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PARATHËNIE
Gripi është një sëmundje infektive e shpendëve dhe gjitarëve, që shkaktohet nga një
virus me zinxhirë ARN-je, pjesëtar i familjes Orthomyxoviridae. Tek njerëzit
simptomat më të zakonshme janë: ethe, temperaturë, rrufë, dhimbje fyti, dhimbje
muskujsh, dhimbje koke, kollë, debulesë, por edhe diarre e të vjella, sidomos tek
fëmijët (Harper S., et al. 2002). Në raste më të rënduara, gripi shkakton pneumoni, e
cila mund të jetë fatale, veçanërisht tek moshat pediatrike dhe të moshuarit.
Shpeshherë ajo ngatërrohet me të ftohurën e zakonshme, ndërkohë që është një
sëmundje më e rëndë se kaq dhe që shkaktohet nga një tjetër lloj virusi (Eccles R., et
al. 2005).
Tek gjitarët gripi transmetohet kryesisht nëpërmjet ajrit me anë të spërklave, të cilat
shpërndahen gjatë të folurit, kollitjeve ose tështimave. Ky proçes njihet si transmetimi
me spërkla të mëdha, të cilat mund të vendosen në gojë ose në hundë të personit
pranë, ose mundësisht të merren gjatë frymëmarrjes e të kalojnë deri në mushkëri.
Gripi mund të transmetohet gjithashtu me anë të kontaktit duke prekur një sipërfaqe
ose objekt, i cili mund të jetë i infektuar me pështymë dhe sekrecione nazale dhe më
pas duke prekur gojën ose hundën. Viruset e gripit mund të mbeten joefektive për mbi
30 ditë në 0°C, për mbi një javë nën temperaturën e trupit të njeriut dhe për një kohë
të papërcaktuar në temperatura shumë të ftohta. Ato mund të inaktivohen lehtësisht
nga desinfektantët dhe detergjentët (Suarez D., et al. 2003).
Studimet e realizuara deri më sot mbi gripin kanë vërtetuar faktin, se dalja e një
nëntipi të ri antigjenik dhe e varianteve të ndryshme të të njëjtit nëntip, janë në bazën
e shpërthimit të një epidemie dhe më pas pandemie (Brahimaj B., et al., 2003). Tri
pandemi gripi kanë goditur globin tonë në shekullin 20-të, secila e ndjekur nga një
ndryshim i madh gjenetik në gjenomën e virusit, me vdekshmëri të lartë në të gjithë
botën. Shpesh, rezervuar për shfaqjen e rekombinantëve të rinj që shkaktojnë
pandemi, bëhen lloje të ndryshëm kafshësh e shpendësh. Që prej vitit 1969, ku u shfaq
një tjetër virus i ri gripi në Azi, ku dhe vdiqën me mijëra persona, një tjetër nëntip
gripi rekombinant i lindur duke përdorur si rezervuar derrat, shfaqi karakteristikat e
tij në qershor të vitit 2009. Ndërkohë, që prej vitit 1997 ka dhënë shenjat për rrezik
pandemik edhe virusi i gripit A/H5N1, i shfaqur për hërë të parë në Hong Kong, për
shkak të nivelit të lartë të mortalitetit, që ka në shpendë dhe njerëz. Megjithatë tek ky
virus akoma nuk ka ndodhur ndonjë mutacion që të transmetohet lehtë midis njerëzve
(OBSH, 2006).
Si pasojë e zhvillimit në vazhdimësi të virologjisë dhe aplikimi i teknikave të ndryshme
laboratorike për diagnozën virale, është mundësuar izolimi dhe identifikimi i shpejtë i
shtameve virale, të cilat shkaktojnë epidemitë e gripit, nëpërmjet metodave
molekulare. Gjithësesi, arma e vetme ndaj gripit është vaksinimi, si në vendet e
industrializuara ashtu dhe në vendet në zhvillim (Villegas P., et al. 1998). Vaksina më
e zakonshme e përdorur tek njerëzit është vaksina që ka material nga dy nëntipe të
virusit te gripit të tipit A dhe një shtam i tipit B (Horwood F., et al. 2002).
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KREU I. HYRJA
Si pasojë e ndodhjes së një mutacioni, në strukturën molekulare të një prej shtameve
të nëntipit A/H1N1 të virusit të gripit, jo vetëm vendi ynë, por i gjithë globi përjetoi
një gjendje alerti përsa i përket prekjes nga virusi i gripit pandemik 2009.
Deri më tani vendi ynë, sikurse edhe vendet e tjera të rajonit apo të globit, është
prekur nga një sërë pandemish të shkaktuara nga shtame të ndryshme të virusit të
gripit. Për fat të keq informacioni për impaktin e shkaktuar në vendin tonë është
shumë i kufizuar. Për këtë arsye ne po ndërmarrim këtë studim për të analizuar në
detaje këtë impakt të shkaktuar nga ky lloj shtami i ri i virusit të gripit.
Njohja e profileve antigenike të viruseve të gripit që qarkullojnë në vendin tonë dhe
përcaktimi i tipareve epidemiologjike të gripit mbetet një ndër problemet më të
mprehta dhe ndër detyrat më të rëndesishme ndaj këtij infeksioni për faktin e
karakterit të papritur të shpërthimit të tij.
Në këtë tezë do të përshkruajmë eksperiencën tonë me shfaqjen e këtij virusi të ri të
gripit tip A, në qershor të vitit 2009, i cili shënoi një përhapje të gjerë globale.
Synimi ynë është të paraqesim kapacitetet tona diagnostikuese, me protokollet më të
fundit të rekomanduara nga OBSH-ja. Gjithashtu do të japim një vlerësim për
ndjeshmërinë e specificitetin e metodikave të përdorura duke shpresuar në dhënien e
një kontributi prioritar për diagnostikimin e shpejtë të virusit pandemik, por edhe të
gripit sezonal.
Do të paraqitet gjithashtu një vlerësim përmes analizave statistikore të kampionit të
grumbulluar, impakti që ka shkaktuar në shëndetin publik në rang republike shfaqja e
këtij virusi të ri pandemik.
Kampionet klinike të analizuara, janë grumbulluar nga persona të cilët sipas gjykimit
klinik paraqesnin shenja klinike të afërta me gripin. Grumbullimi i kampioneve të
gripit në ISHP është bërë i mundur nëpërmjet survejancës aktive të dedikuar për
sëmundjet e ngjashme me gripin, ku është i përfshirë i gjithë sistemi shëndetësor.
Kampionet janë vendosur në një terren trasporti për viruse dhe janë analizuar në ISHP
sipas rregullave dhe metodologjive të protokollit të përcaktuar gjatë periudhës së
studimit.
Nga pikëpamja shkencore në lidhje me pandeminë e vitit 2009, ky studim është i pari
i këtij lloji në vendin tonë dhe synon të japë një vlerësim mbi krahasimin e metodave
bazë me ato bashkëkohore për identifikimin e virusit si edhe të situatës
epidemiologjike të shkaktuar nga shtami i ri i virusit të gripit A/H1N1.
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1.1

QËLLIMI dhe OBJEKTIVAT
- Vlerësimi i metodologjisë dhe teknikave të identifikimit të agjentit
shkaktues të kësaj pandemie, si dhe të vrojtohen gjithashtu edhe ndryshimet në
strukturën e tij molekulare, për të dhënë një shpjegim mbi mutacionet që mund
të ndodhin si pasojë e mbivendosjes së shtameve të reja të gripit me ato
sezonale, të cilët janë indikatorët kryesorë të zhvillimit të epidemive dhe me
pas të pandemive, përsa i përket virusit të gripit.
- Diagnostikimi në kohë dhe me saktësinë e duhur i shkaktarëve të gripit për
të ecur përpara në kërkimin shkencor, si edhe monitorimi i profilifit imunitar
të popullatës pas pandemisë, për të ndihmuar sistemin shëndetësor në
identifikimin e shpejtë të virusit të gripit dhe trajtimin sa më në kohë reale të
pacientëve, në mënyrë që impakti në shëndetin publik të jetë sa më i ulët.

Objektivat:
1. Monitorim i situatës së gripit në Shqipëri përmes diagnostikimit në kohë të
virusit,
2. Aplikimi i metodave bashkëkohore të biologjisë molekulare,
3. Studim i ndryshimit të strukturës molekulare së virusit A/H1N1pdm09.
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KREU 2. TЁ DHЁNA TEORIKE
Virologjia dhe epidemiologjia
2-1. Historiku
Termi “influenza”, që përdoret për të përkufizuar sëmundjen dhe klinikën e saj, e ka
origjinën e tij në shekullin e pesëmbëdhjetë në Itali (influenza di febbre scarlattina
“scarlet fever”), ku shkaktari i atribuohej influencave astrologjike. Fjala “influenza”
është përshtatur për herë të parë në 1743, e përdorur gjatë një shpërthimi sëmundjeje
në Europë dhe konkretisht në Itali dhe, prej mesit të viteve 1700, dhe ky term është
përdorur për ftohjet e rënda.
Prej vitit 1776 përdoret edhe si “grippe” nga frëngjitshtja që merr përkthimin në emër
foljor “me mbërthy”,ose si origjinë frankofone nga Proto-Gjermanishtja gripanan.
Supozohet se i referohet shtrëngimit të fytit që shoqëron sëmundjen; fjala u përhap
nëpër gjuhët Europiane mbas epidemisë së gripit gjatë okupacionit Rus të Prusisë në
Luftën e shtatë viteve (c.1760). Pas vitit 1839 është përdorur flu si shkurtim
(Influenza. etymonline.com).
Simptomat e gripit human janë përshkruar shumë qartë nga Hypokrati rreth 2400 vjet
më parë (Potter CW., et al. 2006, Patterson KD., et al. 1991). Që prej atëhere, virusi
ka shkaktuar disa pandemi. Të dhënat historike mbi gripin janë të vështira për t’u
interpretuar, përderisa simptomat janë të ngjashme me ato të sëmundjeve të tjera siç
janë: difteria, ethet “dengue”, etj.
Shkaku etiologjik i gripit, virusi pjesëtar në familjen Orthomyxoviridae, për herë të
parë është zbuluar tek derrat nga Richard Schope në 1931. Ky zbulim u ndoq shumë
shpejt nga izolimi i virusit human të gripit nga një grup i drejtuar nga Patrick Laidlaw
i Këshillit të Kërkimeve Mjekësore të Britanisë së Madhe, 1933 (Smith W., et al.
1933).

2-2. Klasifikimi i virusit të gripit
Në ndarjen taksonomike viruset e gripit janë renditur nën Rendin “Monegavirales”,
pjestarë të familjes “Orthomyxoviridae”.
Orthomyxoviruset (Greqisht: orthos, i drejtë ose i rregullt; myxa, mukus) janë një
familje virusesh që përmbajnë gjenomë ARN-je një vargore dhe të segmentuar, me
sens negativ, e cila përbëhet nga 5 gjini të njohura, si: Influenzavirus A,
Influenzavirus B, Influenzavirus C, Isavirus, Thogotovirus dhe 1 gjini e re klasifikiuar
rishtazi, pothuajse e panjohur, Quaranjavirus (Tabela II.1) (ICTV, 2012).
Tre të parat përmbajnë viruse të cilët shkaktojnë grip në vertebrorët, duke përfshirë
shpendët, humanët dhe gjitarë të tjerë. Isaviruset infektojnë salmonin; thogotoviruset
infektojnë vertebrorët dhe invertebrorët, siç janë edhe mushkonjat dhe kafshë të detit
(Jones LD., et al. 1989, Barry E., et al. 1999, Raynard RS., et al. 2001).
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2-2.1 Tipet e virusit të Influencës dhe nomeklatura
Nga tre gjinitë kryesore: Influenzavirus A, B dhe C, secila përfshin vetëm një specie
ose tip, e përkatësisht:




Influenca virus tip A,
Influenca virus tip B dhe
Influenca virus tip C.

Influenca A dhe C infekton specie të ndryshme, kurse Influenca B infekton pothuajse
ekskluzivisht vetëm njeriun (Hay A., et al. 2001).
Tabela 2.1: Gjinia Orthomyxovirus, speciet dhe serotipet sipas botimit nga ICTV
2012 (Biere B., et al. 2013).
Gjinia

Specia

Influenzavirus A

Influenza A virus

Influenzavirus B

Influenza B virus

Influenzavirus C

Influenza C virus
Infectious salmon
anemia virus

Isavirus
Thogotovirus

Thogoto virus

Thogotovirus

Dhori virus

Quaranjavirus

Quaranfil virus,
Johnston Atoll virus,

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

Serotipet ose Nëntipet
H1N1,H1N2,H2N2,H3N1,H3
N2,H3N8,H5N1,H5N2,H5N3,
H5N8,H5N9,H7N1,H7N2,H7
N3,H7N4,H7N7,H7N9,H9N2,
H10N7
Victoria, Yamagata

Bujtësi
Njeriu,kali,derri,
shpendë
Njeriu, foka
Njeriu, derri
Salmon Atlantiku
Rriqna,mushkonja,gjitar
ët (përfshi njeriun)

Batken virus, Dhori virus

2

Riqna,mushkonja,
gjitarët (përfshi njeriun)
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Influenza A
Tipi A i viruseve janë patogjenët e njeriut më virulentë nga të tre tipet e influencës
dhe shkaktojnë sëmundshmëri të lartë. Tipi A i Influencës ndahet në nëntipe, bazuar
në karakteristikat antigjenike të proteinave të Hemaglutininës (HA) dhe
Neuraminidazës (NA). Aktualisht janë njohur 16 nëntipe (ose serotipe) HA dhe 9
nëntipe NA.

Figura 2-2.1: Viruse të influencës të para në mikroskop me Imunofluoreshencë.
Agjentët shkaktarë të gripit Hong-Kong
Nomeklatura e plotë për çdo izolat të ri bazohet në Memorandumin e OBSH në 1980
dhe përfshin tipin e virusit, origjinën gjeografike, numrin e shtamit dhe vitin e
izolimit, si dhe nëntipin e virusit në HA dhe NA (Fig 2-2.1). Kjo përmbledhje u
pranua nga OBSH në 1979 dhe u publikua nga kjo organizatë në 1980 në buletinin
58(4):585-591
Udhëzimi kërkon komponentët e mëposhtëm:
1. Tipi antigjenik (psh. A, B, C)
2. Bujtësi origjinues (psh. derri, kali, pula, etj; nuk jepet përshkrim për variantet
origjinuese nga njerëzit)
3. Origjina gjeografike (psh Denver, Taivan, etj)
4. Numri i shtamit (psh 15, 7, etj.)
5. Viti i izolimit (psh 1957, 2009, etj)
6. Për tipin A të gripit përshkrimi i antigenit të HA dhe HA në parentezë (psh
(H1N1), (H5N1)
Për shëmbull:
• A/duck/Alberta/35/76 (H1N1) për një virus origjinues nga rosa
• A/Perth/16/2009 (H3N2) për një virus origjinues nga njeriu
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virusit
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Figura 2-2.2: Diagrami i nomeklaturës së virusit të gripit tip A/H3N2, (për shtamin
Fujian).
Nëntipet që janë konfirmuar në humanët, të renditur sipas pandemive të njohura që
kanë shkaktuar vdekje janë si më poshtë:








H1N1 që shkaktoi “Spanish Flu”, “Swine flu” në 2009 (Wang TT., et al. 2009)
H2N2 që shkaktoi “Asian Flu”.
H3N2 që shkaktoi “Hong Kong Flu”
H5N1 që përbën një kërcënim pandemik
H7N7 që ka një potencial zoonotik të pazakonshëm (Fouchier R., et al. 2004).
H1N2 endemik në humanët dhe derrat.
H9N2, H7N2, H7N3, H10N7.

Influenza B
Influenza B është ekskluzivisht një patogjen human, që shfaqet më rallë se Influenza
A. Përveç njerëzve, e vetmja specie e njohur, ku dyshohet se infektohet me Influencën
B, është foka (Osterhaus A., et al. 2000). Ky tip i gripit ka një rend mutacioni 2-3 herë
më të ulët se tipi A dhe rrjedhimisht është më pak i ndryshueshëm gjenetikisht
(Nobusawa E., et al. 2006). Ka vetëm një nëntip të influencës B. Si pasojë e kësaj
mungese të diversitetit antigjenik, shkalla e imunitetit ndaj influencës B zakonisht
përftohet që në moshë të vogël. Influencavirus B muton shumë rrallë dhe imuniteti
kundrejt saj nuk mund të zgjasë tërë kohës.
Ky ritëm i ulët i ndryshimit antigjenik, i kombinuar me kufirin e limituar të bujtësve
(duke penguar ndryshimin antigjenik në speciet), shpjegon edhe faktin se përse
pandemitë që mund të shkaktohen nga Influenza B ndodhin.
Dallon nga Influenza A, për shkak të mungesës së Proteinës Bazike 1 – F2 (PB1-F2),
por ato kanë proteina të tjera që nuk gjënden te Influenza A si glikoproteina B (NB)
sikurse edhe ndryshime të tjera në gjenomë (Palese P., et al. 2007, Racaniello VR., et
al. 1979).
Influenza C
Influenza C infekton humanët dhe derrat dhe mund të shkaktojë sëmundshmëri të lartë
dhe epidemi lokale (Matsuzaki Y., et al. 2002). Gjithësesi Influenca C ndodh më rallë
se tipet e tjera dhe shkakton sëmundshmëri të lehtë në fëmijët (Katsushima N., et al.
2006, Katagiri S., et al. 1983).

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

4

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

2-2.2 Virulenca e gripit pandemik A/H1pdm09
Përsa i përket virusit të gripit pandemik 2009 virulenca është e dobët dhe nivelet e
vdekshmërisë janë të ulta (Wang TT., et al. 2009, Fitzgerald DA., et al. 2009).
Në mesin e 2009 Qëndra e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve në SHBA
(QKSP-SHBA) vuri re se shumica e infeksioneve paraqiteshin njësoj si gripi stinor
dhe se shërimi ishte pothuajse i shpejtë. Numri i vdekjeve prej Shatorit 2009 i
vdekjeve paraqitet si një fraksion shumë i vogël i numrit vjetor të vdekjeve të
shkaktuara nga gripi stinor (Lisberg A., et al. 2009).
Kërkimet e kryera në Imperial College London (Childs RA., et al. 2009) kanë treguar
se ndryshe nga gripi stinor H1N1/09 mundet të infektojë qelizat në brëndësi të
mushkrive. Gripi stinor infekton vetëm qelizat që mbartin receptorin tip a2-6 të cilat
janë zakonisht të lokalizuara në hundë dhe fyt, por H1N1/09 mundet të infektojë
gjithashtu qelizat që mbartin receptorin tip a2-3, të cilat janë qelizat alveolare të
mushkrive duke bërë të mundur shkatarrimin e tyre. Kjo shpjegon faktin përse disa
pacientë shfaqin shenja të rënda respiratore, dhe gjysma e tyre vdesin. Kërkime
paraprake sugjerojnë se, ashpërsia është e lidhur me një variacion gjenetik në sistemin
imunitar (MacKenzie D., et al. 2009).
Virusi H5N1dhe SARS janë gjitashtu të aftë të infektojnë qelizat në brëndësi të
mushkrive që mbartin receptorin tip a2-3, por nuk mundet të infektojë qelizat që
mbartin receptorin tip a2-6 duke e bërë këtë virus më pak ngjitës sesa H1N1/09
(Childs RA., et al. 2009).
Nga Prilli 2009-Nëntor 2009, në SHBA vdiqën 3,900 njerëz prej virusit
H1N1/09(QKPS-SHBA 2009)
Tabela 2-2.1 : Pasqyrë e pandemive të gripit.

Sezoni

Nr.vdekje

Vlera rastfatalitetit

Nëntipi
shkaktar

Indeksi
i
ashpërsisë
Pandemike

1889-1890
(Gripi aziatik/rus)

1889–1890

1 milion

0.15%

H3N8
ose
H2N2

JO

1918 (Gripi Spanjoll)

1918–1920

20 deri 100 milion

2%

H1N1

5

Gripi Asiatik

1957–1958

1 deri 1.5 milion

0.13%

H2N2

2

Gripi Hong Kong

1968–1969

0.75 to 1 million

<0.1%

H3N2

2

Gripi Rus

1977–1978

Jo numër i saktë

JO

H1N1

JO

2009–2010

18,000

0.03%

H1N1

JO

Pandemitë
viteve

Pandemia 2009

sipas
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2-3 Struktura e virionit
Orthomyxoviruset kanë në përbërjen e tyre 0,8-1% ARN, 70% proteina, 20%
lipide dhe 5-8% karbohidrate. Mbështjella lipidike e virionit origjinon nga
membrana plazmatike e qelizës bujtëse, ku dhe është rritur virusi. Sipërfaqja e
vironit është e mbuluar me spikula (maja). Këto spikula janë dy glikoproteina të
mëdha të gjendura në sipërfaqen e jashtme të pjesëzave virale, të quajtura
hemaglutinina (HA) dhe neuraminidaza (NA). Kapsida virale është e ndërtuar nga
një shtresë bilipidike, në të cilën HA dhe NA janë të fiksuara.Virionet e Influenza
A dhe B janë morfologjikisht të padallueshëm, kurse virioni i Influenza C ka
vetëm një tip spikulash, të cilat të grupuara bashkë kryejnë funksionin e
hemaglutininës dhe neuraminidazës dhe janë të organizuara në rend shigjetash
hekzagonale (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Virioni është pleomorfik. Në përgjithësi, virionet e Influenza A dhe B të rritura në
kultura vezësh të embrionuara ose në kultura qelizore, paraqesin një morfologji të
rregullt sferike të virusit, të parë në mikroskop elektronik me pjesëza në diametër nga
80-120 nm, por ka edhe virione filamentozë me diametër 20 nm dhe 200-300 nm të
gjatë. Gjenoma e segmentuar është e mbyllur në një kapsulë të rrethuar nga një
lipoproteinë e jashtme. Lipoproteina që vesh kapsidën e virionit e bën këtë të fundit
mjaft të paqëndrueshëm, të ndjeshëm ndaj nxehtësisë, thatësirës, detergjentëve dhe
tretësave lipidikë (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i 3të,).
Karakteristika më interesante e virionit të Influenza A është prania e shtresës në
sipërfaqe të kapsidës virale, ku janë të projektuara afërsisht 500 spikula në largësi 1014nm nga sipërfaqja. Këto spikula ose maja janë të ndara në dy tipe: në formë shkopi
te HA dhe në formë kërpudhe të NA. Raporti HA me NA është i çrregullt, por
zakonisht gjënden në një raport 4-5 me 1. (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology”
Botim i 3të).
HA Hemaglutininë

NA Neuraminidazë
M2 Kanal jonik

Mbështjella bilipidike

M2 Proteinë matriksi

Figura 2-3.1: Struktura e virionit të virusit të gripit.
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Proteina e tretë membranore është një proteinë integrale te Influenza A, M2, e cila
funksionon si një kanal jonesh dhe sipas evidencave biokimike e pamjeve në
mikroskopi duke përdorur mikroskopinë imunoelektronike, është e pranishmë në
kopje shumë të pakta në virion (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i
3të).
Proteina virale e matriksit (M1) mendohet se shtrihet nën membranën lipidike dhe
është proteina me sasi më të madhe e virionit (afërsisht 3000 molekula/virion).
Në brendësi të virionit, janë strukturat e proteinave ribonukleazike, të dukshme me
anë të prerjeve te holla të virusit ose më anë të shkatërrimit të pjesëzave virale, të cilat
mund të ndahen në klasa të ndryshme në varësi të përmasave dhe që përmbajnë 8
segmente të ndryshme të ssARN. Këto struktura paraqiten në formë shkopinjsh të
përdredhur.
Kompleksi RNP konsiston në 4 proteina llojore dhe ARN. Proteina NP e cila është
proteina predominante e nënnjësisë së nukleokapsidës dhe secila nga këto nënnjësi
ndërvepron me afërsisht 20 nukleotide.
Tre proteinat e tjera të kompleksit janë: proteinat tre P (polimeraza) PB1, PB2 dhe
PA, të cilat janë të pranishme vetëm në sasinë 30-60 kopje për virion. ARN-ja në këtë
kompleks mbetet e ndjeshme ndaj ARN-azave.
Proteina NS2 është proteina e fundit, fillimisht e menduar si një proteinë jostrukturale,
ka rezultuar së fundmi si një përbërës struktural i virionit, i pranishëm në 130-200
molekula/virion dhe formon nje bashkëshoqërim me proteinën M1 (Fields Bernard N.,
et al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
2-4 Organizimi i gjenomës së virusit të gripit
Viruset e gripit kanë një gjenomë një vargore teke negative ARN-je (13.5 kb në total),
të segmentuar, të rrethuar përqark nga një shtresë lipidike. ARN-ja virale që përbën
gjenomën është e paraqitur në formë spiralesh të lidhura me Ribonukleoproteinën
(RNP) (Fields Bernard N., Textbook 1996).
Brenda pjesëzave virale në varësi të tipit, lokalizohen shtatë segmente të ARN-së
virale (për tipin C), sepse mungon gjeni i Neuraminidazës ose tetë segmente të ARNsë virale (për tipin A dhe B), dhe secili prej tyre duhet të jetë i pranishëm, për të
ndodhur procesi i shumëzimit (Shaw MW., et al. 1983).
ARN-ja me 8 segmente te Influenza A dhe B kodon për proteinat e mëposhtëme:
Segmenti 1 për PB2, 2 për PB1, 3 për PA, 4 për HA, 5 për NP, 6 për NA, 7 për M1
dhe M2 dhe 8 për NS1 dhe NS2. Tashmë prej kohësh gjenomat e viruseve te gripit
gjenden të renditura në GeneBank, sidomos ato të Gripit tip A (Fields Bernard N., et
al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Tre segmentet e para të gjenomës së Influenza A kodojnë për tre proteinat
polimerazike: proteina acidike (PA), proteinat bazë 1 (PB1) dhe 2 (PB2), përderisa
ARN polimeraza e varur nga ARN-ja nuk është e pranishme në qelizat eukariotike,
viruset e gripit duhet ta zëvendësojnë atë patjetër, në mënyrë që të fillojë sinteza
fillestare e mARN-së (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Segmenti i katërt kodon për hemaglutininën (HA), e cila është një lecitinë që
sintetizohet në REP të qelizës bujtëse. Ka marrë këtë emër sipas aftësisë së virusit për
të aglutinuar eritrocitet me anë të atashimit në receptorët specifikë të glikoproteinave

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

7

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

sialike. Prej saj ekzistojnë 13 tipe antigjenike madhore dhe njihen 3 funksione
kryesore:
1. Ngjitja virionit në membranën qelizore të bujtësit me anë të kombinimit me
receptorët që përmbajnë acidin sialik.
2. Mundëson depërtimin e virusit në citoplazmën qelizore me anë të shkrirjes së
membranës virale me membranën endosomiale, proces që shkakton edhe lirimin e
nukleokapsidave virale në citoplazëm.
3. Është antigjeni kryesor kundrejt të cilit prodhohen antitrupat neutralizues gjatë
epidemive të gripit, dhe është antigjeni që pëson më shumë ndryshime në
strukturën e tij.
Një spikul HA është e formuar nga tre molekula identike të lidhura së bashku; ky
trimer ka një formë trekëndore dhe ka një gjatësi rreth 12nm. Këto proteina kanë një
ngjashmëri në sekuencat e aminiocideve midis Influenza A dh B, duke deduktuar në
një marëdhënie evolucionare midis këtyre 2 tipeve. Ndërkohë te Influenza C ekziston
një glikoproteinë Hemaglutininë esterazë, HEF, e cila nuk ka ndonjë homologji të
dukshme me HA e Influenza A dhe B, por megjithatë është parë se disa radikale
cisteine janë të pozicionuara në mënyrë të tillë, sa të krijojnë përshtypjen se strukturat
tre-dimensionale mund të kenë lidhje.
Vendi
lidhjes së
receptorit

