HCV-

së.  Branched chain DNA or bDNA (Bayer Diagnostics)  
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Kiti i disponueshëm për këtë teknikë është:  

VERSANT HCV RNA 2.0 Assay (bDNA)   

 

Në studimin tonë për matjen e sasisë së ARN-HCV-së kemi përdorur teknikën e parë, 

pra atë të amplifikimit të sekuencës shenjë. 

Përcaktimi i Gjenotipit 

Përcaktimi i gjenotipit përbën boshtin kryesor në përcaktimin e terapisë. 

Fillimisht, ka rëndësi prognostike në parashikimin e shanseve për një përgjigje të 

sukseshme të pacientit ndaj një terapie të caktuar (Pacientët me gjenotip 2 dhe 3 i 

përgjigjen më mirë terapisë me alfa interferon ose në kombinim me ribavirinën, sesa 

ata me gjenotip 1). Më pas, së bashku me vlerat e ngarkesës virale, kthehet në një 

faktor të rëndesishëm për përcaktimin e kohëzgjatjes së trajtimit.  

Standardi i artë për gjenotipizimin është përcaktimi i sekuencës së nukleotideve të një 

shtami HCV (metodë kjo jo praktike për laboratorët e diagnostikës klinike). Në 

studimin tonë do të përdorim një metodë që ka për bazë hibridizimin e kundërt 

(reverse). 

Kiti i disponueshëm të përcaktimit të Gjenotipit është:  

HCV Genotype Assay (LiPA) (Bayer). 

 

1.8 Algoritmi laboratorik i identifikimit të infeksionit me HCV 

Një rezultat Anti–HCV pozitiv raportohet kur: 

1. Anti-HCV pozitiv RIBA pozitiv ose NAT pozitiv 

2. Anti-HCV pozitiv, NAT negativ, RIBA pozitiv 

3. Një rezultat anti-HCV pozitiv tregon një infeksion aktual ose të shkuar.  

Një rezultat Anti – HCV negativ raportohet kur 

1. Anti-HCV pozitiv, RIBA negativ 

2. Anti-HCV pozitiv, NAT negativ, RIBA negativ  

Një person anti-HCV negativ konsiderohet i painfektuar. 

Një rezultat Anti–HCV i pa përcaktuar raportohet kur: 

1. Anti-HCV pozitive, RIBA e papërcaktuar 

2. Një rezultat anti-HCV i papërcaktuar tregon se antitrupat HCV nuk mund të 

përcaktohen. 

Nëse nuk është kryer NAT, duhet marë një mostër tjetër për të përsëritur testin anti–

HCV pas një muaji. 
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Figura 1.10 Algoritmi laboratorik i identifikimit të infeksionit me HCV 
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KAPITULLI 2. 

2.MATERIALI DHE METODIKA E PUNËS 

2.1 Përbërja e kampionit dhe anamneza e pacientit 

Në përputhje me qëllimin e këtij studimi u përcaktua metodika bazë e punës si dhe 

kampioni që do të analizohet. Është analizuar plazma e një kampioni prej 825 

pacientësh, gjatë periudhës 2011- 2014. Pacientët e përfshirë në këtë studim kanë 

shfaqur shenja klinike për hepatin C dhe janë testuar fillimisht me anë të metodave 

serologjike ELISA për praninë e antitrupave ndaj këtij virus. Rastet të cilat kanë 

rezultuar të dyshuara si dhe pozitivë me këtë metodë u rekomanduan për konfirmimin 

e këtij virusi me anën e testeve të amplifikimit të acideve nukleike (NAAT). Analizat 

janë kryer në Laboratorin e Biologjisë Molekulare në Institutin e Shëndetit Publik 

(ISHP). 

Kampioni i marrë në studim është kategorizuar në disa grupe si më poshtë:  

 Persona të politransfuzuar.  

 Persona që vijnë nga Qëndra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 

(QKTGJ). 

 Persona që vijnë nga Reparti i Gastro-hepatologjisë, Sëmundjeve Infektive 

në Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. 

 Personat që përdorin drogën me injeksion. 

 

Vemë në dukje se në personat e politransfuzuar përfshihen disa kategori: talasemikët, 

personat që i janë nënshtruar dializës dhe personat me probleme onko-hematologjike 

kryesisht mosha pediatrike.  

Për çdo pacient është plotësuar një pyetësor lidhur me të dhënat individuale, mënyrën 

e sjelljes, faktorët e riskut ndaj infeksionit dhe të dhënat klinike.  

Në të dhënat individuale përmendim; moshën, seksin, vendbanimin.  

Nga të dhënat mbi mënyrën e të sjellurit përmendim: konsumimin e alkolit, përdorimi 

i përbashkët i mjeteve personale, kryerja e një tatuazhi, shpim i veshëve, manikyr apo 

pedikyr.  

Në të dhënat për faktorët e riskut ndaj infeksionit përmendim: nëse kanë kryer 

transfuzion gjaku, janë nënshtruar procesit të dializës, kanë kryer transplant të 

organeve ose kanë kryer ndërhyrje të tjera kirurgjikale, kanë përdorur drogë me 

injeksion etj.  

Në të dhënat klinike,nivelin e enzimave të mëlçisë si alanin amino-transferazë (ALT), 

asparatat amino-transferazë (AST) dhe bilirubina totale. 
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 PYETËSOR PËR INFEKSIONIN ME VIRUSIN E HEPATITIT C  

KODI I KAMPIONIT =  

TË DHËNAT PERSONALE TË PACIENTIT 

Emri Mbiemri 

Mosha                                                                                     Seksi (M/F) 

Qyteti ku banon                                                                       Urban___Rural___ 

SJELLJE ME RISK  

Konsum alkooli?                                                            Me raste 

Pёrdorim i pёrbashkёt i furçёs së dhëmbëve/aparatit të rrojes? 

Tatuazhe, pirsing, çpimi i veshëve? ..                           Që kur?     

Manikyr, pedikyr në sallone të specializuara?  

Konsum droge?                                                            Që kur?   

Sjellje seksuale me risk?                                               SST   

Kontakt familiar/kolektiv/profesional meHepatite Virale?      Po/Jo 

NGJARJE TË MËPARSHME 

Mjekime dentare                                                     Mjekime parenterale  

Ndёrhyrje kirurgjikale  

Transfuzion gjaku 

Mjekim me faktorё koagulues 

Dializë renale 

Transplant organe/inde 

DIAGNOZA ME TË CILËN ËSHTË DËRGUAR =  

TË DHËNA TË LABORATORIT 

Transaminaza_______________________  

Serologjia HCV ELISA_______________ 

ARN HCV fillestar___________________ 

Pacienti është në terapi? Po/Jo __________ 

ARN HCV në fillim të mjekimit_________ 

ARN HCV 3 muaj pas mjekimit_________ 

ARN HCV 6 muaj pas mjekimit_________ 

ARN HCV në fund të mjekimit__________ 

Gjenotip_____________ (për tu bërë) 
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2.2. Mbledhja e mostrave dhe ruajtja 

Materiali i analizuar në këtë studim përfaqësohet nga mostër gjaku i cili është marrë 

në tuba sterile me antikoagulante EDTA (Ethylene diamine tetra acetate). Tubat me 

antikoagulantë Heparinë janë të pa përshtatshëm për këtë test, sepse heparina mund të 

pengojë procesin e amplifikimit.  

Gjaku centrifugohet 800-1600 x g për 20 min në temperaturë dhome, brenda 6 orëve 

nga marrja e gjakut. 

Për çdo mostër është arritur të merret nga 300-800 µl plazëm në tuba eppendorf 2 ml. 

Janë përdorur maja eppendorfi me filter. Kjo sasi është ruajtur frigorifer me 

temperaturë 2-8
°
C për 72 orë ose -70

°
C për një periudhë më të gjatë deri në momentin 

e testimit. Jemi treguar shumë të kujdesshëm në mënyrë që plazma të mos shkrihet më 

shumë se dy herë para testimit. Për këtë arsye ne kemi nxjerrë për çdo kampion 2-3 

tuba eppenderof  2ml në sasinë e sipërpërmendur.  

 

2.3 Analiza e kampionit për identifikimin e pranisë së virusit 

Kampionet në fjalë fillimisht i janë nënshtruar testit COBAS Amplicor Monitor HCV 

(metoda cilësore) për identifikimin e pranisë së ARN-së së HCV-së.  

 

 

Figura 2.1 Paraqitje e aparatit Cobas Amplikor 
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2.3.1 Parimi mbi të cilin bazohet teknika Cobas Amplikor 

Analiza e HCV-së me metodën Cobas Amplikor bazohet në pesë procese kryesore: 

1. Ekstraktimi i ARN-së nga plazma; 

2. Prodhimi i ADN-sё komplementare (kADN), nёpёrmjet transkriptimit 

të kundërt (revers) tё ARN-sё shenjё;  

3. Amplifikimi i kADN-së me anё tё PCR-sё, duke pёrdorur primer 

komplementarё pёr HCV-në;  

4. Hibridizimi i produkteve të amplifikimit me sonda specifike 

oligonukleotidesh; 

5. Zbulimi i lidhjes sondë-produkt amplifikimi me anë të përcaktimit 

kolorimetrik.  

Reagentët e nevojshëm për ekstraktimin e ARN - së  

Kiti për përgatitjen e mostrës: 

HCV PREP (Amplicor HCV Speciment Preparation) i cili përmban:  

Lizën (HCV LYS), holluesin e serumit (HCV DIL), kontrollin e brendshëm (HCV 

IC). 

Kiti i kontrollit përmban: Plazmë Negative Humane (NHP), kontrollin negativ [HCV 

(-) C], kontrollin pozitiv [HCV (+) C] 

2.3.2. Përgatitja e mostrave dhe e kontrolleve  

Plazma dhe reagentët i nxjerrim në temperaturë dhome para fillimit të procedurës së 

punës.  

ARN-ja izolohet nga plazma me anën e lizës së grimcave të virusit duke përdorur 

agjentë kaotropë, e ndjekur më pas nga precipitimi me alkool i ARN-së.  

Para se të fillojmë punën, kontrollojmë HCV LYS, v2.0 në një sfond të bardhë për 

praninë e ngjyrës së verdhe. Nqs vihet re diçka e tillë nuk e përdorim.  

Nqs vihet re turbullirë e bardhë tek HCV LYS, para përdorimit duhet të ngrohet në 

25-37
o
C për 30 min, dhe të përzihet mirë. 

 Përgatisim etanol 70%. Për 12 teste përziejmë 11ml etanol 95% dhe 4ml ujë të 

dejonizuar. 

 Shënojmë tubat 1.5 ml me kapak të çvidhueshëm me numrin e mostrave dhe 

tre tubat e kontrollit C
- 
C

+
. 

 Përgatisim Lizën. Vorteksojmë HCV IC, v2.0 për 5-10 sek. Shtojmë 100µl 

HCV IC,v2 në një shishe HCV LYS,v2.0 dhe e përziejmë mirë. Liza është e 

qëndrueshme për 8 orë në temperaturë dhome. 

Shënim Nqs përdorim serume të nxjerra nga -70
o
C, këto serume lihen në 

temperaturën e dhomës, i vorteksojmë për të paktën 3-5 sek dhe më pas i 

vendosim në centrifugë për një spin. 
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2.3.3 Ekstraktimi 

 Shtojmë 400µl lizë në të gjitha tubat dhe mbyllim kapakun e tyre. 

 Përgatisim kontrollet si më poshtë. 

 Vorteksojmë NHP, HCV(-)C, v2.0 dhe HCV (+)C v2.0 për të paktën 5-10 sek. 

 Shtojmë 200µl NHP në tubat e kontrollit. Mbyllim tubat dhe vorteksojmë për 

3-5 sek. 

 Shtojmë 20µl HCV(-)Cv2.0 në tubin e shënuar C
-
 që përmban Working Lysis 

Reagent  dhe NHP. Mbyllim tubin dhe vorteksojmë për 3-5 sek. 

 Shtojmë 20µl HCV (+)C v2.0 në tubin e shënuar C
+
 që përmban lizën dhe 

NHP. Mbyllim tubin dhe vorteksojmë për 3-5 sek. 

 Shtojmë 200µl plazëm të pacientit në tubat e shënuar respektivisht me numrat 

e tyre që përmbajnë lizën. Mbyllim tubat dhe vorteksojmë për 3-5 sek. 

 Inkubojmë të gjitha tubat për 10 min në 60
o
C. Vorteksojmë për 10 sek. 

 Shtojmë në të gjithë tubat 600µl alkol izopropilik 100%. Vorteksojmë për 3-5 

sek. 

 Inkubojmë të gjithë tubat në temperaturë dhome për 2 min. 

 Vendosim një shenjë në çdo tub dhe i vendosim me orientim nga jashtë në 

centrifugë. Centifugojmë të gjithë tubat për 15 min me shpejtësi 12.500-16.00 

x g. 

 Përdorim pipetë transferuese me majë të hollë për të larguar supernatantin por 

me kujdes që të mos prishim precipitatin. Largojmë sa më shumë supernatantë 

që të jetë e mundur. 

 Shtojmë 1ml etanol 70% në çdo tub dhe i vorteksojmë për 3-5 sek. 

