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PARATHËNIE

Përzgjedhja e reagentëve për tipizimin e RhD përbën një sfidë më vetë dhe është një
paradoks në mjekësinë transfuzive. Qelizat e kuqe të gjakut të pjesës më të madhe të
dhuruesve të gjakut dhe pacientëve janë përcaktuar si D positive ose D negative.
Megjithatë, janë gjetur një numër fenotipesh të antigjenit D të pjesëshëm, D të dobët ose
shumë të dobët (DEL), tek rruazat e kuqe të gjakut të individëve që janë bartës së
varianteve gjenetike të gjenit RHD.
Sfida në tipizimin e dhuruesve të gjakut qëndron në zgjedhjen e reagentit të duhur si edhe
në vendosjen e një strategjie testimi me ndjeshmëri të mjaftueshme për të identifikuar
këto tipe të antigjenit D të pjesëshëm dhe të dobët. Idealisht dhurimet e gjakut nga këta
individë duhet të regjistrohen si D-pozitivë. Paradoksi rritet në menaxhimin e pacientëve,
ku individët, rruazat e kuqe të të cilëve, mbartin një antigjen D-të dobët, menaxhohen si
D-negativë. Shërbimi i serologjisë në bankat e gjakut në spitale është i detyruar ti
tipizojë këta pacientë si D negativë.
Ky fakt është shumë i rëndësishëm për gratë shtatzana, për ti siguruar ato që shprehin
fenotipin D të pjesëshëm, të marrin profilaksinë anti-D kundër shfaqjes së Sëmundjes
Hemolitike të Fetusit dhe të Porsalindurit (HDFN), pasi tashmë njihet dhe raportohet
imunizimi tek këto raste. Imunizimi nga D gjatë shtatzënisë mbetet shkaku sinjifikant i
sëmundjes së fetusit dhe të porsalindurit. Ky fenomen kërkon zhvillimin e mjeteve më të
mira diagnostikuese në menaxhimin e rrezikut të imunizimit nga Rh, si edhe në
shtatzanitë ku është shfaqur imunizimi ndaj Rh nga shtatzënia e mëparshme.(Urbaniak
et al 2000). Nëse një grua është e imunizuar nga D, përcaktimi i zigotësisë të
bashkëshortit të saj mund të ndihmojë në vlerësimin e rrezikut të saj të mbajtjes së një
fetusi D pozitiv. Përcaktimi i zigotësisë RHD është thelbësore në këshillimet e familjeve
me histori të mëparëshme të HDFN. Nëse babai i fetusit është hemizigotë RHD+, ka 50%
mundësi që pasardhësi të jetë D-negativ, nëse është homozigotë RHD+, pasardhësi do të
jetë gjithmonë D pozitiv. Meqënëse nuk ekziston antigjeni antitetik i D, (d), është e
pamundur të përcaktohet zigotësia e D me metodat serologjike. Në praktikat e zakonshme
parashikohet hemi ose homozigotësia e antigjenit D, në bazë të frekuencës së fenotipeve
Rhezus. Kjo mund të bëhet thjeshtë dhe saktë për arsye se dy gjenet që kodojnë për Rh
( RHD dhe RHCE) janë homologë dhe të lidhur ngushtë në kromozomin 1. Haplotipet e
ndryshme dhe frekuencat e tyre janë karakterizuar tashmë në popullata të ndryshme.
(Daniels et al 2002).
Këto haplotipe mund të dallohen vetëm me metoda molekulare dhe karakterizimi i tyre
lehtëson marrjen e vendimeve në terapinë me transfuzion, sidomos në vendin tonë, i cili
përballet me një numër më të vogël të dhuruesve të gjakut dhe sidomos të grupit të rrallë
v

RhD- negativ krahasuar me popullatën Europiane dhe nga ana tjeter përballet me një
numër të konsiderueshëm të pacientëve me talasemi, të cilët kërkojnë transfuzione të
herëpashershme, pra janë persona të politransfuzuar nga dhurues të ndryshëm. Ky fakt i
vë ata përballë një transfuzioni jo të sigurtë, pasi ata janë imunizuar me antigjene të
ndryshme si pasojë e transfuzioneve të shumta. Për të gjetur gjak të pajtueshëm për këta
pacientë bëhet gjithmonë edhe më e vështirë.
Sfida jonë rritet pasi frekuencat e këtyre haplotipeve, ku përgjegjës janë antigjeni D i
pjesëshëm dhe D i dobët, variojnë në popullata të ndryshme. Në të vërtetë arritjet e
deritanishme të tipizimeve molekulare, përbëjnë një bazë për klasifikimin e shfaqjes së
aleleve në popullata të ndryshme. Megjithatë, tipizimi molekular duke qënë se është në
ndihmë të përcaktimeve serologjike, mbetet i lidhur ngushtë me burimet intensive
serologjike nga laboratorë reference të specializuar. Në këtë studim është përfshirë një
kampion i madh i tipizuar serologjikisht me antitrupa monoklonalë dhe poliklonalë në
laboratorin e imunoserogjisë në Qëndrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, në
Tiranë.
Në këtë kontekst një studim i plotë mbi polimorfizmin e gjenit RHD dhe shpërndarjen e
aleleve të sistemit Rhezus, të shprehura në popullatën Shqiptare, do të ndihmojë në
përcaktimin e skemës më të përshtatshme të tipizimit të ADN-së, e cila do të përdoret në
shërbimin e transfuzionit të gjakut, në mënyrë që të përcaktojë saktë statusin e antigjenit
D.
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HYRJE
Gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20-të pas zbulimit në 1900, grupet e gjakut,
kuptoheshin vetëm si modelet e trashëguara të reaksioneve të aglutinimit. Biologjia
molekulare e grupeve të gjakut filloi të kuptohej në vitet 1950 me studimet mbi
biosintezën e karbohidrateve të antigjeneve të grupeve të gjakut, duke vazhduar në vitet
1970, me strukturën e disa proteinave antigjenike që kishin filluar të identifikoheshin. Në
vitin 1986 u klonua gjeni përgjegjës për polimorfizmin e grupeve të gjakut MN. Klonimi
i gjeneve përgjegjës për ABO dhe Rhezus vazhdoi në 1990 dhe 1992 si edhe në
vazhdimësi për shumicën e grupeve të tjera të gjakut.
Shoqata Ndërkombëtare e Transfuzionit të Gjakut (ISBT), sot njeh 308 grupe specifike,
207 prej të cilëve iu përkasin 30 sistemeve të klasifikimit të grupeve të gjakut (Daniels
et al 2004; Daniels et al 2009 ). Gjenet për të gjitha këto sisteme janë klonuar në ditët e
sotme dhe bazat molekulare të të gjitha formave polimorfike të 30 sistemeve njihen
(Hellberg et al 2005; Tilley et al 2006). Njëzet e gjashtë nga sistemet e grupeve të
gjakut shprehen nga një gjen i vetëm, për sistemin Rhezus janë përgjegjës dy gjene të
ndryshme, RHD dhe RHCE, por antigjeni D është më imunogjeniku dhe më i
rëndësishmi klinikisht (Daniels et al 2009).