Peptidi
fusionit

Membrana virale

Figura 2-4.1: Paraqitje tre-dimensionale e strukturës së proteinës haemagglutinin
(HA). Monomeri HA (majtas) dhe trimeri (djathtas). Në monomerin, nënnjësia
globulare HA1, dallohet me ngjyrë blu të errët dhe nënjësia HA2 në ngjyrë blu të
hapur të lidhura me “peptidin fuzionues” në të kuqe. Në majën e molekulës HA1
lokalizohet siti i lidhjes me receptorët.
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Segmenti i pestë kodon për Nukleoproteinat (NP) ose proteinat e nukleokapsidës. Ky
është kompleksi më i madh struktural që ndërvepron me segmentet e ARN-së për të
formuar RNP. Ajo shërben si një nga antigjenët tip specifik që dallon tre tipet A, B
dhe C. Kjo proteinë është gjithashtu shenjë për limfocitet T me reaktivitet të
kryqëzuar, të cilat gjenerohen kundër të gjitha nëntipeve të virusit të gripit në minj
dhe njerëz (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Ajo sintetizohet në citoplazëm dhe, në Influenza virus A kjo proteinë është në gjatësi
1 565 nukleotide, te Influenza B përmban 560 nukleotide dhe ka ngjashmëri 47% me
NP e Influenza A, kurse te Influenza C kjo proteinë ka 565 nukleotide dhe në disa
rajone është e ngjashme me Influenza A dhe B (Fields Bernard N., et al. 1996.
“Virology” Botim i 3të).
Segmenti i gjashtë i gjenomës kodon për proteinën integrale të Neuraminidazës (NA),
një proteinë në formë kutie, e organizuar në një homotetramer; në ekstremitetin distal.
Forma e saj e rrumbullakët bën që spikula ose maja të duket si një kërpudhë. Prej saj
ekzistojnë nëntë variante antigjenike përcaktuese të ndryshimeve antigjenike
madhore. Luan rolin e një enzime të përfshirë në lëshimin e virioneve nga qeliza e
infektuar, me anë të shkatërrimit të lidhjeve sheqërore, që mbajnë të lidhura pjesëzat e
maturuara virale. Te Influenza B ky segment kodon për glikoproteinën NB, e cila
është një proteinë integrale e shprehur në sasi të madhe në membranën plazmatike të
qelizave virale. Gjatë shumimit viral spekullohet se kjo proteinë ka rol të
rëndesishëm, sepse paraqet aktivitet kanali jonik, duke qenë se mungon proteina M2
që mbulon ketë rol te Influenza A (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i
3të).
Segmenti i shtatë i gjenomës kodon për dy proteinat e njohura M1 dhe M2 te
Influenza A, M1 dhe BM2 te Influenza B, ndërsa te Influenza C proteina M1 kodohet
nga segmeti i gjashtë. Për viruset Infleunza C mendohet se është e pranishme edhe një
proteinë strukturale CM2, mundësisht ekuivalente e proteinës M2 të tipit A të
influencës.
Proteina M1 e matriksit është kimkisht e lidhur me RNP, vesh të gjithë pjesën e
brendëshme të mbështjelljes lipidike dhe përbën polipeptidin me sasi më të madhe të
virionit, ndërkohë që proteina M2, e cila është në sasi më të vogël, është e zhytur në
shtresën bilipidike dhe ka aktivitet pompe jonike. Kjo proteinë luan një rol kryesor në
çarjen dhe paqëndrueshmërinë e shtresës që formon proteina M1, e nevojshme kjo për
hyrjen e virusit në qelizën bujtëse (Hongo S., et al. 1997).
Segmenti i tetë i gjenomës te Influenza A dhe B dhe segmenti më i vogël i ARN-së
(ARN 7) te Influenza C, kodon për 2 proteina të tjera NS1 dhe NS2, të cilat ndërhyjnë
në shumimin e virusit. NS1 gjendet në sasi të konsiderueshme në qelizat e infektuara,
por jo në virione, prandaj ka marrë përshkrimin NS për nonstructural (jondërtimore),
ndërkohë që kopie të ndryshme të NS2 janë gjetur të pranishme në virionet (në viruset
tip A). Dy funksionet kryesore te proteinës NS1 që janë identifikuar deri më tani, janë
(Fields Bernard N., Textbook 1996):
(a) rregullimi i transportit bërthamor i mARN-së dhe,
(b) frenon pre mARN splicing .
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2-5. Hapat e ciklit të shumëzimit të virusit
2-5.1 Adsorbimi i virusit, Hyrja dhe Zhveshja
Virusi i gripit lidhet me anë të vendit të lidhjes me receptorët në majën e molekulës së
hemaglutininës (HA) me mbetjen e acidit salicilik të glikoproteinave ose glikolipideve
në sipërfaqe të qelizave bujtëse, (stadi i 1 në figurë). Pozicionet e lidhjes së virusit
ndryshojnë në tipe të ndryshme të gripit me lidhjeα2,6 ose α2,3 dhe kjo varet nga
mbetje specifike në “xhepin” e vendit të lidhjes në molekulën e HA. Duke qënë se
lidhja midis HA dhe acidit sialicilik është me afinitet të ulët, aviditeti i lartë i virusit
për sipërfaqen qelizore arrihet nëpërmjet ndërveprimeve të shumta me afinitet të ulët
(Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Virusi hyn në brendësi të qelizës bujtëse me anë të procesit të endocitozës së
ndërmjetësuar nga receptorët, e cila në vetvete paraqet një proces, ku të gjithë
komponentët janë të mbyllur në fshikëza me membranë me veshje klathrine, të
formuara nga invaginime të membranës plazmatike. Mbas hyrjes në citoplazëm
mbështjella e klathrinës bie, dhe fshikëzat shkrihen me endozomën primare me
aciditet mesatar dhe më vonë kalojnë në endosomën e vonshme (Fields Bernard N., et
al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Në mënyrë që RNP-të virale të depërtojë në citosol, duhet që të kalojnë membranën e
virionit dhe të endosomës. Kjo arrihet nëpërmjet shkrirjes së ndërmjetësuar nga
molekula e HA membranës virale me membranën plazmatike duke lëshuar molekulat
e RNP-së virale në citoplazëm (stadi i 2 ). Ky është një proces totalisht i varur nga pH
acid i kësaj njësie dhe agjentë si bazat e dobëta acidotrope (klorid amonium,
klorokuin) dhe jonoforët karboksilikë (monesin, nigericin) rrisin pH e endosomës dhe
bllokojnë zhveshjen e virusit të gripit (Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology”
Botim i 3të).
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Figura 2-5.1: Hyrja në qelizën bujtëse dhe shumimi virusit të influencës.

2-5.2 Përkthimi dhe dyfishimi i ARN-së
Studimet e deritanishme janë kryer përgjithësisht mbi shtamet e Influenza A duke
qënë se këto paraqesin një variacion antigjenik më të lartë dhe shkaktojnë epidemi në
çdo sezon. Sikurse u përmend edhe më sipër, Influenza A virus ka 8 segmente pjesë të
gjenomës së tyre dhe çdo segment viral ARN-je përmban 12 dhe 13 nukleotide të
ruajtura në skajet 3’ dhe 5’ respektivisht. Molekulat e paprekura të RNP-së hyjnë në
bërthamë nëpërmjet poreve bërthamore, sikurse tregojnë eksperimentet e vëzhguara
me mikroinjeksion dhe mikroskopi imunoelektronike (Fields Bernard N., et al. 1996.
“Virology” Botim i 3të).
Ky transport nuk është i varur nga strukturat e mikrofilamenteve, mikrotubulave ose
struktura të tjera të këtij rrjeti. Segmentet e ARN-së virale që transportohet në
bërthamën qelizore, fillojnë të kopjohen me anë të ARN transkriptazës, e cila fillon të
transkriptojë zinxhirë pozitivë ARN-je mesazhere, që të ndodhi replikimi (stadi 3a
dhe b) (Kash J., et al. 2006).
Replikimi i ARN-së virale ndodh në dy hapa:
(a) sinteza e shabllonit të ARN-së virale, me anë të bashkimit të të gjitha segmenteve
(b) kopjimi i të gjithë templetës ose shabllonit në kopie virale të virionit të ARN-së.
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Në këtë proçes rol shumë të rëndësishëm luajnë proteinat RP.
2-5.3 Rregullimi i shprehjes se gjeneve virale
Pas procesit të dyfishimit, fillon rregullimi për shprehjen e gjeneve virale në qelizat e
infektuara. Viruset e gripit infektojnë me 2 faza, në varësi të kohës së shprehjes së
gjeneve. Gjatë fazës së hershme ndodh sinteza e ARN-ve virale specifike, mARN-ve
virale dhe proteinave virale. Ngjarja e parë që ndodh pas kopjimit fillestar është
sinteza e ARN-ve shabllon, e cila fillon të rritet me ritme të shpejta në fazën e
hershme dhe, menjëherë bie. Këto ARN specifike kopjohen në mënyrë të përzgjedhur
në ARN-virale dhe është pikërisht ritmi i sintezës së një ARN-je virale të caktuar,
komponenti kryesor i përcaktimit të fillimit të sintezës së mARN-së dhe proteinave të
saj të koduara. Preferohet të sintetizohen fillimisht ARN-të virale të proteinave NS
dhe NP, ndërkohë që ARN-ja e proteinës M, shtyhet për më vonë, e cila reflekton
edhe sintezën e hershme të mARN-së së proteinave NS1dhe NP, dhe të vonshme të
mARN-së së proteinës M1. Pra kontrolli i sintezës së proteinave virale gjatë fazës së
hershme është një shkak i drejtëpërdrejtë i rregullimit të sintezës së ARN-së virale
(Fields Bernard N., et al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Gjatë fazës së vonshme ndryshon marrëdhënia midis sintezës së ARN-së virale
specifike, mARN-ve virale, dhe proteinave virale. Sinteza e të gjitha mARN-ve virale
arrin pikun e saj në fillim të kësaj faze, në kontrast me sintezën e të gjitha ARN-ve
virale e cila qëndron në maksimum gjatë gjithë fazës së vonshme. ARN-të mesazhere
virale, të sintetizuara paraprakisht, drejtojnë sintezën e proteinave virale gjatë fazës së
dytë. Proteinat M1 dhe HA, që janë sintetizuar në sasi të pakët në fazën e parë, marrin
ritme të larta sintetizimi bashkë me proteinat e tjera strukturale (Fields Bernard N., et
al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Sikurse e kemi diskutuar edhe më sipër sinteza e të tri tipeve të ARN-së virale ndodh
në bërthamë dhe aty mbeten vetëm ARN- së shabllon, të cilat janë të sintetizuara në
fazën e hershme, për të drejtuar sintezën e ARN-ve virale përgjatë gjithë infektimit të
qelizës bujtëse.
Në kontrast, ARN-të virale transportohen në citoplzëm në faza të mëvonshme.
Një pjesë e rëndësishme e sistemit të kontrollit të replikimit, i përcaktuar nga virusi i
gripit në qelizat e infektuara, kontrollon fillimisht sintezën e proteinave NS1dhe NP
dhe vonon sintezën e proteinës M1. Proteina NP sintetizohet më herët, sepse luan rol
në sintezën e ARN shabllon dhe ARN-së virale. Proteina NS1 ka rolin e përshkruar
më sipër dhe sinteza e proteinës M1 vonohet sepse kjo proteinë ndalon kopjimin
ARN-së virale në mARN virale dhe ndërmjetëson transportin e vARN-së (në formë
nukleokapsidash) nga bërthama në citoplazëm (Fields Bernard N., et al. 1996.
“Virology” Botim i 3të).
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2-5.4 Transporti brendaqelizor i proteinave virale, asemblimi viral dhe lëshimi
Sikurse u diskutua edhe me sipër, RNP-të infektuese transportohen në bërthamë për
kopjim dhe dyfishim dhe më pas, RNP-të e saposintetizuara dhe të asembluara
eksportohen në citoplazëm. RNP-ja hyn në citosol mbas shkrirjes së virionit me
membranën endosomale të vonshme dhe është e lidhur me proteinën M1 deri në
momentin e hyrjes në bërthamë dhe, nëse për ndonjë arsye ndodh një pengesë
(bllokimi i M2 kanali jonik nga amantadina) për lidhjen mes RNP dhe M1, atëherë
nuk ndodh hyrja në bërthamë dhe kopjimi fillestar. Në qelizat e infektuara proteina
M1 gjendet si në citoplazëm ashtu edhe në bërthamë dhe hyrja në këtë të fundit
mendohet të jetë me anë të difusionit pasiv. Në kontrast, proteinat NP, PB1, PB2 dhe
PA mbajnë sinjale kariofilike dhe RNP-të asemblohen në nukleoplazëm. Pas
asemblimit, këto proteina të saposintetizuara kërkojnë lidhjen me proteinën M1 për
t’u kthyer në citoplazëm. Pra proteina M1 luan një rol kryesor në rregullimin e
“trafikut” të lëvizjeve bërthamë-citoplazëm të proteinave RNP (Fields Bernard N., et
al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
Proteinat integrale membranore HA, NA dhe NB sintetizohen në ribozome dhe
zhvendosen përmes membranë së REP me anë të një sinjali të pavarur njohës. Mbasi
janë mbledhur dhe palosur në mënyrë korrekte, proteinat transportohen jashtë REP-it
për në Aparatin e Golxhi ku kalojnë maturimin nga forma oligosaharidike në forma
më komplekse. Në qelizat epiteliale të polarizuara, viruset e gripit asemblohen dhe
shpërthejnë në sipërfaqen apikale të qelizave dhe, është treguar se HA, NA dhe M2
kur shprehen vetëm nga cADN-ja në qelizat e polarizura, transportohen në sipërfaqen
apikale. Përfundimisht, proteinat integrale membranore shprehen në membranën
plazmatike HA të shpërndarë mbi gjithë sipërfaqen, ndërkohë që M2, NA dhe
glikoproteina HEF te Influenza C, shpërndahen në formë njollash (Fields Bernard N.,
et al. 1996. “Virology” Botim i 3të).
2-5.5 Dalja e virioneve
Me anë të vëzhgimeve me mikroskop elektron, mund të shihen viruse të gripit të
duken morfologjikisht si sythe nga membrana plazmatike e qelizave të infektuara
(Figura 2-5.1).
Gjithashtu me anë të mikoskopisë vërehet edhe rendi sesi vendosen komponentët viral
në mëmbranën plazmatike. Glikoproteinat virale grumbullohen dhe formojnë një
fryrje në membranën qelizore të bujtësit. ARN-ja virale dhe proteinat e kapsidës
virale largohen nga bërthama dhe fillojnë të futen në këtë zgjatim të membranës.
Pjesëzat e maturuara virale shpërthejnë jashtë qelizës bujtëse duke marrë me vete
edhe një pjesë të membranës fosfolipidike të bujtësit, gjithashtu edhe glikoproteinat e
kapsidës virale HA e NA (Wiley DC., et al. 1981).
Në mënyrë që të shkëputen virione të formuar plotësisht nga sipërfaqja e qelizës,
mendohet se është shumë i nevojshëm roli i NA, sepse janë vëzhguar qeliza të
infektuara me mutantë, që nuk sintetizojnë NA, të cilat prodhojnë pjesëza virale që
përmbajnë acid neuraminik, që formojnë agregate në sasi të madhe, duke reduktuar
prodhimin e viruseve të lëshuara (Fields Bernard N., Textbook 1996). Në këtë
moment cikli rifillon nga e para, sikurse thamë më sipër, viruset ngjiten në qelizën
bujtëse më anë të HA dhe shkëputen në momentin që NA shkëput lidhjet e mbetjeve
të acidit salicilik nga qeliza bujtëse. Mbas lirimit të virusit të ri të gripit, qeliza bujtëse
mbaron së funksionuari (Lakadamyali M., et al. 2003).
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2-6. Variacionet antigjenike
Për shkak të mungesës së enzimave korrigjuese të ARN-së, ARN-transkriptaza gjatë
transkriptimit bën gabim në futjen e një nukleotidi të vetëm çdo 10 mijë nukleotide,
që është afërsisht gjatësia e ARN-së së virusit. Kështu që, pothuajse çdo virus i ri i
gripit është një mutant (Skehel JJ., et al. 1987). Ndarja e gjenomës në 8 segmente të
ndara ARN-je virale, mundëson një përzierje të ARN-së virale nëse një qelizë e vetme
është e infektuar nga më shumë sesa një shtam virusi. Si rezultat këto ndryshime në
gjenomën virale prodhojnë rrëshqitje
antigjenike dhe i japin mundësi virusit të infektojë specie të reja bujtësish duke
përmbysur kështu situatën imunitare (Wagner R., et al. 2002). Ky fakt është i
rëndësishëm në shfaqjen e pandemive, siç do të diskutojmë më poshtë.
Më të rëndësishmit dhe më të njohurit janë variacionet që prekin antigjenet e
membranës mbështjellëse: HA dhe NA. Specificiteti antigjenik mbartet prej pjesës
peptidike të glikopeptideve të zëvëndësueshme të virusit të gripit.
Studimet antigjenike të hemaglutininës pastaj dhe të neuraminidazës të viruseve të
izoluara gjatë epidemive të mëparshme kanë treguar se këto viruse paraqesin
modifikime. Modifikimet antigjenike të viruseve vijnë si pasojë e modifikimeve
gjenetike. Karakteristika kryesore e viruseve humane të gripit është aftësia e tyre të
shkaktojnë variacione antigjenike, të cilat ndodhin në dy rrugët e mëposhtëme (Bastin
JM., et al. 1987).
•

Modifikimet antigjenike minore (drifts) – është një proçes gradual dhe relativisht
i vazhdueshëm ndryshimesh në glikoproteinat virale HA dhe NA. Ndodh si pasojë
e grumbullimit të mutacioneve pikësore në gjenet që kodojnë për proteinat HA
dhe NA gjatë shumëzimit viral. Janë variacione diskrete që nuk shkaktojnë
përmbysje të strukturës antigjenike si dhe kanë aftësi të mbajnë një imunitet të
pjesshëm ose në kohë të shkurtër. Si Influenza A edhe Influenza B, i kalojne këto
modifikime duke paraqitur shtame të reja virale. Shfaqja e këtyre shtameve të reja
kërkon që të përditësohet frekuentisht përbërja e vaksinës së gripit. Meqënëse
antitrupat kundrejt infeksionit të mëparshëm me grip nuk prodhojnë një mbrojtje
të plotë kundrejt shtameve të reja, individët mund të infektohen nga gripi shumë
herë gjatë jetesës së tyre (Ziegler T., et al. 1995).

•

Modifikimet antigjenike madhore (shifts) – si përkufizim një shift ndodh kur një
virus gripi i tipit A shfaqet tek humanët duke mbartur një glikoproteinë HA ose
një kombinim të HA me NA, të cilat nuk kanë qarkulluar tek njerëzit vitet e
fundit. Këto janë ndryshime radikale në strukturën e glikoproteinave (ose
antigjenëve) të kapsidës virale (HA dhe NA, por veçanërisht HA). Virusi i ri i
ardhur si pasojë e këtij modifikimi mund të jetë totalisht i ndryshëm nga
paraardhësi i tij në nivelin e antigjenëve të kapsidës, edhe pse antigjeni i
nukleoproteinës është i pandryshueshëm dhe kemi akoma një virus gripi tip A.
Janë të paktën tre mekanizma të njohur me anë të të cilave mund të ndodhi një
shift antigjenik (Ziegler T., et al. 1995):

1. Kur ndodh shfaqja e një virusi me proteina HA dhe NA të reja të sintetizuara nga
kombinimi gjenetik i viruse gripi humane dhe jo humane
2. Kur një virus gripi nga kafshët (p.sh.shpendët ose derrat) mund të infektojë
humanët pa kaluar një rikombinim gjenetik; ose
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3. Kur një virus gripi origjinues nga kafshët apo shpendët kalon tek njerëziu
nëpërmjet një bujtësi të ndërmjetëm (p.sh. derrat).
Ndërkohë që drifti antigjenik mund të ndodh vazhdimisht, shifti antigjenik ndodh jo
shpesh dhe është i paparashikueshëm. Edhe pse imuniteti humoral është i pranishëm
gjatë këtij ndryshimi, ai nuk ka shumë efekt mbi virusin e ri dhe një pjesë e madhe
popullatës globale ose e gjitha. nuk do të ketë antitrupa kundrejt këtij virusi të ri të
shfaqur. Nëse shtami i ri është i aftë të shkaktojë sëmundje tek humanët dhe të arrijë
transmetimin nga njeriu-në-njeri duke kryesuar në shpërthime të gjera komunitare,
atëhere është pikërisht në këto raste që gjejnë vend për të shpërthyer epidemitë dhe
më vonë pandemitë (Ziegler T., et al. 1995).

Figura 2-6.1: Ndryshimet antigjenike madhore dhe minore te dallueshme qartë në
nivelin e antigjenëve të sipërfaqes së virionit

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

15

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

2-7. EPIDEMIOLOGJIA
2-7.1 Epidemiologjia e gripit sezonal
Epidemitë e gripit ndodhin çdo vit në kushte klimatike të buta pavarësisht se rëndesa
dhe niveli i sëmundjes ndryshon nga viti në vit. Rëndesa e epidemive ndikohet nga
faktorë të ndryshëm duke përfshirë tipin, nëntipin dhe shtamet qarkulluese virale si
edhe nivelin e antitrupave mbrojtës në popullatën e përgjithshme.
Koha e shfaqjes së sezonit të gripit në të gjithë botën varion në varësi të klimës së
secilit rajon.
Në klimë të butë, fillimi dhe piku i aktivitetit të gripit varion nga sezoni në sezon, por
zakonisht fillon në vjeshtën e vonshme. Në rajone me klimë të butë të hemisferit
verior, viruset e gripit izolohen frekuentisht në vjeshtë dimër dhe pranverë. Periudha e
pikut të aktivitetit të virusit të gripit ndodh midis dhjetorit dhe marsit dhe zgjat 6-8
javë (Barr IG., et al. 2010).
Në rajone me klimë të butë të hemisferit jugor, aktiviteti i gripit arrin pikun nga maji
në shtator. Edhe pse në botë virusi i gripit ka aktivitetin e vet sezonal të përcaktuar, ai
përsëri mund të izolohet përgjatë gjithë vitit i shoqëruar me shpërthime në ambjente të
mbyllura sikurse janë shtëpitë e kujdesit dhe kampet verore
Koha e pikut të aktivitetit të virusit të gripit në vendet tropikale dhe subtropikale,
gjithashtu varion sipas rajonit dhe, në të njëjtin vit mund të ndodhi që të shfaqen më
shumë se një pik aktiviteti. P.sh. në Hong Kong për SAR, piku i aktivitetit të gripit
mund të shfaqet në shkurt–mars dhe përsëri gjatë korrik-gushtit, i shoqëruar nga
sezoni i shirave. Në Singapor, piku i aktivitetit të gripit tip A nga viti 1990-1994 është
parë në nëntor-janar dhe qershor-korrik, ndërkohë gripi tip B është shfaqur aktiv
përgjithësisht gjatë mars-prillit, korrik dhe dhjetor. Në Panama piku i aktivitetit është
regjistruar gjatë maj-gushtit dhe në Zambia gjatë qershor-gushtit.
Ky variabilitet i lartë në shfaqjen e pikut të aktivitetit të gripit në vendet tropikale dhe
subtropikale pasqyrojnë rëndësinë e të dhënave epidemiologjike dhe virologjike në
rang vendi dhe rajoni duke përfshirë këtu edhe vendimarrjen për kohën e aplikimit të
vaksinës (Brammer TL., et al. 2002).

2-7.2 Epidemiologjia e Pandemisë së gripit
Ndërkohë që, epidemitë sezonale janë vjetore, sikurse i pamë në disa rajone
pandemitë kanë ndodhur jo frekuentisht dhe në intervale jo të rregullta (Glezen WP.,
et al. 1996).
Të dhënat e para që të bindin për një pandemi të shkaktuar nga gripi janë regjistruar
nga një shpërthim sëmundjeje në vitin 1580, që filloi në Azi dhe u shpërnda në të
gjithë Europën nëpërmjet Afrikës. Pandemitë kanë vazhduar në mënyrë sporadike
përmes shekujve 17 dhe 18 duke përmendur këtu atë të viteve 1830-1833, që kishte
një përhapje të gjerë dhe që infektonte afërsisht një çerek të personave të ekspozuar
(Knobler S., et al. 2005). Gjatë shekullit XX kanë ndodhur 3 pandemi:
•

1918-1919 – Pandemia e shkaktuar nga “Spanish flu” ose gripi spanjoll A(H1N1),
mori jetën e 40 milionëve në të gjithë botën (Palese P., et al. 2004). Afërsisht
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gjysma e këtyre vdekjeve u regjistrua në moshat 20-40 vjeç dhe vlerat e rastfataliteteve u regjistruan në gratë shtatzana. Dëshmitarë të ditëve tona thonë se
prej saj në të gjithë botën vdiqën nga 50 milion deri në 100 milion njerëz. Numri
më i madh i vdekjeve ndodhi prej pneumonisë bakteriale, një infeksion dytësor i
shkaktuar nga gripi, virusi shkaktoi vdekje edhe në mënyrë direkte duke shkaktuar
hemoragji masive dhe fryrje të mushkrive (Shimizu K., et al. 1997).
•

1957-1958 – Pandemia e shkaktuar nga “Asian flu, gripi Aziatik” A(H2N2), e cila
u shoqërua me një nivel mortaliteti më shumë se 1 milion vdekje në të gjithë botën
(Lipatov AS., et al. 2004).

•

1968-1969 – Pandemia e shkaktuar nga “Hong Kong flu”, gripi i Hong Kongut
A(H3N2), ku janë llogaritur rreth 1 milion vdekje (Lipatov AS., et al. 2004).

Në dallim nga pandemia e 1918, në pandemitë e mëvonshme kishin dalë në “skenë”
antibiotikët, për të kontrolluar infeksionet sekondare, gjë e cila ka ndihmuar për të
reduktuar vdekshmërinë (Smith W., et al. 1933).
Në të trija rastet, pandemitë janë përhapur nëpër të gjithë botën brenda një viti nga
identifikimi i rastit të parë. Shpërthimet e gripit aziatik fillimisht u raportuan në fund
të shkurtit 1957 në Kinë dhe u shpërndanë në vende të tjera të Azisë në prill-maj.
Vënia e karantinës nuk e pengoi përhapjen. Nga qershori shpërthimet u raportuan
midis pasagjerëve dhe stafit të bordit të anijeve të ankoruara në portet e SHBA-ve dhe
Europës (Brothertone JML., et al. 2003).
Nga të trija pandemitë vihet re që popullata me numrin më të madh të vdekjeve i
takonte moshave nën 65 vjeç, në SHBA, ndryshe nga sa vihet re në një sezon tipik
gripi. Përhapja e pandemisë (H1N1) 2009 ishte akoma edhe më e shpejtë, si pasojë e
lëvizjes së madhe të njerëzve dhe lidhjeve ndërkombëtare të kompanive. Brenda 6
javëve të deklarimit të rastit të parë, ajo kishte prekur të gjashtë rajonet e OBSH-së
duke çuar në deklarimin e një pandemie. Sikurse më parë shkollat luajtën një rol të
rëndësishëm në amplifikimin e transmetimit të virusit (Donaldson LJ., et al. 2009).
Fillimisht në vendet e paprekura, virusi gjendej i pranishëm në shkolla, ku shkaktonte
shpërthime intensive përpara se të shpërndahej në komunitetin e gjerë. Virusi u shfaq
në hemnisferin verior gjatë muajve të verës, me shpërthime të shumta të lokalizuara
dhe intensive, duke përfshirë komunitete të gjëra. Ai mbërriti në hemisferin jugor në
fillim të dimrit dhe këto zona përjetuan një sezon gripi shumë intensiv me numër
rastesh të rritur shumë shpejt, të cilat po në të njëjtën mënyrë u përfshinë brenda 1012 javëve. Shpërthimet ishin të shoqëruara me rritje të vizitave, si edhe me një numër
të madh pacientësh të rënduar, të cilët kërkonin terapi intensive dhe ventilim mekanik
për pneumonitë e rënda virale (Dawood FS., et al. 2009).
Sigurisht, që niveli i rasteve me rëndesë të sëmundjes ishte shumë herë më i ulët sesa
rastet e regjistruara në pandeminë e 1918. Shpejtësia me të cilën virusi pandemik
A(H1N1)pdm2009 u shpërnda, solli në vëmendje nevojën për të forcuar sistemet e
survejancës, për të identifikuar në kohë shfaqjen e viruseve me potencial pandemik si
edhe nevojën për platforma standarte për vlerësimin dhe bashkëpunim në ndarjen e të
dhënave (Gensheimer KF., et al. 2002).
2-7.3 Manifestimet klinike dhe impakti në shëndetin publik
Gripi është një sëmundje e rëndë respiratore e shkaktuar nga Influenza tip A dhe B.
Për gripin sezonal periudha e inkubimit varion nga 1-4 ditë. Në adultët e infektuar,
viremia fillon nga 1 ditë përpara fillimit të shenjave deri në 3 ditë pas fillimit, por

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

17

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

mund të zgjasë më shumë në moshat pediatrike. Tiparet karakteristike të gripit
sezonal përfshijnë fillimin e menjëhershëm të etheve me temperaturë dhe shenja
respiratore, siç janë: kollë, dhimbje fyti, rrufë, gjithashtu edhe shenja sistemike, si:
dhimbje koke, dhimbje muskujsh dhe debulesë (Noble GR., et al. 1982).
Agresiviteti klinik i infeksionit mund të variojë nga infeksion asimptomatik në
pneumoni virale primare dhe vdekje. Sëmundja e rëndë mund të zgjasë përgjithësisht
një javë, megjithëse këputja dhe kolla mund të vazhdojë deri në 2 javë ose më shumë.
Ndërlikime të shpeshta të infeksionit të gripit përfshijnë pneumoni bakteriale
sekondare dhe rëndim i kushteve shëndetësore kronike; si dhe otit në fëmijët.
Ndërlikime të rralla përfshijnë miositis, miokarditis, sindroma shock-toksike dhe
sindroma Reye, e cila në përgjithësi është e lidhur me përdorimin e aspirinës dhe
barënave të tjera me përmbajtjë sialicilike në fëmijë dhe adoleshentë më sëmundje të
ngjashme me gripin (ILI) (Warren L., et al. 1959).
Shenjat e gripit pandemik, A(H1N1)pdm2009, ishin të ngjashme me ato të gripit
sezonal dhe përfshinin temperaturë, kollë, dhimbje fyti, dhimbje trupi, dhimbje koke,
ethe dhe debulesë. Janë raportuar gjithashtu diarre dhe të vjella. Sëmundja në
shumicën e rasteve ishte e lehtë, por kishte edhe raste me sëmundje të rëndë të cilët
kërkonin hospitalizim edhe çonin deri në vdekje. Popullata në risk ishin të sëmurët
kronikë, individëd me imunitet të imunokompromentuar, gratë shtatzana dhe fëmijët.
Të dhënat fillestare nga pandemia H1N1 2009, tregojnë se periudha e inkubimit për
sëmundje të lidhura me këtë virus ishte e ngjashme me atë të virusit të gripit sezonal.
Virusi do të jetë i pranishëm në popullatë me drifte antigjenike, sikurse ka ndodhur
me pandemitë e mëparshme (QKSP-SHBA-2009)
Ndryshe nga viruset e gripit të cilat kanë arritur të transmetohen vazhdimisht tek
njeriu, infeksionet sporadike humane të virusit të gripit avian A(H5N1) janë
shumëfish më të rënda dhe me mortalitet të lartë. Shenjat fillestare përfshijnë
temperaturë e lartë >38°C dhe shenja të tjera të ngjashme me gripin. Në disa pacientë
janë shënuar edhe diarre, të vjella, dhimbje barku, dhimbje kraharori dhe gjakrrjedhje
nga hunda dhe mishrat e dhëmbëve si shenja fillestare. Sëmundja shpesh manifestohet
me progresion të shpejtë të pneumonisë, me rëndesë respiratore që zgjat për disa ditë
rresht. Gjithashtu duket sikur periudha e inkubimit tek humanët mund të jetë më e
gjatë për viruset aviane (H5N1) duke shkuar nga 2-8 ditë dhe mundësisht deri në 17
ditë (Subbarao K., et al. 1998).
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2-7.4 Impakti i gripit
Rritja e qarkullimit të viruseve të gripit janë të lidhura me rritje të sëmundjeve të
rënda respiratore, vizitat te mjeku i familjes, shtrimet në spital dhe vdekjet. Në
përgjithësi niveli i sëmundjes është më i lartë në fëmijët e moshës shkollore, duke
kaluar 30% në disa vite, dhe më e ulët në moshat adulte. Gjatë viteve jashtë
pandemive, niveli i infeksionit të gripit në adultët vlerësohet përgjithësisht nga 1%15% (Simonsen L., et al. 1999).
Morbiditeti
Nivelet më të larta të shtrimeve në spital të shoqëruara me sëmundjen e gripit ndodhin
në:
•

fëmijët nën moshën 2 vjeç; p.sh., në një studim nga SHBA (Izurieta HS., et al.
2000) është vlerësuar se fëmijët e shëndetshëm nën moshën 2 vjeç kanë një risk
12 herë më të lartë të shtrimeve për sëmundje të lidhura me gripin, në krahasim
më fëmijët e moshës 5-17 vjeç;

•

njerëz me mosha të ndryshme, por me sëmundje kronike (duke përfshirë
sëmundje kronike të zemrës, sëmundje të mushkërive, siç është astma, diabeti,
insufiçencë renale);

•

moshat 65 vjeç e lart; dhe

•

gratë shtatzana. Sipas një studimi në USA është vlerësuar se risku i shtrimeve
për shenja kardiosrespiratore rritet nga 1,4 gjatë javëve 14-20 të shtatzanisë në
4,7 gjat javëve 37-42, krahasuar me gratë 1-6 muaj pas lindjes (Hartert TV., et al.
2003).