 Vendosim tubat në centrifugë me orientim nga jashtë për 5 min me shpejtësi 

12.500-16.000 x g. 

 Përdorim pipetë transferuese me majë të hollë për të larguar supernatantin por 

me kujdes të mos prishet precipitati. Largojmë sa më shumë supernatantë që të 

jetë e mundur. Etanoli mund të pengojë amplifikimin. 

 Shtojmë 200µl HCV DIL, v2.0 në çdo tub. Pipetojmë me pipetë 200µl me 

majë me filtër për të prishur precipitatin. Vorteksojmë për 10 sek. Mostrat 

amplifikohen brenda 1 ore nga përgatitja ose mbahen në -70
o 

C për më shumë 

se një muaj duke i ngrirë-shkrirë jo më shumë se një herë. 

Shënim Nqs procedohet me kampione të ruajtura në -70
o
C ato fillimisht nxirren në 

temperaturë dhome vorteksohen për 5 sek dhe më pas kalohet në hapin tjetër. 

Reagentët që nevojinet për amplifikimin dhe ngarkimin e aparatit janë si më poshtë: 

Kiti i amplifikimit (HCV AMP) i cili përmban: master miksin (HCV MMX) dhe HCV 

Mn
2+ 



“Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e 

Hepatitit C në popullatën shqiptare” 
 

Punoi: MSc. Brunilda HYSAJ (VILA)                   28          Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta REXHA         

 

Kiti i dedektimit (HCV DK) i cili përmban: Solucionin e Denatyrimi DN4, 

Konjugatin CN4 (-Avidin-Horseradish Peroxidase), Substratin A (SB3), Substratin B 

(SB). 

Përgatitja për procesin e amplifikimit 

 Fillimisht përgatitim Master Miksin (WMMX) duke shtuar 100 µl Mn
2+

 në 

tubin që përmban master miksin HCV MMX.  

 Shpërndajmë nga 50 µl Master Miks në tubat e reaksionit A-tub. 
 
 

 Shtojmë 50µl të çdo kampioni të ekstraktuar dhe kontrollet, në A-tubat 

përkatës që përmbajnë Master Miksin. Mbyllim A-tubat. 

 Shënojmë pozicionin e kampioneve dhe kontrolleve në A-Ring. Amplifikimi 

duhet të fillojë brenda 45 min që nga hedhja e kampioneve në tubat me 

WMMX. Mbetjen e kampioneve të përpunuar mund ta ruajmë në -20
o
C

 
deri në 

80
o
C dhe nuk duhet ta shkrijmë më shumë se një herë. 

Së fundmi bëjmë ngarkimin e aparatit i cili në mënyrë automatike kryen amplifikimin, 

hibridizimin dhe nxjerjen e rezultateve. 

2.3.4 Amplifikimi i sekuencës shenjë 

Pёrzgjedhja e sekuencёs së ARN shenjё pёr HCV-në varet nga identifikimi i zonave 

më të konservuara në gjenomën e tipeve tё ndryshёm të HCV-së.  

Si zona me konservim më të lartë në gjenomën e HCV-së është zona 5’-untranslated 

region (UTR). COBAS AMPLICOR HCV TEST, v2.0 pёrdor primer-at KY78 dhe 

KY80 të cilёt përcaktojnё njё sekuencë prej 244 nukleotidesh në zonёn UTR tё 

gjenomёs sё HCV-sё. Primer-i KY78 (primeri antisens) ёshtё biotiniluar në skajin 5’. 

Reaksioni i transkiptimit të kundërt dhe amplifikimit kryhen me enzimën Thermus 

thermophilus ADN polymerase (rTth pol) në prani të joneve Mn
2+

 dhe në kushtet tё 

përshtatshme buferike. Kjo enzimë përfshin aktivitetin e tanskriptazës së kundërt dhe 

TaqADN polimerazën. Kjo bën tё mundur qё të dy reaksionet RT-PCR dhe PCR për 

amplifikim e kADN të zhvillohen nё tё njëjtёn pёrzierje reaksioni. 

2.3.5 Hibridizimi i sekuences shenjë 

Pas denatyrimit, amplikoni transferohet në tuba specifikë (D-cups) me suspension 

sferash magnetikë të veshura me një sondë specifike (KY150). Ampikoni HCV i 

biotiniluar hibridizohet me sondën specifike për ARN-në shenjë të lidhur me sferat 

magnetike dhe konjugohet me Avidin-Horseradish Peroxidase. Ky proces kryhet në 

mënyrë automatike nga aparati. 

2.3.6 Reaksioni i zbulimit kolorimetrik 

Largohet konjugati i palidhur me larje të njëpasnjëshme dhe shtohet substrati që 

përmban peroksid hidrogjeni dhe 3,3’, 5,5’-tetrametilbenzidinë (TMB) i cili formon 

një kompleks me ngjyrë, absorbanca e të cilit matet nga analizatori COBAS 

AMPLICOR, në një gjatësi vale prej 660nm. Ky proces kryhet në mënyrë automatike 

nga aparati. 
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Figura 2.2. Paraqitja skematike e amplifikimit të ARN-së 

 

2.3.7 Kalkulimi i Rezultatit  

Nxjerrja e rezultateve bëhet në mënyrë automatike nga vetë aparati. Interpretimi i 

rezultatit për çdo rast i referohet tabelës së mëposhtme.  

  

Tabela 2.1 Interpretimi i rezultatit 

  

                        Interpretimi 
A660  

<0.15 Negative Mostra është negative për prezencën e ARN-së së HCV 

>1.0 Pozitive Mostra është pozitive për prezencën e ARN-së së HCV 

≥0.15, 

 <1.0 

GZ 0.15-

0.99 

Testi duhet te përsëritet 
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2.4 Përcaktimi i ngarkesës virale për rastet pozitivë 

Të gjitha mostrat që rezultuan pozitivë për praninë e ARN-së, janë analizuar për 

përcaktimin e ngarkesës virale. Kjo u realizua me ndihmën e testit COBAS 

TAQMAN HCV test, v2.0 dhe të aparatit automatik COBAS® TaqMan® 48 

Analyzer. Është një teknikë Real-Time PCR që bën të mundur përcaktimin e sasisë së 

virusit në kohë reale. Kjo është ajo që e dallon këtë teknikë nga teknikat e tjera PCR. 

Përdor sonda Taq Man që janë të lidhura me ngyrues fluoreshent dhe në varësi të 

intesitetit të dritës së emetuar përcaktohet dhe sasia e produktit të amplifikuar. 

Ky test bazohet në tre procese kryesore: 

1. Përgatitja manuale e mostrave për ekstraktimin e ARN-së  

2. Prodhimi i ADN-sё komplementare (kADN), nёpёrmjet transkriptimit 

të kundërt tё ARN-sё shenjё; 

3. Amplifikimi i kADN-së me anё tё PCR-sё, duke pёrdorur primer 

komplementarё pёr HCV-në; si dhe detektimi i oligonukleotideve të 

shënuara me ngjyryes fluoreshent që lejojnë llogaritjen sasiore të 

produktit të amplifikuar. 

2.4.1 Përgatitja e mostrave dhe kontrollit 

Reagentet e nevojshëm 

Kiti “High Pure System Viral Nucleic Acid” i cili përmban: 

Lizën (Lysis/Binding Buffer); ARN e liofilizuar (CAR); Proteinazë K e liofilizuar 

(PK) 

IRB (Inhibitor Removal Buffer); Shpëlarsi (Wash Buffer); Solucioni Buffer (Elution 

Buffer). 

Seti RS (Rack Set).  

Reagentët për përgatitjen e mostrës dhe kontrollet (Specimen Preparation and Control 

Reagents). 

Standardi sasior HCV QS (COBAS® TaqMan® HCV Quantitation Standard). 

Kontrolli negativ CTM (–) C; Kontrolli me vlerë më të ulët HCV L(+)C, [HCV Low 

(+)]. 

Kontrolli me vlerë më të lartë HCV H(+)C, [HCV High (+) Control]. 

Reagentët e amplifikimit dhe dedektimit (Amplification and Detection Reagents). 

Master Miks (HCV MMX); jonet Mn 2
+
 CTM, Mn2

+
 (Manganese Solution). 

Nqs përdorim plazëm të nxjerrë nga -70
o
C, këto lihen në temperaturën e dhomës15-30 

minuta para fillimit të procedurës, i vorteksojmë për të paktën 3-5 sek dhe më pas i 

vendosim në centrifugë për një spin. 

Të gjithë reagentët nxirren në temperaturë dhome. 
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Figura 2.3 Kiti i përdorur për përcaktimin e ngarkesës virale të HCV-së 

Përgatitja e reagentëve 

Përgatisim Inhibitor Removal Buffer duke shtuar 20ml etanol 100%. Përziejmë 

përmbajtjen duke e kthyer përmbys 5-10 herë. 

Përgatisim solucionin Buffer duke shtuar 50 ml etanol 100% dhe 30 ml ujë të 

dejonizuar. Përziejmë përmbajtjen duke e kthyer përmbys 5-10 herë. 

Ngrohim paraprakisht Holluesin Buffer në 70
o
C. Sasia e nevojshme e ELB-së për 1 

mostër është 75 µl. Në varësi të numrit të mostrave që do të ekstraktojmë llogarisim 

sasinë e duhur të ELB. 

Përgatisim Carrier ARN (CAR) duke shtuar 0.5ml ELB në shishen e CAR dhe e 

tundim derisa të tretet e gjithë përmbajtja. 

Përgatisim Proteinazën K (PK) duke shtuar 5 ml ELB në shishen e PK dhe e tundim 

mirë derisa të tretet e gjithë përmbajtja. 

Përgatisim Solucionin e Lizës vetëm pasi të gjitha mostrat që do të analizohen të kenë 

arritur temperaturën e ambientit. Përgatitja e saj bëhet sipas tabelës së mëposhtme: 

 

Tabela 2.2 Përgatitja e Solucionit të lizës 

Reagentët Numri i mostrave 

 12 24 

Lysis/Binding buffer(mL) 7 14 

Carrier ARN (µl) 140 280 

HCV QS (µl) 56 112 

Proteinazë K(mL) 1.4 2.8 
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2.4.2 Ekstraktimi i ARN-së së HCV-së 

 Pasi kemi hedhur sasitë e përcaktuara të reagentëve në një tub steril 50 ml 

mbyllim kapakun dhe e tundim duke e përmbysur 5-15 herë. Tubi nuk duhet të 

vorteksohet pasi krijohen bulëza në solucionin e përgatitur. 

 Shtojmë 625 µL nga Solucioni i Lizës në çdo gropëz të rakut  

 Shpërndajmë 500 µL plazëm të çdo mostre në gropëzat respektive të rakut 

Lysis Rack dhe kontrollet që janë tre, kontrolli negativ, HCV (-) HCV Low 

(+) dhe HCV high (+) Mbyllim kapakët e gropëzave të rakut dhe e 

vorteksojmë për 10 sek. 

 Inkubojmë raket në banjo mari në temperaturë 50
o
C për 10 minuta. Pas 

periudhës së inkubimit, centrifugojmë raket për 10-20 sekonda me shpejtesi 

4600 x g. 

 Shtojmë 250 µL izopropanol në të gjitha gropëzat. I përziejmë duke e kthyer 

përmbys rakun tre herë dhe më pas e vorteksojmë 10sek. Centrifugojmë raket 

10-20 sekonda me shpejtësi 4600 x g. 

 Transferojmë 750 µL nga secila gropëz në një rak tjetër (Filter Tube Rack, 

raku i verdhë) duke patur kujdes që të ruajmë të njëjtën renditje si në rakun e 

parë. Pas transferimit të çdo mostre dhe kontrolli mbyllim kapakët e rakut dhe 

e centrifugojmë për 3 minuta me shpejtësi 4600 x g. 

 Transferojmë pjesën e mbetur të mostrave dhe kontrolleve në gropëzat 

koresponduese të Filter Tube Rack, mbyllim kapakët dhe e centrifugojmë 3 

minuta me shpejtësi 4600 x g. 

 Ndërrojmë filtrin duke vendosur një filtër të ri dhe shtojmë 400 µL IRB në 

çdo gropëz të rakut. Mbyllim kapakët dhe centrifugojmë për 3 min me 

shpejtësi 4600 x g. 

 Shtojmë 700 µL shpëlarës në çdo gropëz. Mbyllim kapakët dhe centrifugojmë 

për 3 min me shpejtësi 4600 x g. 

 Ndërrojmë filtrin duke vendosur një filtër të ri dhe shtojmë përsëri 700 µL 

shpëlarës në çdo gropëz. Mbyllim kapakët dhe centrifugojmë për 4 min me 

shpejtësi 4600 x g. 

 Heqim filtrin dhe Filter Tube Rack e vendosim mbi Elution Rack (raku blu). 

Hapim të gjitha gropëzat e rakut dhe shpërndajmë 75 µL ELB të ngrohur 

paraprakisht. ELB duhet të hidhet në qendër të secilës gropez pa prekur filtrin. 

Pasi kemi shpërndarë ELB në të gjitha gropëzat mbyllim kapakët, inkobojmë 

rakun në temperaturë dhomë për 3 min dhe më pas i centrifugojmë për 4 min 

me shpejtësi 4600 x g.  