Antigjenet e grupit të gjakut Rhezus kanë një rëndësi klinike të madhe për shkak të
përfshirjes në; sëmundjen hemolitike të fetusit dhe të porsalindurit, mjekësinë e
transfuzionit dhe aneminë hemolitike autoimune. (Levine et al 1939; Landsteiner et al
1940). Zbulimi historik i antigjenit Rhezus D është bërë 50 vjet më parë nga Levine dhe
Stetson (Levine et al 1963). Kjo ndodhi kur një nënë e re menjëherë pas lindjes, u
transfuzua me një njësi gjaku nga gjaku i dhuruar nga bashkëshorti i saj, dhe menjëherë
pas transfuzionit ajo pësoi një reaksion të shpejtë transfuzional. Studiuesit identifikuan
një antitrup të ri në serumin e saj, i cili aglutinonte rruazat e kuqe të gjakut në masën 80%
të dhurimeve me grup O të përzgjedhura rastësisht. Specifiteti i këtyre antitrupave ishte
identik me antitrupat e rritur në lepujt e transfuzuar me rruaza të kuqe nga majmunët e
gjinisë Rhezus, prandaj u quajt “anti-Rhesus” ose “anti-Rh”. Për ironi ky është në fakt
një term i gabuar, sepse sipërfaqet e antigjenit të detektuara nga njeriu dhe lepuri, nuk
ishin identike dhe më vonë ky antigjen u riquajt “LW”, për nder të Landsteiner dhe
Weiner (Daniels G et al 1995 ). Studimet e mëvonshme treguan se Rhezus ne fakt eshtë
shumë kompleks me variante antigjenike multiple. Shqetësimet në lidhje me Rhezusin
vazhduan kur u mendua nese Rh është një proteinë e vetme që përmban shumë epitope
antigjenike (referuar si Rho, rh’, hr’) apo janë shumë alele të lidhura ngushtë ku secila në
mënyrë të pavarur kodon për një antigjen (C/c, D/d, E/e). Të dy sistemet nuk arritën të
sqaronin kompleksitetin e Rhezusit, por është më e thjeshtë të shprehesh sot, duke u
bazuar në studimet e fundit molekulare (shiko më poshtë). D është antigjeni kryesor i
shprehur në sipërfaqen e rruazave të kuqe të gjakut tek individët me gjenotip të supozuar
D/D ose D/d, shpesh të referuar si “Rhezus pozitive”. Antagonisti i tij “d” nuk është
vii

gjetur asnjëherë në serum dhe nga ana imunologjike supozohet si “d” dhe referohet si
“Rhezus negativ”.
Ndërkohë, nga të gjithë individët Rhezus pozitiv dhe negativ, virtualisht të gjitha rruazat
e kuqe të gjakut mbajnë antigjenet antitetike C dhe/ose c, njëkohësisht E dhe /ose e; me
përjashtim të disa individëve të cilët nuk i kanë këto antigjene dhe referohen si Rh null .
Rh null shprehin anomali të shumta të membranës eritrocitare, duke bërë që antigjenet
Rhezus të kenë një rëndësi fiziologjike.
Bazat molekulare të antigjeneve Rhezus janë bërë një problem shumë i vështirë në
biologjinë e membranave dhe fatkeqësisht shumë studime të herëshme treguan që kishin
arritur rezultate të gabuara. Reaktiviteti antigjenik i Rhezusit humbet pasi membrana e
eritrocitit është izoluar ose është transformuar në një membranë imunoblote dhe shumë
metoda biokimike të përdorura në fakt vrasin aktivitetin antigjenik që identifikohet nga
antigjenet Rhezus. Në këtë pikë ekziston një marreveshje e vogël në lidhje me identitetin
molekular të antigjenit Rhezus deri tani.
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I. QËLLIMI I STUDIMIT
1. Qëllimi i studimit është identifikimi i grupit të gjakut Rhezus në dhuruesit e
gjakut, nëpërmjet një metodë molekulare bazuar në analizën e gjenit
përgjegjës RHD.
a. Përcaktimi i një metode të përshtatshme nëpërmjet analizës së ADN-së
për identifikimin e pranisë ose mungesës të gjenit RHD
b. Gjenotipizimi nëpërmjet analizës së ADN-së i formave polimorfe të
Rhezusit, bartës të antigjenit D parcial dhe D të dobët.
c. Tipizimi molekular i dhuruesve të gjakut me praninë e varianteve të
antigjenit D, do të shmangte prodhimin e “Rhezus negative pool
products” (e produkteve të gjakut prej bashkimit të disa njësive) në
bankat e gjakut.
d. Gjetja e aleleve të reja të gjenit RHD në popullatën shqiptare, si
kontribut për njohjen e aleleve të këtij gjeni në popullatat europjane.
2. Ky studim ka gjithashtu për qëllim të stabilizojë një metodë molekulare për
identifikimin e gjenit RHD në qelizat fetale të lëngut amniotik, që do të
shërbejë për tipizimin e grupit të gjakut Rhezus të fetusit tek nënat Rhezus D
negative.
a. Diagnoza paralindjes e grupit Rhezus të fetusit do të përcaktojë nëse
nënat RhD negative bartin një fetus me një grup RhD të pajtueshëm.
b. Përcaktimi i RhD të fetusit paralindjes do të ndihmojë për të përcaktuar
saktë terapinë e nevojshme për të shmangur imunizimin dhe abortet
spontane për shkak te mospajtueshmërise së grupit RhD të gjakut midis
nënës dhe fetusit.
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KAPITULLI II
2.1 Terminologjia e sistemit Rhezus.
Disa nomenklatura të ndryshme janë përdorur deri tani për të emërtuar antigjenet,
proteinat dhe gjenet e sistemit Rhezus. Gjatë gjithë këtij studimi ne do ti përmbahemi
terminologjisë së rekomanduar nga Shoqata Ndërkombëtare e Transfuzionit të Gjakut
(ISBT), komiteti për terminologjinë e antigjeneve të grupeve të gjakut. Të dhënat
numerike të terminologjisë sipas ISBT për antigjenet Rh, janë bazuar në
nomenklaturën e Rosenfield (Rosenfield et al 1979) RH30 dhe RH50 janë përdorur
për të emërtuar gjenet që kodojnë Rhezus proteinat (Rh30) dhe glikoproteinat
(Rh50), përkatësisht, ku numrat tregojnë masën molekulare të proteinave në SDS-xhel
poliakrilamidi. Në fakt ne do të përdorim RH, si një term të gjeneruar për gjenet që
kodojnë edhe proteinat RhD si edhe proteinat RhCcEe (të njohura gjithashtu si
proteinat RhCE) si edhe do të përdorim termin RHAG për të emërtuar gjenet që
kodojnë për glikoproteinat e lidhura me Rh (RhAG). Antigjenet Rhezus më të
zakonshëm janë: D, C, c, dhe E ose e, që fillimisht janë shkruar sipas rendit alfabetik
(CDE), por më vonë kur u zbulua që C dhe E trashëgohen së bashku, rendi u ndryshua
në DCE. Edhe pse antigjeni “d”, i cili mendohet të jetë antitetik me “D”, nuk ekziston,
shkronja “d”, përdoret për të treguar fenotipin D-negativ. Format e RHD dhe RHCE
që shfaqen më shpesh, kodojnë 8 haplotipe: Dce, dce, Dce, dCe, DcE, dcE, DCE dhe
dCE, që shkurtimisht njihen edhe si respektivisht: R 0 , r, R 1 , r’, R 2 , r”, R z dhe r y. (
Daniels et al 2004).
Rasti i “R”, përdoret kur shprehet antigjeni D dhe rasti i “r”, kur ai nuk është fare i
pranishëm. Këtu identifikimet kanë rëndësi praktike në mjekësinë transfuzionale, në
kuptimin për të komunikuar fenotipin e pacientit ose dhuruesit të gjakut. Më rrallë
delecione të fenotipeve përdoren për të identifikuar mungesën e antigjenit antitetik;
psh. Dc-, rruaza të kuqe të gjakut pa antigjenin E dhe e; D--, rruaza të kuqe të gjakut
pa antigjenin C, c, E dhe e. Rruazat e kuqe të gjakut me fenotipin Rh null , nuk shprehin
asnjë nga antigjenet Rhezus.
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Figura 2.1 Modeli i topologjisë për RhAG, RhCE dhe RhD.

Proteinat RhCE dhe RhD (M 30 000) parashikohen të kenë topologji të ngjashme dhe
kodohen nga dy gjene; RHD dhe RHCE, të ndodhen në kromozomin 1p34-p36.
Domeni i proteinës RhD kodohet nga secili nga ekzonet e shënuar me numra nga 110. Nga aminoacidet D specifike, 8 ndodhen në sipërfaqen e jashtme të membranës së
eritrocitit (të ngjyrosur me të verdhë) dhe 24 parashikohen të ndodhen në
transmembranën dhe domenin citoplasmik (të ngjyrosur me të zezë). Rrathët e kuq
përfaqësojnë aminoacide të cilët janë kritike për polimorfizmin e antigjeneve C/c dhe
E/e, përkatësisht (Ser103Pro) dhe (Pro226Ala). Rrathët lejla përfaqësojnë Ser103 dhe
Ala226 tek RhD. (Modeli sipas Avent 2000).