Sipas studimeve të ndryshme në USA tregohet se numri i shtrimeve në spital është më
i lartë në sezonet kur qarkullon virusi i nëntipit A(H3N2), në krahasim me sezonet kur
qarkullon virusi i tipit B ose nëntipi A(H1N1) (Simonsen L., et al. 2000).
Mortaliteti
Vdekjet e lidhura me gripin mund të vijnë nga pneumonia ose nga rëndimi i shenjave
eksistuese kardiopulmonare, ose edhe nga sëmundje të tjera kronike. Nga studimet në
SHBA është vlerësuar se numri i vdekjeve nga shkaqe pulmonare dhe sistemike të
lidhura me gripin ka pësuar rritje nga 19.000 për sezon nga 1979-1980 tek 1989-1990
në afërsisht 36.000 për sezon nga 1989-1990 tek 2002-2003 (Thompson., et al. 2003).
Një nga arsyet e kësaj rritjeje mund të jetë edhe qarkullimi i virusit A(H3N2), si
predominant në sezonet 1990-2003 – një virus i shoqëruar me mortalitet të lartë. Nga
studimet vihet re e njëjta situatë edhe në Europë (Zucs., et al. 2005).
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KREU 3. KONTROLLI DHE TRAJTIMI
3-1. Kontrolli
Hapi i parë i rëndësishëm drejt parandalimit të gripit ishte zbulimi nga Thomas
Francis, Jr në 1944 i vaksinës së gjallë të gripit. Kjo punë u vazhdua nga Frank
Macfarlane Burnet, i cili tregoi se virusi e humbiste virulencën e tij kur inokulohej në
vezë pulash te fertilizuara. Aplikimet e rezultatit të Francis i lejuan grupit të tij të
këkuesve në Universitetin e Michiganit të prodhonin vaksinën e parë të gripit
(Kendall H., et al. 2006). Francis dhe Magill treguan se eksistojnë variante antigjenike
midis shtameve të izoluara gjatë epidemive, që shpërthyen në periudhën nga 1863 në
1938 dhe izoluan virusin gripal tip B më 1940. Më 1947 Taylor izoloi virusin e parë
gripal tip C (Fransis T.Jr., et al. 1937, Taylor R.M., et al. 1949, Magill T.P., et al.
1940).
Imuniteti i fituar nga shtamet shkaktare të pandemive të influencës si dhe vaksinimi
kanë reduktuar shpërndarjen e virusit dhe kanë ndihmuar në parandalimin e shfaqjeve
të pandemive te tjera (Couch RB., et al. 2000).
OBSH rekomandon vaksinimin e përvitshëm, për të reduktuar impaktin e gripit
sezonal në (Fiore AE., et al. 2009):
•

Sëmundjet respiratore të lidhura me gripin dhe uljen e numrit të vizitave te mjeku
i familjes për të gjitha grupmoshat,

•

Shtrimet dhe vdekjet në grupmoshat e riskut,

•

Otitis media në fëmijët; dhe

•

Uljen e mungesave në punë, tek të rriturit.

Vaksinat e gripit përmban një përzierje trevalente shtamesh virusi gripi, të cilat sipas
gjasave mund të qarkullojnë në sezonin e ardhshëm të gripit. Këto vaksina ndryshojnë
çdo vit, sepse virusi i gripit nuk është shumë i qëndrueshëm sikur u shtjellua më lartë.
Zakonisht ndodh që një ose dy shtame të vaksinës të ndryshojnë në përbërjen e
vaksinës që do të prodhohet për sezonin pasardhës.
Janë dy lloje vaksinash që prodhohen për të parandaluar virusin e gripit:
1. E dobësuar – të cilat janë prodhuar prej 50 vjetësh në Rusi dhe SHBA. Vaksina e
gjallë është përdorur për shumë vite në Rusi dhe vetëm në 2003 kjo vaksinë është
lejuar të aplikohet në SHBA në personat e shëndoshë në grupmoshat 2-49 vjeç.
Kjo vaksinë aplikohet intranazale dhe përbëhet nga 3 shtame virale të cilat janë
(Rudenko LG., et al. 2000):




Të dobësuara – shfaqin shenja të lehta ose fare në lidhje me infeksionin e gripit
Termo të ndjeshme – e kufizojnë aftësinë e tyre të shumëzimit në 38-39°C duke
reduktuar shumimin viral vetëm në traktin e poshtëm respirator; dhe
Të përshtatshme ndaj të ftohtit – viruset vaksinale shumëzohen me sukses në
25°C, një temperature kjo që nuk është e përshtatshme për viruse të ndyshëm të
egër (Smith W., et al. 2006).

2. E inaktivuar – janë të ngjashme në shumë tipare me vaksinat e dobësuara, sepse
përmbajnë të nëjtat shtame përfaqësues sikurse rekomandohet nga rezultatet e
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raportuara nga survejanca globale e gripit, si edhe nga shfaqja e shtameve të reja
(Treanor J., et al. 2002).
Shtamet vaksinale zakonisht rriten në vezë, por mund të rriten edhe në kultura
qelizore dhe duhet të aplikohen për një vit për të dhënë një mbrojtje ideale kundrejt
infeksionit.
Ndryshime më të mëdha ndërmjet këtyre dy lloj vaksinave të gripit janë:





Vaksinat e inaktivuara përmbajnë përbërës nga viruse të ngordhur, ndërkohë që
vaksinat e dobësuara përmbajnë viruse akoma në gjëndje për një shumëzim të
kufizuar;
Vaksinat e inaktivuara aplikohen intramuskulare, kurse vaksinat e dobësuara
aplikohen intranazale; dhe
Vaksinat e inaktivuara aplikohen në çdo individ 6 muaj e sipër, ndërkohë që në
SHBA-të vaksina e dobësuar është e aprovuar për përdorim vetëm në personat e
shëndoshë në moshën 2-49 vjeç. Në Rusi vaksinat e dobësuara janë të liçensuara
për imunizimin e fëmijëve nga mosha 3-15 vjeç dhe adultëve.

3-2.Trajtimi antiviral kundrejt gripit
Barnat antivirale për kontrollin dhe parandalimin e gripit janë një shtesë në
përdorimin e vaksinës së gripit. Në përgjithësi qarkullojnë 4 agjentë antiviralë të
liçensuar ose pjesërisht për gripin, në shtete të ndryshëm (Hayden FG., et al. 2001):
 amantadinë
 rimantadinë
 zanamivir dhe
 oseltamivir
Bazuar në vetitë kimike dhe spektri i aktivitetit kundër virusit të gripit këto barna
ndahen në dy kategori:
• derivate adamantan (amantadine dhe rimantadine) dhe
• inhibitorë të Neuraminidazës (NA) (zanamivir dhe oseltamivir).
Studime kanë treguar se të katërt antiviralët reduktojnë zgjatjen e shenjave kur
përdoren për trajtimin e infeksionit gripal dhe gjithashtu mundet të parandalojnë
sëmundjen kur përdoren për profilaksi (Colman PM., et al. 2002).
Kostoja, rrugët e administrimit, efektet anësore, kundërindikimet dhe rezistenca e
këtyre antiviraleve ndryshon për secilin prej tyre. Ka të dhëna të pamjaftueshmë për
përdorimin e këtyre barnave gjatë shtatzanizë (Haert TV., et al. 2003).
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KREU 4. SURVEJANCA VIROLOGJIKE
4-1. Survejanca virologjike
Sistemet kombëtare dhe ndërkombëtare të ndjekjes dhe monitorimit të gripit duke
përfshirë ato për monitorimin klinik të sëmundjes, mbështeten të gjitha tek survejnca
virologjike (Brammer TL., et al. 2002).
Qendrat kombëtare të gripit, sikurse është edhe qendra jonë e lokalizuar në
Laboratorin e Virologjisë në ISHP, është pjesë aktive e rrjetit të OBSH-së për gripin
dhe si të tilla këto qendra shërbejnë si pika fokale për koordinimin e survejancës
virologjike të gripit. Disa qëndra fillojnë që me grumbullimin e kampioneve disa të
tjera grumbullojnë vetëm izolate virale nga qendrat e tjera. Qendra jonë kombëtare e
gripit shërben edhe për të këshilluar mbi anën teknike te politik-bërësit dhe gjithashtu
për të luajtur rolin e pikës së kontaktit midis OBSH-së dhe autoriteteve kombëtare për
çështjet e lidhura me survejancën e gripit dhe dërgimin e izolateve të gripit në qendrat
e referencës së OBSH-së. Ky rol përfshin njoftimin e menjëhershëm kur identifikohen
raste me grip jo të zakonshëm, sikurse janë shpërthimet, tek autoritetet kombëtare dhe
OBSH-ja (Rregullorja e Planit të Pregatitjes ndaj Pandemisë – ISHP 2006,
Gensheimer KF., et al. 2002).
Në kuadër të këtij rrjeti bashkëpunimi të ngushtë me OBSH, në rajonin e Europës,
virologë, klinicistë dhe epidemiologë të 53 shteteve anëtare të këtij rajoni kanë ngritur
platformën e raportimit EUROFLU (www.euroflu.org). Ky rrjet përbëhet nga qendra
gripi të njohura nga OBSH-ja, si edhe nga rrjeti i qëndrave të referencës së OBSH-së
për gripin njerëzor në Europë.

Figura 4-1.1: Paraqitje grafike e visitave dhe kampioneve positive për grip
raste/100,000 banorë, në sezonin 2010-2011 sipas platformës Euroflu.
Qëllimi kryesor i këtij sistemi survejance është raportimi i saktë i gripit, për të rritur
cilësinë e të dhënave si edhe bashkëpunimin për uljen e impaktit nga gripi në Europë.
Shqipëria raporton në Euroflu të dhëna epidemiologjike dhe virologjike prej 2003 për
15 qendra të përcaktuara kombëtare, me komponentët ARI dhe SARI (Rregullorja e
Planit të Pregatitjes ndaj Pandemisë – ISHP 2006).
Në Laboratorët Virologjik në botë, pikat kyçe për realizimin dhe përbërjen e
survejancës virologjike për gripin në përgjithësi janë si më poshtë (Klimov A., et al.
1999):
(Metodat e përdoruara nga ne do të pasqyrohen në kapitullin e “Materialet dhe
Metodat”)
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4-2. Diagnoza laboratorike
A.
Grumbullimi, ruajtja dhe transporti i kampioneve
Kampionet klinike që do të testohen për virusin e gripit mund të grumbullohen si
pjesë e survejancës sentinel (nëpërmjet kujdesit shëndetësor rutinë) ose nëpërmjet
investigimit në ndonjë shpërthim. Tre kritere kryesore për izolimin e suksesshëm të
virusit të gripit janë marrja e saktë që prodhon kampione me cilësi të lartë, prurja e
shpejtë në laboratorin ku do të testohen dhe ruajtja e kushteve të transportit përpara
testimit. Idealisht kampionet respiratore dhe serologjike të fazës akute duhet të merren
brënda 3 ditëve të para të fillimit të shenjave (Lennette DE., et al. 1995, Johnson FB.,
et al. 1990).
B.
Përpunimi i kampioneve klinike për izolim virusi
Nëse cilësia e kapionit është e mirë, metoda e izolimit të virusit është proçedura më e
ndjeshme për diagnosën e infeksioneve virale. Izolimi i virusit, ka avantazh
amplifikimin e virusit në brendësi të qelizave epiteliale. Kjo bën të mundur arritjen e
një sasie virusi të nevojshme për karakterizimin antigjenik dhe gjenetik të tij si edhe
për testimet e rezistencës ndaj antiviraleve (Ukkonen P., et al. 1987).
C.
Izolimi i virusit në kulturë qelizore
Kjo metodë tashmë është bërë gold standart për diagnozën virale dhe në laborator
duhet patjeter të ketë një sasi e inventarizuar e linjave qelizore të ndryshme për të bërë
të mundur zbulimin e viruseve respiratorë të ndryshëm. Edhe pse “standart i artë”
metoda e izolimit ka një përdorim të kufizuar për diagnozën e shpejtë të virusit të
gripit në shërbimet klinike (Waner JL., et al. 1991).
D.
Izolimi i virusit në vezë pule të embrionuara
Në vitet e fundit, përdorimi i kulturave qelizore për izolimin e virusit të gripit ka
zëvëndësuar atë të izolimit në vezë pule të embrionuara 9-11 ditëshe. Nuk mund të
lihet pa përmendur, që vetëm izolimi i virusit në të tillë terren mund të përdoret si
“farë” virusi për prodhimin e vaksinës së gripit. Prandaj të gjithë laboratorët që kanë
mundësinë e rritjes së viruseve në të tillë terren janë të inkurajuar për të vazhduar
përdorimin e tyre (Bender C., et al. 1999).
E.
Identifikimi i nëntipit të HA së izolateve virale me anë të testimit me
metodën e HAI
Është metoda më e besueshme sot e kësaj dite për tipizimin, nëntipizimin dhe
përcaktimin e metejshëm të karakteristikave antigjenike të izolateve virale të gripit.
Antiserumet e përdorura bazohen në antigjenët e pregatitur të derivuar ose nga
shtamet e egra ose nga rekombinantët me rritje të lartë, të cilët janë ndërtuar nga
shtamet e tipit të egër ose nga shtame antigjenikisht të ngjashme (Burnet FM., et al.
1947).
Disavantazhet më të mëdhaja janë;
 së pari, trajtimi i antiserumeve për largimin e inhibitorëve jospecifik të
haemaglutinimit,
 së dyti nevoja që lind për standartizimin e antigjenëve të referencës dhe ato për
testim dhe,
 së treti, nevoja për specialistë që të dinë të lexojnë rezultatet e testit.
Pavarësisht kësaj testi i PHA mbetet metoda e zgjedhur nga i gjithë rrjeti global i
Survejancës për përcaktimin e karakteristikave antigjenike të izolateve virale të gripit.
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F.
Diagnoza serologjike e gripit me anë të metodës se HAI
Diagnostikimi i gripit me anë të izolimit në linjë qelizore, përfundimisht identifikon
shtamin infektues dhe zakonisht është më i shpejtë sesa diagnoza serologjike.
Gjithësesi, diagnoza serologjike ka një rol kryesor në momentin kur nuk mund të
marrim kampione klinike ose në rast se laboratori nuk i ka kapacitetet e nevojshme
për izolim virusi, sikurse janë laboratorët e rretheve në vendin tonë.
Një nga funksionet kryesore të metodave serologjike janë studimet epidemiologjike
dhe imunologjike për vlerësimin e përgjigjes së antitrupave mbas vaksinimit.
Funksion tjetër, është përdorimi i tyre në situata kur identifikimi i virusit nuk është i
qartë (si p.sh., mbasi ka ndaluar viremia).
Prania e një infeksioni akut të gripit duke përdorur serologjinë, duhet të tregohet me
një rritje prej 4 herë më të lartë të titrave virale në serumin e fazës konvaleshente në
krahasim me serumin e marrë në fazën akute. Demostrimi i një rritje të tillë titrash
virale mund të përcaktojë diagnozën virale të një infeksioni të vonshëm edhe në rastet
kur tentativat për të zbuluar virusin janë negative (Shortridge KF., et al. 1972).
G.
Diagnoza serologjike e gripit me anë të metodës se mikroneutralizimit
Metodat serologjke si HAI shumë rrallë ose asnjëherë nuk pasqyrojnë një diagnozë të
hershmë të pranisë së infeksionit me virusin e gripit. Megjithëse testet e zakonshme të
neutralizimit për virusin e gripit (bazuar në pengimin e efektit citopatogjenik në
kulturat qelizore të MDCK-së) kërkojnë shumë punë dhe janë pak të ngadalshme.
Metoda e mikroneutralizimit duke përdorur pjatat e mikrotitrimit në kombinim me një
metodë ELISA për zbulimin e qelizave të infektuara me virus, paraqet rezultate
brenda dy ditëve. Metoda e mikroneutralizimit ka një sensitivitet dhe specificitet
shumë të lartë për zbulimin e antitrupave neutralizues virus-specifike për virusin e
gripit në serum human dhe shtazor, duke përfshirë edhe zbulimin e antitrupave
humanë kundrejt nëntipeve aviane. Është metodë me ndjeshmëri shumë të lartë dhe
specifike për të zbuluar antitrupat neutralizues virus specifik ndaj viruse të gripit në
serumet me origjine humane dhe shtazore duke përfshirë këtu edhe zbulimin e
antitrupave humane ndaj nëntipeve aviane. Testimi mund të kryhet shpej,t pasi të jetë
identifikuar virusi i ri dhe shpesh përpara se proteinat virale të purifikuara të jenë të
gatshme për përdorim në metoda të tjera (Rota PA., et al. 1990).
H.
Identifikimi i nëntipit të Neuraminidazës me anë të testit të NA dhe testit
NAI
Janë deri më tani optimizuar dy lloj formash të metodës së NA për virusin e gripit,
bazuar në përdorimin e molekulave të ndryshme si substrat. Megjithëse metoda e
vjetër është më e rëndë dhe e vështirë për t’u përdorur, ajo mbetet e nevojshme, sepse
antitrupat kundrejt NA do të bllokojnë hyrjen në një substrat molekule të madh më
shumë së në një molekulë të vogël. Metoda e fetuinës përdoret më shumë për të
përcaktuar fuqinë e NA virale dhe si rrjedhim do të përdoret si doza standarte për t’u
përdorur në testin e PNA. Sapo përcaktohet doza standarte shtohet në hollime seriale
të antiserumeve të testit, serumit si kontroll negativ dhe serumit anti-NA të referencës.
Çdo efekt inhibues ose pengues i serumit mbi aktivitetin e NA mund të përcaktohet
më vonë dhe të llogaritet titri i NAI (Aymard-Henry MT., et al. 1973).
I.
Identifikimi molekular i gripit
PCR dhe RT-PCR janë përshkruar për zbulimin dhe karakterizimin e një numri të
madh agjentësh infektivë bakterialë dhe viralë. Pavarësisht faktit se metodat e izolimit

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

24

Udhëhoqi: Prof.Dr. Mirela LIKA (ÇEKANI)

PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

viral dhe zbulimit të antigjenit janë të dyja të ndjeshme dhe specifike, metoda
molekulare për zbulimin e gripit tip A ose B direkt nga kampionet klinike respiratore,
lehtëson ndjeshëm në investigimin e shpërthimeve të sëmundjeve respiratore.
Gjithashtu kjo metodë gjen përdorim të madh në identifikimin e shpejtë të nëntipeve
të gripit tip A, përfshirë këtu edhe ato me rrezik potencial pandemik (Mackay IM., et
al. 2002).
Identifikimi molekular është metoda më e ndjeshme dhe direkte për identifikimin e
virusit të gripit nga izolatet virale dhe kampionet klinike. Me anë të RT-PCR, ARN-ja
virale kopjohet në mënyrë të kundërt duke prodhuar një AND komplementare, e cila
më vete mund të amplifikohet dhe identifikohet. Duket qenë se si metodë përdoret
gjerësisht direkt në kampionet klinike, lehtëson shumë punën në investigimin e
shpërthimeve të sëmundjeve respiratore. Për shembull, analizat gjenetike të gjeneve të
virusit të gripit (sidomos gjenet e HA dhe NA), mund të përdoren për të identifikuar
një virus gripi të njohur, atëherë kur karakteristikat antigjenike nuk mund të
përcaktohen. Analizat gjenetike mundet gjithashtu të përdoren për të monitoruar
evolucionin e viruseve të gripit nga zona të ndryshme gjeografike dhe ato të
mbledhura në kohë të ndryshme të vitit (Weinberg GA., et al. 2004).
Më pas janë përshkruar metoda të tjera që përdorin ngjyrosësit floreshentë për të
zbuluar sasinë e amplifikuar të ADN-së në kohë reale me PCR. Janë disa metoda të
Real-Time RT-PCR-së që përdorin ngjyrosësit floreshentë si:
• SYBR-green, e cila lidhet te ADN-ja dyvargore dhe floreshon kur eksitohet nga
drita me një gjatësi të caktuar. E meta kryesore e kësaj metode është që zbulon
ADN të amplifikuar nga të gjitha llojet e produkteve në gropës (si specifike dhe jo
specifike), duke bërë të pamundur dallimin midis tyre.
• Sonda TaqMan - kjo metodë përdor një sondë të markuar oligonukleotidike, e cila
është e markuar dyfish nga njëra anë me florofore dhe nga ana tjetër me një
ngjyrosës Quencher. Në këtë rast sonda lidhet vetëm me targetin, që duhet të njohi
dhe floreshon vetëm në rastin e amplifikimit të targetit njohës. Kjo është edhe
metoda e cila është përdorur në labratorin tonë për zbulimin e virusit të gripit.
• Një numër i madh metodash të tjera që përdorin zbulimin e rajoneve specifike të
amplifikuara në kohë reale siç janë sondat FRET, Molecular Bacons, sondat
“minor groove binding” dhe Scorpion.
J.
Identifikimi viral me anë të fiksimit të antitrupave me imunofloreshencë
(IFA)
Kjo metodë, e cila përdor qelizat e infektuara me virus nga kampioni klinik, por edhe
nga izolatet, është metodë e shpejtë dhe e ndjeshme për zbulimin e infeksioneve virale
respiratore dhe të tjera. Gjatë viteve të fundit janë zhvilluar në mënyrë komerciale
antitrupa monoklonal kundrejt patogjenëve respiratorë të ndryshëm me peshë në
shëndetin publik, si dhe janë vlerësuar gjerësisht nëpër shumë laboratore. Në rastin e
gripit ajo përdoret gjerësisht për të përcaktuar tipin e virusit të gripit dhe nuk është
specifike për nëntipin. E mira do ishte sikur të përdorej mbi izolatet virale, duke qënë
se aty virusi shumohet dhe rritet mundësia e zbulimit. Gjithsesi, në rast se nevojitet
një diagnozë e shpejtë, kjo proçedurë kryhet nga kampionet klinike. Nga eksperienca
e deritanishme testet e shpejta për diagnozën e infeksionit gripal ndryshojnë në varësi
të llojit të kampionit që analizohet, kompleksitetit nga specificitetit dhe senstivitetit.
Në rast përdorimi direkt mbi kampionin klinik sipas OBSH-së, rezultati duhet të jetë i
konfirmuar edhe me teste të tjera laboratorike (Walls HH., et al. 1986, Waner JL., et
al. 1991).
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K.
Përdorimi i metodës së pengimit të NA për përcaktimin e ndjeshmërisë së
viruseve të gripit ndaj barnave antivirale
Ka nisur perdorimi i kësaj metode si pasojë e shfaqjes së shtameve të para të A/H1N1
rezistente ndaj Oseltamivirit në sezonin e gripit 2007-2008 (Wetherall NT., et al.
2003).
Janë standartizuar 2 metoda deri tani,
• njëra nga CDC-Atlanta, Georgia, USA Metoda kemilumineshencës NAI dhe
• tjetra nga NIMR Metoda NAI MUNNANA.
Në përdorimin e këtyre 2 metodave duhet patur kujdes të ndiqen rregulloret e niveleve
të biosigurisë, duke vënë theksin tek viruset (Sheu TG., et al. 2008).
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KREU 5. MATERIALI DHE METODAT
5-1. Grumbullimi i të dhënave epidemiologjike dhe virologjike
Në vendin tonë, informacioni në lidhje me gripin grumbullohet nëpërmjet katër
sistemeve madhore të raportimit, të cilët funksionojnë si survejanca pasive:

Sistemi madhor i survejancës, i bazuar në sëmundje, i cili përmban 73 entitete
të sëmundjeve infektive të paraqitura në pasqyrën 14/SH, e cila ndahet në tri grupe
(A,B,C) sipas shkallës së rëndësisë së tyre në shëndetin publik. Survejancë pasive
shoqërohet me raportim mujor të detyrueshëm të rasteve me grip

Sistemi madhor Alert i raportimit, i cili bazohet në raportimin e detyrueshëm
sindromik javor të sëmundjeve infektive. Këtu përfshihen 9 sindroma infektive,
konkretisht: infeksione respiratore të sipërme, infeksione respiratore të poshtëme,
diarre me gjak, diarre pa gjak, rash me temperaturë, hemorragji dhe ethe, sindrom
meningeal, ethe të pashpjegueshme. Sistemi Alert ka si qëllim final zbulimin dhe
hulumtimin në kohë të një shpërthimi epidemik.

Survejanca Sentinel, një sistem grumbullimi i kampioneve nga rastet me
diagnozë klinike gripale dhe infeksione respiratore akute (ARI). Funksionon nga java
e 40-të deri në javën e 20-të të vitit pasardhës. Kjo survejancë është e shtrirë në 14
qendra kryesore (12 Qarqet, QSUT me shërbimin pediatrik dhe infektiv, si edhe
SUSMT).

Survejanca SARI, sistem grumbullimi i kampioneve nga rastet me diagnozë
klinike infeksion respirator akut i ashpër. Funksionon nga java e 40 deri në javën e 20
të vitit pasardhës, e ngritur në vitin 2009. Kjo survejancë është e shtrirë në 14 qendra
kryesore (12 Qarqet, QSUT me shërbimin pediatrik dhe infektiv si edhe SUSMT).
Meqë ky studim është kryer për herë të parë në vendin tonë, ne po përshkruajmë
se si e kemi grumbulluar materialin biologjik, si e kemi ruajtur dhe po japim dhe
metodat kryesore të përdorura nga ne, me parimet dhe principet kryesore të
tyre.
5-1.1. Kampionët e grumbulluar për të plotësuar studimin
Në këtë studim janë përdorur rezultatet e përfituara nga grumbullimi dhe testimi i
kampioneve gjatë pandemisë së vitit 2009, si dhe tre sezonet e fundit 2010-2011,
2011-2012 dhe 2012-2013. Këto kampione janë grumbulluar me anë të sistemeve të
përmendura më sipër. Për të studiuar nga ana laboratorike dhe epidemiologjike
profilin antigjenike të virusit të gripit A(H1N1) shkaktar të pandemisë së vitit 2009
janë grumbulluar këto mostra nga pacientët:


tampone nazale, farigeale dhe nazofaringeale për identifikim virusi,



lavazhe, aspirate trakeale, dhe trakeo-bronkiale si edhe,



serume për kërkim antitrupash në persona të shëndoshë dhe të sëmurë.