 Heqim Filter Tube Rack nga Elution Rack, vendosim Cover Rack mbi Elution 

Rack dhe mbylim kapakët. 

 Mostrat janë gati për të vazhduar me procesin e amplifikimit. 
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2.4.3 Amplifikimi i ARN-së së HCV-së 

 Përgatitja e Master miksit 

 COBAS TaqMan HCV Master Miks (HCV MMX) dhe COBAS TaqMan jonet 

Magnez (CTM Mn
2+

) nxirren në temperaturën e ambjentit 30 min para se të 

fillojë pëgatitja e Master miksit. 

 Shtojmë 170 µL CTM Mn
2+

 në një tub të HCV-së MMX. E përziejmë 

përmajtjen duke e përmbysur 10 herë. 

 Shtojmë 50 µL Master miksin në çdo K-tub. 

 Shtojmë 50 µL nga çdo mostër e ekstraktuar si dhe nga kontrollet tek K-tub që 

përmban WMMX. Amplifikimi duhet të fillojë brenda 2 orëve nga momenti i 

hedhjes së kampioneve në K-tubat me WMMX. 

Hapi i fundit që ndiqet është ngarkimi i aparatit COBAS TaqMan48 i cili në mënyrë 

automatike vazhdon të realizojë transkiptimin e kundërt, amplifikimin dhe detektimin. 

 

 

Figura 2.4.Aparati automatik COBAS® TaqMan® 48 Analyzer  

 

2.4.4 Kalkulimi i Rezultatit  

Aparati COBASTaqMan 48, në mënyë automatike përcakton titrin e ARN-së së 

HCV-së si për mostrat ashtu dhe për kontrollet. Titri është shprehur në njësi 

ndërkombëtare IU /mL në përputhje me strandartet ndërkombëtare të njësive (WHO. 

2007).  
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Interpretimi rezultateve bëhet duke iu referuar tabelës së mëposhtme 
 

Tabela 2.3. Interpretimi i rezultatit 

Rezultati Interpretimi 

 

Nuk është detektuar 

ARN-HCV-së 

Vlera për HCV është mbi limitin ose nuk është marrë vlerë 

për HCV. Rezultati raportohet si Nuk është detektuar 

ARN –HCV-së 

 

< 2.50E+01 IU/mL 

Vlera është nën limitin e detektimit të analizës. Rezultati 

raportohet HCV-ARN < 25 IU/mL 

≥ 2.50E+01 IU/mL dhe 

≤ 3.91E+08 IU/mL 

Vlera është brenda  kufirit të analizës  

 

 

> 3.91E+08 IU/mL 

Vlera është mbi limitin e analizës Rezultati raporohet  

> 3.91E+08 IU/mL 

N.q.s dëshirohet një vlerë konkrete mostra hollohet me 

kontrollin negativ dhe përsëritet analiza. Rezultati i 

përfituar shumëzohet me faktorin e hollimit. 

 

2.5 Përcaktimi i Gjenotipit 

2.5.1 Parimi i Teknikës 

Kjo metodë ka si parim hibridizimin e kundërt. ADN e biotiniluar që përftohet nga 

amplifikimi nëpërmjet RT-PCR e zonës 5' UTR dhe rajonit të kores së ARN-HCV-së, 

hibridizohet me sonda oligonukleotidesh. Këto sonda, të cilat janë të lidhura në stripte 

nitroceluloze janë specifike për zonën 5' UTR dhe rajonin e kores të gjenotipeve të 

ndryshëm të HCV-së.  

Pas hibridizimit produkti i pa hibridizuar shpëlahet dhe streptavidinë fosfataza 

alkaline (që ndodhet në konjugat) lidhet me hibridin e biotiniluar. BCIP/NBT 

kromogjen (substrati) lidhet me streptavidinë-fosfatazën duke formuar një kompleks 

me ngjyrë të purpurt, i cili bën të dukshëm bandat në stript. 

 

Figura 2.5 Parimi i hibridizimit të kundërt  
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Striptet kanë 2 kontrolle dhe 19 banda paralele të ADN që përmbajnë sekuenca 

specifike për 6 gjenotipet e HCV-së. Banda e parë ka të bëjë me kontrollin e 

konjugatit dhe banda e dytë ka të bëjë me kontrollin e amplifikimit e cila përmban 

sonda që hibridizohen me amplikonin. Bandat e tjera përmbajnë sekuencat specifike 

për përcaktimin e çdo gjenotipi. Në fund të procedurës çdo stript i analizuar 

krahasohet me striptin model të kitit dhe në varësi të bandave të shfaqura për çdo rast 

përcaktohet dhe tipi i gjenotipit.  

 

 

Figura 2.6 Stripti model që përmban kiti 

 

Reagentët e nevojshëm 

Striptet (membrana nitroceluloze të veshura me sonda oliogonukleotidike) 

Konjugatin (Conj Diluete); solucion denatyrimi (Denataturate Solucion); solucioni 

hibridizimi (HYB/SW); Shpëlarje (Rinse sol); Substrat Bufer (Subs Buffer); SUB 

BCIP/NBT. 

Tabaka ku vendosen stripet (Tray) 

2.5.2 Protokolli i punës për përcaktimin e gjenotipit 

Kjo procedurë konsiston në katër etapa të cilat janë; 

1. Denatyrimi i mostrës  

2. Hibridizimi 

3. Larja e stripave  

4. Ngjyrimi 
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Denatyrimi 

Denatyrimi është kryer në mënyrë auomatike nga aparati COBAS AMPLICOR në 

analizën e parë për identifikimin e pranisë së ARN-së së HCV-së (protokolli i 

paraqitur më sipër). 

Hibridizimi i mostrës  

Shënojmë çdo strip me kodin respektiv të mostrës si dhe nga një strip për kontrollin 

negativ dhe pozitiv që janë përdorur gjatë amplifikimit. 

Shtojmë 2 mL solucioni hibridizimi (HYB/SW) në çdo kanal të tabakasë me kujdes që 

të mos kemi kontaminim të kanaleve të tjera. 

Vendosim menjëherë stripet e shënuara me kodet respektive, në kanalet dhe 

sigurohemi që i gjithë stripti është i zhytur në solucionin e hibridizimit. 

Inkubojmë tabakanë për 1 orë në banjomari me tundje në temperaturën 50
o
C dhe me 

shpejtësi tundje 80rpm. Pasi ka mbaruar koha, heqim tabakanë nga banja. 

Shpëlarja e stripeve 

Aspirojmë solucionin nga çdo kanal duke përdorur pipetë transferuese me vakum. 

Shtojmë 2 mL HYB/SW tek çdo kanal dhe shpëlajmë striptet duke e tundur disa herë 

tabakanë (në drejtim të striptetve). Më pas thithim solucionin me ndihmën e pipetës. 

Shtojmë 2 mL HYB/SW tek çdo kanal dhe e inkubojmë tabakanë për 30 min në 

banjomari me tundje në temperaturë 50
o
C dhe me shpejtësi tundje 80 rpm. 

Përgatisim 8 mL solucionin shpëlarës për çdo kanal duke e holluar atë me ujë të 

dejonizuar. Hollimi bëhet në raportin 1:5. 

Përgatisim 2 mL konjugat të holluar për çdo kanal duke holluar në raportin 1:100 me 

holluesin e konjugatit. Pasi ka mbaruar koha e inkubimit heqim tabakane nga 

banjomaria  

Ngjyrimi 

Aspirojmë solucionin nga çdo kanal me ndihmën e pipetës transferuese. Shtojmë 2 

mL shpëlarës të holluar në çdo kanal dhe shpëlajmë stripet duke tundur tabakanë për 

60-90 sekonda. Thithim solucionin nga çdo kanal. Përsërisim dhe njëherë këtë 

procedurë. 

Shtojmë 2 mL konjugat të holluar në çdo kanal dhe e vendosim tabakanë për 30 

minuta në tundës tredimensional (me shpejtesi tundjeje 50rpm). 

Përgatisim 2 mL substrat të holluar duke e holluar në raportin 1: 100. 

Pasi mbaron koha e inkubimit heqim tabakanë nga tundësi, aspirojmë solucionin me 

ndihmën e pipettes. Shtojmë 2 mL solucion shpëlarës të holluar në çdo kanal dhe 

shpëlajme stripet duke tundur tabakanë për 60-90 sek. Thithim solucionin nga çdo 

kanal. Përsërisim dhe njëherë këtë procedurë. 

Shtojmë 2 mL Substrat Buffer tek çdo kanal dhe shpëlajmë stripet duke e tundur 

tabakanë 60-90sek. Thithim solucionin nga çdo kanal. 

Shtojmë 2 mL Substrat të holluar në çdo kanal dhe e vendosim tabakanë në tundës për 

30 min. 
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Thithim solucionin nga çdo kanal, shtojmë 2 mL ujë te distiluar në çdo kanal dhe e 

vendosim përsëri tabakanë në tundës për 3-4 min. Heqim nga tundësi, thithim 

solucionin dhe e përsërisim këtë procedurë dhe një herë që të realizohet shpëlarja sa 

më mirë. 

Me ndihmën e një pincete heqim striptet nga kanali dhe i vendosim mbi një letër 

thithëse që të thahen. Më pas bëjmë leximin e bandave dhe në varësi të tyre bëhet 

përcaktimi i gjenotipit për secilën mostër. Figura e mëposhtme paraqet stripet me 

bandat e ngjyrosura sipas tipeve të gjenotipit në fund të procesit. 

 

 

Figura 2.7 Stripet e vendosura në tabaka 

 

Figura 2.8 paraqet përcaktimin e tipeve të gjenotipit duke krahasuar bandat e striptit 

model për çdo gjenotip me bandat e përftuara për çdo rast të analizuar. 

 

 

Figura 2.8 Stripet e krahasuara me stripin model të kitit 
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2.6 Përpunimi statistikor  

Për përpunimin statistikor të këtij punimi është është përdorur SPSS version 16 (SPSS, 

Chicago, IL). Mesatarja, deviacioni standard frekuenca janë përdorur për të dhënat 

demografike dhe sjelljet me risk.  

Për vlerësimin e asocijimit ndërmjet variablave të studimit, janë përdorur metoda 

standarde të analizës statistikore.  

Variablat kategorikë janë eksploruar duke përdorur tabelën 2x2 dhe testing chi-square 

(χ
2
), analiza univariate –model i regresionit logjistik.  

Janë raportuar vlerat e OR-ve, CI 95% për secilin model. Niveli i sinjifikancës është 

përcaktuar p ≤ 0.05.  
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KAPITULLI 3 

REZULTATET DHE DISKUTIME 

3.1 Krahasimi i metodave ELISA dhe Cobas Amplikor  

Virusi i Hepatit C është shembull tipik i një sëmundjeje, që për të dhënë një diagnozë 

të saktë është e rëndësishme zbulimi direkt i virusit. Periudha dritare e HCV-së, siç e 

kemi vënë në dukje dhe në pjesën teorike, është akoma një problem madhor në botë 

për të patur një gjak të sigurtë (Icardi et. al., 2001). 

Studime të ndryshme tregojnë nevojën e përdorimit të teknikave të sakta dhe të 

standardizuara për identifikimin e HCV-së (Damen et. al., 1996; Zaaijer et. al., 1993). 

Metodat që janë përdorur gjatë këtij punimi, janë: 

Metodat serologjike, për zbulimin e antitrupave të HCV-së [Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assy] ELISA, të cilat janë mjaft të ndjeshme për identifikimin e 

HCV-së pas periudhës dritare të infeksionit (Shang et. al., 2007).  

Metodat molekulare, cilësore dhe sasiore për ARN-në e HCV-së si dhe përcaktimin e 

gjenotipit.  

Metodat serologjike nuk mund të përcaktojnë nëse kemi të bëjmë me një infeksion 

aktiv apo ka ndodhur dukuria e vetpastrimit të virusit. Për këtë arsye është e 

domosdoshme përdorimi i metodave që identifikojnë direkt virusin.  

Metodat me bazë analizën e acideve nukleike (NAT) janë ndër metodat që përdoren 

sot në botë për identifikimin direkt të HCV-së (Berry et. al., 2005). Nga metodat NAT 

më e përdorshme është RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Rection). 

Në studimin tonë ne kemi përdorur Cobas Amplikor. 

Një nga objektivat e studimit tonë ka konsistuar në, identifikimin e HCV-së me anën e 

metodave molekulare, si metodat më të ndjeshme në këtë drejtim. Për këtë arsye është 

bërë krahasimi i metodave ELISA-3 (gjenerata e tretë) dhe RT-PCR, për të përcaktuar 

sensitivitetin dhe specificitetin e tyre në diagnostikimin e HCV-së.  

Në këtë studim janë analizuar 825 raste, të cilat fillimisht janë testuar me metodën 

ELISA për përcaktimin e anti-HCV-së. Të gjitha rastet u ritestuan me metodën Cobas 

Amplikor për të përcaktuar praninë e ARN-HCV-së në plazëm. 

Në tabelën 3.1.1 kemi paraqitur frekuencat e rasteve sipas rezultateve për të dy 

metodat e përdorura në këtë studim. Nga 825 raste e analizuara, me anën e metodës 

ELISA vetëm 692 raste kanë rezultuar pozitivë për prani të antitrupave të HCV-së. 43 

raste kanë rezultuar negativë dhe 90 raste janë specifikuar si raste reaktivë. 