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2.1.1 Polipeptidet Rhezus
Zbulimet: Dy studime të publikuara në fund të vitit 1982 ndryshuan në mënyrë
drastike drejtimet për kërkime të sistemit Rhezus. Moore (Moore et al 1982) në
Edinburg dhe Gahmberg (Gahmberg et al 1982 ) në Helsinki në mënyrë të pavarur,
vëshguan një proteinë të panjohur më parë, e cila mund të markohej me 125I, në
sipërfaqen e rruazave të kuqe të gjakut të izoluara. Megjithëse glikoforinat dhe banda
e transportuesit tre anionik ishin shënuar gjithashtu, membrana nga rruazat e kuqe të
gjakut Rh pozitive (të menduara të tilla nga individë me gjenotip të supozuar D/D ose
D/d), u dalluan nga autoradiografia të kishin një bandë të përhapur por intensive në
dukje përafërsisht 28-33 Kd. Një bandë e ngjashme por shumë më e zbehtë u vu re në
rruazat e kuqe tipike Rhezus negative (Fig. 2.1). Antitrupat anti-D u shtuan në
membranë para se membrana të solubilizohej me detergjent dhe bandat e shënuara me
125
I, ishin imunoprecipitate me antitrupa specifikë për D nga rruazat e kuqe Rhezus Dpozitive. Në të njëjtën mënyrë anti-c, anti-E, respektivisht, paraqitën imunoprecipitate
të ngjashme, por me banda më pak të dendura, nga rruazat e kuqe të gjakut Rh c dhe
Rh E pozitive (Moore et al 1987). Të gjitha këto banda të reja së bashku sot njihen
si “polipeptidet Rhezus”.
Polipeptidet Rh treguan se përfaqësojnë proteina membranore shumë të pazakonta.
Këto polipeptide u pa se kishin një lëvizshmëri elektroforetike që varionte nga 28-33
Kd, relative me peshën molekulare standarte në SSD-PAGE (sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis), që mendohet se ndodh si rezultat i rritjes së
lidhjes së SSD, dukuri që shfaqet tek proteinat shumë hidrofobike (Agre et al 1991).
Fakti më i çuditshëm është që polipeptidet Rh përmbajnë karbohidrate të
padetektueshme, kur ekzaminohen me metoda për labeling terminal sugars (Moore et
al 1987).
Familja e proteinave Rh
Kompleksi i familjes së proteinave Rh është llogaritur të jetë 170 000 dalton nga
ultracentrifugimi sipas densitetit dhe konsiston në një tetramer me 2 molekula RhAG
dhe 2 RhCcEe ose RhD, molekula proteinike të stabilizuara nga të dyja lidhjet Nfundore dhe C-fundore. (Eyers et al 1994; Avent et al 1196; Hartel-Schenk et al
1992). Mënyra e lidhjes së këtij kompleksi me proteinat Rh pjesëmarrëse, disa prej të
cilave ndërveprojnë direkt me membranën e citoskeletit, mbetet ende për tu
determinuar.
Proteinat RhD dhe RhCcEe
Proteinat RhD shprehen nga antigjeni D, ndërkohë që proteinat RhCcEe nga mbartja e
antigjenit C ose e, ( i përfshirë në lakun e dytë ekstraqelizor), në të njëjtën proteinë.
(Mouro et al 1993; Blunt et al 1994; Smythe et al 1996 ). Karakteristikat e proteinave
RhD dhe RhCcEe janë dizenjuar në figurën 2.1. Analizat e sekuencës së
aminoacideve, kanë treguar që 41 aminoacidet e parë N-fundorë të RhD dhe RhCcEe,
janë identikë (Avent et al 1990; Le Van Kim et al 1992).
Kështu që RhD ndryshon nga forma e zakonshme e RhCcEe nga vetëm 30-35
aminoacide përgjatë të gjithë proteinës (Avent et al 1990; Mouro et al 1993; Mouro
et al 1995; Kajli et al 1993).
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Duke përjashtuar shkallën e lartë të homologjisë midis tyre, theksojmë se variante të
ndryshme të proteinave RhCcEe nuk shprehin ndonjë epitop D dhe proteinat RhD nuk
shprehen asnjëherë nga antigjenet C ose e.
2.1.2 Struktura e gjeneve RH
Dy gjenet që kodojnë për RhD dhe RhCcEe, janë shumë të ngjashëm (homologë).
Këta dy gjene janë ndërtuar nga 10 ekzone secili; RHCE dhe RHD në tandem zënë 69
çb të molekulës së ADN-së (Fig. 2.2 b). Lidhjet intron-ekzon të gjeneve RHCE dhe
sekuenca e plotë e nukleotideve të disa prej introneve RHCE dhe RHD, janë zbuluar
në ditët e sotme ( Huang et al 1996; Avent et al 1997; Wagner et al 1998; Kemp et al
1996; Westhoff et al 1996; Okuda et al 1997).

Figura 2.2 a). Paraqitje skematike e kromozomit 1.

Figura 2.2 b). Organizimi i gjeneve RHCE dhe RHD. Në figurë tregohet organizmi i
exoneve (E) dhe introneve. Madhësia e secilit ekzon tregohet sipër vijës si edhe numri i
nukleotideve, kurse madhësia e introneve tregohet poshtë vijës. Informacioni i përdorur për
të plotësuar këtë figurë vjen nga database me numrin e dhënë në figurë.

Renditja e gjeneve RH në kromozomin 1 (Fig 2.2 a), ka shumë mundësi të jetë
RHCE-RHD (Carritt et al 1997). Megjithëse ka studime që tregojnë se kjo renditje
është inverse. Haplotipi Rh i parë, primordial human besohet se është Dce dhe shtatë
haplotipet Rh të tjera, më të zakonshme kanë rrjedhur prej këtij kompleksi gjenik nga
një event i vetëm gjenetik.
Haplotipi mbizotërues tek individët RhD-negativë në popullatën kaukaziane (dce), ka
ardhur si rezultat i një delecioni të gjenit RHD nga kompleksi gjenik RHD/RHce,
ndërsa haplotipi Dce (më i përhapuri në popullatën kaukaziane RhD-pozitive), ka
ardhur si rezultat i një konversioni gjenik me ekzonet 1 dhe 2 të RHD të zëvëndësuara
me të njëjtët ekzone të RHCE. Haplotipet e tjera janë formuar si rezultat i
5
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mutacioneve pikësore (si psh. polimorfizmi E/e), ose nga ndodhja e rekombinimeve të
rralla, për haplotipe të ndryshëm. (Carritt et al 1997)
2.1.3 Bazat molekulare të antigjeneve Rh
Që në përshkrimin e parë të Rh cADN-së, (Avent et al 1997; Le Van Kim et al 1992;
Cherif-Zahar et al 1990), vemëndja e veçantë është përqëndruar në diferencimin mbi
baza molekulare që i karakterizon antigjenet e sistemit Rhezus. Mekanizma gjenetikë
të ndryshëm, që i japin antigjeneve të këtij sistemi, rendësi të madhe klinike, janë
përshkruar në këtë studim edhe për popullatën shqiptare. Këto mekanizma përfshijnë
delecionet gjenike (fenotipi D negativ); konversionet gjenike (polimorfizmi C/c),
mutacionet me drejtim te gabuar antitetik (polimorfizmi E/e) dhe mutacione të tjera
me drejtim të gabuar (VS dhe V). Kështu që, gjenet Rhezus janë burim i një
diversiteti masiv, dhe kombinimet e këtyre ndryshimeve gjenetike pasqyrohen në të
gjitha grupimet raciale.
Antigjeni D
Antigjeni D është një grupim konformacional i epitove të lidhura me njëra-tjetrën
përgjatë të gjithë proteinës RhD. Ndërkohë që në shumicën e individëve D-negativë
të popullatave Kaukaziane, shfaqet një delecion i gjenit RHD, në popullata të tjera
(Japonezët dhe zezakët e Afrikës), fenotipi D-negativ është i shoqëruar me një pjesë të
madhe të gjenit normal RHD dhe arsyeja për mungesën e shprehjes së antigjenit D,
është ende e panjohur. (bejnë përjashtim Afrikanët, janë studiuar në Francë).