Për periudhën e marrë në studim, në total janë grumbulluar 4,687 kampione klinike.
Këto kampionet janë grumbulluar nga grupmosha të ndryshme, adulte dhe pediatrike,
me diagnozë klinike, infeksion gripal apo respirator akut, sipas përkufizimit të rastit,
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në 1-3 ditët e para të shfaqjes së sëmundjes dhe me shenjat kryesore të gripit: fillim i
menjëherëshëm, temperaturë mbi 38.5°C, dhimbje koke, gjendje debulese, dhimbje e
muskujve dhe e kyçeve, skuqje dhe lotim të syve, dobësim të pulsit, humbje të oreksit,
të vjella.
Rastet SARI janë grumbulluar në bazë të përkufizimit të rastit: një pacient me fillimin
e shenjave të mëposhtëme në më pak se 7 ditët e para të shtrimit në spital: ethe me
temperaturë mbi 38°C dhe kollë ose dhimbje fyti dhe vështirësi në frymëmarrje.
SARI i moshës nën 5vjeç sipas përkufizimit të OBSH për pneumoninë dhe
pneumoninë e ashpër është:
Pneumonia: kollë ose vështirësi në frymëmarrje dhe frymëmarrje më e shpeshtë se 40
frymëmarrje/minute (12-59 muajsh) ose frymëmarrje më e shpeshtë se 50
frymëmarrje /minute (2-11 muajsh);
Pneumonia e ashpër: kollë ose vështirësi në frymëmarrje dhe një nga shenjat e rënda
të mëposhtëme: pamundësi për të pirë ose të ushqehet me gji, ose vjell çdo gjë ose
konvulsione, ose është letargjik, ose i pandërgjegjshëm, ose tërheqje e kraharorit, ose
stridor kur fëmija është në qetësi.
Kampionet e mbledhura janë regjistruar nëpër skeda individuale (Shtojca) të përbëra
nga të dhënat demografike dhe klinike, dhe këto të dhëna janë përpunuar nga
pikëpamja statistikore nëpërmjet programit statistikor EpInfo V.6.
Serumet janë grumbulluar në grupmosha të ndryshme, nga disa qytete kryesore të
vendit si Tiranë, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Lushnjë, Fier, Lezhë, Burrel, Peshkopi,
Kukës, Korçë, Berat, Gjirokastër, përgjatë viteve 2010 dhe 2011.

5-2. Marrja, ruajtja dhe transporti i kampioneve
Materialet e nevojshme
Pajisje: burim vakumi dhe centrifugë
Materiale konsumi: tuba centrifuge konike me volum 15ml, kateter për marrjen e
mukusit/sputum, pipeta transfer një përdorimshe, aplikator me majë poliester,
aplikator me majë pambuku, filtër me membranë pore 0.22µm, ampula mbledhëse,
sistem transporti.
Bufera, reagentë dhe medium: solucion fiziologjik shpëlarës 0,85% (shih
pregatitjen më poshtë), terren trasnsporti me solucion të balancuar me kripërat e
Hanksit, albumine bovine fraksioni V, xhelatinë, MEM me 1X glukozë i lëngshëm më
L-Glutamine pa sodium piruvat, Gentamicinë solucion i lëngshëm (50mg/mL),
Amphotericin B 250µg/ml, dhe ujë i dejonizuar dhe steril(Johnson FB., et al 1990).
Përgatitja e solucioneve:
•

Solucioni fiziologjik (0.85% NaCl)

•

Terren transporti

Ky terren transporti viral është i rekomanduar nga OBSH, por ka edhe terrene të tjera
për transportin viral, sikurse terreni 199 apo edhe terreni i përbërë nga infuzion i
lëngut të viçit me albuminë bovine faksioni V. Solucioni i lëngshëm me përzierjen e
kriprave të Hanks është tashmë komercial(SIGMA). Shtojmë 5% xhelatinë të tretur,
antibiotikët penicilinë 1000ui/ml, dhe streptomicinë 250gama/mL si edhe
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Antimykotik Amphotericinë B 250µm/ml. Përzihen dhe kësaj tretësire i shtohet
bikarbonat natriumi (NaHCO3) në sasinë e nevojshme për ruajtje të pH 7.0-7.4. Në
fund sterilizohet dhe shpërndahet nëpër tuba konikë centrifuge me volum 15ml, nga
2-3ml secili dhe ruhen në -20°C.
5-2.1. Marrja e kampioneve klinike:
Së pari, duhet të theksojmë përdorimin e mjeteve mbrojtëse personale bazë përpara
çfarëdolloj manipulimi me pacientët si: maska me barriere mbrojtëse, syze, doreza,
përparëse. Për diagnozën e infeksioneve virale të traktit të sipërm respirator është e
mjaftueshme të merren kampionët e mëposhtëm, të cilët janë edhe më të thjeshtë për
t’u marrë nga operatori. Pas marrjes kampionet etiketohen me kodin përkatës, datën e
vendin e marrjes(Lennette DE., et al. 1995).

Figura 5-2.1: Mënyrat e mbajtjes korrekte (majtas) dhe jo korrekte (djathtas) të
aplikatorit

Tampon nazal - Me një aplikator steril me majë pambuku/fibra poliester
hyjmë në nostril paralel me palatium, e mbajmë për 2 sekonda dhe pastaj e nxjerrim
me anë të një lëvizjeje rrotulluese. Të njëjtën proçedurë bëjmë edhe në nostrilin tjetër
me të njëjtin aplikator. Maja e aplikatorit zhytet në tubin e terrenit të transportit i cili
duhet të shkrihet paraprakisht dhe përzihet për pak sekonda dhe mund ta lemë breënda
ose ta hedhim.
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Tampon fyti – njësoj me një aplikator steril realizohet fshirja e tonsileve dhe
murit të pasëm të faringut, dhe zhytet në terrenin e transportit, ndërkohë që shkopin e
këpusim.

Tampon i kombinuar nazal dhe fyti – merren në po të njëjtën mënyrë
sikurse më sipër dhe vendosen të dyja në të njëjtin tub me terren transporti.

Uvula
Tonsilet
Faringu i
poshtëm

Figura 5-2.2: Marrja e tamponit të fytit

Aspirat nazofaringeal – aspirohen sekrecionet me kateter nëpërmjet një
instrumenti për kapjen e mukusit/sputumit dhe montohet në një burim vakumi.
Kateteri vendoset në njërin nostril paralel me palatiumin. Aplikohet vakumi dhe
kateteri tërhiqet ngadalë me një lëvizje rrotulluese. E njëjta proçedurë edhe në
nostrilin tjetër. Mbasi mblidhet mukusi nga të dyja nostrilet shpëlahet kateteri me 3 ml
terren transporti (Lennette DE., et al. 1995).

Figura 5-2.3: Paraqitje skematike për mënyrë e marrjes së aspirateve.

Shpëlarje nazale – pacienti vendoset ulur në një pozicion me kokën e ngritur
dhe këshillohet të mbajë faringun e mbyllur duke gërmëzuar shkronjën “K”, ndërkohë
që aplikohet solucioni fiziologjik. Me një pipetë transfer, 1.0-1.5mL solucioni
fiziologjik aplikohet tek të dyja nostrilet me radhë. Pacienti e ul kokën më pas, dhe
lejon të bjeri fluidi në një pjatë Petri. Duhet të merren mesatarisht 10-15ml fluid
shpëlarës. Ky material ndahet në tre alikuote dhe hollohet 1:2 me medium transporti.

Shpëlarje fyti – pacienti bën gargar me 10 ml solucion fiziologjik. Po në të
njëjtën mënyrë merret fluidi në një pjatë Petri dhe hollohet 1:2 në terren transporti.
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Në rastet kur ka përshkrim klinik, për të marrë kampione të traktit të poshtëm
respirator këshillohen kampionet e mëposhtme:


Aspirate trakeale



Lavazh bronkoalveolar; ose



Biopsi e mushkërive

Për diagnozën serologjike të gripit mund të merret serumi me përshkrimet e
mëposhtme:

Serum –gjaku merret në një vakutener të thatë. Lejohet të precipitojë për 30
min-1 orë në temperaturë dhome. Tërhiqet serumi i dalë me një pipetë trasfer dhe
vendoset në një tub testimi, dhe centrifugohet me 2000-3000 rpm për 10 min. Ndahet
nga pjesa e turbulltë dhe vendoset në një ampule mbajtëse deri në momentin e
testimit. Mund të ruhet në -20°C për një kohë të gjatë (Lennette DE., et al. 1995).
5-2.2. Ruajtja dhe transporti i kampioneve
Kampionet, sikurse u përmend, merren, ruhen dhe trasnportohen në një terren të
posaçëm për të mbajtur të stabilizuar virusin. Çfarëdolloj terreni që mund të përdoret,
solucion Hanksi, terren kulturash, lëng viçi me triptoze fosfat ose infuzion lëngu viçi,
duhet patur kujdes të jetë i pasur me proteina (albuminë bovine fraksion V 7.5%) dhe
xhelatine 5%, në përqëndrim 0.5-1% për stabilizimin e viruseve. Gjithashtu është e
këshillueshme përdorimi i antibiotikëve dhe antimykotikëve për parandalimin e rritjes
mikrobike.
Kampionët të cilët do të analizohen me metoda direkte të zbulimit të antigjenëve
virale me imunofluoreshencë të ngjyrosjes së qelizave infektive, duhet të mbahen në
akull dhe të testohen brenda 1-2 orëve të mbledhjes.
Kampionët për izolim virusi duhet të vendosen në +4°C, menjëherë mbas mbledhjes
dhe të transportohen në laborator brenda 48 orëve. Kampionet e përpunuar duhet sa
më shpejt të inokulohen në kulturë qelizore, në të kundërt të mbahen në -70°C, më e
mira ,në azot të lëngshëm. Duhet të shmangen në maksimum ngrirje shkrirjet e
përsëritura, sepse ndikojnë drejtpërdrejt në humbjen e infektivitetit.
Serumet mund të ruhen në +4°C për afërsisht një javë, por për periudha më të gjata
duhet të ngrijnë në -20°C.
Tranporti i kampioneve brenda vëndit kryhet me rregullat bazë të mbështetura në
rekomandimet e OBSH për transporti e materialeve infektive. Kampionet e marrë
duhet të vendosen në kontenierë me kapak te filtueshëm me mbyllje hermetike, dhe
me pas në termobokse me pllaka akulli. Nuk lejohet që të vijnë në ISHP me transport
publik
(www.who.int/csr/publications/swineflu/storage_transport/en/index.html).
5-2.3. Përpunimi i kampioneve klinike
Përpara se të manipulohet për përpunimin e materialeve klinike duhet të pregatiten
kabinetet e biosigurisë, të pastrohen dhe dezinfektohen me llampë UV-je. Gjatë
praktikave të punës duhet patur kujdes gjithmonë që:


Të shmanget kontaminimi i kampioneve klinike me shtame laboratori apo edhe
viruse reference.
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Nuk duhet të përpunohen kampionet për izolim virusi në të njëjtën kohë me
shtamet e laboratorit apo shtamet e referencës.



Nuk duhet të përpunohen kampione klinike nga njerëzit në të njëjtin laborator ku
përpunohen kampione nga derrat dhe shpendët.



Nuk ruhen anjëherë izolatet virale në -20°C, sepse humbet viabiliteti viral si
pasojë e cikleve ngrirje/shkrirje.



Kulturimi, shumimi dhe ruajtja e kulturave qelizore për izolim virusi, duhet të
realizohet në një laborator dhe kabinet biosigurie tjetër nga ai i përpunimit të
kampioneve.

Këto duhen kryer sepse viruset e gripit evolojnë vazhdimisht dhe shtamet e vjetra janë
antigjenikisht larg nga shtamet qarkulluese aktuale.
Protokolli i përpunimit realizohet për:
•

Tamponet nazale, fyti dhe të kombinuara, dhe

•

Aspirate nazofaringeale dhe shpëlarje fyti dhe nazale.
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5-3. METODA E IDENTIFIKIMIT DIREKTE E SHPEJTË
PËRMES IMUNOFLORESHENCËS
Kjo teknikë ka avantazh, sepse lejon një diagnozë të shpejtë të gripit. Për këtë teknikë
përdoren precipitatet qelizore të kampioneve klinike që u përpunuan më sipër.
Materiali strishohet në lamë, vendoset të reagojë me antirupa monoklonale të virusit
të gripit tip A dhe B. Kjo teknikë është specifike vetëm për tipin A dhe B të gripit, dhe
ky është dhe disavantazhi më i madh i saj.
Për këtë metodë është përdorur kiti komercial i MILLIPORE Light Diagnsotics
Influenza A & B DFA Identification Kit (McQuillin J., et al. 1985).
Qëllimi i përdorimit:
Ky kit shërben për zbulimin dhe identifikimin e gripit tip A dhe B nga kampionet
respiratore si tampone fyti, nazale, nazofaringeale, aspirate nazofaringeale, lavazhe
bronco-alveolare nga pacientë me shenja klinike. Rezultatet duhet të konfirmohen me
metoda të konfirmimit të mëtejshëm dhe rezultatet negative nuk e përjashtojnë
infeksionin gripal dhe nuk duhet të përdoren si bazë e vetme për nisjen e trajtimit.
Ruhet në +4°C.

Figura 5-3.1: Kiti komercial i Light Diagnsotics Influenza A & B DFA

Figura 5-3.2: Paraqitje e rezultatit të metodës së DFA përkatësisht për qelizat e
painfektura, të cilat shërbejnë si kontroll dhe përkrah qelizat e infektuara me virusin
A/H1N1pdm09.
Principi i metodës:
Ky kit përdor teknikën e antitrupave imunofloreshentë direktë për identifikimin e
qelizave të infektuara me virus. Antitrupat janë të markuar me floreshinë (FITC-i), e
cila nga eksitimi me dritën UV, shfaq floreshencë me ngjyrën e mollës jeshile, që
tregon shfaqjen e kompleksit antigjen-antrup nëpërmjet mikroskopisë fluoreshente.
Antitrupa e markuar do të lidhen me antigjenët viralë në qelizat e kampionit ndërkohë
që ato të palidhurat do të largohen mbas shpëlarjes me PBS (phosphate buffered
saline). Pozitive janë ato kampione që shfaqin fluoreshencë qelizore. Qelizat negative
ose të painfektuara ngjyrosen me një ngjyrë të kuqe të zbehtë si pasojë e pranisë së
reagentit Blu Evans (Spada B., et al. 1991).
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5-4. METODA E IDENTIFIKIMIT VIRAL ME ANË TË

IMUNOKROMATOGRAFISË
Principi i metodës:
Me anë të teknikës së membranës imunokromatografike e cila përdor antitrupa
monoklonalë shumë të ndjeshëm, zbulohen nukleoproteinat antigjenike të virusit të
gripit tip A dhe B në kampionet nazofarigeale. Antitrupat e tipit të virusit dhe ato të
kontrollit janë të fiksuar brenda një membrane mbështetëse në formën e tre linjave të
barazlarguara dhe, së bashku me elementë e reagentë të tjerë, përbëjnë stripin e
testimit. Ky strip testimi është i montuar brenda një kartoni në formë libri. Kampionet
klinike kërkojnë një pregatitje paraprake me hollim nga solucioni përkatës, që mund
të jetë edhe solucion fiziologjik ose terren transporti. Shpëlarjet nazale/aspiratet nuk
kërkojnë hollime të mëtejshme (Fader C.R., et al. 2005).

Figura 5-4.1: Kiti komercial i BinaxNOW® Influenza A & B
Përdorimi:
Për këtë metodë është përdorur kiti komercial BinaxNOW® Influenza A & B Test, i
cili identifikon në mënyrë cilësore nukleoproteinat antigjenike vetëm për tipin A ose
B të virusit të gripit. Ka si qëllim ndihmesën në diagnozën e shpejtë dhe të diferencuar
të infeksioneve virale të gripit tip A dhe B. Rezultatet negative duhet patjetër të
konfirmohen me teknika të metëjshme të konfirmimit, si metoda molekulare ose ajo e
izolimit viral në kultura qelizore.
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5-5. METODA MOLEKULARE E IDENTIFIKIMIT VIRAL ME ANË
TË Real-Time RT-PCR
Përdorimi i metodës:
Materiale të konsiderueshme për teknikën molekulare janë, ARN-ja e ekstraktuar nga
të gjitha llojet e kampioneve respiratore dhe izolatet virale. Tamponet duhet të merren
me aplikator me majë sintetike dhe shkop plastik, tranportohen në laborator me
paketimin tresh me një termus të ftohtë me pllaka akulli dhe brenda 72 orëve duhet të
testohen, ose në pamundësi futen në ngrirje të thellë.
Kushtet e testimit duhet të plotësojnë kriteret e nivelit të dytë të biosigurisë së
laboratoreve dhe fazat e proçesit, përpunimit, ekstraktimi të ARN, përgatitjes së
kokteilit me oligonukleotidet dhe analizimi i të dhënave me aparatin e Real-Time
PCR duhet të realizohen në tri dhoma të ndryshme.
Principi i metodës:
Reaksioni i zinxhirit të polimerizuar, ose Polymerase Chain Reaction, është një
teknikë që përdor amplifikimin e rajoneve specifike të ADN-së nga sasi shumë të
vogla të kësaj të fundit. RT-PCR-ja është një zgjatim i kësaj teknike në rastet kur në
vënd të ADN-së si produkt fillestar kemi ARN, e cila duhet paraprakisht të
konvertohet në ADN komplementare ose cADN, që më pas i nënshtrohet
amplifikimeve. Në RT-PCR, normalisht nevojiten një çift ologonukleotidesh (të
njohura si primer), katër deoksiribonukleotide trifostate (dNTPs), ARN-ja kampionit,
transkriptaza e kundërt dhe Taq ADN polimeraza. Pas transkriptimit të kundërt të
ARN-së në cADN, ndodhin amplifikimet e cADN-së në cikluesin termal (thermal
cycling). Në rastin e RT-PCR së zakonshme, ky proçes shkakton edhe denatyrimin e
templetit (në 95°C), anneal të primer-ave (45-60°C) dhe zgjatje të produktit (në
72°C). Për Real-Time RT-PCR proçesi i fundit nuk është i nevojshëm, sepse
rezultatet merren që në fillimin e fazës eksponenciale të amplifikimit, dhe ky është një
nga ndryshimet e mëdha dhe kryesore që e dallon me metodën e PCR-së së
zakonshme.
Për këtë metodë është shumë e rëndësishme cilësia e primer-ave për amplifikimin e
rajoneve target të ADN-së. Primer-at janë të ndërtuar për të zbuluar një tip ose nëntip
të caktuar të virusit të gripit.
Për tipin përdoren primer-a të ndërtuar me oligonukleotide specifike për gjenet që
kodojnë për proteinat kryesore strukturale, sikurse M1 dhe NS1.
Për nëntipin përdoren primerat specifike të ndërtuar për të zbuluar gjenet që kodojnë
për proteinat kryesore të sipërfaqes si HA dhe NA (Bustin SA., et al. 2004).
Protokolli:
Referenca për proçedurën standarte të kësaj metode është marrë nga Qëndra e
Kontrollit të Sëmundjeve (CDC), Atlanta në bashkëpunim me OBSH, ku përfshihen
të gjithë komponentët e analizes “Zbulimi dhe karakterizimi i virusit pandemik
A(H1N1) 2009, me metodën molekulare të Real-Time PCR-së dhe PCR-së së
zakonshme.
(www.who.int/csr/resouces/publications/swineflu/realtimertpcr/en/index.html).
Materialet e nevojshme:
• QIAGEN Viral ARN Mini Kit me 250rxn, Nr. Kat.52904
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•

Biorad iScript One-step RT-PCR Kit for Probes 200x50ul për reaksion
Nr.Kat.170-8895.

•

Materiale sipas procedurës

•

Pjata optike 96 gropëza MicroAmp Fast Optical 96‐ëell reaction plate
(Applied Biosystems, Part No. 4346906) dhe

•

Ngjitës optike për pjatën e Real-Time PCR-së MicroAmp optical adhesive film
(Applied Biosystems, Part No.4311971)

•

Aparatura e Real-Time PCR me kompiuter të lidhur me softëare ABI7500 RealTime PCR SDS v1.4.

•

Kontroll Pozitiv (Swine influenza A virus A/SW/HK/PHK1578/03 ose
A/California/04/2009).

•

Primer dhe sonda: janë përdorur sonda të hidrolizueshm TaqMan®, të cilat janë
të markuara në skajin 5' me molekulën raportuese 6-carboxyfluorescein (FAM)
dhe në skajin 3' me raportuesin 0, Blackhole Quencher 1 (BHQ1) (Biosearch
Technologies, Inc) për të parandaluar zgjatjen e sondës nga Taq polimeraza.

Tabela 5-5.1. Sekuencat e oligonukleotideve Primer/Probe për gripin të mundësuara
nga OBSH.
Tipi/nëntipi

Gjeni

Primer/Probe

Influenza tipi A

Matrix(M)

FLUAM‐1F
FLUAM‐1R
FLUA‐1P

H3N2 Seasonal

HA

H1N1 Seasonal

HA

Pandemic
(H1N1) 2009

HA

swlH1F
swlH1R
swlH1P

Flu B

M

Primer1
Primer2
Probe

RNP

RnaseP F
RnaseP R
RnaseP Probe

Kontrolli i
humane

q.

H3h‐177Fw
H3h‐388Rv
H3h‐306Probe
H1h‐678Fw
H1h‐840Rv
H1h‐715probe
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Sekuenca e oligonukleotideve
AAGACCAATCCTGTCACCTCTGA(10μmol/l)
CAAAGCGTCTACGCTGCAGTCC(10μmol/l)
5'‐(Fam)‐TTTGTGTTCACGCTCACCGT‐(Tamra)‐3'(
5μmol/l )
GAGCTGGTTCAGAGTTCCTC
GTGACCTAAGGGAGGCATAATC
5'‐Fam‐TTTTGTTGAACGCAGCAAAG 3'‐BHQ‐1 2
CACCCCAGAAATAGCCAAAA
TCCTGATCCAAAGCCTCTAC
5'‐Fam‐CAGGAAGGAAGAATCAACTA 3'‐BHQ‐1
GACAAAATAACAAACGAAGCAACTGG
GGGAGGCTGGTGTTTATAGCACC
5'-Fam-GCATTCGCAA"t"GGAAAGAAATGCTGG3'-BHQ‐1
GAGACACAATTGCCTACCTGCTT(10μM)
TTCTTTCCCACCGAACCAAC (40μM)
5'-FamAGAAGATGGAGAAGGCAAAGCAGAACTAGC3'-BHQ‐1 (5μM)
AGA TTT GGA CCT GCG AGC G
GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT
5'-Fam-TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG-3'BHQ‐1

36

Produkti
i PCR-së

211bp

163bp

226bp
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Tabela 5-5.2: Përgatitja e Master mikserit të PCR-së:
Reagentët

Përqëndrim pune

Ujë Nuclease free

Vëllimi/reaksion (µl)
5.5 µl

Forward Primer

40µM

0.5 µl

Reverse Primer

40µM

0.5 µl

Probe

10µM

0.5 µl

iScript Enzime Mix
2X PCR Master Mix

0.5 µl
5X

12.5 µl

Total Vëllim Master Mix

20.0 µl

Templeta ARN-së

5µl

Total vëllim reaksioni

25µl

Tabela 5-5.3: Hapat e proçesit të RT-PCR-së në ABI7500:
Transkriptimi i kundërt

50°C for 30 min

Aktivimi i Taq inhibitorit

95°C for 2 min
95°C for 15 sec

Amplifikimi i PCR-së (45 cycles)

55°C for 32 sec*

*Të dhënat e floreshencës duhet të lexohen në kanalin (FAM), gjatë hapit të inkubimit në
55°C

Figura 5-5.1: Paraqitje e vlerave të kurbës standarteΔRn
të kundrejt numritë t
cikleve, marrë nga software i aparaturës ABI7500, në laboratorin tonë.
Paraqitje e kurbës së amplifikimit të kampioneve.
Ngjyra jeshile tregon praninë e kontrollit të brëndëshëm qelizor, kurse ngjyra vishnje
tregon për praninë e detektorit A/H1pdm09, dhe ngjyra blu praninë e detektorit A/H3.
Një kampion është konsideruar pozitiv për praninë e virusit të gripit nëse ka paraqitur
vlera të CT në intervalin15-37.
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5-6. METODA E IZOLIMIT TË VIRUSIT
Për izolimin e virusit është përdorur metoda e inokulimit të materialeve klinike
kryesisht tampone nazale dhe të kombinuara nazale dhe faringeale në embrionet 1011 ditëshe të vezëve të pulës dhe në linjën qelizore MDCK. Ky material pasi u
përpunua sipas protokollit të mësipërm është futur në ngrirje të thellë, -70°C, ose
është inokuluar direkte në linjën qelizore MDCK ose në embrione 10-11 ditëshe të
vezëve të pulës (Brahimaj B., et al. 2002, Valter A., et al. 1979).
5-6.1. Inokulimi në vezë të embrionuara
Para inokulimit, kampionet nëse janë futur direkt në ngrirje të thellë duhet të shkrihen
dhe centrifugohen për 10 minuta me 1500-3000 rrot/min. Më pas merret supernatanti,
të cilit i shtohen deri në 200 ui/ml penicilinë dhe vendoset në frigorifer +4°C për një
orë, kohë kjo e mjaftueshme për shfaqjen e veprimit të antibiotikut mbi bakteret
eventuale. Një material klinik i përpunuar si më sipër është i gatshëm për t’u përdorur
për inokulimin në vezët e embrionuara ose në MDCK.
Para inokulimit, vezët 10-11 ditëshe kontrollohen me burim ndriçimi në dhomë të
errët. Përdoren për inokulim ato vezë të embrionuara, në të cilat konstatohen
embrione të gjalla dhe me zhvillim normal. Gjatë kontrollit të vezëve të embrionuara
në dhomën e errët përcaktohet dhoma ose kamera e ajrit dhe pozicioni i kokës së
embrionit (Burnet, F. 1940).
Pastaj vazhdohet sipas procedurës së caktuar. Inokulimet në kavitetin allantoik do të
realizohen vetëm për inokulimet “qorre” me qëllim rritjen e titrit te virusit të veçuar.
Embrionet e vezës të inokuluara në këtë mënyrë lyhen me tintur jodi dhe parafinohet
vrima e hapur, pastaj vendosen në termostat 35°C për 48 orë. Të gjithë veprimet
pasuese janë si ato të përshkruar më sipër (Brahimaj B., et al. 2002).
5-6.2 Marrja e likidit nga vezët e inokuluara
Nxirren embrionet nga frigoriferi, vendosen në një stativ në boksin steril të
parapregatitur për gjëndje pune. Me gërshërë sterile pritet lëvozhga e vezës në pjesën
e sipërme të dhomës së ajrit, pastaj me pinca oftalmologjike largohet membrana e
dhomës së ajrit, çahet membrana korioallantoike duke evituar dëmtimin e membranës
amniotike. Me pipetë Pasteur qelqi sterile të shpëlarë paraprakisht me bujon thithet
lëngu allantoik dhe hidhet në tre tuba steril; njëri prej të cilëve me bujon për të
realizuar provën e sterilitetit të likidit ndaj infeksioneve banale, pas inkubimit në
37°C, ndërsa dy tubat e tjerë do të përdoren; njëri për provën e hemaglutinacionit dhe
tjetri për ruajtjen e materialit. Pas këtyre veprimeve, me pipetë Pasteur depërtohet në
membranën amniotike dhe thithet lëngu amniotik duke e ndarë dhe atë në tre tuba
(njëri me bujon për provën e sterilitetit, tjetri për provën e hemaglutinimit dhe i treti
për ruajtje) (Burnet, F. 1941).
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A

B

Figura 5-6.1: A) Kontrolli i vezëve për embrione të gjalla, në dhomën e errët,
B) inokulimi i materialit infektues në vezët me embrion.
Me lëngjet allantoike dhe amniotike të mbledhur si më sipër realizohet reaksioni i
hemaglutinacionit. Për realizimin praktik të reaksionit përgatiten tretësirat e
nevojshme.
Për reaksionin e shfaqjes së Haemoaglutinacionit në një pllakë mikrotitrimi, me 96
gropëza në formë U-je ose V-je në të gjitha gropëzat e saj përveç gropëzave të
kollonës së parë, shpërndahen 0.05 ml tretësirë fiziologjike ose tretësirë PBS. Në
gropëzën e parë të çdo rreshti pasi shënohen sipas kampioneve që do të testohen
shtohet 0.05ml lëng allantoik ose amniotik dhe pasi përzihen me kujdes, kryhet titrimi
sipas tritrave të përcaktuar deri në kolonën e fundit.
Konsiderohet pozitiv vlerësimi me titra nga minimale 1:16 i hemaglutinacionit dhe
negativ ai i vlerësuar me titra “0”.