Të 825 rastet janë ritestuar me anë të metodës Cobas Amplikor për prani të ARN-së 

HCV-së dhe vetëm 529 prej tyre kishin të pranishëm këtë virus (Tabela 3.1.1), që i 

korrespondon një prevalence prej 64.1% me vlerë të CI 95% (60.7–67.3).  

 



“Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e 

Hepatitit C në popullatën shqiptare” 
 

Punoi: MSc. Brunilda HYSAJ (VILA)                   40          Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta REXHA         

 

Tabela 3.1.1 Frekuenca e rasteve me anë të metodave ELISA-3 dhe RT-PCR 

 Frekuenca  

(n=825) 

Përqindja 

% 

ELISA   

Negativë 43 5.2 

Pozitivë 692 83.8 

Reaktivë 90 11 

RT-PCR   

Negativë 296 35.9 

Pozitivë 529 64.1 

 

Në tabelën 3.1.2 kemi paraqitur krahasimin e rasteve sipas metodës serologjike 

ELISA dhe metodës Molekulare (Cobas Amplikor). Krahasimi i të dy metodave 

paraqet një lidhje të fortë sinjifikative (χ
2
=204.3 p<0.0001). 

 

Tabela 3.1.2 Krahasimi i metodave ELISA dhe Cobas Amplikor 

Krahasimi i Metodave 

ELISA----ARN-HCV 

Numri i rasteve 

(N=825) 

Përqindja 

% 

ELISA negativë --- ARN-HCV negativë 42 5.1 

ELISA negativë --- ARN-HCV pozitivë 1 0.1 

ELISA pozitivë --- ARN-HCV negativë 176 21.3 

ELISA pozitivë --- ARN-HCV pozitivë 516 62.5 

ELISA reaktivë --- ARN-HCV negativë 78 9.5 

ELISA reaktivë --- ARN-HCV pozitivë 12 1.5 

Të dhënat statistikore χ
2 
= 13.9 

p< 0.0001 

 

100% 

 

Siç vihet re dhe në tabelën e mësipërme, vetëm 1 rast rezultoi pozitiv për prani të 

ARN-së së HCV-së, nga 43 rastet anti-HCV negativë. Kemi të bëjmë me një rezultat 

fals negativ nga metoda ELISA.  

Në fazat e hershme të infeksionit të HCV-së, ka një periudhë dritare në të cilën 

antitrupat nuk kanë arritur akoma nivelin e zbulimit nga ELISA, pasi ato kërkojnë një 

kohë për tu prodhuar, (8 - 16 javë), nga momenti i ekspozimit deri në momentin e 

zbulimit (periudha e serokonversionit). Për këtë arsye metoda ELISA jep në shumë 

raste rezultate fals negativë. Siç vihet re dhe nga figura 3.1.1 metoda NAT bën të 

mundur përcaktimin e infeksionit për një kohë më të shkurtër 1-2 javë, duke 

zvogëluar kështu periudhën dritare. 
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Figura 3.1.1 Periudha kohore e përcaktimit të infeksionit HCV nga dy teknikat  

(NAT dhe ELISA) 

 

Rezultate për fals negativitetin e metodës ELISA, krahasuar me RT-PCR, kanë 

rezultuar edhe nga studime të tjera si p.sh, Tashkandy et al në studimin e tyre në tre 

grupe të ndryshme si: dhuruesit e gjakut, pacientë që i nënshtrohen procesit të dializës 

dhe pacientë të infektuar me virusin HIV gjithësej 316 raste, fals negativiteti rezultoi 

8.1% tek dhuruesit e gjakut, 25.7% tek personat në dializë dhe 16.7% tek personat me 

HIV (Tashkandy et. al., 2007).  

Rastet fals negativë hasen tek pacientët që i janë nënshtruar procesit të hemodializës 

(Lee et. al., 2006), tek personat me imunitet të dëmtuar (Ghany et. al., 2009) në 

periudhën fillestare të infeksionit (periudha dritare) para fazës së serokonversionit që 

mund të zgjasë 6-12 muaj për këta pacientë (FDA. 2012). Hasen gjithashtu tek fëmijët e 

porsalindur lindur nga nëna pozitive, pasi në muajt e parë të jetës ata kanë antitrupat e 

nënës duke dhënë një informacion jo të saktë për transmentimin vertikal të infeksionit 

(Khattak et. al., 2009). 

Në studimin tonë 90 raste rezultuan reaktivë, kurse për praninë e ARN-së së HCV–së 

vetëm 12 prej tyre ishin pozitivë. Një rezultat reaktiv mund të paraqesë një rezultat 

fals-pozitiv ose mund të tregojë për një vetpastrim të infeksionit (Takaki et. al., 2000; 

Gerlach et. al., 2003; Micallef et. al., 2006). Por jo të gjithë personat me një rezultat 

reaktiv mund të kenë të pranishëm ARN e HCV-së, pra të kenë një infeksion aktiv 

(Alter et. al., 2003; Seeff et. al., 2001). Për të konfirmuar këto raste është e 

domosdoshme përdorimi i testeve konfirmuese, siç është metoda molekulare. 

Nga rastet e analizuara vetëm 516 (62.5%) janë pozitivë si me ELISA ashtu dhe për 

praninë e ARN-së së HCV-së, kurse 176 (21.3%) janë ARN-HCV negativë, por janë 

anti –HCV pozitivë. Në këtë rast kemi të bëjmë me një rezultat fals-pozitiv të metodës 

ELISA. Ky fals–pozitivitet mund të shkaktohet nga dukuria e vetpastrimit të virusit 

nga ana e organizmit pas fazës akute të infeksionit.  

Në këtë rast kemi të bëjmë me një infeksion të kaluar, ku zbulohen vetëm antitrupat 

dhe jo prania e virusit (Martinot-Peignoux et. al., 2000; Hinrichsen et. al., 2002).  

Rezultatet fals-pozitivë mund të kenë pasoja të padëshiruara për personin e testuar, 

duke rezultuar në pasoja psikologjike si dhe në vizita të panevojshme mjekësore. 

Studime të ndryshme në botë raportojnë për raste fals pozitive gjatë përdorimit të 

metodës serologjike ELISA. Kështu p.sh. në një studim të bërë në Pakistan nga 254 

raste anti-HCV pozitivë të analizuara me metodën ELISA, vetëm 211 prej tyre kishin 

NAT ELISA 

3.0 

ELISA 

2.0 

ELISA 

1.0 
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të pranishëm ARN e HCV-së me RT-PCR. Pra 43 raste ose 16.9% paraqiteshin fals 

positive (Anwar & Amreek. 2010). 

Në një studim tjetër të bërë në Brazil për periudhën 2004-2006, tek dhuruesit e gjakut 

242.726 gjithësej, seroprevalenca e antitrupave HCV rezultoi 0.22% (539/242,726), 

ndërsa infeksioni aktiv (prania e ARN-HCV-së) u vu re vetëm në 0.13% (304/ 

242,726) (Aldemir et. al., 2010).  

Një studim i ngjashëm me këtë është bërë dhe në Shqipëri në Qëndrën Kombëtare të 

Transfuzionit të Gjakut në periudhën 2009-2010. Në këtë studim janë testuar 141 

dhurues gjaku për prani të antitrupave HCV. Seroprevalenca e anti-HCV rezultoi 73 

(52%), kurse 68 (48%) u paraqitën reaktivë.  

Të 141 rastet u ritestuan në laboratorin e Biologjisë Molekulare pranë Institutit të 

Shëndetit Publik me anë të metodës molekulare Cobas Amlikor. Nga 73 rastet që 

rezultuan pozitivë me ELISA, vetëm në 30 raste u vu re prania e ARN-HCV-së, 

ndërsa nga 68 rastet reaktive, vetëm në 5 raste prej tyre u vu re prania e ARN-HCV-së 

(Vila et. al., 2011).  

Tashkandy et al në studimin e tyre në tre grupe të ndryshme si: dhuruesit e gjakut, 

pacientë që i nënshtrohen procesit të dializës dhe pacientë të infektuar me virusin 

HIV, gjithësej 316 raste, fals pozitiviteti rezultoi 10% tek dhuruesit e gjakut, 5.9% tek 

personat në dializë dhe zero tek personat me HIV (Tashkandy et. al., 2007).  

Kështu, mund të themi që është shumë e rëndësishme për të depistuar dhuruesit e 

gjakut, pacientët që i nënshtrohen procesit të dializës dhe pacientët e infektuar me 

HIV duhet përdorur metodën RT-PCR për identifikimin e ARN-së së HCV-së. Kjo 

për të shmangur rezultatet fals pozitivë ose fals negativë. 

 

Tabela 3.1.3 Sensitiviteti dhe specificiteti i testeve ELISA dhe Cobas (95%CI) 

Testi Sensitiviteti Specificiteti Vlera 

Parashikuese (+) 

Vlera 

Parashikuese 

(-) 

ELISA 

CI 

74.5% 

64.1% - 70.7% 

97.6% 

87.7% - 99.9% 

99.8% 

98.9% - 100% 

19.3% 

14.2% - 25.1% 

Cobas 

Amplikor 

CI 

92.5% 

90.0% - 94.5% 

99.4% 

96.9% - 100% 

99.8% 

98.9% - 100% 

80.7% 

74.9% - 85.7% 

 

Siç vihet re dhe nga tabela 3.1.3 ndjeshmëria dhe specificiteti i metodës ELISA-3 në 

këtë studim janë respektivisht 74.5 % dhe 97.6%. Këto vlera tregojne se ELISA është 

një metodë diagnostikuese mjaft efikase në laboratorët rutinë si dhe në skrinimin e 

popullatës.  

Përsa i përket RT- PCR u ve re se ka një sensitivitet dhe specificitet më të lartë 

krahasuar me ELISA-n (92.5% dhe 99.4%). Organizata Botërore e Shëndetësisë në 

udhëzuesin e saj lidhur me diagnozën e HCV-së, përcakton se RT-PCR është 

“Standard i Artë” (WHO. 2002). Përfundimet e mësipërme tregojnë sërish që RT-PCR 

është “Standard i Artë”.  
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Me anë të metodës molekulare është e mundur: 

 Zbulimi i pranisë së virusit në një periudhë shumë të hershme 1-2 javë nga koha e 

ekspozimit.  

 Konfirmimi i infeksionit tek fëmijët e porsalindur nga nëna HCV pozitive. 

 Përcaktimi i infeksionit aktiv në pacientët të cilët kanë rezultuar seropozitivë dhe ata 

që janë në periudhën dritare, duke ndihmuar në parandalimin e transmetimin të këtij 

infeksioni.  

Përdorimi dhe kombinimi i dy metodave është ideal dhe mjaft i dobishëm në studimet 

epidemiologjike.  

 

3.2 Prevalenca e ARN–së së HCV-së  

Hepatiti C është një problem madhor kudo në botë. Përhapja e këtij infeksioni, 

sidomos në dekadën e fundit është bërë një shqetësim i madh edhe në vendin tonë, për 

këto arsye:  

1. Studime të seroprevalencës për praninë e antitrupave të HCV-së janë të limituara 

për shkak të natyrës selektive. Janë kryer studime në grupe të ndryshme si dhuruesit e 

gjakut, gratë shtatzëna, përdoruesit e drogave, personat e politransfuzuar, por nuk 

është kryer asnjë studim i mirëfillt lidhur me seroprevalencën e popullatës shqiptare 

në përgjithësi (Durro et. al., 2005; Basho et. al., 2002; Tomini et. al., 2013; Albania 

behavioural and biological surveillance. 2012).  

Si pasojë e mungesës së këtij testimi dhe mosdijes, personat e infektuar çojnë në 

përhapje të këtij infeksioni me rrugë të ndryshme. Për këto arsye është e nevojshme 

një strategjie kombëtare për zbulimin dhe kontrollin e epidemive të fshehta të 

popullatës së infektuar me HCV. 

2. Për shkak të emigrimit kryesisht drejt vendeve të Europës apo vendeve të tjera në 

këto dy dekadat e fundit, numri i rasteve me këtë virus është rritur së tepërmi, gjë e 

cila është shoqëruar edhe me shfaqjen e gjenotipeve të reja.  

Në këtë studim janë analizuar një numër i kufizuar pacientësh të cilët nuk 

përfaqësojnë popullatën e përgjithshme. Prevalenca siç e thamë dhe më sipër, rezultoi 

64.1%. Kjo prevalencë është mjaft e lartë për shkak të përzgjedhjes selektive të 

mostrave të testuara.  

Në tabelën 3.2.1, kemi paraqitur statistikat e përgjithshme të moshës. Mosha më e 

vogël në studimin tonë rezultoi 2 vjeç dhe mosha më e madhe 77 vjeç. Mosha 

mesatare e rasteve është 36.2 ± 13.8 vjeç, ndërsa mediana 36.0 vjeç. Vlera e CI 95%, 

për mesataren ndodhet në intervalin 35.1-37.3. Varianca dhe Deviacioni Standard janë 

respektivisht 252 dhe 13.8.  
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Tabela 3.2.1 Statistikat e përgjithshme të popullatës 

Madhësia e kampionit 825 

Mosha më e vogël 2.0 

Mosha më e madhe 77.0 

Mesatarja 36.2 

95% CI për mesataren 35.1-37.3 

Mediana 36.0 

Varianca 252 

Deviacioni Standard 13.8 

 

Në grafikun 3.2.1 paraqitet histogrami bazuar në moshën e pacientëve të analizuar. 