Figura 2.3, përshkruan bazat molekulare të disa prej fenotipeve D-negative. (Avent et
al 1997; Wagner et al 1998; Kemp et al 1996; Westhoff et al 1996; Okuda et al 1997;
Umenishi et al 1994; Hyland et al 1994; Daniels et al 1997).
Njerëzit me rruaza të kuqe të gjakut, që përmbajnë një formë të alteruar të proteinës
RhD, quhen D-parcialë, dhe janë të aftë të shkaktojnë allo-anti D. Këto rruaza të kuqe,
në varësi të epitopit D që ka pësuar alterimin, aglutinohen nga një proporcion i
caktuar i reagentit anti-D
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Figura 2.3. Riorganizimet e lokusit Rh duke shprehur fenotipin D-negativ dhe haplotipin me
këputje të Rh (Sipas Avent ND. 2000)
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Figura 2.4 përmbledh ndryshimet molekulare që shoqërohen me shfaqjen e antigjenit
D-parcial (të pjesshëm).

Figura 2.4. Bazat molekulare të fenotipit D. Ndryshimet alelike të RHD, përgjegjëse për
fenotipin D të pjesëshëm, e pasqyruar sipas origjinës etnike ku B për popullatën e zezë
(Black), C për popullatën Kaukaziane dhe J për popullatën Japoneze (sipas Avent ND. 2000).

Analizat molekulare të gjeneve që kodojnë për fenotipin e dobët D, të njohur ndryshe
si Du, tregojnë një sekuencë normale të gjenit RHD, por disa reduktime të shpeshta të
shprehjes së mARN-se për RHD, duke çuar në një difekt në nivelin e transkriptimit të
formimit të pre-mARN.(Rouillac et al 1996; Avent et al 1997 ).
8
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Figura 2.5. Bazat molekulare të D të dobët. Në figurë shënohen mutacionet misense në
gjenin RHD që lidhen me fenotipet D të dobët. Vendosja e këtyre mutacioneve është
parashikuar të ketë këtë topologji në proteinën RhD, të paraqitura me forma ovale;
aminoacidet D specifike tregohen me format ovale të pangjyrosura, mutacionet misense me
format ovale gri (sipas Avent ND 2000)

Këta të fundit janë bërë qëndra e kërkimeve kohët e fundit, pasi është parë që tek
individët me shprehje të dobët tek rruazat e kuqe të gjakut të antigjenit D, është i
pranishëm një mutacion missense ndërmjet transmembranës së supozuar ose domenit
citoplazmik të RhD (Figura 2.5).(Legler et al 1998; Wagner et al 1999). Shprehja e
antigjenit Du në rruazat e kuqe të gjakut, jo gjithmonë mund të detektohet më anë të
antitrupave monoklonale nepërmjet aglutinimit.
Antigjenet CcEe
Polimorfizmi RhC/c dhe RhE/e, është shkaktuar nga zëvëndësimi i një nukleotidi të
vetëm në gjenin RHCE (Symsek et al 1994). Në një kohë që zëvëndësimi i 6
nukleotideve shkakton një ndryshim në 4 aminoacide (Cys16Trp; Ile60Leu;
Ser68Asn; Ser103Pro), që lidhen drejtëpërdrejt me polimorfizmin e C në c (Figura
2.6), vetëm polimorfizmi Ser103Pro korrenspondon ekzaktësisht me antigjenicitetin
C/c. (Avent et al 2000) Gjithsesi, Pro102 duket se është një pjesë kritike e antigjenit c.
Prania e dy mbetjeve të lidhjeve të prolinës (102 dhe 103) duket se formon një
strukturë relativisht të fortë, e cila është rezistente ndaj ndryshimeve nga aminoacidet
fqinje dhe ky mund të jetë shkaku që shpjegon numrin relativisht të vogël të
varianteve c krahasuar me antigjenet e tjerë Rh. Në përgjithësi është pranuar që
zëvëndësimi i një nukleotidi të vetëm, është i mjaftueshëm për shprehjen e
polimorfizmit E/e (Pro226Ala). Megjithatë është treguar se variantet e antigjenit “e”,
shfaqin ndodhi që nuk kuptohen mire. Për shembull prania e Val në pozicionin 245 në
vend të Leu (Faas et al 1997), një delecion i Arg në mbetjen e aminoacidit 229, ose
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prania e Cys në vend të Trp në mbetjen e 16 të aminoacidit, të gjitha këto lidhen me
shprehjen e antigjenit e.
Bazat molekulare të antigjenit parcial E (kategoritë I, II, III dhe DV tipi III ), tashmë
janë përcaktuar dhe tregohen të përmbledhura në figurën 2.4. (Avent 2000; NoizatPirenne et al 2002)
Variantet Rhezus
Variantet Rhezus janë formuar nga të paktën katër mekanizma të ndryshëm:
1. Riorganizimi i vendosjes në tandem të RHCE dhe/ose RHD (fig.3,4.6)
2. Mutacionet pikësore në secilin nga gjenet, duke shkaktuar ndryshime në
aminoacide, me pasojë humbjen e disa epitopeve dhe/ose shprehjen e një
antigjeni me incidencë të ulët.
3. Mutacionet nonsense, lindja e një kodoni stop premature
4. Këputjet e nukleotideve duke shkaktuar një frameshift dhe kodon stop
premature
Riorganizimi i gjenit RHCE i shoqëruar me D—dhe D·· , jep mundësinë e shprehjes
së antigjeneve C, c, E dhe e, ndërkohë që shprehja e antigjenit D është ngritur në
shkallë të tillë , duke bërë që IgG anti-D të mund të aglutinojë rruazat e kuqe të gjakut
në salinë. Tashmë është e qartë, që kjo rritje e shprehshmërisë, është për faktin e një
mbivendosjeje në shkallë të lartë të RHD në RHCE në tandem të gjenit RHD. (Figura
2.3). Në fenotipet DCw- dhe Dc-, zona e gjenit RHCE që kodon për antigjenin E/e
është zëvëndësuar nga një ekuivalent RhD, e shoqëruar me humbje të antigjenicitetit
E/e (Figura 2.3). Ndërkohë që kjo shfaqet si një delecion i fenotipit RHCE në nivelin
proteinik, sepse këto të fundit kodohen nga një gjen RHCE i riorganizuar si më sipër,
prandaj janë të varfëruara me shprehje të RHCE.
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Figura 2.6. Ndryshimet në gjenin RHCE. Aminoacidet e kodura nga gjeni RHCE
janë treguar me kuti gri, kurse aminoacidet e koduara nga gjeni RHD tregohen me kuti të
zeza (Sipas Avent ND. 2000).
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2.1.4 Harta e epitopeve RhD
Antigjenet D-parcialë janë identifikuar me metodën klasike të testimit të rruazave të
kuqe të gjakut me antitrupa monokonalë të prodhuar nga gjaku me fenotip të njohur
mirë D-parcial, tek individë të tjerë, gjithashtu duke testuar pacientin për anti-D me
rruazat e kuqe të gjakut me antigjen të njohur D-parcial. Në kohën e sotme janë
prodhuar antitrupa monoklonalë humanë, që përdoren për të klasifikuar antigjenët Dparcialë, në terma të shprehjes së epitopeve. Modeli origjinal konsiston në epitopin 8
dhe 10 të D, dhe përjashtohen modelet e tjera. Kur përdoren antitrupat monoklonalë
për të përcaktuar fenotipin e një pacienti të dyshuar me D-parcial, është e rëndësishme
që testi të kryhet në kushtë korrekte të pH, të forcës jonike dhe përqëndrimit të
antitrupave; kushte të cilat kërkojnë ruajtjen në temperaturën e duhur të rruazave të
kuqe që do të testohen, duke përfshirë këtu edhe kontrollet pozitive dhe negative
(Tilley L et al 2006). Shumë epitope janë të varuara nga konformacioni dhe testi
mund të influencohet nga proteina të tjera dhe lipide në membranën e rruazave të
kuqe të gjakut.