Figura 5-6.2: A) HAI negativ

B)HAI pozitiv

5-6.3. Inokulimi në kulturat qelizore të MDCK-së.
Kjo metodë është konsideruar me vite si standarti i “artë” për izolimin e shtameve
virale të gripit por edhe të virozave të tjera respiratore. Laboratoret duhet gjithmonë të
kenë gjendje të linjave qelizore të nevojshme për izolimin e viruseve të ndryshme
respiratorë. Kulturat qelizore të veshkës së qenit Madin-Darby janë kulturat më të
preferrueshme dhe të rekomanduara si linja që paraqet me shumë prodhimtari në
izolimin viral. Proçedurat standarte të izolimit kërkojnë 4-5 ditë deri në shfaqjen e
rezultateve paraprake duke e bërë të kufizuar këtë rezultat për klinicistin.
Për realizim zbatohet procedura e caktuar:
•

Merren materialet e nevojshme:

•

Përgatiten terrenet e lëngshme:
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•

Përgatitje e suspensionit qelizor njështresor të MDCK:

Për këtë të fundit puna duhet të kryhet në një kabinet sigurie klasi i II për kulturimin e
linjave qelizore me qëllim parandalimin e kontaminimit qelizor.
Kontrollohet shtresa qelizore e tubave në mikroskop me zmadhim 40X për
njëtrajtshmëri në përhapjen njështresore të qelizave dhe vazhdojmë sipas procedurës.
Protokollit ku jemi referuar është i përshtatshëm për pregatitjen e suspensionit qelizor
nga shishet e qelizave me sipërfaqe 25cm2 me anë të shkolitjes së qelizave me
tripsinizim. Pas shpëlarjes me tripsinë shtohet 1 ml tripsinë për të shkolitur qelizat nga
shtresa, pastaj 1 ml FBS për të inaktivuar tripsinën pas shkolitjes dhe shtojmë 8ml DMEM.
Tërheqim këtë përzierje qelizash dhe terreni dhe e bashkojmë me 90ml terren të
gatshëm për rritje qelizore. Ky suspension qelizor përmban afërsisht 10 fuqi
5qeliza/ml. Shpërndajmë 6ml të këtij suspensioni në shishet e qelizave të përcaktuara
dhe i inkubojmë në 37°C.
Në rastin e inokulimeve këtë suspension qelizor e shpërndajmë në tuba me fund të
sheshtë në sasinë 1.5 ml për tub. Shtojmë tuba në dublikatë për një kampion klinik të
përpunuar si më sipër. Monitorohen përditë edhe për rifreskimin e terrenit me 2%
Serum fetal.
Proçedojmë me RHA, regjistrojmë titrat dhe ruajme izolatin në +4°C. Nëse nuk ka
HA atëherë mund ta pasazhojmë kampionin deri në 2 pasazhe të mëtejshme, përpara
se të raportojmë paaftësi për të izoluar virus nga kampioni.
Izolatet i nënshtrohen karakterizimit antigenik me RHAI dhe duhet të ruhen vetëm në
ngrirje të thellë pas këtij testi brënda 2 ditëve.

Figura 5-6.3.1: Pamje e fotografuar nga mikroskopi e qelizave të terrenit të kulturave
MDCK të ifektuara nga virusi i gripit.
5-6.4 Identifikimi i shtamit viral të veçuar
Për identifikimin e shtameve të izoluara është përdorur metoda e reaksionit të
Hemaglutinacionit të penguar, metoda këto të rekomanduara nga OBSH-ja, dhe
Raporti Teknik i Komitetit të Ekspertëve për Sëmundjet nga Virozat Respiratore në
vitin 1959, të përmirësuara më vonë me manualet e veçanta në 1975, 1982, Manuali i
Koncepteve Bazë të Laboratorit të gripit dhe në 2011 Manuali i diagnozës
laboratorike dhe survejaca virologjike e gripit, botuar nga OBSH-ja në kuadër të
përmirësimit të kapaciteteve diagnostikuese të identifikimit të virusit gripal dhe të
evolucionit të tij(Zambon M.C. et al., 1998).
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5-7. REAKSIONI I PENIGIMIT TË HEMOAGLUTINIMIT
Principi i metodës: Ky test është përshkruar për herë të parë nga Hirst, 1942 dhe më
vonë është modifikuar nga Salk, 1944. Kjo teknikë tradicionale e identifikimit të
shtameve virale përdor si avantazh aftësinë e proteinës HA për t’u lidhur me qelizat e
kuqe të gjakut duke shkaktuar aglutinimin e tyre. Kur antitrupat specifike kundrejt
proteinës HA të virusit lidhen me pozicionet antigjenike të proteinës së HA, atëherë
këto pozicione bllokohen dhe nnë to nuk mund të lidhen dot eritrocitet. Ky pengim i
proçesit të haemoaglutinacionit është edhe baza e testit të RHAI. Ky test përdoret si
për izolatet virale nga kulturat qelizore ashtu edhe nga vezët (Kendal AP., et al 1982).
Materialet e nevojshme: kiti i OBSH me reagentët specifikë të gripit përbërë nga
shtamet standarte virusale të gripit dhe antiserumet përkatëse të referencës A(H3N2),
A(H1N1)sezonal, A(H1N1)pdm dhe B, si edhe antitrupat monoklonale për këto
shtame virale për diagnozën e shpejtë me IFA (www.influenzareagentresource.org).
Titrimi i antigjenëve të kontrollit të referencës dhe izolateve virale. Duhet të kryhet
përpara çdo HAI për të kontrolluar titrin e punës për çdo izolat sipas skemës 3. Një
rezultat pozitiv merret kur është i mundshëm lidhja e virusit me eritrocitet, proçes i
cili shkakton haemoaglutionacion. Titri i virusit është hollimi më i lartë i virusit ku
është shkaktuar haemoaglutinacion i plotë. Për shembull, në rast se kjo ka ndodhur në
gropëzën me hollim 1:128 atëherë dhe titri i haemoaglutinacionit të virusit është 128.

Figura 5-7.1: Paraqitje e pjatës së mikrotitrimit me reaksionin e hemaglutinacionit të
penguar. Janë përshkruar anash dhe titrat e antitrupave korespondues për çdo mostër
pacienti.
Proçedura e identifikimit të shtameve të izoluara me anë të testit të HAI. Do të
shtrohen antigjenët dhe antiserumet korresponduese në pjata mikrotitrimit sipas
skemës së mëposhtëme. Më pas për interpretimin e rezultateve nëse ka ndodhur lidhja
antigjen-antitrup, atëherë hemaglutinimi i eritrociteve do të frenohet, dhe me këtë
nënkuptojmë që kemi virus të pranishëm në materialin e testuar (Cox NJ., et al. 1993).
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Figura 5-7.2: Paraqitje skematike e vendosjes së reangentëve në pjatën e
mikrotitrimit për identifikimin e izolateve.
Më poshtë listojmë disa nga shkaktarët e problemeve gjatë interpretimit të rezultateve
të testimit me RHAI:
•

Prania e inhibitorëve jospecifikë të hemaglutinacionit

•

kontaminimin bakterial

•

leximin jo të rregullt të rezultateve

•

çlirim të virusit nga eritrocitet

•

prezenca e aglutininave jospecifike në reagentët

•

rezultatet fallc pozitive të antitrupave ndaj strehuesit

Në bazë të rezultateve të përftuara karakterizohet edhe izolati virusal:
•

Një izolat që reagon me një antiserum reference me një titër të barabartë me atë që
merret me virusin homolog (një hollim dyfish), konsiderohet i ngjashëm me atë
virus.

•

Një izolat që reagon me një serum reference me një titër 4 herë më pak se sa virusi
homolog, paraprakisht mund të konsiderohet si një virus antigjenikisht i përafërt.

•

Një izolat që nuk vepron me antiserumet e referencës, mund të mos jetë një virus
gripi i ngjashëm me të referencës ose mund të jetë virus gripi që ndryshon shumë
nga shtamet e përfaqësuara nga antiserumet përkatëse.

Në këto raste, janë të domosdoshme testime më të sofistikuara, përfshi edhe
imunodifuzionin e dyfishtë. Një antigjen virusal gripi që të jetë i përshtatshëm për
përdorim, si antigjen reference, duhet të ketë një titër HA ≥1:160, ndërsa antiserum
gripal që të përdoret si antiserum reference duhet të ketë një titër HAI ≥1:160 me
antigjenin përkatës dhe ≤1:120 me një antigjen heterolog .
Duke zbatuar të gjitha këto proçedura pune, kemi realizuar izolimin e viruseve të
gripit nga mostrat klinike dhe identifikimin e tyre krahasuar me shtamet e referencës.
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5-8. DIAGNOZA SEROLOGJIKE
Për realizimin e saj u grumbulluan gjithësej 814 serume nga grupmosha e përcaktuar
<12mj, 1-4vj, 5-14vj, 15-24vj, 25-44vj, 45-59vj, 60+vj nga disa qytete kryesore të
vëndit si Tiranë, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Lushnjë, Fier, Lezhë, Burrel, Peshkopi,
Kukës, Korçë, Berat, Gjirokastër përgjatë periudhës Qershor 2010 deri Tetor 2011,
mbas valës së dytë (Mars 2010) të pandemisë 2009.
Serumet u mblodhën pothuajse nga të gjitha grupmoshat dhe në 12 qarqet e vendit
duke siguruar një kampion përfaqësues edhe nga ana demografike dhe gjeografike.
Gjaku është grumbulluar në kushte sterile, me vakutener të thatë dhe pas
manipulimeve paraprake me për nxjerrjen e serumit, u realizua reaksioni i HAI sipas
protokollit të përshkruar më sipër.duke përdorur për këtë qëllim shtamet virale të
gripit të referencës të dërguara nga OBSH-ja.
Kampionet e gjakut/serumeve janë grumbulluar kryesisht ne laboratorët
klinik/biokimik, mikrobiologjike dhe banka e gjakut në Korçë. U përcaktua
paraprakisht grumbullimi i 25 serumeve për çdo grupmoshë për secilin rreth,
megjithatë nuk është arritur të grumbullohen numri përcaktuar për grupmoshat
pediatrike.
Të dhënat e personave janë marrë vetëm përsa i përket moshës dhe data e marrjes së
kampionit.
Nëpëmjet Reaksionit të inhibimit të hemoaglutinacionit (RHAI) me serumet e
grumbulluara, përcaktuam gjendjen imunitare të popullatës, peshën ose përqindjen që
zënë titrat e ulët e të mesëm si dhe llojin e antitrupave që pengojnë aglutinimin e
shtameve virusale gripale të referencës, duke përcaktuar kështu, në mënyrë indirekte
tipin ose nëntipin qarkullues (Cox NJ., et al. 1994).
Ky përcaktim jo vetëm i gjëndjes imunitare të grup moshave, por edhe i tipit apo
nëntipit të shtamit virusal të gripit qarkullues, u realizua në bazë të përllogaritjeve
përkatëse të titrit të hemaglutinacionit të penguar. Këto përllogaritje u bënë mbi bazën
e rezultateve të përftuara në RHAI të serumeve të marra.
RHAI ka gjetur përdorim të gjerë prej kohësh për zbulimin e përgjigjes serologjike
ndaj infeksionit me virusi e gripit ose përgjigjes imunitare pas aplikimit të vaksinës.
Si bazë e nivelit minimal mbrojtës do të konsiderohet titri i antitrupave <1:40, çfarë
tregon mungesë të qarkullimit të infeksionit gripal në kampionet e analizuara.
Kur titri i RHAI për serumet në analizim është ≥1:40 tregon që, në popullatë ka
qarkulluar infeksioni duke shoqëruar kështu reduktim të ndjeshmërisë ndaj infeksionit
gripal, sepse kuptohet që janë krijuar tashmë antitrupat mbrojtëse kundër variantit të
virusit të gripit të analizuar(si psh. AH1N1pdm09, AH3N2, etj) (de Jong JC., et al.
2003).
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5-9. METODOLOGJIA E ANALIZËS STATISTIKORE
Të dhënat janë analizuar me programin statistikor MedCalc 12.
Janë përdorur seritë kohore për vlerësimin e trendit të infeksioneve respiratore sipas
triadës: person, vend, kohë. është përdorur “moving epidemic method” për
përcaktimin e pragut epidemik të infeksioneve respiratore.
Kemi përdorur raporti i gjasave Odds ratio (OR) për vlerësimin e pozitivitetit të
rasteve SRRA sipas sezoneve. Të dhënat pikësore janë shoqëruar me intevalin
95%CI.
Madhësia e kampionit për serumet e analizës serologjike u llogarit me anë të
formulave statistikore:
•

Presupozim që, 21% e popullatës ka rënë në kontakt me virusin AH1N1.
Intervali i konfidencës 99% (që të sigurohet besueshmëri e lartë).

Formula e prevalencës
𝑝𝑞
𝑑2
No - është numri i personave që nevojitet në studim;
𝑁 = 𝑧2

z - është deviacioni normal (2.1 për alfa 0,01); (2.1 për alfa 0.01)
p - është prevalenca e pritshme; (21%)
q= (1-p); 79%
d - është saktësia e (gabimi i pranueshem) vlerësimit; 3%

Ёshtë përdorur testi χ2 për vlerësimin e trendit linear të pozitivitetit të rasteve SRRA
sipas sezoneve dhe titri HAI anti A/H1N1/2009/pdm sipas grupmoshës.
Krahasimi i performancës së metodave të ndryshme në diagnozën e Gripit është kryer
me anë të “Diagnostic test” që përcakton sensitivitetin, specificitetin, vlerën
parashikuese positive (VPP) dhe vlerën parashikuese negative (VPN) të secilës
metodë.
Sinjifikanca statistikore është përcaktuar nga mos mbivendosja e intervaleve të
konfidencës (besimit).
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KREU 6. REZULTATE DHE DISKUTIME
6-1. Të dhënat virologjike dhe epidemiologjike
Në vendin tonë informacioni në lidhje me gripin grumbullohet nëpërmjet 4 sistemeve
madhore të raportimit të cilët funksionojnë si survejanca passive (Shiko Kreu.5):


Sistemi madhor i survejancës i bazuar në sëmundje,



Sistemi madhor Alert i raportimit,



Survejanca Sentinel,


Survejanca SRRA, sistem grumbullimi i kampioneve nga rastet me diagnozë
klinike infeksion respirator akut i ashpër.

6-2. Mbledhja e kampioneve:
Në këtë studim janë përdorur rezultatet e përfituara nga grumbullimi dhe testimi i
kampioneve për periudhën: 2009-2013(Shiko Kreu.5)
Për periudhën e marrë në studim në total janë grumbulluar 4,687 kampione klinike
sipas përkufizimit të rastit në bazë të rekomandimeve të OBSH.
Serumet janë grumbulluar në grupmosha të ndryshme, nga disa qytete kryesore të
vëndit si Tiranë, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Lushnjë, Fier, Lezhë, Burrel, Peshkopi,
Kukës, Korçë, Berat, Gjirokastër përgjatë viteve 2010 dhe 2011.
Më poshtë po paraqiten rezultatet e përfituara nga analizimi gjithësej katër sezonet e
studimit:
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 dhe 2012-2013.
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6-3. Përshkrim i shkurtër i shfaqjes së virusit A/H1N1pdm09 në botë
Ky është edhe sezoni më i rëndësishëm për studimin tonë, sepse u shfaq për herë të
parë, në vendin tonë virusi i ri pandemik A(H1N1)pdm09. E gjithë bota u dominua
nga përhapja e pandemisë së parë të shekullit 21, e cila zgjati 14 muaj nga Qershori
2009 deri në Gusht 2010. Prurja e rasteve të importuara (udhëtarëve) u bë shkak i
shfaqjes së infeksionit në shumë shtete (Martirosyan L., et al. 2012). Aktiviteti i gripit
sezonal i shoqëruar nga tre viruset A/H1N1, AH3N2 dhe B ka qarkulluar në nivele të
ulëta. Përsa i përket virusit A/H5N1 nga fillimi i Shkurtit janë raportuar 36 raste të
infektuara me duke përfshirë 4 rastet fatale në Vietnam të shfaqura gjatë Shkurtit dhe
Prillit si edhe 32 raste në Egypt 4 prej të cilave fatale (Interim Raport Shtator 2009Qëndra e Referencës QR-OBSH).
Gjatë Shkurtit dhe Marsit në hemisferin verior gripi ka qarkulluar me intensitet
mesatar. Ka dominuar qarkullimi i virusit A/H3N2 përgjatë sezonit 2008-2009, i cili
përfundoi nga mesi i Prillit (java 16), ndërkohë që virusi B i gripit ka qarkulluar vonë
në sezon me shifra 16% të totalit të izoluar ku 97% e tyre ishin të linjës
B/Viktoria/2/87(Figura 6-3.1).
Ndërkohë në Amerikën e Veriut ka predominuar virusi sezonal A/H1N1 dhe B,
sikurse ka ndodhur në Kanada dhe Japoni. Viruset H1N1, H3N2 dhe B kanë
qarkulluar së bashku në hemisferin verior dhe shumicën e shteteve tropikale në Afrikë
dhe Azi
Virusi pandemik A/H1N1 u zbulua në Prill 2009, sepse po bëhej gradualisht shkak i
shpërthimeve jo sezonale të gripit në Meksikë gjatë Shkurtit dhe Marsit dhe në fundin
e Prillit u rrit prevalenca në SHBA duke arritur pikun në Qershor nga ku dhe u
shpërnda në të gjitha pjesët e tjera të botës (Interim Raport Shtator 2009- QR-OBSH,
Londër, MB).
Në Europë aktiviteti i gripit arriti pikun e pandemisë, mesatarisht gjatë javës 10.5
(95%CI 6.4-14.2) më herët se 6 sezonet e mëparshme të rajonit Europian dhe pati një
shpërndarje nga perëndimi në lindje të virusit A/H1N1pdm09 (Figura 6-3.1). Kjo
shpjegohet nga fluksi më i lartë i udhëtimeve ajrore në këtë pjesë si edhe lidhjet me
SHBA dhe Meksikën, ku u shfaq për herë të parë ky virus nga ku u pa shfaqja për
herë të parë në Spanjë dhe Angli. Ndërkohë shpërndarja në rajonin qëndror dhe lindor
mund të të jetë ndikuar nga vëndet fqinje si Lindja e Mesme dhe Azia Qëndrore.
Analizat me regression treguan se, në total rastet ILI dhe ARI nuk ishin më të larta se
ato historiket në 19 nga 28 shtetet në total që kanë raportuar (Martirosyan L., et al.
2012).
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Figura 6-3.1: Gripi dhe virozat respiratore për sezonin 2008-2009 në Europë. Të
dhëna të marra nga platforma Euroflu.org. për monitorimet deri në javën e 36/2009.
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Testimet për virusin A(H1N1)pdm09 filluan në CDC, SHBA në 15 Prill 2009 dhe në
26 Prill SHBA deklaron gjëndjen e Emergjencës Publike Kombëtare. Ndërkohë në 11
Qershor të vitit 2009, OBSH deklaron zyrtarisht Pandeminë të shkaktuar nga virusi i
ri i gripit A(H1N1)pdm09, i cili më vonë u njoh me termin A(H1N1)pdm09 (Figura
6-3.2) (OBSH, 2011).
FAZAT E PANDEMISE SE GRIPIT 2009-OBSH
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Figura 6-3.2: Shpërndarje e fazave të pandemisë së gripit sipas OBSH.
Gjatë fazës 5-6 të Pandemisë situata është e tillë që i njëjti shtam gripi i identifikuar
ka shkaktuar shpërthime në nivel komunitar në dy shtete të të njëjtit rajon të
përcaktuar nga OBSH dhe gjatë fazës 6 në vijimsi me fazën 5 kanë ndodhur
shpërthime në të paktën një shtet të një rajoni tjetër të përcaktuar nga OBSH
(http://www.who.int/csr/disease/swineflu/phase/en/).

Figura 6-3.3: Pamje globale e shteteve dhe rajoneve me raste të konfirmuara
laboratorikisht dhe numri i vdekjeve të raportuara në OBSH 19 Gusht 2010 (OBSH,
2010).
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6-4. Rezultatet virologjike për virusin A/H1N1pdm09 për vitin 2009
Virusi A/H1N1pdm09 u identifikua për herë të parë në Qershor të vitit 2009 (java
23/2009), nga disa marinarë të shtruar në Shërbimin Infektiv, pranë Spitalit të
Durrësit. Ndërkohë sezoni i gripit 2008-2009 ishte mbyllur dhe kryhej monitorimi
jashtë sezonal (Grafik 6-4.1).
Gjatë muajit të parë të konfirmimit të virusit pandemik A(H1N1)pdm09 në vendin
tonë, shumica e rasteve kanë qenë të lidhura me udhëtime jashtë vendit dhe më pas
janë shfaqur raste sporadike apo grumbullime të vogla brenda familjes.
Sikurse dallohet nga grafiku sezonet deri në javët 42-43 kanë shfaqur një trend normal
të hasjes së infeksioneve ILI/ARI. Duke filluar nga fundi i Tetorit dhe fillimi i
Nëntorit (Java 44-45) në sezonin 2009-2010 kemi një shfaqje jo normale me një rritje
graduale në javët vijuese, në krahasim me dy sezonet e tjera. Kemi grumbullime
rastesh në shkolla, kopshte apo në familje.
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Grafik 6-4.1: Paraqitja e raportimeve ILI/ARI për disa sezone të ndryshme të gripit.
Gjatë muajit Nëntor vihet re qarkullim intensiv i virusit pandemik në vendin tonë që
duket qarte edhe nga kurba në Grafikun 6-4.1 dhe Grafik 6-4.2.
Dallohet qartë se kjo rritje ka arritur nivelin e qasjes për një epidemi të mundshme, e
cila nuk është hasur në dy sezonet krahasuese për të njëjtën kohë.

Grafik 6-4.2: Fillimi i shfaqjes së virusit pandemik A/H1N1 2009 në javën 29 sipas
raportimeve sentinel dhe jo sentinel të regjistruara në Euroflu.org për vendin tonë.
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Grafik 6-4.3: Numri i kampioneve të mbledhura deri më datë 24 Mars 2010, sipas
rretheve.
(n= 3122).
Sipas të dhënave u analizuan gjithësej 3122 (Grafiku 6-4.2) kampione klinike nga
Qershori i vitit 2009 deri në fund të Marsit të vitit 2010 nga i gjithë sistemi i
përcaktuar në survejancë.
Sikurse shihet nga grafiku kampionet janë grumbulluar nga 24 rrethe kundrejt totalit
30 të përcaktuar gjithësej përfshirë edhe Tiranën. Dallon qartë kryeqyteti me numrin
më të madh të kampioneve të grumbulluara dhe të analizuara, më pas Durrësi e kështu
me rradhë sipas Grafikut 6-4.2. Kjo për faktin se lëvizjet më të mëdha të njerëzve janë
të përqëndruara këtu, dhe sepse dihet se virusi i gripit transmetohet nga personat e
infektuar nëpërmjet spërklave dhe grimcave të tjera të cilat shkaktohen nga kollitjet,
tështimat ose të folurit.
Strukturat e sistemit arsimor (çerdhe, kopësht, shkolla), aktivitetet argëtuese si
kinema, teatër, ekspozita etj janë funksionale dhe më të organizuara dhe frekuentimi
është më i lartë, sepse njihet se fëmijët janë një faktor kryesor në shpërndarjen e gripit
brënda një komuniteti sikurse edhe në familje (Arden B., et al. 1995). Ato mbajnë
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peshën e shpërthimit të gripit dhe fillimit të aktivitetit sezonal ose jo të gripit por më e
rëndësishmja është se monitorimi i aktivitetit të gripit kryhet nga disa struktura të
sistemit shëndetësor siç janë poliklinikat e lagjeve, urgjencat e spitale të ndryshme
dhe jo vetëm nga spitalet sikurse ndodh në rrethe (Lyytikainen et al. 1998).
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Figura 6-4.1: Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore (të Sipërme dhe të
Poshtëme) dhe shpërndarja e rasteve të konfirmuara sipas rretheve në javën e 10-të të
vitit 2010(datë 14 Mars 2010). Incidenca (raste/10.000).
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Grafik 6-4.4: Numri i kampioneve të mbledhura dhe shpërndarja e rasteve të
konfirmuara me Gripin A(H1N1)pdm09 të shtrira sipas muajve, ndaj totalit sipas
datës së raportimit.
Rastet e konfirmuara janë të shpërndara pothuajse në të gjitha gjitha zonat gjeografike
të vendit fakt që flet për një qarkullim të virusit thuajse në të gjithë vendin (Figura 64.1).
Çfarë është e rëndësishme të theksohet është se numri më i madh i rasteve vërehet në
zonat kryesore urbane apo në ato rrethe ku ka patur grumbullime më të mëdha dhe
pikërisht në Tiranë dhe Durrës ku është marrë dhe numri më i madh i kampioneve
(Grafik 6-4.3) apo Mat ku është evidentuar grumbullimi i parë në shkolla si edhe në
rrethet e tjera të cilat paraqesin edhe incidencën më të lartë të infeksioneve repiratore.
Sikurse u përmënd edhe më sipër shfaqja e virusit për herë të parë ndodhi nga disa
rsate të importuara në qytetin e Durrësit dhe më pas në Tiranë. Dallohet nga Grafik 64.4 se numri më i madh i rasteve është prezantuar në muajin Nëntor e pastaj ka filluar
të bjeri deri në dalje të sezonit.
Në vendet fqinje situata paraqitet afërsisht e njëjtë me lëvizje në numrin e rasteve, por
jo në tipologjinë e sëmundjes dhe ashpërsinë e saj.
6000
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Raste
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<12m
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15-44vj
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Grafik 6-4.5: Shpërndarja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme”
sipas grup-moshave deri në datën 23 Mars 2010. Incidenca: raste/10.000.
Në këtë grafik nga rastet e raportuara IRS dhe IRP duket qartë se kemi një numër më
të madh rastesh në moshat feminore deri në 14 vjeç dhe numër i ulët në grupmoshën e
riskut 60+ vjeç. Të njëjtat rezultate mbi numrin e vizitave janë marrë edhe nga
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raportimet për studimin e OBSH për grupmoshën 0-4vjeç (10 shtete) dhe për
grupmoshën 5-14 vjeç (11 shtete) të rajonit Europian (Martirosyan L., et al. 2012).
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Grafik 6-4.6: Shpërndarja e rasteve sipas grupmoshës me rezultatet përkatëse ndaj
totalit, për periudhën 2009-2010.
Nga rastet e analizuara për virusin pandemik grumpmosha më e prekur në vendin tonë
rezulton të jetë grupmosha aktive 15-24vjeç dhe 25-44vjeç, por këtu mbetet për t’u
diskutuar niveli i ulët i rasteve të konfirmuara me virusin pandemik në grupmoshat
pediatrike, sepse kjo mund të varet nga niveli i ekspozimit të femijëve, nga
pamundësia për të marrë kampionet në kohën e duhur, nga vështirsia e marrjes së
kampioneve etj. Megjithatë kjo nuk na pengon të theksojmë se popullata pediatrike
me siguri që ka patur imunitet të ulët kundrejt këtij virusi të ri, pavarësisht se rastet e
konfirmuara janë të ulëta.
Ajo cfarë dallon është niveli i ulët i vizitave i njëjtë me numrin e rasteve të
konfirmuara për virusin pandemik i grupmoshës 60+vjeç. Në krahasim me
grupmoshën pediatrike kjo grupmoshë ka paraqitur nivele më të ulta të numrit të
vizitave krahasuar edhe me sezonet e mëparshme (Martirosyan L., et al. 2012).
Mosha e tretë sipas studimeve rezulton më e mbrojtur në krahasim me fëmijët gjatë
tre pandemive të shekullit të 20, me siguri si pasojë e një mekanizmi të njëjtë të
pranisë së antitrupave pre-pandemike (Miller MA., et al. 2009).
Kjo mund të shpjegohet me ekspozimin e mëparshëm të moshës së tretë kundrejt
virusit të ngjashëm A/H1N1 sezonal mbas pandemisë së 1918(Miller E., et al. 2010,
Tang JW., et al. 2010).
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Grafik 6-4.7: Pesha specifike e SRRA ndaj totalit të rasteve në periudhën 2009-2010.
Matja e peshës specifike të rasteve me sëmundje të rëndë respiratore është dhe një
tregues i rëndësishëm i impaktit të një virusi gripi në popullatë. Gjatë pandemisë në
vendin tonë pesha specifike e rasteve të tilla ka rezultuar me numër 99 (3.1%) ndaj
totalit të raportuar dhe grumbulluar 3122 (96.9%).
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Grafik 6-4.8: Shpërndarja e rasteve pozitive (ku përfshihen dhe vdekjet) dhe negative
të konfirmuara të SRRA, sipas javës së raportimit gjatë periudhës 2009-2010.
Janë konfirmuar pozitive për praninë e virusit pandemik 61 raste SRRA nga qershori
2009 nga të cilat 34 raste (55.73%) janë raportuar gjatë muajit Dhjetor 2009 dhe
vetëm 4 raste (6.55%) gjatë muajit Janar 2010.
Vihet re se gjatë valës së parë të pandemisë nuk ka patur raportim dhe konfirmim
rastesh SRRA, por vetëm gjatë vales së dytë, përveç 3 rasteve të para të importuara
nga jashtë.
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Grafik 6-4.9: Shpërndarja e rasteve të konfirmuara të SRRA dhe vdekjeve ndaj totalit
të raportuar, sipas grupmoshës.
Kundrejt totalit 19.67% e këtyre rasteve i përket grupmoshës 0 – 14 vjeç. Dy raste të
moshës nën 12 muaj. Rastet nga grupmoshat adulte janë paraqitur me sëmundje
shoqëruese si diabet, sëmundje kardiovaskulare etj.
Janë raportuar 12 vdekje të konfirmuara nga virusi pandemik A/H1N1pdm09, të
grupmoshave: 15-24vj, 25-44vj, 45-59vj dhe 60+ vj, nga të cilat 2 raste ishin gra
shtatëzana dhe rastet e tjera paraqesin sëmundje bashkëshoqeruese.
Periudha midis fundvitit 2009 dhe fillimit të 2010, ka shënuar për herë të parë
identifikimin me metodën molekulare të virusit të gripit A(H1N1)pdm09. Shpesh
rezultatet negative kishin disa shkaqe, të cilat po i përmendim më poshtë:
•
•
•
•
•

Mungesë ose material qelizor njerëzor jo i mjaftueshëm në kampionin e marrë, që
tregon për një jokorrektësi të marrjes së tij;
Marrja e materialit qelizor pas më shumë se 7 ditë pas fillimit të shenjave;
Transporti jo i rregullt;
Ektraktim i materialit gjenetik (ARN), i kryer jo në mënyrë të rregullt, e cila çon
në humbje të sasisë së duhur të ARN për të bërë të mundur identifikimin e
materialit viral,
Mosfunksionim i aparaturës.