Ashtu siç vihet re nga ky histogram, mosha nuk i nënshtrohet shpërndarjes normale 

(Kolmogorov-Smirnov <0.01). 
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Grafiku 3.2.1 Shpërndarja e frekuencës relative sipas grupmoshës 

 

Nga 825 rastet e marra në studim 344 prej tyre janë femra dhe 481 meshkuj. Vihet re 

se nga 344 femra të testuara 196 ose 57% e tyre janë pozitivë për praninë e ARN-së së 

HCV-së, ndërsa 148 ose 43% e tyre janë negativë. 

Nga 481 meshkuj të testuar 333 ose 69.2% e tyre janë  pozitivë për praninë e ARN-së 

së HCV-së, ndërsa 148 ose 30.8% e tyre janë negativë. 
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Tabela 3.2.2 Shpërndarja e rasteve sipas gjinisë dhe rezultatit të testimit 

Ndarja sipas 

seksit 

Negativë 

N (%) 

Pozitivë 

N (%) 

 

Total 

Femra 148 (43) 196 (57) 344 

Meshkuj 148 (30.8) 333 (69.2) 481 

Total 296 (35.9) 529 (64.1) 825 

 

Në studimin tonë nga 529 rastet e rezultuara pozitivë për praninë e ARN-së së virusit, 

37%, CI 95% (32.8-41.2) e tyre janë femra dhe 63%, CI 95% (58.7-67.1) e tyre janë 

meshkuj. Pra rezulton që meshkujt janë më të prekur, krahasuar me femrat.  

Ka të dhëna se niveli i lartë i hormonit estrogjen ndikon në pastrimin e virusit tek 

femrat (Hayashi et. al., 1988; Arlic et. al., 2000). Kjo është një nga arsyet që meshkujt 

janë më të prekur se femrat.  

Nga përpunimi i të dhënave vihet re një ndryshim statistikisht i rëndësishëm i 

pozitivitetit sipas gjinisë (χ
2
= 12.5 p<0.001). Një ndryshim i tillë sinjifikant vihet re 

edhe në një studim të kryer nga Gregory dhe bashkëpunëtorët në periudhën 1999-

2002 në Shtetet e Bashkuara. Sipas këtij studimi rezultoi se nga 15.079 raste pozitivë 

për HCV 2.1% ishin meshkuj CI 95% (1.8-2.5) dhe 1.1% ishin femra CI 95% (0.8-

1.7) (Gregory & Armstrong, et. al., 2003). Gjithashtu dhe në një studim të bërë në 

distriktin Mansehra në Pakistan gjatë periudhës Shator 2009-Maj 2010 ku u analizuan 

400 raste, 7% e tyre rezultuan positivë për praninë e ARN-së së HCV nga të cilët 4% 

ishin meshkuj dhe 2% femra (Ali et. al., 2010). 

Ndërsa Gheorge dhe bashkëpunëtorët e tij, në një studim të kryer në popullatën adulte 

të Rumanisë për peridhën 2006-2008, kanë nxjerrë një prevalencë të lartë për gjininë 

femërore krahasuar me atë mashkullore (Gheorge et. al., 2010).  

Më poshtë kemi paraqitur grafikisht shpërndarjen e rasteve pozitivë dhe negativë sipas 

seksit. 

 

Grafiku 3.2.2 Krahasimi i rasteve sipas gjinisë 



“Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e 

Hepatitit C në popullatën shqiptare” 
 

Punoi: MSc. Brunilda HYSAJ (VILA)                   46          Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta REXHA         

 

Individët e kampionit tonë janë kategorizuar në 7 grupmosha, duke filluar me moshën 

≤ 10 vjeç, si kategoria më e vogël, deri në > 60 vjeç, si kategoria më e madhe. Për 14 

raste na mungojnë të dhënat për moshën.  

Siç vihet re dhe nga tabela 3.2.3 numri më i madh i rasteve i përket grupmoshës 21-30 

vjeç. Mendojmë se arsyeja e numrit më të madh tek kjo grupmoshë, krahasuar me 

grupmoshat e tjera të analizuara, mund të ketë të bëjë me faktin se kjo grupmoshë 

përkon me moshën e personave të cilët janë përdorues të drogave me injeksion.  

Një situatë e ngjashme vihet re dhe në një studim të bërë në jugperëndim të Iranit, në 

grupet e riskut, ku rezultoi se përdoruesit e drovage me injeksion me moshë 21-30 

vjeç përbënin numrin më të madh të rasteve të analizuara (Sakari et. al, 2012). 

Vihet re mbizotërim i rasteve në grupmoshën 21-30 vjeç, me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm krahasuar me grupmoshat e tjera (χ
2

 goodness of fit
 
= 194 p<0.01).  

 

Tabela 3.2.3 Prania ose jo e infeksionit sipas grupmoshës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosha mesatare e rasteve pozitivë është 37.1 ±17.5 vjeç ndërsa mosha mesatare e 

rasteve negativë është 34.7 ±12.2 vjeç, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

ndërmjet tyre (t=2.2 p=0.02). 
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 Grafiku 3.2.3 Krahasimi i moshës së rasteve pozitivë dhe negativë 

Grupmosha, vite Negativë Pozitivë Total 

≤10 4 (7.1%) 52 (92.9%) 56 

11-20 24(34.8%) 45(65.2%)  69 

21-30 97(47.1%) 109 (52.9%) 206 

31-40 73(51.4%)  69 (48.6%) 142 

41-50 47(28.3%)  119 (71.7%) 166 

51-60 36(27.7%)  94 (72.3%) 130 

>60 5(11.9%)  37 (88.1%) 42 

Nuk ka të dhëna për 

moshën 

10(71.4%) 4 (28.6%) 14 

Total 296 (35.9%) 529 (64.1%) 825 
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Studime të shumta në rajon si në Itali (Fabris et. al., 2008), Rumani (Georghe et. al., 

2010), Slloveni (Seme et. al., 2009), Serbi dhe Mali i Zi (Svirtlih et. al., 2007), 

Maqedoni (Dzekova et. al., 2006), paraqesin trende të ndryshme të prevalencës së 

këtij virusi në grupmosha të ndryshme. Në këto studime është vënë re një lidhje 

sinjifikative ndërmjet infeksionit dhe grupmoshës.  

Në disa studime të kryera në rajone të ndryshme të Italisë jugore dhe asaj veriore 

është raportuar një prevalencë e lartë tek grupmoshat e mëdha. Kështu p.sh nga një 

studim i kryer nga Guadagnin dhe bashkëpunëtorët e tij për një qytet jugor të Italisë 

në popullatën e përgjithshme, prevalencë më e lartë u vu re në grupmoshën ≥60 vjeç, 

krahasuar me grupmoshën ≤30 vjeç, me vlera respektivisht 33.1% dhe 1.3% 

(Guadagnino et. al., 1997). 

Një trend i ngjashëm ka rezultuar edhe në një studim të kryer në një nga qytetet 

veriore të Italisë, ku prevalenca e HCV-së është 0.6% në grupmoshën 12-25 vjeç dhe 

8.5% për grupmoshën mbi 56 vjeç. 

Në grafikun e mëposhtëm kemi paraqitur pozitivitetin e rasteve për çdo grupmoshë. 

Përqindja e pozitivitetit sipas grupmoshave rezultoi: Në grupmoshën e parë ≤10 vjeç, 

9.8% e rasteve, në grupmoshën 11-20 vjeç 8.5 % e rasteve, në grupmoshën 21-30 vjeç 

20.6% e rasteve, në grupmoshën 31-40 vjeç, 13% e rasteve, në grupmoshën 41-50 

vjeç 22.5% e rasteve, në grupmoshën 51-60 vjeç 17.8% e rasteve, në grupmoshën >60 

vjeç, 7% e rasteve. Grupmosha 21-30 vjeç edhe pse paraqet numrin më të madh të 

rasteve të testuara ka një prevalencë më të ulët të pozitivitetit, kjo mund të lidhet me 

procesin e vetëpastrimit të këtij infeksioni nga organizmi, dukuri kjo që vihet re më 

shpesh në moshat e reja (Hayashi et. al 1998).  

 

 

Grafiku 3.2.4 Shpërndarja e pozitivitetit sipas grupmoshës 

 

Siç vihet re dhe nga grafiku grupmosha 41-50 vjeç paraqet pozitivitetin më të lartë 

krahasuar me grupmoshat e tjera. Vihet re ndryshim statistikisht i rëndësishëm i 

pozitivitetit të rasteve sipas grupmoshës (χ
2
= 72.3 p<0.01). 

Shkaqet që kjo grupmoshë ka pozitivitet më të lartë lidhet me:  
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 Jetesa para viteve 1990, periudhë kur janë përdorur më së shumti shiringat prej 

qelqi shumëpërdorimshme, të nështruara një procesi “Sterilizimi” jo efikas. 

 “Sterilizimi” jo efikas i pajisjeve mjekësore në sallat kirurgjikale dhe kabinetet 

stomatologjike kanë rritur numrin e rasteve të reja të infektuara. 

 Mos kryerja e testimit të gjakut për praninë e anti-HCV përpara viteve 1990 në 

Qëndrat e Transfuzionit të Gjakut ka çuar në marrjen e gjakut jo të sigurt. 

Me ngritjen e qendrave të testimit, shmangien e shiringave prej qelqi dhe 

zëvendësimin e tyre me shiringa plastike njëpërdorimshe, si dhe kujdesi që po 

tregohet ndaj procesit të sterilizimit të pajisjeve mjeksore në sallat kirurgjikale apo 

kabinetet stomatologjike kanë bërë të mundur uljen e prevalencës së këtij infeksioni 

në grup-moshat e reja.  

Pozitiviteti i lartë në grupmoshën 41-50 në studimin tonë përputhet dhe me studimin e 

kryer nga Gregory et al në Shtetet e Bashkuara ku grupmosha 40-49 vjeç rezultoi të 

ketë prevalencë më të lartë krahasuar me grupmosht e tjera (Gregory & Armstrong et. 

al., 2003). Dhe në një studim të bërë në Pakistan grup mosha 41-50 vjeç rezultoi të 

ketë prevalencë më të lartë me 5.75%. (Ali et. al., 2010). 

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur numri i rasteve sipas burimit të marrjes së 

mostrës. Përzgjedhja nga këto grupime bazohet në ekspozimin e lartë ndaj faktorëve 

të riskut për marrjen e këtij infeksioni. Pra personat më të riskuar për tu infektuar janë 

ata që kryejnë transfuzion gjaku, përdoruesit e drogave me injeksion (përdorimi i një 

shiringe nga më shumë se një person), personat të cilët i nënshtrohen procesit të 

dializës etj.  

 

Tabela 3.2.4 Numri i rasteve të analizuara sipas burimit të mostrës 

Burimi i mostrës Numri i rasteve % 

Dializë 115 13.9 

Pediatri  79 9.6 

Përdorues droge 102 12.4 

QKTGJ 168 20.4 

Qëndra e Talasemisë 44 5.3 

Gastro-hepatologji 

Infektiv 

317 38.4 

TOTAL 825 100 

 

Numri më i madh i mostrave të analizuara, 317 (38.4%) raste i përkasin pacientëve që 

vijnë nga dy shërbimet në QSUT, Shërbimi i Gastro-hepatologjisë dhe dhe ai i 

Sëmundjeve Infektive. Nga Qëndra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut (QKTGJ) 

janë analizuar 168 (20.4%) raste. Shërbimi i Pediatrisë 79 (9.6%) raste të cilat janë 

marrë kryesisht nga reparti i Onko-Hematologjisë dhe ai Infektiv në Pediatri.  

Nga Qëndra e Dializës dhe ajo Talasemisë pranë QSUT janë analizuar respektivisht 

115 (13.9%) dhe 44 (5.3%)raste. Kurse nga përdoruesit e drogave janë analizuar 102 

(12.4%) raste. 



“Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e 

Hepatitit C në popullatën shqiptare” 
 

Punoi: MSc. Brunilda HYSAJ (VILA)                   49          Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta REXHA         

 

 

 

Grafiku 3.2.5 Shpërndarja e frekuencës në përqindje sipas burimit të marrjes së mostrave 

 

Tabela 3.2.5 paraqet praninë ose jo të infeksionit sipas burimit të marrjes së mostrës. 

Nga Shërbimi i Gastro-Hepatologjisë dhe ai i Sëmundjeve Infektive u analizuan 317 

raste dhe 230 raste rezultuan pozitivë. Nga Qendra e Dializës kemi 115 prej të cilave 

108 raste pozitivë. Nga Shërbimi i Pediatrisë 70/79 raste rezultuan pozitivë. Tek 

përdoruesit e drogave me injeksion rezultuan 46/102 raste pozitivë. Nga QKTGJ-ja 

44/168 raste pozitivë dhe nga qëndra e Talasemisë, kanë rezultuar  pozitivë 31/44 

raste.  