Në fakt vetëm një antitrup monoklonal anti-D, ka treguar se reagon fort me metodën e
immunoblottig, duke shtuar këtu që epitopi që ka njohur dukej linear (Apoil 1997).
Harta e epitopeve është e gjerë dhe po ashtu janë edhe metodat që janë përpjekur për
të evidentuar epitopet e antigjenit D-parcial. Të gjitha këto kanë lenë një pikëpyetje në
fund, pasi asnjëra veçmas apo edhe të gjitha së bashku nuk e përcaktojnë të plotë
shprehjen e antigjenit D-parcial. Duke i lënë në këtë mënyrë rrugë të lirë biologjisë
molekulare, në përcaktimin e riorganizimit të gjenit RHD tek personat me shprehje të
fenotipit D-parcial.
2.1.5 Aspektet klinike
Komplikimet klinike rezultojnë me shkatërrimin e rruazave të kuqe të gjakut, si
rezultat i bashkëveprimit të një alloantitrupi me rruaza të kuqe të gjakut bartëse të
antigjenit korrespondues. Antigjeni D ka imunogjenicitet të lartë, do të thotë është i
aftë të induktojë përgjigje në 80% të personave D-negativë, kur ata transfuzohen me
200 ml gjak nga personat D-pozitivë. Për këtë arsye, në shumicën e shteteve përdoret
në rutinë tipizimi i antigjenit D, në të gjithë dhuruesit e gjakut dhe pacientët para
transfuzionit të tij, kështu që një pacient D-negativ transfuzohet vetëm me gjak dhe
produkte D-negative. Si rrjedhim komplikimet klinike si rezultat i mospajtueshmërisë
së gjakut janë minimizuar. Në kontrast me këtë, nuk mund të themi të njëjtën gjë për
terapinë me imunosupresivë për profilaksinë me imunoglobulinat anti-D. Kështu që,
alloimunizimi nga D në gratë shtatzëna ende shfaqet.
Alloantitrupat
Alloantitrupat që njohin antigjenet Rhezus, janë të formës IgG dhe reagojnë me testin
indirekt të antiglobulinës. Ky është një test në të cilin rruazat e kuqe të gjakut të
inkubuara në serum, shpëlahen me ujë fiziologjik për të hequr imunoglobulinën e lirë
dhe më pas ekspozohen ndaj reagentit me antiglobulinë, i cili ka për qëllim të
detektojë lidhjet midis qelizës dhe IgG. Pika përfundimtare e cila e vë në dukje këtë
lidhje është shfaqja e një hemaglutinimi. Alloantitrupat e grupit të gjakut Rhezus janë
në gjëndje që të shkatërrojnë rruazat e kuqe të pritësit ose të fetusit, që çon në këtë
rast në sëmundjen hemolitike të fetusit dhe të porsalindurit (Hemolytic Disease of the
Fetus and Newborn HDFN). Njërëzit, rruazat e kuqe të të cilëve shprehin një fenotip
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(Rh null , D--) të rrallë, si rezultat i një delecioni të gjenit RHD, lehtësisht formojnë
alloantitrupa. Njerëzit me fenotipin Rh null i tipit amorf dhe rregullator, janë të aftë të
prodhojë anti-Rh29 (një antitrup i Rh total), anti-Rh17 (një antitrup në proteinën
RhCc/Ee), antitrupa të tjera të tipit anti-D, anti-C ose një miks të të gjithë këtyre.
Transfuzioni i një pacienti me antitrupin e pranishëm anti-Rh29 është një problem,
sepse vetëm rruazat e kuqe të gjakut me fenotipin Rh null , janë të përshtatshme.
Njerëzit me fenotipin Rh null , jo vetëm që janë të rrallë, por ata shfaqin një nga format
e sëmundjes së anemisë, që vështirë se i kalon kriteret për dhurimin e gjakut
(guidelines of SCAABB 1999). Njerëzit që shfaqin ndonjërin nga fenotipet D--, D··,
DCe- ose Dc-, prodhojnë anti-Rh17, gjithashtu shfaqin një problem në transfuzionin
klinik, sepse vetëm rruazat e kuqe të gjakut që shprehin një fenotip nga delecioni i
gjenit janë të përshtatshëm për dhurim.
Autoantitrupat
Një autoantitrup quhet ai që reagon me një antigjen, në antitrupat e prodhuar nga
rruazat e kuqe të gjakut. Autoantitrupat që reagojnë optimalisht në 370C, gjenden në
serumin e rreth 80% të personave me anemi hemolitike autoimune. Megjithatë
shumica e këtyre autoantitrupave duket se janë “jospecifike”, disa kanë specifitet për
një antigjen Rh, kryesisht për “e”. Rrallë herë specifiteti është i qartë, por
autoantitrupat shpesh reagojnë shumë dobët me rruazat e kuqe antigjen negative,
krahasuar me ato antigjen pozitive, megjithatë në këto raste, qelizat e kuqe të gjakut
antigjen negative të transfuzuara, vetëm rrallë mund të mbijetojnë më lehtë se qelizat
e kuqe të gjakut antigjen pozitive. Autoantitrupat e pranishëm në serumin e individëve
të veçantë siç është rasti i pacientëve me anemi hemolitike autoimune, mund të jenë
joreaktive vetëm kundrejt fenotipit Rhnull dhe D—(auto-anti Rh17), ose vetëm ndaj
qelizave të kuqe me fenotip Rhnull (auto-anti Rh29). Në këto raste, gjaku antigjen
negativ nuk është i mundur dhe transfuzioni me rruaza të kuqe antigjen-pozitive nuk
duhet të bëhet nëse pacienti ka anemi që i kërcënon jetën.(Petz et al 1980; Sloan et
al 1998). Në shumicën e rasteve autoantitrupi reagon njësoj me të gjitha rruazat e
kuqe të testuara, qofshin këto të fundit të një dhuruesi apo të një kiti për identifikim
antitrupi. Kështu që, në transfuzionin klinik, është e rëndësishme të testohet
paraprakisht për tu siguruar, që serumi i pacientit nuk përmban alloantitrupa me
sinjifikancë potencialisht klinike, që mund të mbivendosen me autoantitrupat, përpara
transfuzionit të qelizave të kuqe të gjakut të pajtueshme. Detektimi dhe identifikimi i
këtyre antitrupave është i rëndësishëm për parandalimin e reaksioneve transfuzionale,
por nuk është ky qëllimi i studimit tonë, kështu që nuk do të ndalemi tek këto
reaksione, por i përmëndëm për të theksuar faktin që është jashtëzakonisht i
rëndësishëm identifikimi i antitrupave tek gjaku i pacientit dhe dhuruesit, për të
shmangur reaksionet transfuzionale me rrezik për jetën.