Nga të gjitha kampionet e grumbulluara u krye vlerësimi i cilësisë së kampioneve,
sepse ndihmon shumë për shmangien e prodhimit të rezultateve falls negative,
sidomos për metodën e Real-Time RT-PCR (Derveaux S., et al. 2010).
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Janë vlerësuar gjithësej 3214 kampione klinike ku sikurse dallohet nga Grafiku 64.10, ku 700(22%) prej tyre kanë rezultuar pa material qelizor pas përfundimit të
proçedurave të përpunimit fillestar të kampionit. Kjo ka rezultuar në marrjen e
rezultateve negative me metodën e Real-Time PCR (Derveaux S., et al. 2010).
Ndërkohë 9 (0.28%) e totalit kanë rezultuar acide, gjëndje kjo e cila ka të bejë me
ndryshimin e pH të brendëshëm të terrenit të transportit viral, rezultat ky që vjen si
pasojë e keqinterpretimit dhe mos respektimit të rregulloreve standarte të marrjes,
ruajtjes dhe transportit të kampioneve klinike nga ana e personelit përgjegjës për këtë
procedurë. Ky problem identifikohet shumë shpejt me anë të vrojtimit të ndryshimit të
ngjyrës së terrenit (nga rozë e thellë në të verdhë). Nga totali 5 kampione (0.16%)
kanë ardhur të dëmtuara, ku bëjnë pjesë të thyerat dhe të derdhurat.
Ndryshim pH Te demtuara
0%
0%

Pa qeliza
22%

Te rregullta
78%

Grafik 6-4.10: Paraqitje grafike e cilësisë së kampioneve klinike të grumbulluara në
ISHP për periudhën 2009-2010.
Meqënëse vlerat e kampioneve me ndryshim pH dhe ato të dëmtuarat kanë rezultuar
në nivele të ulta, konkludojmë se nuk mund të konsiderohen si rezultate sinjifikante.
Kampione jokorrekte

(B)

(A)

(C)

Figura 6-4.2: Foto marrë nga kampionet e grumbulluara në Laboratorin e Virologjisë,
ISHP:
(A) Tampone të futura në paketimin e tyre pas marrjes së kampionit, të shoqëruara
me skedë;
(B) Tamponi i futur në tub pasi është derdhur terreni dhe skedat e paplotësuara;
(C) Tampone të futur në paketimin e tyre pasi janë marrë dhe jo në terrenin e
transportit.
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6-4.1. Diagnoza virologjike
Analizimi i kampioneve u krye në laboratorin e Virologjisë në ISHP, me anë të
metodave bazë të diagnostikës, sikurse zbulimi i drejtpërdrejtë me anë të kërkimit të
nukleoproteinave antigjenike, të Tipit A dhe B për gripin me anë të testit të shpejtë të
Imunokromatografisë dhe Imunofloreshencës, si edhe paralelisht izolimi në linjë
qelizore.
Kampionet e konsideruara pozitive për tipin A me metodën e IFD u dërguan në
Institutin Cantacuzino, Bukuresht, Rumani. Atje u testuan me metodën e Real-Time
PCR dhe u konfirmua prania e virusit pandemik A(H1N1) në to. Ky rezultat
konfirmoi faktin se, edhe në vendin tonë, po qarkullonte një virus, i cili nuk kishte
qarkulluar më parë.
Vlen të theksojmë se izolimi në linjë qelizore u arrit pas më shumë se 2 pasazhe për
rritje titri, por ishte shumë e vështirë të realizohej RHAI, sepse virusi paraqiste titra
shumë të ulët HA(1:4-1:8). Megjithatë njihet se qelizat e MDCK janë interferon
kompetente dhe përgjigja e tipit I IFN mendohet shpesh se përbën një faktor pengues
të replikimit viral (Claudius S., et al. 2010).
Izolatet positive të cilët paraqitën titra HA >1:64 u analizuan me anë të RHAI dhe nuk
rezultuan të vepronin me ndonjë nga shtamet e referencës së kitit të RHAI të sezonit
2008-2009. Disa nga këto izolate konkretisht 15, u dërguan në (QR-OBSH), për
intratipizime të mëtejshme (Tabela 6-4.1.1).
Sikurse shihet nga tabela të gjitha izolatet kanë reaguar kënaqshëm (me titra 1:2560
dhe 1:1280) me panelin e serumeve të referenës anti-A/H1N1pdm09 të izoluar në disa
shtete kryesore ku ka qarkulluar ky virus. Vetëm 2 prej tyre konkretisht
A/Albania/2193/2009 dhe A/Albania/2385/2009 shfaqin rënie 4 fish (titra 1:640),
kundrejt shtamit vaksinal A/California/7/2009.
Ndërkohë izolati A/Albania/2385/2009 reagon gjithashtu me titra katërfish më të ulët
ndaj shtamit A/Eng/195/09.
Përsa i përket shtamit të referencës A/Bayern/69/09 janë gjashtë izolate të cilët kanë
reaguar me titra katërfish më të ulët konkretisht A/Alb/1868/09, A/Alb/2193/09,
A/Alb/2338/09, A/Alb/2376/09, A/Alb/2385/09 dhe A/Alb/2422/09
Megjithatë kjo gradë rënie nuk konsiderohet sinjifikante duke krahasuar reaktivitetin e
lartë të izolateve tona kundrejt shtameve të tjera referente të panelit përsa i përket
virusit A/H1N1pdm09 si edhe duke iu referuar rekomandimeve të OBSH për të
mbajtur si shtam reference të shkaktarit të pandemisë shtamin A/Cal/07/2009.
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Tabela 6-4.1.1: Rezultatet e analizave antigjenike të virusit të gripit pandemik A(H1N1)pdm09, QR-OBSH, Londër, MB.
Serumet e referencës pas infektimit të qelbësit
Data e
mbledhjes

Nr. Viruset

Historia e
A/Cal7/
pasazhimeve A/Cal4/09 09C4/31
C4/F14/09
/09

VIRUSET E REFERENCES
1

A/California/4/2009

C1,E2

2

A/California/7/2009

3
4
5
6

A/England/195/2009
A/Auckland/3/2009
A/Bayern/69/2009
A/Lviv/N6/2009
VIRUSET E TESTUARA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A/Albania/1000/2009
A/Albania/1805/2009
A/Albania/1746/2009
A/Albania/1748/2009
A/Albania/1828/2009
A/Albania/1868/2009
A/Albania/2050/2009
A/Albania/2052/2009
A/Albania/2054/2009
A/Albania/2193/2009
A/Albania/2338/2009
A/Albania/2376/2009
A/Albania/2489/2009
A/Albania/2385/2009
A/Albania/2422/2009

11-09-09
25-11-09
24-11-09
24-11-09
25-11-09
26-11-09
12-05-09
12-05-09
12-05-09
12-10-09
16-12-09
18-12-09
22-12-09
18-12-09
18-12-09

2560

A/Eng195/ A/Auck A/Bayern A/LvivN6/
09NIBSC 3/09C4/ 69/09C4/ 2009C4/3
F18/09
17/09
33/09
4/09

Titri I pengimit të hemaglutinimit1
2560
2560
2560
1280

E6

2560

2560

2560

2560

MDCK5
Ex+3
MDCK4/SIAT1
MDCK4/SIAT1

2560
5120
160
640

1280
2560
2560
1280
2560
2560
5120
2560
320
160
160
640
1280
320
320
2560
Titri I pengimit të hemaglutinimit1
2560
1280
2560
1280
2560
2560
2560
1280
1280
1280
2560
1280
1280
1280
2560
1280
2560
2560
2560
2560
1280
1280
2560
640
1280
1280
2560
1280
2560
2560
5120
1280
2560
2560
5120
1280
640
1280
2560
640
2180
1280
2560
640
1280
1280
2560
640
2560
2560
5120
2560
640
640
1280
640
1280
1280
2560
640

1280
2560
640
1280

P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /
P1 /

SIAT1
SIAT2
SIAT1
SIAT1
SIAT2
SIAT2
SIAT1
SIAT1
SIAT1
SIAT1
SIAT1
SIAT1
SIAT1
SIAT1
SIAT1

2560
2560
2560
2560
2560
2560
1280
2560
2560
1280
1280
1280
2560
1280
1280

1. ≤ 40

45

1280

2560

2560

2560
2560
1280
2560
2560
1280
2560
2560
2560
1280
1280
1280
2560
1280
1280
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Për të plotësuar kuadrin e intratipizimeve nga QR-OBSH, me qëllim përzgjedhjen e
shtameve pjesë përbërëse të vaksinës së ardhshme sezonale, u krye gjithashtu edhe
sekuencimi i gjenit që kodon për proteinën e HA, nga këto dy isolatet tona dhe i gjenit
që kodon për proteinën e NA nga njëri izolat (A/Albania/2193/2009). Pemët
filogjenetike konkretisht për gjenin e HA dhe NA, janë paraqitur në Figura 6-4.1.1
dhe Figura 6-4.1.2.
Dallohet se të dy viruset mbartin shumë të diskutuarin mutacion të ndodhur si pasojë e
zëvëndësimit të aminoacideve në pozicionin S203T. Ky mutacion është parë në
pothuajse të gjitha izolatet H1N1pdm2009 dhe nuk ka shumë efekt në
antigjenicitetin.Vërehet se këto dy viruse janë të ndara deri diku në pemën e HA,
sepse shtami A/Albania/2385/2009 është i orientuar në grupin Finland-Bjellorusi ku
ka ndodhur zëvëndësimi i aminoacideve në pozicionin V321I.
Përsa i përket NA shihen tre ndryshime, asnjëra prej të cilave të ndikojë në
ndjeshmërinë ndaj antivirale. Konkretisht mutacionet kanë ndodhur në grupin me 18
ndryshime aminoacidesh, ku përfshihen mutacionet e ndodhura në pozicionin G288S,
N248Ddhe V106I.
Aktualisht shtami A/Alb/2193/09 përfshihet në grupin ku ka ndodhur mutacioni
V106I i njëjti grup ku ka ndodhur edhe mutacionin në pozicionin H275Y, shkak për
shfaqjen e shtameve me rezistencë ndaj antiviralëve sikurse përmënden shtamet e
gjetura nga Belgjika, Danimarka, Izraeli, Singapori, Vietnami, Rusia etj. Por shtami
jonë ka devijuar në një nëngrup tjetër së bashku me shtamin nga Afganistani.
Përfundimisht, sikurse theksohet edhe në raportin vjetor të QR-OBSH, këto
karateristika të pemëve të HA dhe NA reflektojnë ngjashmërinë gjenetike të shtameve
të virusit pandemik A/H1N1/2009 që vazhdon të izolohet (Interim Report Mars 2010QR-OBSH).
Ndërkohë, laboratori i Virologjisë pasi u pajis me aparaturën e Real-Time PCR, falë
projektit me Bankën Botërore për Kontrollin dhe Parandalimin e Gripit të Shpendëve
A(H5N1) ka filluar në Tetor të vitit 2009 kryerjen për herë të parë të diagnozës
molekulare të gripit. Protokolli i punës me metodikën e Real-Time RT-PCR së bashku
me kitin primer/probe janë dërguar si dhuratë humanitare nga QR-OBSH në CDC si
pasojë e bashkëpunimit në rrjetin global të survejancës së gripit.
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Figura 6-4.1.1: Krahasimi
filogjentik i gjenit të
HA
së shtamit pandemik
për
izolatet
A/Alb/2385/09
dhe
A/Alb/2193/09,
analizimi nga QROBSH.
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Figura 6-4.1.2: Krahasimi filogjentik i gjenit të NA së shtamit pandemik për izolatet
A/Alb/2385/09 dhe A/Alb/2193/09, analizimi nga QR-OBSH.
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Si pasojë e fluksit të madh të kampioneve të ardhura dhe ndryshimit të shpeshtë të
algortimit të testimit gjatë kësaj periudhe, jo të gjitha kampionet e grumbulluara u
testuan me të gjitha metodat.
Në tabelën e mëposhtëme janë paraqitur rezultatet e marra pas analizimit të
sensitivitetit, specificitetit, VPP dhe VNP për 654 kampioneve në total, të cilët u
analizuan me 4 metoda të ndryshme në laboratorin tone: Binax NOW A+B
imunokromatografia, IFD, izolimi viral dhe me metodën e Real-time RT-PCR, përsa i
përket virusit A të gripit. Këto komponentë u llogaritën në bazë të formulave standarte
të testeve diagnostike dhe u përcaktua vlera e “p” statistikisht e rëndësishme p≤0.05.
Vlera e pozitivitetit në këto analizime shpreh praninë e virusit pandemik në sezonin e
pandemisë, pasi u konfirmua nga analizimet në Cantacuzino, se në këtë periudhë
qarkulloi vetëm ky shtam viral.
Tabela 6-4.1.2: Përcaktimi sipas rezultateve tona i specificitetit dhe sensitivitetit të
katër metodave të përdorura.
Numri i mostrave
PV

FP

NV

FN

Sensitivitet
(%)

Specificitet
(%)

VPP
(%)

VNP
(%)

Test i
shpejtë

45

35

412

162

21.7

92.2

56.2

71.8

IFD

75

140

395

44

63.0

73.8

34.9

90.0

Izolimi

67

12

452

123

35.3

97.4

84.8

78.6

rRT-PCR

643

0

11

0

100.0

100.0

100.0

100.0

Metoda

1

PV, pozitivë i vërtetë; FP, false-pozitive; NV, negative i vërtetë; FN, false negative
VPP, vlera pozitive e parashikuar; VNP, vlera negative e parashikuar

2

Nga tabela shihet qartë diferenca në vlera të sensitivitetit dhe specificitetit (100%) e
rezultateve të marra nga analizimi me rRT-PCR në krahasim me tre metodat e tjera të
përdorura. Diferencën në sensitivitet kjo metodë e ka më sinijifikante me testin e
shpejtë BinaxNOW(21.7%) (p≤0.0001) dhe me Izolimin (35.3%), rezultate që vijnë
analoge me studimet e bëra më parë(Laundry ML., et al. 2008).
Ndërkohë në ekstremin tjetër të metodave shohim ndryshimin e ardhur nga analizimi
me testin e shpejtë BinaxNOW, sepse mbi të gjitha metodat sensitiviteti i tij (21.7%)
është shumë i ulët në krahasim me IFD(63.0%) dhe Izolimi(35.3%) (p≤0.0001), por
shumë larg edhe nga rRT-PCR(100%). Rezultate që përkojnë edhe me studimet e tjera
të kryera më parë (Ginocchio C.C., et al. 2009, Cazacu A. C., et al. 2004).
Ndërkohë duke iu referuar këtyre studimeve shprehet se sensitiviteti i IFD (p≤0.0001)
është më i ulët kur krahasohen me izolimin në MDCK dhe sistemin qelizor të izolimit
R-mix1(Christine C. Ginocchio., et al 2009).

1-

R-Mix është një përzierje e dy linjave qelizore të përcaktuara si Mink Lung Cells (Mv1Lu) dhe qeliza nga karcinoma të
mushkërisë së njeriut (A549). Përdoren rutinë për izolimin dhe zbulimin viruseve respiratore si Gripi A&B, Parainfluenza 1, 2 &
3, RSV and Adenovirus.
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Por ajo cfarë bie në sy në dallim nga studimet e mëparëshme janë rezultatet e marra
nga analizimi me Izolimin për vlerat e ulëta të sensitivitetit (35.3%) ≤0.0001)
(p
në
krahasim me IFD(63.0%), fakt i cili provon edhe një herë praninë e një virusi të ri në
qarkullim në këtë periudhë dhe izolimi i tij i vështirë në linjën qelizore MDCK dhe
sugjeron ndoshta për ndryshime në protokollet e manipulimit për izolimin qelizor dhe
kërkimin për sisteme të tjera kulturash qelizore sikurse është linja qelizore MDCKSIAT dhe MDCK-SIAT1(Ding Yuan Oh., et al. 2008).
Duke krahasuar sensitivitetin e testit të shpejtë BinaxNOW(21.7%) me Izolimin
(35.3%), përsëri shohim nivelin e ulët të sensitivitetit të testit Binax
≤0.0001),
(p
rezultate të cilat përkojnë me studimet e huaja (Leland D., et al. 2007, Cazacu, A. C.,
et al. 2004).
Metoda që ka prodhuar më shumë rezultate falls pozitive është metoda e IFD, sepse
njihet se kjo metodë është një metodë subjektive dhe kërkon staf me eksperiencë për
të identifikuar patogjenët viralë. Po ashtu kërkon kampione të purifikuar mirë, të
marra në zbatim me rregulloret standarte të punës, sepse të gjitha këto ndikojnë në
rezultat. Virusi i gripit është i tillë që prodhon floreshencë brëndaqelizore që mund të
paraqitet në formë granulare ose edhe me inkluzione të mëdha. Gjatë proçesit të
përpunimit mund të prodhohen shumë artefakte të cilat gjenerojnë floreshence duke
çuar kështu në deklarimin e rasteve falls pozitive (Protokolli i kitit të OBSH me
reagentët e IF për identifikimin e izolateve të gripit 2013-2014).
Kampionet falls pozitive dhe falls negative janë analizuar me rRT-PCR dhe rezultatet
janë regjistruar sipas Grafik 6-4.1.1.

700
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579
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500
400
300
200
100

45

75

67
11

0
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rRT-PCR

Grafik 6-4.1.1: Shpërndarja e rezultateve sipas metodave të analizimit të kampioneve
për sezonin 2009-2010.
Nga grafiku tregohet qartazi që me metodën e rRT-PCR, positiviteti është shumë më i
lartë në krahasim me metodat e tjera, fakt ky analog edhe me rezultatet e ardhura nga
studimet sipërpërmëndura.
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6-5. Rezultatet e sezonit 2010-2011
Aktiviteti i gripit në Europë arriti pikun në Janar dhe më shumë në Shkrut 2011 dhe
filloi të binte pas Marsit. Në disa shtete sikurse edhe tek ne pas aktivitetit të gripit tip
A, ka patur një aktivizim të rasteve me grip tip B, si psh Kroacia, Mali i Zi, Serbi,
Greqi, Gjermania, Rumania, Lituania, etj. Përsa i përket kohës së sezonalitetit ka
reflektuar e njëjta situatë sikurse edhe sezonet e mëparshme, përpara shfaqjes së
pandemisë (Interim Report-Shtator 2011 nga QR-OBSH).

Grafik 6-5.1: Të dhënat e raportimeve virologjike nga platform Euroflu.org për
rajonin Europian, nga sistemi sentinel. www.Euroflu.org
Në javët 05 dhe 06 të sezonit 2010-2011 përshkruhet një situatë me nivele raportimi
për ILI dhe ARI nga 8 shtete ku përfshihet dhe Shqipëria, ndërkohë që në 6 shtete të
tjera raportohet rënie e nivelit të vizitave (Grafik 6-5.1). Gjithsesi niveli më i lartë i
vizitave vazhdon të vërehet tek moshat pediatrike, në të gjithë Europën (Euroflu.org).
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Grafik 6-5.2: Krahasimi i 3 sezoneve për shpërndarjen e rasteve sipas kohëzgjatjes së
sezonit të gripit, në vendin tonë.
Sipas Grafik 6-5.2 dallohet që jemi në të njëjtën situatë me sezonin 2008-2009,
aktivitet sezonal normal.
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Negative
444(64%)

Pozitive
247(36%)

A/H3
21(8.5%)

A/H1pdm09
178(72%)

B
48(19.4%)

Grafik 6-5.3: Numri total i kampioneve të analizuara të ndara sipas rezultatit të
konfirmuar (n=691).
Prej javës 40 të vitit 2010 deri javën e 20 të vitit 2011 kanë ardhur në ISHP 691
mostra nga persona të dyshuar për Grip. Gjithsej janë konfirmuar me viruse të gripit
247 mostra ose 35.74% e tyre (Grafik 6-5.3) :
178 (72. %) prej 247 janë konfirmuar me virusin e gripit A/H1N1pdm09;
-

48 (19.4%) mostra me virusin e gripit B;

-

21(8.5%) me virusin e gripit A/H3;
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Grafik 6-5.4: Shpërndarja e numrit total të kampioneve të ardhura dhe rezultati
laboratorik sipas vendit të marrjes së kampioneve.
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Nga grafiku duket se Shërbimi Infektiv-QSUT ka patur edhe fluksin më të madh të
kampioneve të grumbulluara, si pasojë edhe e faktit se popullata drejtohet menjëherë
në spital sapo shihet paraqitja e shenjave të para të sëmundjes.
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Grafik 6-5.5: Numri total i kampioneve të konfirmuara me virusin e gripit sipas
javëve.
Dallohet e njëjta situatë virologjike si në Europë, me pikun e aktivitetit sezonal në
muajt Janar dhe Shkurt (Java 05, 06) me fillimin e shfaqjes së virusit pandemik
A/H1N1pdm09 dhe me pas janë paraqitur rastet me virusin A/H3N2, i cili ka
shoqëruar virusin e tipit B dhe A/H1N1pdm09 për pak dhe më pas kemi rënien e
fluksit pas muajit Mars sikurse theksohet edhe në raportin e QR-OBSH, Shtator 2011.
Vërehet që, në 3 javët e para të muajit Janar është rritur ndjeshëm numri i kampioneve
të konfirmuara me virusin A/H1N1pdm09 të gripit, në krahasim me muajin dhjetor
2010 çka sugjeron rritjen e intensitetit të aktivitetit dhe të qarkullimit të viruseve të
gripit.
Nga shifrat vërehet mbizotërim i theksuar i qarkullimit të virusit A/H1N1pdm09 në
krahasim me viruset e tjerë të gripit.
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Grafik 6-5.6: Numri total i kampioneve të marra dhe rezultati laboratorik i
shtresëzuar sipas grupmoshës.
Në shpërndarjen e rasteve sipas grupmoshave vërehet që, numri më i madh i rasteve të
konfirmuara me virusin A të gripit është në grupmoshat 15 -24vj dhe 25-44vj me
përkatësisht 19 dhe 38 raste.
Në shpërndarjen e rasteve të konfirmuara brënda grupmoshave vërehet:
Në grupmoshën <12m është konfirmuar 3 raste me virusin A/H1N1pdm09 ose
10.34% e totalit të grupmoshës.
Në grupmoshën 1-4vj janë konfirmuar 17 raste me virusin A ose 34.69% e
totalit të rasteve të grupmoshës dhe 5 raste me virusin B ose 10.2% e totalit të
grupmoshës.
Në grupmoshën 5-14vj janë konfirmuar 15 raste me virusin A ose 26.3% e
totalit të rasteve të grupmoshës dhe 4 raste me virusin B ose 7% e totalit të
grupmoshës.
Në grupmoshën 15-24vj janë konfirmuar 19 raste me virusin A ose 13% e
totalit të rasteve të grupmoshës dhe 9 raste me virusin B ose 6.1% e totalit të
grupmoshës.
Në grupmoshën 25-44vj janë konfirmuar 38 raste me virusin A ose 20.3% e
totalit të rasteve të grupmoshës dhe 12 raste me virusin B ose 6.4% e totalit të
grupmoshës.
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Në grupmoshën 45-59vj janë konfirmuar 16 raste me virusin A ose 14.4% e
totalit të rasteve të kësaj grupmoshës.
Në grupmoshën 60+vj janë konfirmuar përkatësisht 12 raste me virusin A ose
përkatesisht 75% e totalit të rasteve të grupmoshës.

Vërehet mbizotërim i virusit A të Gripit në grupmoshat pediatrike 1-4vj, 514vj me përkatësisht 34.69%, dhe 26.3% të totalit të rasteve, çfarë tregon se vazhdon
mbizotërimi i virusit pandemik në këtë grupmoshë dhe preket ajo pjesë e populates
pediatrike e cila nuk është prekur nga virusi pandemik gjatë periudhës së kaluar,


Në grupmoshën 60+vj me 75% të totalit të rasteve të kësaj grupmoshe.


Grupmosha e re aktive 25-44vj dhe grupmosha e mesme 45-59vj janë prekur
pothujase njësoj me përkatësisht 20.3% dhe 14.4%, të totalit të rasteve të grupmoshës
përkatëse.
Sipas monitorimit të SRRA nga survejanca e përcaktuar, më poshtë jepen pikërisht të
dhënat e SRRA-së për këtë sezon, ku vihet re se 36 ose (7%) prej pacienteve të
dyshuar për Grip kanë paraqitur komplikacione (SRRA).
Nr. mostrave

SRRA

SRRA
36 (7%)

Nr. mostrave
469 (93%)

Grafik 6-5.7: Numri total i rasteve me Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)
dhe pesha pesha e rezultatit pozitiv.
Dallojmë se, në krahasim me sezonin pandemik përqindja e raportimit SRRA (7%)
është rritur me shumë se dyfishi (3%). Kjo ka disa arsye sikurse mund të jetë rritja e
vëmëndjes, mbas pandemisë dhe përforcimi i survejancës epidemiologjike mbas
mësimeve që janë nxjerrë gjatë asaj periudhe, etj.
Gjithësej nga rajoni kanë raportuar në Euroflu raste SRRA 9 shtete dhe në krahasim
me këto shtete, vëndi ynë ka patur nivelin më të lartë të rasteve SRRA nga javët 02
deri në javët 05, 06, ku raportohet se Serbia dhe Gjeorgjia shfaqin vlerat më të larta të
shtrimeve SRRA, vlera të cilat bien mbas javës 06 të raportimit. Kurse në shtetet e
tjera raportohet e njëjta situatë e shfaqjes së rasteve SRRA në javët 03-06 sikurse edhe
te ne (Grafik 6-5.6).

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

68

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PЁRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

8
7
6
5
4
3
2
1
0

A/H3 (n=2)
A/H1N1 (n= 8)
B (n = 2)
Negative (n = 24)

1

1
1
1

6

5
1

6
4

2

1
48

49

50

51

1

1

52

1

2

Dhjetor

3

4

1

Janar
Javet

2010

3

2

2
Shkurt

2011

Grafik 6-5.8: Shpërndarja e numrit të rasteve me SRRA sipas javës së raportimit dhe
rezultati laboratorik (n=36).
Sipas grafikut të mësipërm 24 prej 36 kampioneve ose 25% e tyre janë konfirmuar me
viruset e gripit;
2(6%) kampioneve janë konfirmuar me virusin B
10(28%) prej tyre me virusin A të gripit:
8(22%) kampione A/H1pdm09 dhe 2(6%) A/H3.
Vërehet rritje e numrit të rasteve me SRRA në javën e parë të muajit shkurt 2011,
gjatë së cilës janë konfirmuar edhe 5(13%) mostra me virusin A/H1N1pdm09.
1

Korçe

Negative (n=24)

A/H1N1 (n=8)

B (n=2)

A/H3 (n=2)

1

Elbasan

8

Vlore

1

5

Pediatri, QSUT

2

4

SUSM
Shkoder

1

S. Ushtarak

1

3

6

Infektiv,QSUT
0

2

1
4 Nr. i rasteve 6

1

1
8

10

Grafik 6-5.9: Vendi i marrjes së mostrave prej pacienteve me SRRA dhe numri i
rasteve të konfirmuara kundrejt totalit të grumbulluar.
Shihet nga grafiku i mësipërm se numri më i madh i rasteve SRRA të shtruara, është
raportuar nga Shërbimi Infektiv-QSUT konkretisht 3 raste prej te cilave 1 rast i perket
tipit B, tipit A/H1pdm09 dhe A/H3. Shërbimi Pediatrik-QSUT me 2 raste
A/H1pdm09 , Vlora me 1 rast dhe SUSM me 3 raste A/H1pdm09.
Numri i ulët i rasteve në krahasim me totalin e raportuar për secilën nga strukturat që
kanë raportuar ka të bëjë edhe me faktin që jo vetëm virusi i gripit mund të paraqesi
sëmundje SRRA. Janë edhe disa viruse të tjera respiratore sikurse RSV, HMPV etj të
cilat mund të kenë shkaktuar situate më të rënduar.
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Grafik 6-5.10: Shpërndarja e rasteve me SRRA sipas grupmoshës.
Sipas grafikut vërehet se virusi i gripit tip A ka prekur pothuajse të gjitha grupmoshat:
•
•
•
•
•

1-4 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit të grupmoshës;
5-14 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit të grupmoshës ;
25-44 vj vërehen 2 raste ose 50% e totalit të grupmoshës ;
45-59 vj, vërehen 2 raste ose 40% e totalit të grupmoshës ;
60+ vj, vërehen 4 raste ose 57% e totalit të grupmoshës ;

Rastet e rezultuara positive me virusin e gripit B i përkasin:
•
•

grupmoshës 15-24vj me 1 rast ose 14% e totalit të grupmoshës;
grupmoshës 25-44vj me 1 rast ose 25% e totalit të grupmoshës.