 
Tabela 3.2.5 Prania ose jo e infeksionit sipas burimit 

Burimi Negativ Pozitiv Total 

Dializë 7 108 
115 

Pediatri 9 70 
79 

Përdorues droge          56 46 
102 

QKTGJ 124 44 
168 

Qëndra e talasemisë 13 31 
44 

Shërbimi Gastro- 

Hepatologji dhe 

Infektiv 

87 230 

317 

Total 296 529 825 

Vihet re ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet burimeve nga merret mostra 

dhe rasteve pozitivë për praninë e ARN-së së HCV-së (χ
2

 =1.98, p<0.0001). 
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Grafiku 3.2.6 paraqet pozitivitetin në përqindje sipas burimit të mostrës. Ky 

pozitivitet është llogaritur si: numri i rasteve pozitivë të çdo burimi përmbi numrin 

total të rasteve pozitivë. Shërbimi Gastro-Hepatologjisë dhe ai Infektiv rezulton të 

ketë prevalencë të lartë 43.5% krahasuar me grupet e tjera. Në vend të dytë renditen 

personat që i nënshtrohen procesit të dializës me një prevalencë 20.4%. Rastet nga 

Pediatria kanë një prevalencë 13.2%. Përdoruesit e drogave me injeksion, rastet me 

talasemi dhe rastet e ardhura nga QKTGJ kanë respektivisht një prevalencë 8.7%, 

5.9% dhe 8.3%.  

 

 

Grafiku 3.2.6 Pozitiviteti sipas burimit të mostrës 

 

Janë të shumta sjelljet e riskuara lidhur me përhapjen e këtij infeksioni kudo në botë. 

Në kapitullin e parë kemi paraqitur disa nga këto sjellje. Për të gjetur një lidhje të 

mundshme të përhapjes së këtij infeksioni me sjelljet me risk, të gjithë pacientëve iu 

është dhënë një formular ku një nga pikat e tij lidhet me sjelljet e riskuara.  

Gjatë plotësimit të formularëve të rasteve të analizuara, si sjellje të riskuara ndaj këtij 

infeksioni përmenden: nënshtrimi ndaj procesit të dializës, kryerja e transfuzionit të 

gjakut, marrja e shërbimit stomatologjik, ndërhyrje kirurgjikale, kryerja e transplantit, 

shpim me age apo përdorim i shiringave, kryerja e tatuazheve dhe e pirsing. Në 

numrin më të madh të rasteve me sjellje të riskuar, bëjnë pjesë personat që kanë kryer 

dializë, 115 raste gjithsej, personat që kanë marrë drogë me anë të shiringave, 102 

raste, si dhe personat që kanë kryer transfuzion gjaku, 87 raste. 16 persona rezultojnë 

të kenë më shumë se një sjellje të riskuar. Këta persona janë klasifikuar si persona me 

sjelle të riskuara të kombinuara në tabelën e mëposhtme. Si raste me sjellje të 

kombinuara përmendim: kryerja e një ndërhyrje kirurgjikale dhe stomatologjike, 

ndërhyrje kirurgjikale dhe e një transfuzioni, ndërhyrje stomatologjike dhe tatuazh.  
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Tabela 3.2.6 Rezultati sipas sjelljeve dhe faktorëve të riskut 

Sjellja  Negativ Pozitiv Total 

Ndërhyrje stomatologjike 1 1 2 

Ndërhyrje kirurgjikale  1 13 14 

Hemodializë 7 108 115 

Transfuzion gjaku  15 72 87 

Transplant 0 2 2 

Shpim me age   1 0 1 

Përdorimi i shiringave 56 46 102 

Tatuazh 1 6 7 

Pirsing 0 1 1 

Sjellje të riskuara të kombinuara 3 13 16 

Mungojnë të dhëna për sjellje të 

riskuara 

211 267 478 

Total 296 529 825 

 

Vihet re një ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet sjelljeve të riskuara të 

shfaqura dhe pozitivitetit (χ
2

 =1.006 p<0.0001).  

 

 

Grafiku 3.2.7 Numri i rasteve pozitive dhe negative sipas sjelljeve dhe faktorëve të 

riskut 

 

Personat të cilët kanë kryer një ndërhyrje stomatologjike janë 2 raste, prej të cilëve 

vetëm 1 është pozitiv. Personat që kanë kryer një ndërhyrje kirurgjikale janë 14 raste 

nga të cilët 1 ka rezultuar negativ dhe 13 pozitivë.  
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Ashtu siç është paraqitur edhe me sipër, numri i rasteve që i janë nënshtruar procesit 

të dializës rezulton 115, nga të cilët 108 raste pozitivë dhe 7 negativë, 87 persona kanë 

kryer të paktën një transfusion gjaku, prej të cilëve 15 raste rezultuan negativë dhe 72 

pozitivë, transplant kanë kryer vetëm 2 raste dhe që të 2 kanë rezultuar pozitivë.  

Vetëm 1 rast, i cili është personel pranë QSUT-së, është shpuar gjatë manipulimit me 

age të kontaminuar, por ky rast rezultoi negativ.  

Nga 102 rastet e përdoruesve të drogave me injeksion, 46 prej tyre rezultuan pozitivë 

dhe 56 negativë, 7persona kanë kryer tatuazh, nga të cilët 1 rast është negativ dhe 6 

raste janë pozitivë, ndërsa 1 person që deklaroi se ka bërë pirsing, rezultoi pozitiv.  

Nga 16 rastet e sjelljeve të riskut, të kombinuara vetëm 3 raste kanë rezultuar negativë 

dhe 13 pozitivë.  

Për 478 raste nuk kemi asnjë të dhënë në lidhje me sjelljet e riskuara. Kjo mungesë 

informacioni lidhet me hezitimin e tyre gjatë plotësimit të pyetësorit lidhur me 

mënyrat e sjelljes së riskut, si dhe nga mos patja informacion nga se mund të jenë 

kontaminuar me këtë virus.  

Pra në studimin tonë, kryerja e dializës dhe transfuzioni i gjakut rezultojnë të jenë dy 

nga sjelljet me risk më të lartë për infektimin me HCV, e ndjekur kjo nga përdorimi i 

shiringave. Hemodializa konsiderohet të jetë një faktor i madh risku për transmetimin 

e HCV-së.  

Në Shqipëri, transfuzioni i gjakut është akoma një burim i transmetimit të HCV-së. 

Shkaqet e mundshme për këtë situatë përfshijnë; mungesën e burimeve të sigurta të 

dhurimit të gjakut, infrastruktura e dobët, etj. Ky rezultat përkon dhe me të dhënat e 

literaturës. Kështu në një studim të bërë në Republikën e Maqedonisë rezultoi se 

rrugët kryesore të transmentimit të hepatiti C janë transfuzioni i gjakut, kryerja e 

procesit të dializës dhe përdoruesit e drogave (Kiprijanovska et. al., 2013). 

 

3.3 Përcaktimi i Gjenotipit për virusin e Hepatit C 

Në këtë studim përcaktimi i gjenotipit është bërë për 350 pacientë, nga 529 rastet të 

cilat kanë rezultuar pozitivë për praninë e ARN-së së HCV-së. Si gjenotipe kryesore 

të gjetura në këtë studim përmendim: Gjenotipi 1 me nëntipet 1a, 1b dhe 1a/b; 

Gjenotip 2 me nëntipet 2a, 2a/c dhe 2c; Gjenotipi 3 me nëntipet 3a, dhe 3b; Gjenotipi 

4 me nëntipet 4a, 4c dhe 4e.  

Nga 350 raste që iu është përcaktuar gjenotipi, 220 raste kanë rezultuar me gjenotip 

1(62.8%). Në këtë numër janë përfshirë rastet me gjenotip 1 si dhe me nëntipetet tij 

1a, 1b, 1a/b, ashtu siç është paraqitur në tabelën e mëposhtme. Vihet re mbizotërim i 

nëntipit 1b me 144(41.14%) raste me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me llojet e 

tjera të gjenotipit (χ
2

 goodness of fit
 
= 554 p<0.01).  

Gjenotipi 2 së bashku me nëntipet 2a, 2c, 2a/c u përcaktua në 64 raste. 

Gjenotipi 3 dhe nëntipet 3a, 3b, u përcaktuan në 52 raste gjithsej. 

Gjenotipin 4 me nëntipet 4a, 4c, 4e u përcaktuan në 14 raste.  

Në tabelën 3.3.1 paraqitet numri i rasteve sipas gjenotipeve dhe nëntipeve të tyre të 

përcaktuara në këtë studim. 
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Tabela 3.3.1 Llojet e gjenotipeve dhe nëntipeve të përcaktuara 

Llojet e Gjenotipit  N % 

1 72 20.5 

1 b 144 41 

1 a 3 0.9 

1 a/b 1 0.3 

2 24 6.9 

2 a 1 0.3 

2 a/c 38 10.8 

2 c 1 0.3 

3 43 12.3 

3 a 8 2.3 

3 b 1 0.3 

4 7 2 

4 a 3 0.9 

4 c 2 0.6 

4 e 2 0.6 

Total 350 100 

 

Gjenotipi 1 rezulton të jetë gjenotipi më predominant në studimin tonë në 62.8% të 

rasteve të analizuara. Gjenotipi 2 në 18.3% të rasteve. Gjenotipi 3 në 14.9% të rasteve  

dhe gjenotipi 4 në 4% të rasteve (grafiku 3.3.1). 

 

 

Grafiku 3.3.1 Përqindja e gjenotipeve të përcaktuara 
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Prevalenca e gjenotipeve të HCV-së në studimin tonë është e ngjashme me raportet e 

shpërndarjes së gjenotipeve të HCV-së në pjesë të tjera të Euopës (Ross et. al., 2000; 

Elgouzzi et. al., 2000; Savvas et. al., 2005).  

Në një studim të bërë në qendër të Italisë nga Cenci dhe bashkëpunëtorët e tij rezultoi 

se gjenotipi 1 u përcaktua në 49 % të rasteve (448/915) gjenotipi 2 në 34.8% 

(318/915) gjenotipi 3 në 11.9 % (109/9150) dhe gjenotipi 4 në 3.6 % (33/915) Pra 

gjenotipi predominant është 1 dhe kryesisht nëntipi 1b (Cenci et. al., 2003).  

Edhe në studime të tjera për rajonin raportohen të njëjtat rezultate si p.sh në një 

studim në Serbi dhe Malin e Zi ku u analizuan 164 pacientë për përcaktimin e 

gjenotipeve rezultoi se gjenotipi 1 u përcaktua në 57.9% të rasteve gjenotipi 2 në 

3.7%, gjenotipi 3 në 23.2% dhe gjenotipi 4 në 6.7% të rasteve (Svirtlih et. al., 2007).  

Në Maqedoni gjenotipi mbizotërues është gjenotipi 1 (Kirpijavnoska et. al., 2013). Në 

një studim të bërë në Kroaci nga Vince et al në një grup prej 203 pacientesh rezultoi 

se gjenotipi mbizotërues është 1b (61.1% e pacientëve), i ndjekur nga gjenotipi 3a 

(26.1%), dhe 1a 10.8% (Vince et. al., 1998). 

Në figurën e mëposhtme kemi paraqitur profilet e gjenotipeve të identifikuara gjatë 

punës sonë. Stripti i parë është stripti i kontrollit, me të cilin krahasohen striptet e çdo 

pacienti. Duke u bazuar në bandat e shfaqura përcaktohet dhe tipi i gjenotipit. 

 

 

 

Figura 3.3.1 Profilet e Gjenotipeve të identifikuara në studim 
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Në tabelën 3.2.2 janë paraqitur katër gjenotipet e përcaktuar në studimin tonë, sipas 

grupmoshave. Ajo që të bie në sy tek kjo tabelë janë rastet me gjenotip 1 të hasura në 

të gjitha grupmoshat.  

Grupmosha 41-50 vjeç ka numrin më të madh të rasteve me gjenotip 1 në 25% të 

rasteve. Me gjenotip 1, në grupmoshat 21-30; 31-40 dhe 51-60, paraqitet pothuajse i 

njëjti numër rastesh.  

I njëjti rezultat raportohet dhe në studimin e bërë në Serbi dhe Mal të Zi ku vihet re se 

gjenotipi 1 mbizotëron në moshën ≥40 vjeç (Svirtlih et al., 2007). 

Përsa i përket gjenotipit 2, mund të themi se numri më i madh i rasteve 36.5% i 

përket grupmoshës 51-60 vjeç. Nga ky gjenotip vetëm në një rast na mungon mosha e 

individit, për këtë arsye numri total i rasteve në tabelën e mëposhtme është 63 raste 

nga 64 raste që kanë rezultuar në studimin tonë. 

Gjenotipi 3 haset më shumë tek grupmosha 21-30 vjeç, që siç do ta shpjegojmë më 

vonë, përbën dhe grupmoshën ku janë përfshirë më së shumti personat të cilët 

përdorin drogë me injeksion.  

Rezultat i ngjashëm raportohet dhe në studimin në Serbi ku gjenotipi 3 haset më 

shumë tek përdoruesit e drogave, që i përkasin grupmoshave të reja (Svirtlih et. al., 

2007). 

Gjenotipi 4 është përcaktuar në një numër shumë të vogël të rasteve të marra në 

studim. Ky lloj nuk është përcaktuar vetëm në grupmoshën më të vogël ≤ 10 vjeç. Për 

grupmoshat e tjera ky numër është pak a shumë njëlloj. 