2.1.6 Fenotipet D-parcial dhe D të dobët
Ashtu siç e përshkruam në fillim, njerëzit qelizat e kuqe të të cilëve, shprehin një
fenotip D të dobët (të dobët kuantitativ), nuk mund të shkaktojnë në të gjitha rastet një
anti-D, ndërsa njerëzit qelizat e kuqe të të cilëve kanë një fenotip D-parcial (D i
pjeshëm nga ana cilësore me ose pa antigjenin D të dobët), janë në gjendje të
shkaktojnë një alloantitrup- D. Ky fakt përfaqëson një problem të ndryshëm në rastin
kur ky individ është një dhurues gjaku apo një pacient. Për dhuruesit detektimi i saktë
i antigjenit D të dobët apo D parcial, mund të eleminojë mundësinë e imunizimit, nëse
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ky gjak do të transfuzohet tek një marrës me fenotip të vërtetë D-negativ. Për
marrësin e transfuzionit dhe gruan shtatzënë, kjo është e njëjta praktikë në përdorimin
e proçedurave që e klasifikon atë me qeliza të kuqe të gjakut D të dobët ose disa D të
pjesëshëm si D-negative, kështu dhurimi i gjakut për këtë rast duhet të etiketohet si Dpozitiv, por i njëjti person duhet të identifikohet si D-negativ në qoftë se ai vetë do të
ketë nevojë për transfuzion. Kështu në termat e transfuzionit të gjakut, marrësi duhet
të marrë gjak dhe produkte të tij (plazmë, trombocit, krioprecipitat) D-negativ dhe po
kështu gruaja shtatzënë duhet të marrë profilaktikët me imunoglobulina-Rh, të gjitha
këto për të parandaluar alloimunizimin. Ndërkohë që një grua shtatzënë me fenotipin
D-parcial mund të prodhojë alloantitrupa, ky alloantitrup rrallë mund të shkaktojë
problem klinik ndaj fetusit të saj D-pozitiv (Lacey et al 1993). Në transfuzionet
autologe (ku dhuruesi dhe marrësi i gjakut janë i njëjti person), praktika e ndjekur më
sipër mund të shkaktojë konfuzion, sepse rruazat e kuqe D-parciale mund të
rezultojnë me metoda serologjike me fenotip D-pozitiv në bankën e gjakut dhe në
spital mund të rezultojë D-negativ. Kjo ndodh se në praktikën e përditshme është e
vështirë të dallosh me metoda serologjike rruazat e kuqe me fenotip D-parcial nga ato
D të dobët, për këtë arsye nevojitet gjenotipizimi i gjenit RHD.
2.1.7 Bazat molekulare të Rhezusit negativ
Haplotipet antigjen D negative janë formuar nga këputjet e të gjithë gjenit RHD (
Colin et al 1991). Alelet hibride RHD/CE përfshijnë laqet exofaciale 3 dhe 6,
mutacionet nonsense ose splice site dhe një numër të madh ndryshimesh të tjera, siç
janë delecionet e pjesëshme ose insercionet. Aleli më frekuent D-negativ në
popullatën e bardhë, është formuar nga një këputje e gjenit RHD, e cila është
shkaktare e një Rhesus boxes, prej dy segmenteve të ADN-së 9000 çb me homologji
të lartë në gjenin RHD (Figura 2.7). Ky delecion mund të evidentohet në ditët e sotme
vetëm nëpërmjet PCR (Wagner et.al; 2000, Flegel 2007). Rreth 18% e Europianëve
nuk e shprehin një antigjen D, për arsyen e mësipërme por jo gjithmonë nga ky
delecion.

Figura 2.7. Dyfishimi i lokusit RH dhe këputja e gjenit RHD (Sipas Flegel 2007).
Në figurë tregohet një gjëndje ancestrale i lokusit RH tek miu. Një lokus i vetëm RH
mban tre gjene SMP1, P29- i lidhur me proteinën P dhe NPDO14 (N). Tek njerëzit
gjatë dyfishimit, krijohet një gjen i dytë RH revers, i cili lokalizohet midis N dhe
SMP1. Në pikën e futjes përpara dhe pas gjenit RHD, ndodhet një segment ADN rreth
9.000 çifte bazash i gjatë. Dy segmentet e ADN kufizojnë gjenin RHD dhe emërtohen
14
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Rhesus box, përkatësisht upstream dhe downstream. Në haplotipet RHD pozitive,
gjeni RHD mund të ketë humbur sërisht gjatë rikombinimit (Figura 2.8). Shkalla jep
një gjatësi të përafërt rreth 50.000 nukleotide në ADN gjenomike (Flegel 2007).

Figura 2.8. Këputja e gjenit RHD (sipas Flegel 2007)
Këputja e gjenit RHD rezulton me rikombinimin ndërmjet një upstream dhe një
downstream Rhesus box, mbi dy kromozome të ndryshme. Ky është quajtur një
kryqkëmbim i pabarabartë. Kur dy vargjet e kryqkëmbyer ndahen nga njëri tjetri (nga
A tek siti rikombinant B), ADN-ja në sitin e lokusit RH, humbet plotësisht gjenin
RHD (C). Ky haplotip (C) shfaqet në rreth 41% të popullatës. Një individ homozigot
për këtë haplotip (mundësia rreth 17%) është D-negativ.

Figura 2.9. Kategoria D VI, si rezultat i një konversioni gjenik (sipas Flegel 2007)
Dy gjenet shtrihen mbi kromozom duke u vendosur në drejtim opozitar (3’-RHD-5’ –
5’- RHCE -3’ ). Kur kromozomi ngjeshet, dy gjenet janë të ngjitur dhe tani të
pozicionuar në të njëjtin drejtim. Ky konfigurim lejon konversionin gjenik në cis,
gjatë të cilit, një segment ADN-je transferohet nga njëri gjen tek tjetri. Zona e mesit të
gjenit RHD (ngjyra e verdhë në figurën 2.9) është zëvendësuar nga zona homologe
korresponduese në seksionin e gjenit RHCE (ngjyra e gjelbër në figurë A). Ky tip i
konversionit gjenik është përgjegjës për RHD-CE (3-6), të cilët kodojnë për
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kategorinë D VI të tipit molekular 3(B). Ekzonet 1 deri në 10 janë treguar poshtë në të
dy gjenet RH (C). Si pasojë e pozicionit të kundërt ekzonet fundore të të dy gjeneve
RH ( ekzonet 10 RHD dhe RHCE), shtrihen shumë afër njëri-tjetrit. Në gjenin RHD
ekzonet 3 deri 6 janë zëvëndësuar nga ekzonet homologe të gjenit RHCE.
Në popullatën Afrikane, janë frekuente edhe dy alele të tjera D negative, aleli hibrid
RHD-CE-D, aleli Cdes dhe i ashtuquajturi RHD “pseudogene” ose RHD? (Singleton
et al 2000). Qëkur u përcaktua baza molekulare e këputjes së gjenit RHD, janë
zbuluar një numër i madh bartësish heterozigotë me një detektim specifik (Flegel
2002; Flegel 2007).
2.1.8 Rhezusi dhe lidhja e tij me Sëmundjen Hemolitike të Fetusit dhe të
Porsalindurit (HDFN)
Aspektet e përgjithshme të HDFN
HDFN shkaktohet si rezultat i imunizimit të nënës ndaj antigjeneve eritrocitare të
ndodhura në eritrocitet e fetusit. Alloimunizimi eritrocitar ndahet zakonisht në tre tipe
bazuar në specifikën e antitrupave:
1. ABO
2. Rh anti-D vetëm apo në kombinimin (anti-CD, -DE-CDE)
3. Të tjera alloantitrupa.
Nënat mundet gjithashtu të imunizohen edhe ndaj antigjeneve të qelizave të tjera
përveç atyre eritrocitare. Prania e alloantitrupave tek nëna mund të shkaktojë
hemorragji të rëndë tek fetusi apo neonati, e cila duhet të njihet dhe të trajtohet.
Hemoliza e shkaktuar nga alloimunizimi eritrocitar është njohur që në fillim të viteve
1600 dhe pasojat e ndryshme të saj janë përshkruar në detaje në vitin 1900. Secila prej
këtyre gjendjeve mendohej se i dedikohej nje sëmundjeje të veçantë derisa
Landsteiner dhe Weiner zbuluan anti-D dhe Levine më tej që përshkroi proçesin e
imunizimit të nënës nga eritrocitet fetale, duke i dhënë në këtë mënyrë shpjegim
shkakut të sëmundjes.
Anti-D përdoret normalisht si modeli për të përshkruar këtë sëmundje, pasi
historikisht ka shkaktuar sëmundjen më të rëndë në numrin më të madh të grave.
Megjithëse pas daljes së Imunoglobulinës anti-D numri i rasteve të HDFN nga anti-D
ka rënë, antigjeni D ende mbetet shkaktari kryesor i kësaj sëmundje.
Fiziologjia Patologjike
Veza e fekonduar hyn në kavitetin uterin dhe implantohet në murin uterin. Plaçenta,
organi nëpërmjet të cilit fetusi ushqehet dhe ekskreton të gjitha mbetjet formon pikën
e implantimit.