Dallohet numri i lartë i rasteve SRRA në moshat pediatrike <12m, kjo thekson faktin
se duke rezultuar negative për grip, aty mund të ketë qarkullim të ndonjë virusi tjetër
respirator, si psh RSV që është vërtetuar se është shkaktari kryesor i shtrimeve në
spital në moshat pediatrike (Shay DK., et al 1999).
Nga totali i kampioneve të grumbulluara vetëm 575 prej tyre u pasazhuan në linjën
qelizore MDCK, dhe u krahasuan rezultatet me analizimin direkt me anë të
identifikimit molekular.
Më poshtë në Tabelen 6-5.1 jepen rezultatet e marra pas analizimit.
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Tabela 6-5.1: Paraqitje e vlerave të rezultateve të krahasuar për dy metodologjitë e
aplikuara.
Shtamet
A/H3
A/H1pdm09
B
Negative
Totali

Diagnostikim direkt(rRTPCR)

Diagnostikim indirekt(Izolimi)

28(3%)

21(2%)

220(26%)

165(21%)

43(5%)

39(5%)

284(66%)

350(72%)

575

575

Nga tabela më sipër shihet se, nga 575 kampione të analizuara rezultuan 220(26%)
raste positive për gripin pandemik A/H1N1pdm09 të analizuara me metodën e rRTPCR dhe 165(21%) prej tyre rezultuan pozitiv me metodën e izolimit viral.
Sipas Hay A., et al 2001 një nga arsyet e përqindjes më të ulët të pozitivitetit me
metodën e izolimit të virusit në linjë qelizore MDCK, mund të jenë ndryshimet e
shpeshta sezonale në genomën e këtij virusi.
Fakte këto të cilat ritheksojnë që, teknika molekulare është një gjetje më efikase dhe
më e saktë për përcaktimin e virusit të gripit, sikurse përshkruhet në rekomandimet e
OBSH (Landry M. L., et al. 2004).
Rezultatet tona përputhen plotësisht me studimet e kryera nga QR në lidhje me
ndjeshmërinë shumë të lartë të metodës molekulare krahasuar me metodën e izolimit
të virusit në linjë qelizore ose në vezë të embrionuara 9-11 ditëshe të pulë (Romanova
J.D., et al 2003).
Nga keto studime metoda molekulare paraqet prioritet jo vetëm përsa i përket
ndjeshmërisë së lartë të zbulimit të antigenit viral, por njëkohësisht shkurton edhe
kohën e dhënies së rezultatit. Këto përparësi ndihmojnë klinicistët në menaxhimin
klinik të rastit dhe në fillimin e trajtimit antiviral. Brënda 24-48 orëve pas fillimit të
shenjave klinike sipas rekomandimeve të OBSH.
Shtamet e izoluara në linjën qelizore MDCK u identifikuan me anë të RHAI me
qëllim evidentimin e varianteve antigjenike qarkulluese në vendin tonë, të cilat do të
shërbejnë për përzgjedhjen e vaksinës sezonale të sezonit të ardhshëm.
Nga rezultatet e RHAI konkludohet se, shtami qarkullues A/H3N2 i përket linjës së
A/Viktoria/208 ndërkohë që shtami A/H1N1pdm09 kanë qënë varianti i
A/California/7/2009, që përkon me shtamin i cili shkaktoi edhe pandeminë e vitit
2009. Përsa i përket virusit të tipit B arrijmë në konkluzionin se sipas RHAI, ky shtam
është i ngjashëm me shtamin B/Brisbane/60/2008 i linjës Viktoria.
Disa prej shtameve, të identifikuara me anë të RHAI në laboratorin tonë në ISHP, dhe
të ardhura si raste SRRA u dërguan për karakterizime të thelluara filogjenetike në
QR-OBSH.
Nga karakterizimet antigjenike të kryera nga QR-OBSH, ky virus që ka qarkulluar në
sezonin 2010-2011 ky virus ka dhënë reaktivitet më të mirë me antiserumet kundrejt
A/Victoria/208 sesa me antiserumet kundrejt shtamit vaksinal A/Perth/16/2009.
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Përsa i përket virusit të A/H1N1pdm09 ka rezultuar se të gjitha isolatet e analizuar
kanë paraqitur reaktivitet kundrejt antiserumeve të A/California/7/2009 dhe
A/California/4/2009, të ngjashme me shtamin vaksinal të sezonit 2010-2011.
Për Gripin e tipit B edhe në këtë sezon ka predominancë të linjës së B/Viktoria.
Gjenetikisht shumica e viruseve të linjës së B/Viktoria kanë rrjedhur nga
B/Brisbane/60/2008, i cili është i njëjtë me shtamin vaksinal (Hay A., et al 2001).
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6-6. Rezultatet e sezonit 2011-2012
Aktiviteti i gripit gjatë këtij sezoni në rajonin Europian është paraqitur më i ulët sesa
në sezonin e mëparshëm. Gjatë 18 javëve të para të raportimit nga survejanca ka
pësuar një rritje graduale pas javës 52 edhe pse në krahasim me sezonin e mëparshëm
identifikimet me virusin e gripit kanë rezultuar 4herë më të ulta sesa sezoni 20102011 (Grafik 6-6.1). Aktiviteti ka filluar me virusin A (94.6%), i cili ka dominuar mbi
virusin B (5.4%). Përsa i përket nëntipeve ka dominuar nëntipi A/H3 (95.8%), mbi
nëntipin A/H1pdm09 (4.2%) (Grafik 6-6.2).

Grafik 6-6.1: Paraqitje e raportimeve ILI/ARI për sezonin 2011-2012 në krahasim me
sezonet e mëparshme. www.euroflu.org

Grafik 6-6.2: Raportimet e rasteve me grip, për rajonin Europian, sezoni 2011-2012.
www.euroflu.org
Në vendin tonë aktiviteti i gripit është paraqitur me të njëjtën pamje sikurse edhe në të
gjithë Europën (Grafik 6-6.3). Numri i rasteve ka ardhur duke u rritur gradualisht për
të arritur pikun në javët 4-5/2012. Sipas Euroflu, situatë e ngjashme ka rezultuar në
Sloveni (A/H3, mbi B), Kroaci (A/H3, B), Serbia(A/H3, mbi B) , Maqedoni (A/H3),
Greqi (B dominim mbi A/H3), Mali i zi piku në javën e 12, dhe Itali(A/H3).
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Grafik 6-6.3: Trendi i IRP dhe IRS në javët 50-12/2011-2012, në krahasim me
sezonin 2010-2011, me numrin e vizitave.
Gjatë këtij sezoni prej javës 40/2011 deri në javën 20/2012 u grumbulluan në ISHP
350 mostra nga persona të dyshuar për grip nga analizat e të cilave rezultuan
shpërndarjet përkatëse sipas grafikëve të mëposhtëm.
Vërehet që 143 ose 40.58% e totalit të mostrave kanë ardhur në muajin Janar 2012,
ndërsa në muajin Shkurt kanë ardhur 111 mostra ose 31.71% e totalit të tyre. Vërehet
rënie e numrit të kampioneve të ardhura në javët 10 e me rradhë (Grafik 6-6.5).
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Grafik 6-6.4: Numri i mostrave të ardhura sipas javëve dhe rezultati laboratorik
Metoda e përdorur për identifikimin e virusit të gripit është metoda e rRT-PCRS-së, si
pasojë e rezultatit të shpejtë që prodhon dhe shumë të ndjeshëm sikurse e pamë nga
analizimet e mësipërme.
Izolimi në kulturë qelizore MDCK i kampioneve pozitive me rRT-PCR dhe
karakterizimi i shtameve të izoluar është kryer vëtëm për karakterizimin antigenik të
shtamit qarkullues, në mënyrë që të dërgohen në QR-OBSH.
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Grafik 6-6.5: Numri total i mostrave të ardhura dhe rezultati laboratorik.
Gjithësej janë konfirmuar me viruse të gripit 149 mostra ose 43% e totalit:
111 (74%) prej 149 mostrave të konfirmuara kanë rezultuar me virusin A/H3
të gripit,
-

38 (26%) e tyre me virusin B të gripit,

60 (40.26%) e kampione pozitive janë konfirmuar në muajin Janar, ndërsa 50
(33.55%) mostra në muajin Shkurt të sezonit 2011-2012.
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Grafik 6-6.6: Numri total i kampioneve të ardhura dhe rezultati laboratorik sipas
vendit të marrjes së kampioneve.
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Grafik 6-6.7: Numri total i kampioneve të marra dhe rezultati laboratorik sipas
grupmoshës kundrejt totalit.
•
Në grupmoshën <12m janë konfirmuar 4 raste pozitive me virusin A/H3 ose
8.7% e totalit të kësaj grupmoshe.
•
Në grupmoshën 1-4vj janë konfirmuar 16 raste pozitive me virusin A/H3 ose
38% e totalit të kësaj grupmoshe.
•
Në grupmoshën 5-14vj janë konfirmuar 22 raste pozitive me virusin A/H3 ose
50% e totalit të kësaj grupmoshe.
•
Në grupmoshën 15-24vj janë konfirmuar 16 raste pozitive me virusin A/H3
ose 27% e totalit të kësaj grupmoshe dhe 12% ose 7 raste të infektuara me virusin B.
•
Në grupmoshën 25-44vj janë konfirmuar 35 raste pozitive (22 me virusin
A/H3 dhe 13 me virusin B) ose 39.3% e totalit të kësaj grupmoshe.
•
Në grupmoshën 45-59vj janë konfirmuar 19 raste pozitive me virusin A/H3
ose 38% e totalit të mostrave të kësaj grupmoshe dhe 6 raste positive për virusin B ose
12% e totalit të mostrave të kësaj grupmoshe.
•
Në grupmoshën 60vj+ janë konfirmuar 8 raste pozitive me virusin A/H3 ose
34.7% e totalit të kësaj grupmoshe dhe 5 raste positive për virusin B ose 21% totalit të
kësaj grupmoshe.
Vërehet se të gjitha grupmoshat janë prekur nga virusi A, ndërkohë nga virusi B
vetëm grupmoshat adoleshente dhe adulte. Kjo tregon se në nëntipin A/H3 ka
ndodhur një shmangie mutacionale e cila ka shkaktuar një ndryshim në gjenomë të
shtamit, e cila e bën virusin të paidentifikuar nga sistemi jonë imunitar dhe rezultati
është prekja e të gjithë popullatës.
Edhe fakti se virusi A/H3 nuk ka qarkulluar shumë në sezonin e mëparshëm 20102011, luan rol të rëndësishëm, sepse e gjen popullatën të ndjeshme.

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

76

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PЁRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

Mostra te tjera
(n=222)

40,
(15%)

SRRA (n=40)
222,
(85%)

Grafik 6-6.8: Numri total i rasteve me SRRA dhe pesha pesha e rezultatit pozitiv.
Po të shohim edhe Grafik 6-6.8, 40 (15%) prej pacienteve të dyshuar për grip kanë
paraqitur komplikacione SRRA, përforcojmë më shumë bindjen se ky virus ka gjetur
një popullatë të ndjeshme ndaj tij, sepse edhe përqindja e raportimeve të rasteve
SRRA rritet 6herë më shumë në krahasim me sezonin 2010-2011 dhe 10herë më
shumë se sezoni i pandemisë.
Prurja më e madhe e rasteve SRRA të grumbulluara në Laboratorin e Virologjisë, ka
ardhur nga Spitali i Durrësit.
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Grafik 6-6.9: Vëndi i marrjes së mostrave prej pacienteve me SRRA.
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Grafik 6-6.10: Shpërndarja e numrit të rasteve me SRRA sipas javës së raportimit dhe
rezultatit laboratorik (n=40).
Vërehet rritje e numrit të rasteve me SRRA gjatë muajit Janar 2012 dhe në javën e
parë të muajit Shkurt sikurse është edhe vetë aktiviteti i qarkullimit të virusit të gripit.
Në javën e 7-të vërehet vetëm 1 rast me SRRA.
Nëntë ose (23%) e rasteve kanë rezultuar pozitive për virusin A/H3 të Gripit.
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Përsa i përket shtresëzimit sipas grupmoshave dallohet se grupmosha më e prekur
është pa ndryshim ajo nga 0-14 vjeç, me më shumë raste nga grupmosha <12mj.
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Grafik 6-6.11: Shpërndarja e rasteve me SRRA sipas grupmoshës.
31(78%) raste i përkasin grupmoshës pediatrike 0-14 vjeç nga nga të cilët 21(68%)
raste janë të moshës <12m. 2 (10%) raste të kësaj grupmoshe janë konfirmuar me
virusin A/H3 të gripit e me rradhë të gjitha grupmoshat e tjera.

Grafik 6-6.12: Paraqitja e rasteve me SRRA për rajonin europian dhe përqindja e
pozitivitetit. www.euroflu.org
Në krahasim me vëndet e tjera të Europës grupmosha më e prekur nga SRRA mbetet
ajo nga 0-4 vjeç dhe përqindja më e lartë e pozitivitetit ndaj virusit A/H3N2 vjen po
nga kjo grupmoshë.
Përsa i përket analizimeve të thelluara filogjenetike 10 shtame me titra të larta të RHA
(1:32 deri 1:64) u dërguan në QR-OBSH (Brahimaj B., et al. 2003). Nga raportimi i
tyre është arritur të izolohet virus nga 4 prej shtameve tona dhe të tjerat kanë patur një
titër HA të ulët, për karakterizmin me RHAI, ndërsa disa kanë humbur titrin gjatë
passazhimit.
Sipas tabelës 6-6.1 vërejmë se të katër viruset tona kanë reaktivitet të ulët me shtamin
e referencës A/Perth/16/2009, sepse krahasuar me titrin homolog 1:1280 shfaqën titra
8 herë më të ulët (1:160), nga RHAI, pra izolatet tona ndryshojnë krejtësisht me
shtamin e referencës A/Perth/16/2009, i cili ka qenë pjesë e vaksinës së sezonit 20102011.
Ato kanë reaguar me titra të larta me shtamet e referencës si A/Alabama/5/2010,
A/Hong
Kong/3969/2011,
A/Stockholm/18/2011,
A/Finland/190/2011,
A/England/259/2011 dhe A/Norway/1789/2011, të cilët janë izoluar dhe pasazhuar në
linjë qelizore, gjë që tregon ngjashmërinë e izolateve tona me këto shtame reference.
Nga tabela gjithashtu vërehet reagim i ulët në përgjithësi 8 herë më pak krahasuar me
titrat homologe, i izolateve tona me viruset e referencës të pasazhuar në vezë të
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Tabela 6-6.1: Rezultatet e analizave antigjenike të virusit të gripit A H3N2 (Eritrocite kavie me 20nM Oseltamivir), QR-OBSH, Londër,
MB (21/02/2012).

Serumet e referencës pas infektimit të qelbësit

Nr.

Viruset

Data e
marrjes

Numri
pasazheve

A/Perth1 A/Vic2 A/Ala A/HK3 A/Stock A/Iowa1 A/Fin1 A/Eng2 A/Norwa
6/09F35/ 08/09 5/10F 969/11 18/2011 9/2010 90/11F 59/11F y1789/11
11
F7/10 27/10 F27/11 F28/11 F15/11 01/12 02/12 F03/12
Titri I pengimit të hemoaglutinimit1

Viruset e referencës

1 A/Perth/16/2009
2 A/Victoria/208/2009
3 A/Alabama/5/2010
4 A/Hong Kong/3969/2011
5 A/Stockholm/18/2011
6 A/Iowa/19/2010
7 A/Finland/190/2011
8 A/England/259/2011
9 A/Norway/1789/2011
/S ode /
4101/2012

E3/E2

1280

40

160

320

160

160

160

80

160

2009-06-02

E3/E1

2560

5120

2560

5120

5120

5120

5120

2560

2560

2010-07-13

MK1/M2/SIAT2

40

<

160

320

80

160

160

80

80

2011-05-19

MDCK2/SIAT4

160

160

320

640

320

320

640

320

320

2011-03-28

MDCK2/SIAT3

160

160

160

640

640

160

320

320

160

2010-12-30

E3/E1

1280

2560

1280

2560

2560

5120

2560

1280

2560

2011-11-25

Cx/SIAT3

160

160

160

640

320

160

640

320

320

2011-11-16
2011-08-02

Cx/SIAT2
Cx/SIAT3

320
160

320
160

320
160

640
640

640
320

320
160

640
640

640
320

320
320

Titri I pengimit të hemoaglutinimit1

Viruset e testuara

1
2 A/Tirane/ALB-4103/2012
3 A/Tirane/ALB-4107/2012
4 A/Tirane/ALB-4020/2012
1. ≤40

2009-07-04

02-02-12

SIAT2

80

160

160

320

320

160

640

320

320

28-01-12

SIAT3

80

80

80

320

320

160

320

160

160

28-01-12
19-01-12

SIAT2
SIAT2

80

80

160

640

320

320

640

160

320

40

80

160

320

160

160

640

160

160
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embrionuara konkretisht serumet kundër A/Victoria/208/2009 dhe A/Iowa/19/2010 si
edhe A/Perth/16/2009. Megjithatë duke parë reaktivitetin e ulët të izolateve tona
kundrejt shtameve të referencës, përfundojmë se është evidentuar një drift antigjenik,
i cili reflektohet edhe me numrin e pasazhimeve. Si pasojë e rezultateve të marra nga
këto isolate si edhe rezultateve të marra nga isolate të shteteve të tjera QR-OBSH, ka
konluduar se, shtami i referencës A/Perth/16/2009, duhet të zëvëndësohet nga një
tjetër, për përbërjen e vaksinës.
Janë kryer analizat e sekuencimit për gjenin e HA dhe NA në tre nga 4 isolatet tona, 2
prej të cilave paraqitën titra të ulët me RHAI për karakterizimin antigjenik. Më poshtë
paraqiten edhe pemët filogjenetike përkatëse Figura 6-6.1 dhe 6-6.2.
Sipas raportit të QR-OBSH, Londër, përshkruhet se në varësi të zëvëndësimeve të
aminoacideve të ndodhura në HA1, janë krijuar tre nëngrupe në grupin gjenetik 3.
Sikurse shihet nga Figura 6-6.1, 2 gjenet e HA dhe NA të izolateve tona futen në
grupimin gjenetik 3; dhe A/Tiranë/4104/2012 futet në nëngrupin gjentik 3A së bashku
me A/Tiranë/4089/2012, kurse A/Tiranë/4107/2012 futet në nëngrupin gjentik 3C. Të
dy këto grupe bien në variantin gjenetik Victoria/208, për të dyja gjenet.
Në grupimin gjenetik A/Perth/16 janë regjistruar zëvëndësimet e mëposhtme:
(1) P162S, I260M, R261Q, ku bën pjesë A/Victoria/210/2009;
(2) N133D (që resulton me humbjen e sitit të glikolizimit), R142G, T212A &
V213A, ku bën pjesë edhe A/Norway/1330/2010.
Në grupimin gjenetik A/Victoria/208 të cilët mbartin zëvëndësimin: K62E, K144N
(që resulton me fitimin e një siti të glikolizimit), dhe T212A përveç virusit pjesë e
grupimit gjenetik A/Perth/16 janë regjistruar këto zëvëndësime të ndara në nëngrupe:
(3A) N144D (që resulton me humbjen e sitit të glikolizimit), N145S, V223I &
D487N,
ku bën pjesë edhe A/Stockholm/18/2011;
(3B) N145S, A198S, V223I, N312S & D487N, ku bën pjesë edhe
A/England/259/2011;
(3C) S45N (që resulton me fitimin e një siti të glikolizimit) T48I, A198S,
V223I dhe
N312S, ku bën pjesë edhe A/Hong Kong/3969/2011, dhe disa viruse që
mbartin zëvëndësimet D53N ose N278K, nganjëherë të kombinuara me Q33R dhe
L3I ose I522T;
(4) N312S, ku bën pjesë A/Serbia/71/2011;
(5) D53N, Y94H, I230V & E280A, ku bën pjesë A/Perth/10/2011;
(6) D53N, Y94H, S199A, I230V & E280A, ku bën pjesë A/Iowa/19/2010;
(7) S45N (që resulton me fitimin e një siti të glikolizimit), ku bën pjesë
A/Alabama/04/2011.
Në raport theksohet se, shtami A/Victoria/361/2011, pritet të bëhet pjesë integrale e
vaksinës së gripit për sezonin e dimrit 2012/2013 për hemisferin verior. Sikurse shihet
edhe nga figurat e mëposhtme ky shtam është i shënuar me të kuqe dhe është pjesë e
nëngrupit gjentik 3C.
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Figura 6-5.1: Vendndodhja e izolateve tona në pemën filogjenetike të krahasimit të
izolateve për gjenin e HA të virusit A/H3N2 (QR-OBSH, Londër).
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Figura 6-5.2: Vendndodhja e izolateve tona në pemën filogjenetike të krahasimit të
izolateve për gjenin e NA të virusit A/H3N2 (QR-OBSH, Londër).
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6-7. Rezultatet e sezonit 2012-2013
Aktiviteti i gripit në rajonin europian ka filluar më herët krahasuar me sezonin 20112012, sepse nivelet e transmetimit filluan të ngriheshin gradualisht prej javes 46/2012,
identifikimet në javën 05/2013, krahasuar me sezonin 2011-2012, ku pikun e sezonit e
pamë të shfaqej në javën e 8/2012.
Deri në javën e 20/2013 janë grumbulluar të dhëna mbi 95628 kampione të
grumbulluara dhe të analizuara, ku Tipi i A i virusit të gripit (63%) dominon mbi tipin
B (37%). Por duke e krahasuar me sezonin e mëparshëm vemë re se tipi B (30%) ka
një vlerë më të lartë krahasuar me këtë sezon (10%). Brënda tipit A, ka dominuar
nëntipi pandemik H1pdm09 (71%), mbi H3 (29%) në të gjithë rajonin, duke shfaqur
një situatë të kundërt me atë të sezonit 2011-2012. Në terma shpërndarje, ka patur një
shpërndarje nga perëndimi në lindje.

Grafik 6-7.1: Raportimet e rasteve me grip, për rajonin Europian, sezoni 2012-2013.
www.euroflu.org
Në vendin tonë aktiviteti i gripit ka lëvizur disi nga korniza Europiane dhe ajo e
sezonit të kaluar (Grafik 6-7.2). Numri i rasteve ka ardhur duke u rritur gradualisht
për të arritur pikun në javët 8-9/2013 me një dominance të virusit B (75%) mbi
A/H1pdm09 (15.6%) dhe A/H3 (3.7%).
Sipas Euroflu, situatë e ngjashme ka rezultuar në disa shtete të rajonit si Sloveni java
8 (B>A/H1>H3), Itali java 5-6(B>H1>H3), Serbia java 8 (B>H1>H3), Kroaci java 910(H3>B), Maqedoni java 8 (H1>H3>B), Greqi (H3>H1>B).
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Grafik 6-7.2 : Trendi i IRP dhe IRS në javët 01-13 të vitit 2012 dhe të vitit 2013, me
numrin e vizitave.
Prej javës së 1-rë të muajit Tetorit 2012 deri më datën 27 Maj 2013 kanë ardhur në
ISHP 417 mostra nga persona të dyshuar për Grip, të cilat u analizuan dhe rezultuan
shpërndarjet sipas grafikëve të mëposhtëm. Analizimet e kampioneve për të
identifikuar virusin e gripit janë kryer me anë të metodës rRT-PCR.
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Izolimi në kulturë qelizore MDCK dhe karakterizimi i shtameve me anë të RHAI
është kryer vetëm për karakterizimin antigjenik të shtamit qarkullues, për rastet
positive me metodën e rRT-PCR-së, në mënyrë që të dërgohen në QR-OBSH.

Negative

Negative
313 (75%)

Pozitive

A/H3

A/H1pdm09

B

B 82
(75%)

Pozitive
109
(25%)

A/H3
A/H1pdm09 4(3.7%)
17(15.6%)

Grafik 6-7.3: Shpërndarja e rasteve sipas konfirmimit laboratorik.
Sipas grafikut interpretojmë se gjithësej, 109 (25%) mostra kanë rezultuar positive me
viruset e Gripit, ku:
82(75%) prej kampioneve pozitive kanë rezultuar me virusin B;
4 (3.7%) pozitive me virusin A/H3;
17 (15.6%) pozitive me virusin A/H1pdm09;
Më poshtë paraqitet shpërndarja e numrit të rasteve pozitive për secilin nga shtamet
virale të identifikuar me rezultatet negative përkatëse. Vërehet që, 121 (29%)
kampione kanë ardhur prej fillimit të javës së 1-rë të muajit Janar 2013.
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Grafik 6-7.4: Numri i kampioneve të ardhura sipas javëve dhe rezultati laboratorik.
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Grafik 6-7.5: Shpërndarja e rasteve sipas grupmoshës.
Vërehet që, numri më i madh i kampioneve të marra është në grupmoshën 25-44vj me
113 raste ose 27% e totalit, ndjekur nga grupmosha <12m me 74 raste ose 18% e
totalit dhe nga grupmosha 15-24 vjeç me 59 mostra ose 14% të totalit.
Grupmosha më e prekur është 25-44 vjeç me 38 raste ose 34% të totalit të kësaj
grupmoshe e ndjekur nga grupmosha 15-24 vjeç me 18 raste ose 30.5% të totalit të
kësaj grupmoshe, grupmosha 45-59 vjeç me 15 raste ose 28% të totalit të kësaj
grupmoshe dhe grupmosha 60+vj me 12 raste ose 27% të totalit të kësaj grupmoshe e
grupmosha 5-14vjeç me përkatësisht 11 raste ose 34.3% të totalit të kësaj grupmoshe.
Situatë e ndryshme paraqitet për rastet SRRA, në krahasim me rastet e tjera, ku preket
më shumë grupmosha 0-4 vjeç njësoj si në sezonet e kaluar, për Europën (Grafik 67.6). Regjistrohet gjithësej nga gripi 13.7% e totalit të rasteve të analizuar, me
komplikacione SRRA.

Grafik 6-7.6 : Shpërndarja e rasteve SRRA dhe përqindja e pozitivitetit, në Europë.
(www.euroflu.org)
Ndërsa te ne pesha specifike që zëne këto komplikacione shkon në 70(19%) të totalit
të rasteve të raportuar dhe analizuar (Grafik 6-6.7).
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SRRA (n=70)
70, (19%)
292, (81%)

Grafik 6-7.7: Pesha e Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute SRRA.
70 (19%) prej pacienteve te dyshuar per Grip kanë paraqitur komplikacione (SRRA).
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Grafik 6-7.8: Shpërndarja e numrit të rasteve me SRRA sipas javës së raportimit dhe
rezultatit laboratorik (n=70).
Vërehet që, 52 prej mostrave ose 74% e totalit të mostrave SRRA kanë ardhur në
javët 05 - 09 të vitit (java e fundit e muajit Janar dhe muaji Shkurt), ku sipas të
dhënave të paraqitura më sipër është periudha e pikut të sezonit 2012-2013.
4 (6%) prej rasteve SRRA rezultuan pozitive me virusin B të Gripit. Nga analizimet e
kryera nga QR-OBSH, mbi virusin B të gripit, raportohet se, në Europë ka qarkulluar
linja B/Yamagata, në krahasim me sezonin e mëparshëm ku kanë qarkulluar me
dominancë të njëjtë B/Yamagata dhe B/Viktoria. Në 2012 B/Yamagata ka shfaqur
nivele të ulta reaktiviteti me serumet e referencës, por ka shfaqur titra të lartë reagimi
me një shtam të pasazhuar në vezë B/Stockholm/12/2011. Nga ky fakt mendohet të
ketë ndodhur një drift antigenik i cili, reflektohet edhe në paraqitjen e rasteve të rënda
me SRRA, si edhe fakti se B/Yamagata nuk ka qënë pjesë e vaksinës dhe populli nuk
ka patur imunitet.
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Grafik 6-7.9: Vëndi i marrjes së mostrave prej pacienteve me SRRA.
Vërehet që, 26 (37%) prej kampioneve SRRA janë marrë në Shërbimin Pediatrik
QSUT ku 1 ose 4% e kampioneve të ardhura nga ky shërbim rezultoi pozitive me
virusin B të gripit dhe 26 (37%) kampione janë marrë në spitalin rajonal Durrës ku 3
ose 12% e kampioneve të ardhura nga ky spital rezultuan pozitive me virusin B të
gripit.
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Grafik 6-7.10: Shpërndarja e rasteve me SRRA sipas grupmoshës.
Vërehet se, 59 (84%) e rasteve SRRA i përkasin grupmoshës pediatrike 0-4 vjeç, me
mbizotërim të tyre në grupmoshën <12m me 43 raste ose 73% të totalit te grupmoshës
pediatrike. Mostrat positive, i përkasin grupmoshës pediatrike 0-4vjeç, sikurse ka
ndodhur edhe në vendet e tjera të rajonit.
3(7%) nga 43 mostrat e grupmoshës <12m dhe 1(33%) nga 3 mostrat e grupmoshës 514vjeç rezultuan positive me virusin B të gripit.
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Grafik 6-7.11: Numri total i kampioneve të ardhura dhe rezultati laboratorik sipas
vendit të marrjes së kampioneve.
Vërehet që, shumica e kamipioneve, 195 (54%) kanë ardhur nga spitali Infektiv
QSUT, ndjekur nga spitali pediatrik QSUT me 49 (14%) kampione dhe spitali
Rajonal Durres me 44 (12%) të kampioneve.
Përsa i përket analizave filogjentike të virusit A/H3N2 nuk janë paraqitur evidenca
për shfaqje të ndonjë drifti antigjenik. Në pjesën më të madhe të Europës si edhe te ne
ka qarkulluar varianti i ngjashëm me A/Viktoria/361/2011(varianti vaksinal), i cili ka
pasur reaktivitet të kënaqshëm me shtamet e referencës të rritura në linjë qelizore jo
në vezë.
Për virusin A/H1pdm09 analizat treguan se viruset e testuara kanë qenë të ngjashme
me variantin vaksinal.
Për virusin B, përshkrimi i rezultateve nga QR-OBSH është kryer më sipër.