Nga përpunimi statistikor i të dhënave vihet re një lidhje e rëndësishme sinjifikante 

përsa i përket llojit të gjenotipit dhe ndarjes sipas grupmoshës (χ
2 

= 117.3; p=0.001).  

 

Tabela 3.3.2 Lloji i gjenotipit sipas grumoshave 

Grupmosha Gjenotipi 1 Gjenotipi 2 Gjenotipi 3 Gjenotipi 4 

≤ 10 vjeç 28 0 1 0 

11-20 vjeç 19 2 2 2 

21-30 vjeç 36 6 35 4 

31-40 vjeç 33 7 7 2 

41-50 vjeç 55 11 3 1 

51-60 vjeç 36 23 4 4 

>60 vjeç 13 14 0 1 

Total  220 63 52 14 

 Nëntipet e ndryshme që kemi përcaktuar për çdo njërin nga katër tipet e gjetura në këtë 

studim janë grupuar si numër total sipas tipit përkatës 

 

Tabela 3.3.3 paraqet llojet e ndryshme të gjenotipeve së bashku me nëntipet nisur nga 

burimi i marrjes së mostrës.  
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Tabela 3.3.3 Gjenotipi sipas burimit të marrjes së mostrës 

Burimi Gjenotip 1 Gjenotip 2 Gjenotip 3 Gjenotip 4 Tot

al 

1 1a 1a/b 1b 2 2a 2a/c 2c 3 3a 3b 4 4a 4c 4e  

Dializë 12 1 1 36 3    1   2 1   57 

Pediatri 19   18            37 

QKTGJ 1 1  1            3 

Shërbimi 

G-H dhe 

Infektiv  

33   81 21 1 37 1 2 8 1 5 2 1 1 194 

Qendra e 

Talasemis

ë 

3   8   1       1 1 14 

Përdorue

s droge 

4 1       40       45 

Total  72 3 1 144 24 1 38 1 43 8 1 7 3 2 2 350 

 

Nga tabela e mësipërme, vihet re mbizotërimi i gjenotipit 1, me 220 raste në total, nga 

të cilat 144 raste janë me nëntipin 1b.  

Nga mostrat e marra në Shërbimin e Gastro-Hepatologjisë dhe Infektiv, gjenotipi 

është përcaktuar për 194 raste ku me gjenotip 1 u përcaktuan 114 raste, me 

mbizotërim të nëntipit 1b me 81 raste. Me gjenotip 2 (së bashku me nëntipet e tij) u 

përcaktuan 60 raste. Me gjenotip 3 janë përcaktuar 11 raste dhe me gjenotip 4 janë 9 

raste.  

Në personat të cilët i janë nënshtruar procesit të dializës, gjenotipi është përcaktuar 

për 57 raste. Kemi mbizotërim të gjenotipit 1 me 50 raste, nga të cilët 36 kanë 

nëntipin 1b. Me gjenotip 2 janë përcaktuar 3 raste, me gjenotip 3 vetëm një rast, dhe 3 

raste me gjenotip 4. 

Nga shërbimi i Pediatrisë, 37 rasteve ju është përcaktuar gjenotipi. Të gjitha rastet 

kanë rezultuar me gjenotip 1. Ajo që të bie në sy, është një ndarje pothuajse e 

barabartë midis gjenotipit 1 dhe nëntipit 1b me respektivisht 19 dhe 18 raste. Me 

gjenotip 2 kanë rezultuar 52 raste, ku mbizotëron nëntipi 2a/c me 37 raste.  

Për personat të cilët kanë përdorur drogë me injeksion, përcaktimi i gjenotipit është 

bërë për 45 raste gjithsej. Këtu vihet re mbizotërimi i gjenotipit 3 me 40 raste, ndërsa 

rastet e tjera i përkasin gjenotipit 1.  

Përsa i përket Qendrës së Talasemisë dhe QKTGJ-së, numri i rasteve të cilëve iu është 

përcaktuar gjenotipi paraqitet i vogël, respektivisht 14 dhe 3 raste. Tek të dy burimet 

vihet re mbizotërimi i gjenotipi 1. 

Nga përpunimi statistikor i të dhënave vihet re një lidhje e rëndësishme sinjifikante 

përsa i përket llojit të gjenotipit dhe burimit të marjes së mostrës (χ
2 

= 143.2; 

p=0.001). Sjelljet e riskuara të personave përfaqësojnë një faktor të rëndësishëm në 

rrugët e infektimit. Në tabelën 3.3.4 kemi paraqitur llojet e ndryshme të gjenotipeve 

sipas sjelljeve me risk që ata kanë paraqitur.  
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Tabela 3.3.4 Gjenotipi sipas sjelljeve me risk 

Faktoret e riskut Gjenotipi 

1 2 3 4 

Transfusion 

gjaku 

37 2  3 

Dializë 50 3 1 3 

Përdorues droge 5  40  

Ndërhyrje 

kirurgjikale 

6 3   

Transplant 2    

 Pirsing 1    

Tatuazh 4 1 1  

Të kombinuara 4 4 1  

 

Nisur nga llojet e sjelljeve të riskuara, vihet re mbizotërim i gjenotipit 1 tek personat 

që kanë kryer transfuzion gjaku (37 raste) dhe në ata që i janë nënshtruar procesit të 

dializës (50 raste), me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me llojet e tjera të 

gjenotipit dhe të sjelljeve (χ
2

goodness of fit= 894 p<0.01).  

Nëntipi 1b paraqet një mbizotërim të lartë në grupin e personave që i janë nënshtruar 

procesit të dializës. Kjo është në përputhje edhe me të dhënat e literaturës (Martinot-

Peignoux et. al., 1999). Në një studim të bërë në Republikën e Maqedonisë rezultoi se 

gjenotipi 1 është predominant tek personat që i janë nënshtruar procesit të dializës 

(Kiprijanovska et. al., 2013). 

Vihet re mbizotërim i gjenotipit 3 tek përdoruesit e drogës në 40 raste, me ndryshim 

statistikisht të rëndësishëm me llojet e tjera të gjenotipit dhe të sjelljeve (χ
2

 goodness of fit
 

= 571 p<0.01). Mbizotërimi i gjenotipi 3 tek përdoruesit e drogës në studimin tonë 

përputhet dhe me të dhënat që kanë rezultuar nga shumë studime të vendeve të tjera 

(Dove et. al., 2005; Mathei et. al 2005; Seme et. al., 2009). 

Në tabelën 3.3.5 kemi paraqitur shpërndarjen e gjenotipeve dhe nëntipeve sipas 

qyteteve të vendit tonë.  

Tabela 3.3.5 Shpërndarja e gjenotipeve sipas qyteteve 

QYTETI Gjenotip 1 Gjenotip 2 Gjenotip 3 Gjenotip 4 

1 1a 1a/b 1b 2 2a 2a/c 2c 3 3a 3b 4 4a 4c 4e 

Tiranë 30 2 1 65 14  15 1 4 4  4 1 1 2 

Korçë 6   2   1  33       

Durrës 7   13 3  1  2 2      

Elbasan 2   8 4 1 7  3 2      

Fier 4   10 1  2    1 1    
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Vlorë 1   5 1  1         

Mallakastër 1   1            

Berat 1               

Burrel    1   1         

Ersekë 4      1         

Gramsh    1   1  1       

Kavajë 1   5            

Kuçovë 1   1            

Laç    2            

Lezhë    2   1   1      

Librazhd 1   2   1     1    

Lushnje 6   11   1      2 1  

Mirditë    1            

Peqin    2            

Përmet 2   1            

Përrenjas 1   1            

Peshkopi    1   1         

Pogradec    1   1         

Rrëshen     1           

Rrogozhinë       1         

Shijak       1         

Shkodër 3   2            

Skrapar  1  4            

Tepelenë    1            

 

Tirana ka numrin më të madh të rasteve që iu është përcaktuar gjenotipi. Nga 143 

raste gjithsej 98 rezultuan me gjenotip 1, 30 raste me gjenotip 2, ndërsa me gjenotip 3 

dhe 4 u paraqitën respektivisht 7 dhe 8 raste.  

Korça renditet e dyta, me 42 raste gjithsej. Kemi mbizotërim të gjenotipit 3 me 33 

raste. Rastet e studiuara nga ky qytet me gjenotip 3 i përkasin përdoruesve të drogave. 

Për Durrësin gjenotipi është përcaktuar në 28 raste, mbizotëron gjenotipi 1 me 20 

raste. Për qytetin e Elbasanit, gjenotipi është përcaktuar për 27 raste, ku kemi 

mbizotërim të gjenotipit 2 me 12 raste.  

Qytetet Lushnjë dhe Fier paraqesin një numër pothuejse të njëjtë, respektivisht 21 dhe 

20 raste. Në të dy këto qytete, kemi mbizotërim të gjenotipt 1. Për Lushnjën kanë 

rezultuar 17 raste me gjenotip 1 dhe për Fierin 14 raste të tilla.  

Gjenotipi 1 dhe 2 ka një përhpje të gjërë në të gjithë vendin tonë. 

Nga përpunimi statistikor i të dhënave vihet re një lidhje e rëndësishme sinjifikante 

përsa i përket llojit të gjenotipit dhe përhapjes sipas qyteteve (χ
2 

= 9.3; p=0.001). 
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Në hartën e mëposhtme kemi paraqitur shpërndarjen e gjenotipeve dhe nëntipeve në 

vendin tonë. 

 

Harta 3.3.1 Shpërndarja e Gjenotipeve sipas rretheve 
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3.4 Kinetika e ngarkesës virale gjatë trajtimit  

Ashtu siç është përmendur dhe në pjesën teorike gjenotipi i HCV-së i kombinuar me 

vlerësimin sasior të ARN-së së HCV-së, luan një rol të rëndësishëm në menaxhimin e 

hepatitit C kronik si dhe në ndjekjen e pacientëve gjatë trajtimit me interferon.  

Gjenotipi ka rëndësi për përcaktimin e kohëzgjatjes së terapisë. Me ndihmën e 

ngarkesës virale monitorohet vlera e sasisë së ARN-së së HCV-së në fillim të terapisë, 

gjatë saj si dhe në fund të terapisë në mënyrë që të bëhet një vlerësim për përgjigjen 

virologjike ndaj terapisë. 

Trajtimi që përdoret sot për pacientet me hepatit C është një kombinim i Pegylated 

Interferon Alpha (pegylated IFN-α) dhe ribavirin për një periudhë 24 ose 48 javë, në 

varësi të gjenotipit (Swain et. al., 2010). Pacientët me gjenotip 1 marrin mjekim për 

48 javë ndërsa ata me gjenotipet e tjerë marrin trajtim deri në 24 javë (Yu et. al., 

2008). 

Në Amerikën e Veriut dhe në Europë, personat me gjenotip 1 kanë një përgjigje të 

qëndrueshme virologjike në vlera respektive 40% dhe 50%. Tek personat me 

gjenotipet 2, 3, 5, dhe 6 vihet re një përgjigje e qëndrueshme virologjike e lartë (kjo 

vlerë arrin në 80%, për gjenotipin 2 krahasuar me gjenotipet e tjerë). Një përgjigje e 

ndërmjetme arrihet në personat me gjenotip 4 (Martinot-Peignoux et. al., 2010). 

Qëllimi përfundimtar i trajtimit të hepatitit C, konsiston në eleminimin e infeksionit të 

HCV-së duke zvogëluar rrezikun e progresionit të mëtejshëm të dëmtimit të mëlçisë. 

Pika përfundimtare (Endpoint) e trajtimit të HCV është një përgjigje e qëndrueshme 

virologjike, e cila lidhet fort me eleminimin e virusit dhe me efektivitetin e trajtimit. 

Pas fillimit të terapisë janë disa markera të cilët mund të ndihmojnë në parashikimin e 

rezultateve të terapisë. Ndër këta markera përmendim: 

Përgjigje e shpejtë virologjike (Rapid viral response RVR) arrihet kur ARN-ja e 

HCV-së negativizohet pas 4 javësh të fillimit të terapisë së kombinuar pegylated 

interferon dhe ribavirin. 

Përgjigje e hershme virologjike (Early viral response ERV) arrihet kur ARN-ja e 

HCV-së negativizohet pas 12 javësh të fillimit të terapisë. 

Përgjigje në fund të trajtimit (End of treatment response) arrihet kur ARN-ja e 

HCV-së negativizohet  në fund të terapisë.  

Përgjigje virologjike e qëndrueshme (Sustained viral response SVR) arrihet kur 

ARN-ja e HCV-mbetet negative 24 javë pas përfundimit të terapisë.  

Një nga objektivat e studimit tonë ka qënë monitorimi i ngarkesës virale për të 

vlerësuar përgjigjen virologjike ndaj terapisë për gjenotipet e përcaktuar në studimin 

tonë. Për këtë arsye është analizuar një grup prej 63 pacientësht. Ky është një numër i 

vogël i cili nuk përfaqëson të gjitha rastet të cilave ne iu kemi përcaktuar gjenotipin. 

Arsyeja pse është përzgjedhur ky numër i vogël, ka të bëjë me koston e lartë që 

kërkohet për ndjekjen e pacientëve gjatë terapisë.  