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Figura 2.10. Papajtueshmëria Rhezus
Brenda plaçentës gjaku kalon vilet, ku ndarja nga qarrkullimi i nënës është vetëm një
membranë. Kjo membranë lejon kalimin e oksigjenit, ushqyesve dhe molekulave të
mbetjeve. Molekulat më të mëdha nuk arrijnë ta kalojnë këtë membranë. Kjo
membranë mund të rrupturrohet lehtë pasi është shumë e hollë. Ajo mund të
rrupturohet akoma më me lehtësi kur implatimi është jo i plotë ose plaçenta është e
malformuar, ose edhe gjatë traumave abdominale (goditje abdominale, aksidente
automobilistik, rrezime), të cilat mund të dëmtojnë membranën dhe shkaktojnë
rrupturën e një ose shumë vileve.
Kjo bën që qeliza fetale të kalojnë në qarkullimin e nënës (hemorragjia fetomaternale) gjatë shtatzanisë, duke ekspozuar në këtë mënyrë nënën ndaj antigjeneve
të “huaj” fetale. Po kështu edhe hemorragjia në krah të kundërt mund të ndodhë, por
është shumë më e rrallë për shkak të presioneve më të larta në anën fetale të
membranës (Fig. 2.10). Më shumë ekspozimi ndodh gjatë aktit të lindjes kur plaçenta
shkëputet nga murret uterine.
Qelizat fetale mund të krijohen që në javën e dytë apo të tretë të shtatzanisë dhe në
javën e 9-të, prodhimi i eritrociteve është i mirorganizuar nga hepari dhe fillon edhe
nga palca e kockave, dhe shumica e antigjeneve të grupeve të gjakut janë të shprehura
që në javën e 10-të deri 12-të të shtatzanisë. Kur fetusi trashëgon nga babai gjene për
antigjene të cilët mungojnë tek nëna atëherë ekziston rreziku për zhvillimin e
sëmundjes Hemolitike të Fetusit dhe të porsalindurit (HDFN).
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Gjenotipizimi prenatal i Rh
Kur një grua shtatzënë ka në gjakun e saj të pranishëm një alloantitrup me sinjifikancë
të fuqishme klinike dhe babai i fetusit është fenotipizuar si heterozigot për gjenin që
kodon antigjenin përgjegjës ose është i panjohur, përcaktimi prenatal në këtë rast
duhet marrë në konsideratë. Përfitimet në këtë rast për identifikimin e fetusit që ka
shumë mundësi të jetë antigjen negativ, janë të mëdha, në kuptimin që nevojat për
teknika të tjera invazive eleminohen. ADN-ja fetale mund të sigurohet nga lëngu
amniotik (amniocitet), vilet korionike, sekrecionet vaginale dhe gjaku i nënës. Këtij
materiali i pasojnë klonime dhe sekuencime për RHD dhe RHCE, disa PCR-SSP të
njëpasnjëshme, në mënyrë që të sigurohemi që po testojmë ADN-në e amniociteve.
Diagnoza prenatale e statusit të gjenit RHD tek fetusi, sqaron diferenca strukturale
ndërmjet gjeneve RHD dhe RHCE dhe kjo është bazuar në faktin që një individ RhDnegativ ka një delecion të gjenit RHD. Gjenotipizimi molekular mund të ketë limite
përdorimi klinik në popullata ku mungesa e shprehjes së gjenit RHD është frekuente.
Kështu që studimi i popullatës sonë për gjenin me rëndësi klinike RHD, është e
rëndësishme edhe për këtë referencë, gjithashtu edhe për përdorimin e gjenotipizimit
prenatal. Njohuri të sakta mbi përkatësinë etnike të të dy prindërve do të ishin të
nevojshme në seleksionimin e testit të duhur të gjenotipizimit. Kur ky informacion
është i mundur, për të kufizuar gene-pool, duhen bërë analizat e duhura për të
fenotipizuar dhe gjenotipizuar grupin e gjakut të prindërve të fetusit. Është me
rëndësi të theksohet që kampione që përdoren për pajisjet automatike, mund të jenë të
kontaminuara nga gjaku i testimeve të mëparshme (Aubin et al 1997; Gassner et al
2005). Duke qënë se analiza molekulare është bërë e zakonshme kohët e fundit, edhe
gjenotipizimet prenatale te Rhezusit të fetusit po bëhen objekt i këtyre testimeve. Nga
ana tjetër sëmundja hemolitike e të porsalindurit vazhdon të shfaqet ende nga
antigjeni D, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për antigjenet e tjerë Rh.
Gjenotipizimi joinvaziv prenatal i Rh
Tashmë është e njohur që ADN-ja e fetusit mund të përftohet edhe me metoda
joinvazive. Gjeni RHD i ardhur nga fetusi mund të detektohet duke përdorur metodën
e PCR mbi ADN-në gjenomike të ekstraktuar nga gjaku periferik i nënës ose nga
plazma e saj.(Adinolfi et al 1995; Bennet et al 1995; Kingdon et al 1995).
Një metodë alternative përdor modele të cADN-së të marra nga PCR me enzimën
transkriptazë reverse, nga gjaku periferik i nënës duke detektuar targete të RHD mARN të fetusit. Të gjitha këto proçedura kanë një vlerë të limituar, sepse kjo nuk
është metoda më e saktë për të gjetur praninë e qelizave fetale në një kampion të
vetëm dhe në këtë mënyrë rezultatet negative nuk mund të jepen me saktësinë e
duhur. Vetëm nëse fakti që m-ARN e Rh e ardhur nga fetusi (nëpërmjet
mikroqarrkullimit plaçentar) dhe gADN e detektuar në gjakun e nënës, mund të
tregojë që kjo fushë e diagnostikës prenatale shumë shpejt mund të ketë impakt.
Ndërkohë është e mundur që qelizat fetale me bërthamë, të jenë targeti më i
zakonshëm për diagnozën fetale jo invazive (Cheung et al 1996), sepse qelizat CD34+
(që janë targeti i studiuar kohët e fundit), mund të detektohen në gjakun e nënës për
më gjatë se 27 vjet postpartum dhe ky fakt mund të interferojë në analizën e një gruaje
që ka patur më shumë se një shtatzani ose lindje.
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2.2 STRATEGJITË E PËRCAKTIMIT TË RHEZUSIT DHE IMPLIKIMI I
TYRE (Rhesus-typing )
Dy janë metodat e përcaktimit të antigjeneve Rh:
1. Metodat serologjike
2. Metodat molekulare
1. Metoda serologjike. Rreziku i imunizimit me anti-D varet nga ndryshimet
sasiore të antigjenit D dhe nuk mund të parashikohen siç duhet nëpërmjet
parashikimit të dëndësisë në përgjithësi të antigjenit D të përcaktuar me
polyclonal anti-D. Problemet klinike në marrësit e transfuzionit të gjakut dhe
gratë shtatzëna më shpesh shfaqen në rastet që shprehin alelet e një gjeni RHD
aberant. Këto alele shfaqen rrallë në popullata të caktuara dhe bartësit e tyre ka
gjasa të imunizohen me anti-D. Alele të tilla karakterizohen në kategori të
ndryshme dhe DVI (D kategoria gjashtë) është më e rëndësishmja prej tyre në
aspektin imunogjenik. Që prej 1996, tipizimi i antigjent D është rutinë në
vendin tonë, por vetëm këto tre vitet e fundit kjo proçedurë kryhet me
antitrupa monoklonalë që reagojnë me DVI. Kjo është mundësuar nëpërmjet
kartave me xhel në kolonë të Diamed, të cilat përmbajnë anti-D monoclonal
antibody DVI në njërën prej shtyllave të xhelit. Nëse hasen bartësit e DVI, këta
pacientë trajtohen si RHD negativ, me qëllim shmangien ndaj një ekspozimi
me eritrocite Rhezus D pozitive dhe parandalimin e imunizimit me anti-D.