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

87

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PЁRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

6-8. Përmbledhje totale për 4 sezonet e marra në studim
Në tabelën e mëposhtme dallohen kurbat e shpërndarjes së raportimeve të rasteve me
sindrom gripal nga e gjithë Republika për katër sezonet e marra në studim.
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Grafik 6-8.1: Paraqitje e raportimeve të rasteve me grip për 4 sezonet e studimit.
Dallohet shfaqja e pandemisë jashtë kuadrit sezonal si edhe epidemia e sezonit 20112012 në vendin tonë, nga virusi A/H3, situatë e cila nuk reflektohet njësoj në Europë
(Grafik 6-8.2). www.euroflu.org

Grafik 6-8.2: Paraqitje e raportimeve ILI/ARI për 4 sezonet e studimit, për Europën.
www.euroflu.org
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Grafik 6-8.3: Shpërndarje e numrit total të rasteve të grumbulluara nga 4 sezonet në
studim, me rezultatet përkatëse për tipin dhe nëntipin e gripit në qarkullim në secilin
sezon.
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Dallohet diferenca e madhe e rasteve gjatë pandemisë me numrim më të madh të
rasteve të grumbulluara dhe gjithashtu numrin më të lartë të testimeve të kryera.
Sipas rezultateve të analizuara virusi A paraqitet si virusi i gripit me impakt më të
lartë në popullatën tonë për katër sezonet e marrë si studim, sikurse dallohet edhe nga
Grafiku 6-8.4.
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Grafiku 6-8.4: Pesha e virusit të tipit A për 4 sezonet në studim.

300

250
18

38

2012-2013
2011-2012

25

200

37

2010-2011

39

2009-2010

11
23

150

61

30
100

0

27

7
18

28

153

33

50

15

113

101

71

45
14
12

40

1-4vj

5-14vj

12
14
33
25

15-24vj

25-44vj

45-59vj

60+VJ

Grafiku 6-8.5: Grupmosha më e prekur nga virusi i gripit për katër sezonet në studim.
Vihet re që, grupmosha më e prekur nga virusi i gripit është përkatësisht grupmosha
më aktive 25-44vjeç në sezonin e pandemisë dhe grupmosha 45-59vjeç në tre sezonet
e mëvonëshme.
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Tabela 6-8.1: Krahasimi i rezultatit të rasteve SRRA sipas sezoneve.
Sezonet
SRRA
SRRA (+) SRRA (-)
OR
95%CI
Total
99
61
37
27.2
9.1- 80.8
2009-2010

p
<0.01

2010-2011

36

12

24

8.2

2.4 - 28.1

<0.01

2011-2012

40

9

31

4.8

1.4 - 16.7

0.01

2012-2013

70

4

66

Ref.

Vërehet që, në sezonin e gripit pandemik 2009 – 2010 rastet SRRA kanë 27.2
herë më tëpër gjasa për të rezultuar positive krahasuar me sezonin 2012-2013
[OR=27.2 95%CI (9.1 – 80.8) p<0.01].
Në sezonin e gripit 2010 – 2011 rastet SRRA kanë 8.2 herë më tepër gjasa për
të rezultuar positive krahasuar me sezonin 2012-2013 [OR=8.2 95%CI (2.4 – 28.1)
p<0.01].
Në sezonin e gripit 2011 – 2012 rastet SRRA kanë 4.8 herë më tepër gjasa për
të rezultuar positive krahasuar me sezonin 2012-2013 [OR=4.8 95%CI (1.4 – 16.7)
p=0.01].
Vërehet trend linear statistikisht i rëndësishëm i rënies së pozitivitetit të rasteve SRRA
nga sezoni 2009-2010 në sezonin 2012-2013 (χ2for trend = 59.6 p<0.01). Kjo shpjegohet
me faktin se, në 2009 shkaktari i epidemisë së gripit ishte një virusi gripi totalisht i ri
dhe popullatën e gjeti totalisht të paimunizuar.
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Grafik 6-8.6: Shpërndarja e rasteve SRRA, me konfimim laboratorik, sipas sezoneve.
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Grafik 6-8.7: Shpërndarja e rasteve SRRA me konfirmim laboratorik kundrejt totalit,
sipas grupmoshave.
Në grafikun e mësipërm janë vendosur të dhënat për rastet positive të analizuara në
Laboratorin e Virologjisë, kundrejt totalit të rasteve të raportuara si SRRA për
shpërndarjen sipas grupmoshave.
Vërejmë se, në sezonin 2009-2010 tek ne shfaqja e rasteve SRRA është më e lartë në
grupmoshat 25-44 vj dhe 45-59vj, në krahasim me grupmoshat pediatrike sikurse u
përmënd më sipër nga studimet e kryera (Martirosyian L., et al. 2012).
Në sezonet e mëvonshme bie në sy një rritje e numrit të rasteve SRRA te grupmoshat
pediatrike cfarë shpjegohet edhe me rritjen e nivelit të monitorimeve për këto raste,
por një negativitet i dukshëm për praninë e virusit të gripit, i cili mund të shpjegohet
edhe me qarkullimin e virozave të tjera respiratore sikurse është RSV (virusi
respirator sincicial) sesa sezonet e mëvonshme. Kjo shpjegon më së miri faktin e
qarkullimit në popullatë të një shtami të ri, sikurse ishte edhe shtami që shkaktoi
pandeminë e vitit 2009.
Shohim sesi bie impakti i virusit të gripit në popullatë, si pasojë e krijimit të imunitetit
ndaj këtij virusi. Tashmë ky virus quhet virus sezonal.
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6-9. REZULTATET SEROLOGJIKE
Studimet serologjike janë mjaft të vlefshme për përcaktimin e incidencës së
infeksionit të shkaktuar nga një virus i ri, duke sugjeruar mbi nivelin e infeksionit ose
të imunitetit të një populate (Reed C., et al. 2012). Duke marrë shkak nga studimet e
kryera më parë të referuara në literaturë botërore pas përfundimit të valës së
pandemisë, në Shqipëri u krye një studim ndër-seksional seroprevalence për
vlerësimin e pranisë dhe prevalencës së antitrupave reaktive anti-A/H1N1/2009/pdm
gjatë periudhës 2010-2011 (Shiko Kreu.5).
Në tabelën e mëposhtë paraqiten rezultatet e marra nga analizimi i të gjitha serumeve
të grumbulluara nga rrethet për titrin <40 dhe ≥40 (Shiko Kreu.5).
Tabela 6-9.1: Titri i RHAI për antitrupat anti A/H1N1/2009/pdm <40 dhe ≥40 sipas
rretheve dhe në total.
Titra ≥ 40

Titra <40
Rreth/Qytet

Nr.serume

raste(n)

%

95% CI

raste (n)

%

95% CI

P<0.05

Berat

40

1

2.5

0.063- 13.15

14

35.0

20.63 - 51.68

S*

Elbasan

71

4

5.6

1.53- 13.75

25

35.2

24.23 - 47.44

S

Fier

80

3

3.8

0.80 - 10.64

28

35.0

24.67 - 46.48

S

Korcë

55

2

3.6

0.43 - 12.47

20

36.4

23.84 - 50.47

S

Kukës

31

2

6.5

0.80 - 21.48

10

32.3

16.71 - 51.41

JS*

Lezha

38

2

5.3

0.65 - 17.80

14

36.8

21.77 - 53.96

S

Lushnjë

106

4

3.8

1.05 - 9.41

37

34.9

25.89 - 44.76

S

Mat

30

1

3.3

0.080- 17.16

10

33.3

17.26 - 52.77

JS*

Peshkopi

30

2

6.7

0.82 - 22.12

10

33.3

17.26 - 52.77

JS*

Shkodër

38

1

2.6

0.06 - 13.76

13

34.2

19.62 - 51.34

S

Tiranë

207

8

3.9

1.70 - 7.51

73

35.3

28.80 - 42.22

S

Vlorë

88

2

2.3

0.28 - 8.01

30

34.1

24.32 - 44.97

S

Totali

814

32

3.9

2.67 - 5.46

284

34.9

31.62 - 38.28

S

JS*- vlerë jo sinjifikante

S*-vlerë sinjifikante

Duke iu referuar tabelës 6-9.1 dhe grafikut 6-9.2 vërehet se në total 32 (3.9%)
individë 95% CI (3.5 - 6.4) kanë titër <40 çfarë do të thotë se kjo pjesë nuk është
prekur nga ky infeksion viral i shkaktuar nga virusi pandemik AH1N1pdm09 dhe 284
(34.9%), 95% CI (31.62 – 38.28) kanë titër ≥ 40, me ndryshim domethënës ndërmjet
tyre (sepse nuk përputhen intervalet e konfidencës) (De Jong JC., et al. 2003).
Nëse shohim rrethet më vete dallojmë se, Kukësi dhe Peshkopia kanë përputhje të
vlerave të intervalit të konfidencës për titrat e përcaktuar, çfarë tregon se në këto
rrethe nuk ka patur vlera të larta të infektimit.
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Grafik 6-9.1: Titri HAI anti A/H1N1/2009/pdm <40 dhe ≥ 40, sipas rretheve dhe në
total (error bars 95%CI).
Duke iu referuar faktit se kampionet e grumbulluara për studim, paraqesin një mostër
përfaqësuese, e cila u përcaktua me anë të formulës së caktuar (Shiko Kreu.5), vërehet
që, në total 284 (34.9%) 95%CI (31.62 – 38.28) e individëve kanë titër ≥ 40 anti
A/H1N1/2009/pdm. Nëse kjo vlerë përgjithësohet për të gjithë popullatën nga
3,200.000 banorë rezulton se, në 1,120.000 prej tyre ka patur qarkullim të virusit
pandemik A/H1N1pdm09 ose janë infektuar nga virusi pandemik.
Në këtë vlerë pëfshihen personat që nuk paraqesin shenja klinike të sëmundjes,
personat e shtruar në spital dhe format e rënda që kanë vdekur.
Më poshtë paraqiten rezultatet e marra të shpërndara sipas grupmoshës. Duke iu
referuar OBSH sipas studimeve të kryera grupmoshat e riskut janë fëmijët në
grupmoshën 0-4 vjeç dhe mosha e tretë 60+ vjeç.
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Tabela 6-9.2: Titri RHAI anti A/H1N1/2009/pdm, sipas grupmoshës.
Titra A/H1N1pdm09 ≥ 40

Titra AH1N1pdm09 <40
Grupmosha

Serume

<12mj

2

A/H1pdm

%

95%CI

A/H1pdm

%

95%CI

0

0 - 84.19

2

100.0

15.81 - 100

P<0.0
5
JS*

1-4vj

34

6

17.6

6.73 - 34.47

22

64.7

46.48 - 80.249

S

5-14vj

112

5

4.5

1.48 - 10.15

46

41.1

31.89 - 50.79

S

15-24vj

128

3

2.3

0.46 - 6.63

52

40.6

32.01 - 49.63

S

25-44vj

203

4

2.0

0.55 - 5.01

74

36.5

29.87 - 43.52

S

45-59vj

181

8

4.4

1.91- 8.49

57

31.5

24.81 - 38.80

S

60+

154

6

3.9

1.44 - 8.29

31

20.1

14.08 - 27.30

S

Totali

814

32

3.9

2.67 - 5.46

284

34.9

31.62 - 38.28

S

JS*- vlerë jo sinjifikante

S*-vlerë sinjifikante

Nga Tabela 6-9.2 dhe grafiku më poshtë shihet se me rritjen e moshës kemi edhe ulje
të numrit të rasteve me prani të antitrupave anti A/H1pdm09 dhe keto rezultate
perputhen edhe me studimet e kryera më parë në Europë (Zimmer SM., et al. 2010).
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Grafik 6-9.2: Titri RHAI anti A/H1N1/2009/pdm sipas grupmoshës (error bars
95%CI).

Punoi: Iris HASIBRA (HATIBI)

94

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA (ÇEKANI)

PЁRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I
PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK

Tabela 6-9.3: Numri dhe % e individëve me titër <40 dhe≥40 ndaj A/H3N2 sipas
grupmoshave (N=814).
Titra A/H3N2 ≥ 40

Titra A/H3N2 <40
Grupmosha

Serume

<12mj

2

N. raste

%

95%CI

N. raste

%

95%CI

p

0

0 - 84.1

0

0

0 - 84.19

JS*

1-4vj

34

1

2.9

0.07 - 15.26

0

0

0 - 84.19

JS

5-14vj

112

3

2.7

0.56 - 7.66

19

17.0

10.56 - 25.26

S*

15-24vj

128

2

1.6

0.20 - 5.58

22

17.2

11.10 - 24.87

S

25-44vj

203

3

1.5

0.31 - 4.29

42

20.7

15.34 - 26.93

S

45-59vj

181

6

3.3

1.21 - 7.05

28

15.5

10.55 - 21.61

S

60+

154

6

3.9

1.44 - 8.29

29

18.8

12.96 - 25.87

S

Totali

814

21

2.6

1.62 - 3.94

140

17.2

14.66 - 19.97

S

JS*- vlerë jo sinjifikante

S*-vlerë sinjifikante

Vërehet që, në total për gripin stinor A/H3 nga 814 serume të analizuara, 140 serume
(17.2%), 95%CI (14.66 - 19.97) kanë shfaqur titër antitrupash ≥40 kundrejt A/H3
stinor dhe 21 serume (2.6%), 95%CI(1.62 - 3.94) rezultojnë me titra <40. Në
grupmoshën 1-4 vj kemi marrë vlera jodomethënëse për shkak të numrit të ulët të
serumeve.
Tabela 6-9.4: Numri dhe % e individëve me titër <40 dhe ≥ 40 ndaj shtamit stinor
A/H1.
Titri A/H1 ≥40

Titri A/H1 <40
Grupmosha

Serume

N. raste

%

95%CI

N. raste

%

95%CI

P<0.05

<12mj

2

0

0

0 - 84.19

0

0

0 - 84.19

JS*

1-4vj

34

3

8.8

1.84 - 23.64

0

0

0 - 84.19

JS

5-14vj

112

3

2.7

0.56 - 7.66

5

4.5

1.48 - 10.15

JS

15-24vj

128

8

6.3

2.77 - 12.00

12

9.4

4.95 - 15.83

JS

25-44vj

203

5

2.5

0.82 - 5.70

36

17.7

12.71 - 23.65

S

45-59vj

181

5

2.8

0.92 - 6.38

30

16.6

11.49 - 22.83

S

60+

154

5

3.2

1.036 - 7.35

32

20.8

14.68 - 28.07

S

814

29

3.6

2.43 - 5.12

115

14.1

11.781 - 16.68

S

Totali

JS*- vlerë jo sinjifikante

S*-vlerë sinjifikante

115 serume (14.1%), 95%CI (11.781 - 16.68) kanë shfaqur titër ≥40, ndërsa 29
serume (3.6%) 95%CI (2.43 - 5.12) kanë shfaqur titër <40 me ndryshim sinjifikant
ndërmjet tyre (sepse nuk perputhen intervalet e konfidencës). Pra, mbizotëron titri
≥40.
Sikurse është parë edhe nga studimet e mëparshme, serumet e testuara me RHAI për
kërkim antitrupash antiA/H1pdm09 nga kjo grupmoshë, paraqesin një kros-reaktivitet
me virusin A/H1N1 i cili shkaktoi pandeminë e vitit 1918 dhe tashmë qarkullon si
virus sezonal dhe sikurse e pamë në kapitujt më sipër ishte një nga viruset që në
përzierje me shtamet e tjera prodhuan rekombinantin A/H1N1pdm09(Xu R., et al.
2010, Reed C., et al. 2012).
Prandaj është parë se ky virus ka krijuar një nivel minimal mbrojtje tek grupmoshat e
vjetra nga studimet e relizuara në SHBA (Hancock K., et al 2009).
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Tabela 6-8.5: Numri dhe % e individëve me titër <40 dhe ≥40 ndaj tipit B stinor.
Titri B ≥40

Titri B <40
Grupmosha

Serume

N. raste

%

95%CI

N. raste

%

95%CI

P<0.05

<12mj

2

0

0

0-84.19

0

0

0-84.19

JS*

1-4vj

34

2

17.6

6.73-34.47

0

0

0-84.19

JS

5-14vj

112

5

4.5

1.48-10.15

27

24.1

16.52-33.09

S*

15-24vj

128

4

3.1

0.84-7.77

22

17.2

11.10-24.87

S

25-44vj

203

3

1.5

0.31-4.29

31

15.3

10.64-21.00

S

45-59vj

181

4

2.2

0.60-5.54

46

25.4

19.23-32.39

S

60+

154

3

1.9

0.38-5.51

42

27.3

20.44-35.055

S

Totali

814

25

3.1

2.02-4.53

168

20.6

17.87-23.54

S

JS*- vlerë jo sinjifikante

S*-vlerë sinjifikante

Nga tabela 6-8.5 vërejmë se, nga 814 serume në total, 168 (20.6%)
95%CI(17.87 to 23.54) serume kanë reaguar me titra ≥40 dhe 25 (3.1%) 95%CI(2.024.53) serume kanë reaguar me titra <40.
Sikurse shihet nga tabela në rastet e grumbulluara për grupmoshën<12mj dhe 1-4vj
nuk janë marrë rezultate për qarkullim infeksioni pra vlera statistikisht domethënëse,
sepse nga 34 raste gjithësej nga grupmosha 1-4vj, vetëm 2(17.6%) individë 95%CI
(6.73 to 34.47) kanë paraqitur vlera të nivelit minimal mbrojtës <40 dhe të tjerat janë
shpërndarë në shtamet e tjera.
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KREU 7. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
PËRFUNDIME
Nga analizimi i kampioneve me metodat më bazike e deri në ato molekulare si
IFD, Imunokromatografia, izolimi dhe rRT-PCR, rezultoi se metoda me
ndjeshmëri dhe specificitet më të lartë është metoda molekulare e rRT-PCR-së,
Nga analizimi i kampioneve rezultoi se, në sezonin 2009-2010 qarkulloi për herë
të parë në vendin tonë, virusi pandemik A/H1N1pdm09, me 515 raste positive ose
16.5% nga 3122 në total.
Në sezonin 2010-2011 rezultuan 199 raste positive me virusin A ose 28.8% dhe
me virusin B 48(7%) të totalit të analizuar.
Në sezonin 2011-2012 rezultuan 111 raste positive ose 31.71% me virusin A dhe
38(10.9%) të rasteve totale me virusin B. Vihet re se në këtë sezon nuk kemi
qarkullim të virusit pandemik, por vetëm të atij A/H3, fakt i cili tregon shfaqjen e
një shmangie minore në gjenomën e këtij virusi e për rrjedhojë mungesë imuniteti
në popullatë.
Në sezonin 2012-2013 rezultuan 21(5%) raste positive me virusin A dhe
82(19.7%) me virusin B të gripit.
Nga analizimet e kryera rezulton se grupmosha më e prekur nga virusi i gripit
është përkatësisht grupmosha 15-24vjeç në sezonin e pandemisë dhe grupmosha
më aktive 25-44 vjeç në tre sezonet e mëvonëshme.
Sipas vlerësimit të sëmundjes së rënde respiratore akute (SRRA), e cila tregon
edhe impaktin e virusit të gripit dhe konkretisht virusin e marrë në studim, atë
pandemik 2009. Përfundojmë se, rastet SRRA positive kanë qarkullim më të lartë
konkretisht 61 nga 98 raste në total në sezonin 2009-2010 dhe pastaj kjo
sëmundje vjen në rënie në 4 nga 70 raste SRRA në total në sezonin 2012-2013.
Ky fakt tregon se shtami pandemik, tashmë është sezonal dhe impakti në popullatë
bie, sepse kjo do të thotë se edhe popullata është imunizuar ndaj këtij virusi.
Nga izolatet e dërguara në QR-OBSH rezulton se, virusi i gripit pandemik që,
qarkulloi në vendin tonë është i njëjti shtam i ngjashëm nga ana antigjenike me
A/H1N1/California/2009. Me të nuk ka ndodhur ndonjë nga mutacionet e
përmëndura deri më tani dhe testimi ndaj antiviraleve të amantadinës dhe
rimantadinës rezulton me ndjeshmëri për këtë virus.
Sipas analizës serologjike, rezulton se në total 32 (3.9%) individë 95%IK (3.5 6.4 ) kanë titër <40 çfarë do të thotë se kjo pjesë nuk është prekur nga ky
infeksion viral i shkaktuar nga virusi pandemik AH1N1pdm09 dhe 284 (34.9%),
95%IK (31.62 – 38.28) kanë titër≥ 40 , pra kjo pjesë e popullatës ka kaluar
infeksionin.
Grupmosha më e prekur përsa i përket infeksionit të shkaktuar nga virusi
AH1N1pdm09, rezulton ajo 25-44vj me 36.5% (74/203) e totalit të grupmoshës
95%IK (29.87 - 43.52). Rezultatet serologjike të kryera mbas sezonit të pandemisë
dëshmojnë për prezencën e antitrupave mbrojtës ndaj virusit pandemik në po të
njëjtën grupmoshë të dyshuar dhe të konfirmuar me këtë virus gjatë sezonit të
pandemisë.
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REKOMANDIME:
 Rekomandojmë përdorimin e metodës së rRT-PCR-së, si më e ndjeshme dhe më e
shpejtë, si metodën bazë për analizimin e kampioneve të dyshuara për gripin dhe
sëmundjet e tjera respiratore.
 Rekomandojmë përdorimin e metodës së izolimit viral vetëm për shkaqe
kërkimore, me qëllim dërgimin e shtameve positive në QR-OBSH, për
konsultimet mbi përzgjedhjen e shtameve pjesë përbërëse të vaksinës sezonale të
gripit.
 Rekomandojmë përdorimin e metodave imunokromatografike si metoda të shpejta
nga personeli shëndetësor në spitalet rajonale dhe në qendrat shëndetësore, me
qëllim parandalimin në kohë reale të shpërthimeve epidemike, por gjithmonë ky
rezultat duhet të konfirmohet në Laboratorin e Virologjisë, ISHP me metodën e
konfirmuar të Real-Time PCR-së.
 Rekomandojmë vazhdimin e survejancës virologjike të gripit për të mundësuar në
kohë reale identifikimin e shpejtë të virusit të gripit në qarkullim dhe shmangien e
epidemive e pandemive të mundshme.
 Gjithashtu rekomandojmë kryerjen e serogramave me qëllim njohjen e profilit
imunitar të popullatës përpara ardhjes së sezonit të gripit.
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PËRMBLEDHJE
Gripi është një sëmundje infektive, që shkaktohet nga një virus me zinxhirë ARN-je, i
familjes Orthomyxoviridae, i cili transmetohet kryesisht nëpërmjet spërklave (Harper
S., et al. 2002).
Si pasojë e rekombinimit të disa nëtipeve të virusit të gripit, i gjithë globi përjetoi një
gjendje alerti për shkak të pandemisë së vitit 2009.
Grumbullimi i materialeve klinike virologjike, u krye nëpërmjet survejancës
epidemiologjike dhe virologjike.
Infeksioni u përcaktua me metodat bazë virologjike, mbështetur nga ato molekularet.
Nga analizimi rezultoi rRT-PCR-ja si metoda me sensitivitet dhe specificitet më të
lartë. Në sezonin 2009-2010 A/H1pdm09 rezultuan 515 raste positive ose 16.5% nga
3122 të grumbulluara në total. Në 2010-2011 rezultuan 199 (28.8%) raste positive me
virusin A dhe 48(7%) pozitive me B ndaj totalit. Në sezonin 2011-2012 rezultuan 111
(31.71%) raste positive me A/H3 dhe 38(10.9%) raste pozitive me B. Në sezonin
2012-2013 rezultuan 21(5%) raste positive me virusin A dhe 82(19.7%) me virusin B
të gripit.
Sipas analizës serologjike, në total 32 (3.9%) individë 95%IK (3.5-6.4) kanë titër <40
pra kjo pjesë nuk është prekur nga AH1N1pdm09 dhe 284 (34.9%), 95%IK(31.62–
38.28) kanë titër ≥40, pra kjo pjesë e ka kaluar infeksionin.
Ky fakt tregon se shtami pandemik, tashmë është sezonal dhe popullata është
imunizuar ndaj këtij virusi. Rekomandojmë vazhdimin e survejancës virologjike të
gripit.
Fjalëkyçe: A/H1N1pdm09, ARN, Real-Time PCR, sensitivitet,
diagnostikuese, titër, imunitet, agjent shkaktar, shëndet publik.
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ABSTRACT
Influenza is an infectious disease caused by a virus with RNA from Orthomyxoviridae
family, mainly transmitted through the air via aerosols (Harper S., et al. 2002).
As a result of the recombination of some Influenza subtypes, we experienced across
the globe a state of alert due to pandemic of 2009.
The collection of virological clinical materials was conducted mainly from the
epidemiological and virological surveillance. Prevalence of infection was determined
based on virological methods, and new molecular techniques. The analysis showed
that rRT - PCR method had the higher level of sensitivity and specificity among the
others. During season 2009-2010 A/H1pdm09 resulted with 515 (16.5%) positive
cases of the total 3122 collected. During 2010-2011 resulted in 199 (28.8%) positive
cases with virus A and 48 (7%) cases B virus positive. During 2011-2012 resulted in
111 (31.71%) positive cases with A/H3 and 38 (10.9 %) positive cases resulted B
virus. During 2012-2013 resulted 21(5%) positive cases with A and 82(19.7%)
positive cases with B virus. According to serological analysis resulted in total
32(3.9%) individuals, 95 % CI(3.5-6.4) have titers < 40 so this part is not affected by
AH1N1pdm09 and 284 (34.9%), 95% CI(31.62-38.28) have titers≥40, so this part
has passed the infection. This fact indicates that the pandemic strain is considered
seasonal, so it means that the population is immune to this virus. We recommend the
continuation of virological surveillance of influenza.
Keywords: A/H1N1pdm09, RNA, Real-Time PCR, sensitivity, diagnostic methods,
titers, immunity, causative agent, public health .
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ABSTRACT
Influenza is an infectious disease caused by a virus with RNA from Orthomyxoviridae family, mainly
transmitted through the air via aerosols (Harper S., et al. 2002).
As a result of the recombination of some Influenza subtypes, we experienced across the globe a state of
alert due to pandemic of 2009.
The collection of virological clinical materials was conducted mainly from the epidemiological and
virological surveillance. Prevalence of infection was determined based on virological methods, and
new molecular techniques. The analysis showed that rRT - PCR method had the higher level of
sensitivity and specificity among the others. During season 2009-2010 A/H1pdm09 resulted with 515
(16.5%) positive cases of the total 3122 collected. During 2010-2011 resulted in 199 (28.8%) positive
cases with virus A and 48 (7%) cases B virus positive. During 2011-2012 resulted in 111 (31.71%)
positive cases with A/H3 and 38 (10.9 %) positive cases resulted B virus. During 2012-2013 resulted
21(5%) positive cases with A and 82(19.7%) positive cases with B virus. According to serological
analysis resulted in total 32(3.9%) individuals, 95 % CI(3.5-6.4) have titers < 40 so this part is not
affected by AH1N1pdm09 and 284 (34.9%), 95% CI(31.62-38.28) have titers≥40, so this part has
passed the infection. This fact indicates that the pandemic strain is considered seasonal, so it means that
the population is immune to this virus. We recommend the continuation of virological surveillance of
influenza.
Keywords: A/H1N1pdm09, RNA, Real-Time PCR, sensitivity, diagnostic methods, titers, immunity,
causative agent, public health .