Këta pacientë i janë nënshtruar terapisë së kombinuar Pegylated IFN-α dhe ribavirinë. 

Pacientët me gjenotip 1 dhe 4 janë trajtuar për 48 javë kurse ata me gjenotip 2 dhe 3 

për 24 javë.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Pegylated_interferon_alpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Ribavirin
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Të gjithë pacientëve iu është përcaktuar ngarkesa virale në fillim të terapisë, pas 4 

javësh terapi, 12 javë terapi, 24 javë terapi, 48 javë terapi si dhe 24 javë pas 

përfundimit të terapisë. Ngarkesa virale u përcaktua me anën e testit Cobas TaqMan 

HCV test, v2.0 me limit dedektimi 25-391.000.000 IU/ml. 

Në tabelën e mëposhtme jepen karakteristikat e përgjithshme demografike dhe klinike 

të pacientëve të marrë në analizë. Nga 63 rastet e analizuara 30 prej tyre janë femra 

dhe 33 meshkuj me moshë mesatare 42.1 vjeç. Përsa i përket parametrave të 

transaminazave (ALT dhe AST), mund të themi se; mediana për ALT dhe AST 

bazuar në vlerat e Inter Quartile Range (IQR) janë respektivisht 48.0 IU/L dhe 45.0 

IU/L.  

Tabela 3.4.1 Karakteristikat e përgjithshme të mostrës 

Karakteristikat e 

mostrës 

Nr i rasteve  

(N=63) 

Përqindja e 

rasteve (100%) 

Variablat 

Gjinia 

Femër 

Mashkull 

 

30 

33 

 

47.6% 

52.4% 

 

Mosha 

10-20 vjeç 

21-30 vjeç 

31-40 vjeç 

41-50 vjeç 

51-60 vjeç 

>60 vjeç 

 

2 

13 

11 

21 

11 

5 

 

3.2% 

20.6% 

17.5% 

33.3% 

17.5% 

7.9% 

Mesatarja 

42.1±13.4 

ALT (në IU/L) 

<40 

≥40 

 

14 

49 

 

22.2% 

77.8% 

Mediana (IQR) 

48.0 (40.0-78.7) 

 

AST 

<40 

≥40 

 

30 

33 

 

47.6% 

52.4% 

Mediana (IQR) 

45.0 (26.0-64.0) 

 

Sasia e ARN-HCV-së 

<500.000 

≥500.000 

 

26 

37 

 

41.3% 

58.7% 

Mesatarja 

4,158,366 

Min 25 dhe Max 

81,000,000 

Gjenotipi i HCV-së 

1 

2 

3 

4 

 

38 

15 

7 

3 

 

60.3% 

23.8% 

11.1% 

4.8% 

 

Vlera e ALT > 40 IU/L u vu re në 49 raste ndërsa vlera e AST >40 IU/L u vu re në 33 

raste. Vlera mesatare e ngarkesës virale është 4,158,366IU me minimum të vlerës 25 

IU dhe maksimum vlere 81,000,000 IU. 

Në 37 pacientë u vu re ngarkesa virale me vlerë >500.000 IU.  

Nga grupi i studiuar, 38 pacientë janë me gjenotip 1, 15 pacientë me gjenotipi 2, 7 

pacientë me gjenotip 3 dhe 3 pacientë me gjenotip 4.  
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Në tabelën e mëposhtme kemi paraqitur faktorët e lidhur me përgjigjen e 

qëndrueshme virologjike në 63 pacientët e analizuar bazuar në analizën univariante të 

regresionit logjistik. Nga të dhënat e tabelës vihet re se femrat i përgjigjen 1.2 herë më 

mirë terapisë krahasuar me meshkujt (OR=1.2 95% CI (0.4-3.8) p=0.7). Grupmosha 

21-30 vjeç i përgjigjet 3.2 herë më mirë terapisë krahasuar me grupmoshat e tjera 

(OR=3.2 95% CI (0.1-80.9) p=0.4). Nuk vihet re lidhje sinjifikative përsa i përket 

përgjigjes virologjike dhe moshës. Nga analiza univariante e regresionit logjistik për 

faktorët e lidhur me SVS, del se gjenotipi 1 i përgjigjet më pak terapisë krahasuar me 

gjenotipet 2, 3 dhe 4.  

 

Tabela 3.4.2 Faktorët e lidhur me SVS: Analiza univariante e regresionit logjistik 

Karakteristikat e 

mostrës 

Nr i 

rasteve 

SVR% Odds ratio (95%) P value 

Gjinia 

Mashkull  

Femer 

 

33 

30 

 

24 

23 

 

ref.  

1.2  (0.4 – 3.8) 

 

 

0.7 

Mosha 

10-20 vjeç 

21-30 vjeç 

31-40 vjeç 

41-50 vjeç 

51-60 vjeç 

>60 vjeç 

 

2 

13 

11 

21 

11 

5 

 

2 

8 

9 

15 

8 

5 

 

ref.  

3.2  (0.1 –  80.9) 

1.3  (0.05 – 37.1) 

2.1  (0.09 –  49.9) 

2.0  (0.08 – 54.8) 

0.5  (0.01 –  30.1) 

 

 

0.4 

0.8 

0.6 

0.6 

0.7 

ALT (në IU/L) 

<40 

≥40 

 

14 

49 

 

13 

34 

 

ref.  

5.7  (0.7 – 47.9) 

 

 

0.1 

AST 

<40 

≥40 

 

30 

33 

 

22 

25 

 

ref.  

0.8  (0.3 – 2.7) 

 

 

0.8 

Sasia e ARN-HCV-së 

<500.000 

≥500.000 

 

26 

37 

 

25 

22 

 

ref.  

17.0  (2.1 – 139.7) 

 

 

0.008 

Gjenotipi i HCV-së 

1 

2 

3 

4 

 

38 

15 

7 

3 

 

26 

12 

6 

3 

 

ref.  

0.5  (0.1 – 2.3) 

0.4  (0.04 – 3.4) 

0.3  (0.01 – 6.3) 

 

 

0.4 

0.3 

0.4 

Nuk u vu re dhe në këtë rast një lidhje sinjifikative midis gjenotipeve dhe përgjigjes 

virologjike.  

Në grafikun e mëposhtëm kemi paraqitur përgjigjet virologjike që u vunë re në 

monitorimin e ngarkesës virale gjatë trajtimit. Përgjigje e shpejtë virologjike ndaj 

terapisë u vu re në 35 raste (55.6%). Përgjigje e hershme virologjike u vu re në 47 

raste (76.2%), një prej rasteve të analizuara në këtë studim i është ndërprerë trajtimi 

me Interferon për shkak të komplikacioneve të rënda që shfaqi pacienti.  

Në fund të terapisë 52 (82.5%) raste shfaqin përgjigje ndaj terapisë. Përgjigje 

virologjike e qëndrueshme (24 javë pas përfundimit të terapisë) u vu re në 47 (74.6%) 

raste. Vlen të theksojmë se kemi një rishfaqe të ngarkesës virale për 11 raste nga koha 

e mbarimit të terapisë deri në 24 javë pas mbarimit të terapisë. 
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Grafiku 3.4.1 Përgjigjia ndaj terapisë sipas javëve 

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet përgjigjia virologjike e qëndrueshme duke iu 

referuar llojeve të gjenotipeve. Siç vihet re dhe në grafik gjenotipi 1 paraqet një 

përgjigje ndaj terapisë në 68.4% rasteve. Gjenotipi 2 i përgjigjet terapisë në 80% të 

rasteve, gjenotipi 3 në 85.7% të rasteve. Përsa i përket gjenotipit 4 përgjigjja ndaj 

terapisë është 100%. 

Duhet të theksojmë se me gjenotip 4 ishin vetëm 3 raste. Për një vlerësim më të saktë 

mbi përgjigjen e gjenotipit 4 ndaj terapisë është i nevojshëm të analizohet një numër 

më i madh pacientësh. 

 

 

Grafiku 3.4.2 Përgjigjia virologjike e qëndrushme sipas gjenotipit 

Siç vihet re dhe nga grafiku gjenotipi 1 ka një përgjigje virologjike më të vogël 

krahasuar me gjenotipet e tjerë.  

Pra si përfundim mund të themi që gjenotipi 1 mbetet një nga gjenotipet më të 

vështirë për tu mjekuar. Kjo përputhet dhe me të dhënat e literatures ku tregohet se 

gjenotipi 1 është gjenotipi që reagon me vështirësi ndaj terapisë (Martinot-Peignoux 

et. al., 1999; Swain et. al., 2010). 
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PËRFUNDIME 

Nga ky punim dalin këto përfundime: 

 Identifikimi i Hepatitit C me metoda molekulare, si një alternativë e shpejtë 

dhe cilësore.  

 Sensitiviteti dhe specificiteti i metodës molekulare RT- PCR rezultoi 92.5% 

dhe 99.4% dhe është më i madh, krahasuar me sensitivitetin dhe specificitetin 

e ELISA –s. 

 Prevalenca e HCV-së (ARN-së së HCV-së) rezultoi të jetë 64.1%. 

 Meshkujt rezultuan si më të prekur, krahasuar me femrat me një ndryshim 

statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre. 

 Grupmosha më e prekur rezultoi ajo 41-50 vjeç. 

 Si sjellje më të riskuara rezultuan: kryerja e procesit të dializës, transfuzioni i 

gjakut i ndjekur nga përdorimi i shiringave. 

 Gjenotipet e identifikuara janë: gjenotipi 1 (62.8%), gjenotipi 2 (18.3%), 

gjenotipi 3 (14.9%) dhe gjenotipi 4 (4%). 

 Gjenotipi 1 kryesisht nëntipi 1b (41%) rezulton të jetë gjenotipi më 

predominant në studimin tonë.  

 Gjenotipi 1 mbizotëron tek personat që kanë kryer transfuzione gjaku dhe i 

janë nënshtruar procesit të dializës, ndërsa gjenotipi 3 mbizotëron tek 

përdoruesit e drogave.  

 Gjenotipet e përcaktuara në këtë studim kanë një përhapje në të gjithë vendin 

tonë. Përqëndrim më i madh vihet re në Tiranë.  

 Gjenotipi 1, paraqet një përgjigje virologjike të qëndrueshme më të vogël, 

krahasur me gjenotipet e tjera. 
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Përmbledhje  

Virusi i Hepatit C është një problem madhor jo vetëm në botë, por dhe në vendin tonë. Qëllimi i këtij 

studimi ka konsistuar në identifikimin dhe monitorimin e virusit të hepatit C me metoda molekulare, si 

dhe në përcaktimin e gjenotive qarkullues në vendin tonë. 

Në këtë studim janë analizuar 825 raste me dy metoda: ELISA, për praninë e antitrupave dhe RT-PCR, 

për praninë e ARN-HCV-së. Nga analizat rezultoi se vetëm 529 prej tyre kishin të pranishëm virusin 

(ARN-HCV-së), që i korrespondon një prevalencë prej 64.1%. Nga përpunimi i të dhënave rezultoi se  

metoda RT-PCR ka një ndjeshmëri dhe specificitet më të lartë krahasuar me metodën ELISA. 

Janë identifikuar katër gjenotipa (1, 2, 3, 4) dhe nëntipa të tyre (1a, 1b, 1a/b, 3a, 4a, 4e). Gjenotipi 1 

(62.8%), kryesisht nëntipi 1b (41%), rezulton të jetë gjenotipi më predominant në studimin tonë. 

Gjenotipi 1, nëntipi 1b është më i përhapur në pacientët të cilët i janë nënshtruar procesit të dializës, 

ndërsa gjenotipi 3 rezulton të jetë më i përhapur në përdoruesit e drogave. 

Gjenotipi 1 paraqet një përgjigje virologjike të qëndrueshme më të vogël, krahasur me gjenotipet e 

tjera, por studime më të hollësishme me një numër më të madh pacientësh janë të nevojshme për të 

kuptuar dinamikën e HCV-së në popullatën e vendit tonë. 

Fjalët kyçe: HCV, ARN-HCV, gjenotip, ndjeshmëri, specificitet, RT-PCR, ELISA 

 

Abstract 

Hepatitis C virus is a major problem in the world and also in our country. The aim of this study was: 

the identification and monitoring of hepatitis C virus with molecular methods and determination of 

genotypes in our country. 

In this study were analyzed 825 cases with two methods: ELISA, for the presence of antibodies and 

RT-PCR, for the presence of HCV RNA. The presence of virus (HCV RNA), was only in 529 cases, 

corresponding to a prevalence of 64.1%. The processing of data showed that RT-PCR has a sensitivity 

and specificity higher compared to ELISA. 

We have identified four genotypes (1, 2, 3, 4) and their subtypes (1a, 1b, 1a / b, 3a, 4a, 4e). Genotype 1 

(62.8%), mainly subtype 1b (41%) resulted to be the most predominant genotype in our study. 

Genotype 1, subtype 1b is more prevalent in patients who are subject to dialysis process, and genotype 

3 is more common in injection drug users. 

Genotype 1 was less sustained viral response genotypes compared with other, but more studies with a 

larger number of patients are needed to understand the dynamics of HCV in the population of our 

country. 

Keywords: HCV RNA HCV, genotype, sensitivity, specificity, RT-PCR, ELISA 
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