Bazuar në një studim ndërkombëtar (Flegel et al 2000), shumica e rasteve të
imunizimeve me anti-D, të shfaqura në individët D-pozitivë, lidhen me
variante të ndryshme të antigjenit D (Wagner et al 1998). Përmirësimi i
strategjive rutinë të tipizimit të Rh në të ardhmen, mund të gjejë vend pikërisht
në identifikimin e këtyre varianteve. Sipas survejancës ndërkombëtare (Flegel
et al 2000) është konstatuar se variantet e D: tipi 1, tipi 2, tipi 3, me
prevalencë të lartë tek popullata e bardhë, (Rhesus Base:
http://www.uni.ulm.de), rrallë mund të imunizohen me anti-D, dhe këta
pacientë mund të marrin transfuzion të sigurt me eritrocite Rh D-pozitive (
Flegel 2002). Identifikimi i këtyre aleleve nëpërmjet antitrupave monoklonale
anti-D është i pamundur, pa përfshirjen e metodave molekulare (Wagner
2006). Më pak të dhëna njihen mbi rrezikun e imunizimit me anti-D, tek
individët me alele të rralla të RHD me densitet të ulët antigjenik siç është D i
dobët tipi 2, megjithatë Flegel 2002, sugjeron, që këta bartës të transfuzohen
me eritrocite Rh D-negative.
Shfaqja imunohematologjike e aleleve me këputje të gjenit RHD, mund të llogaritet
në mënyrë empirike (Willy et al 2002). Megjithatë, humbja e disa epitopeve të D, në
kombinim me uljen e indeksit të ngjashmërisë së Rhesus D, mund të shërbejë si një
këshillues mbi rrezikun e imunizimit me anti-D. Ndërmjet individëve me origjinë
Afrikane dhe individëve Evropianë, ka një ndryshim të konsiderueshëm në
frekuencën e aleleve të RHD. Disa alele të RHD, siç janë DAR (të njohura edhe si D
të dobët tipi 4.2), ose DIIIa, janë më të shpeshta dhe si rezultat shkaktarët kryesorë të
imunizimit me anti-D, por nga ana tjetër janë të padetektueshme me stategjitë e
deritanishme serologjike të tipizimit Rh D. Densiteti antigjenik midis mostrave të një
tipi D të dobët është shumë më pak sesa i mostrave të tipeve të ndryshme D të dobët.
Pas identifikimit me metoda molekulare të tipit D të dobët, këto qeliza të kuqe
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“speciale”, mund të përdoren si reagent për identifikimin e mostrave dhe në këtë
mënyrë të mund të përdoren si standarte në serologji (Flegel et al 2009).
Në lidhje me antigjenet e tjerë të Rh, C, c, E dhe e, metoda serologjike rezulton e
suksesshme, për arsyen se secili prej antigjeneve të gjenit RHCE, shprehet në
membranën e eritrocitit në mënyrë të pavarur, ku secili antigjen C apo E, ka antigjenin
e tij antitetik “c” apo “e” përkatësisht.
Shpërndarja e këtyre aleleve referohet si më poshtë sipas origjinës etnike (Avent et al
2000).
• Antigjeni D
- 85% tek Kaukazianët, 92% raca e zezë, 99% Aziatikët
• Antigjeni C
- 68% tek Kaukazianët, 27% raca e zezë, 93% Aziatikët
• Antigjeni E
- 29% tek Kaukazianët, 22% raca e zezë, 39% Aziatikët
• Antigjeni e
- 80% tek Kaukazianët, 96% raca e zezë, 47% Aziatikët
• Antigjeni c
- 98% tek Kaukazianët, 98% raca e zezë, 96% Aziatikët

Për popullatën shqiptare, janë marrë të mirëqëna shpërndarjet e mësipërme sipas
popullatës kaukaziane deri në përcaktimin e aleleve Rh që referohen për herë të parë
në studimin tonë.
2. Metodat molekulare
Kohët e fundit gjenotipizimi për RH është marrë në konsideratë për indikacionet e
mëposhtme:
a) Në rastin e një fetusi nga lëngu amniotik ose qelizat trofoblastike (vilet
korionike);
b) Në pacientët e politransfuzuar nëse metodat standarte serologjike në
përcaktimin e statusit të D, kanë dështuar;
c) Në rastin e një anemie hemolitike autoimune ose alloimune, nëse metodat
standarte serologjike kanë dështuar;
d) Në identifikimin e pranisë së tipeve D të dobët dhe formave të tjera të aleleve
me këputje të gjenit RH, nëse serologjia është jo e qartë në vendimin e një
terapie me transfuzion ose profilaksinë me anti-D;
e) Indikimi (a) konsiderohet si metoda kryesore për përcaktimin e Rhezusit tek
fetusi.
f) Indikimi (b) dhe (d), nëse përdoret me metodën e duhur mund të jetë me
leverdi (cost-efficient) nëse arrin të stabilizohet në një laborator.
Për dekada me rradhë, dallimi i heterozigotësisë të gjenit RHD nga homozigotësia,
nuk ka qënë praktik, për shkak të mungesës së ndjeshmërisë të metodës serologjike.
Një nga zhvillimet më të fundit është identifikimi specifik i këputjes së gjenit RHD
në individët Rhezus pozitivë (Wagner et al 2000). Nëse një grua është e imunizuar me
anti-D, shanset e mbajtjes së një fetusi RhD negativ mund të llogariten qartë, duke
testuar babain RhD pozitiv për këtë këputje të gjenit RHD. Kohët e fundit janë
publikuar disa teknika të përshtatshme (Wagner et al 2000), versioni i përmirësuar i
të cilave mund të bëhet rutinë në të ardhmen.
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Gjenotipizimi i RHD kryhet në popullata të ndryshme për qëllime të ndryshme.
Pajisjet e një laboratori dhe eksperienca e fokusuar në një sistem gjenotipizimi
specifik, mund të ofrojë plotësimin e nevojave dhe të mundësojë udhëzuesit e duhur
në gjenotipizimin e sistemit Rhezus (Flege et al 1998). Kryesisht, kërkohet testimi i
një ose më shumë “diagnistic site” në gjenin RHD, në mënyrë që të limitohet shkalla e
rezultateve false. Kërkimi i exonit 7 si një prej exoneve RHD specifike dhe
mundësisht e kombinuar me exon ose intron 4, rekomandohet si proçedura e duhur në
identifikimin e RHD (Flegel et al 1998). Këshillohet nga (Flegel et al 2002), që
identifikimi i RHD të kryhet nëpërmjet reaksioneve të amplifikimit zinxhir (PCR) të
gjenit RHD me primers me sekuencë specifike. Shkalla e pritshmërisë së rezultatit
fals pozitiv në më pak se 1:12 000 parashikimesh, me një vlerë reale të rezultatit
pozitiv prej 0.999920. Këto vlera krahasohen favorshëm në pothuajse të gjitha llojet e
gjenotipizimeve tek njeriu.
2.2.1 PCR me prajmera Sekuencë-Specifike dhe avantazhet e saj
Metoda molekulare nëpërmjet reaksioneve të amplifikimit në zinxhir me prajmera me
sekuencë specifike (PCR-SSP) është në bazën e gjenotipizimit të grupit të gjakut
Rhezus. Metoda konsiston në disa hapa të thjeshta njëra pas tjetrës siç janë; izolimi i
ADN-së, amplifikimi në PCR duke përdorur prajmera me sekuencë specifike dhe
elektroforeza për të përcaktuar praninë apo mungesën e alelit specifik në produktin e
PCR-së. Zakonisht të gjitha hapat kryhen veçmas. Shpesh, përzierje të PCR
dizenjohen në mënyrë të tillë që të kontrollohen direkt në xhel.
PCR-SSP është një metodë shumë universale. Me njohuri të mjaftueshme në fushën e
kërkimit, është e mundur që të sugjerosh prajmera specifikë për çdo polimorfizëm
edhe me një nukleotid të vetëm.
Gjithashtu PCR-SSP mund të përdoret lehtësisht edhe në modular për identifikimin në
paralel të disa aleleve njëherësh. Është gjithashtu e mundur që të kryejmë disa
reaksione njëherësh në një përzierje (multiplex), në një tub të vetëm. Shumë
distributorë komercialë sot disponojnë pajisje me perfomancë të lartë, në
gjenotipizimin e grupeve të gjakut, siç është real-time PCR Light-Cycler 480®, që
përdorëm në studimin tonë, e cila analizon 96 përzjerje reaksionesh njëherësh duke
përdorur PCR-SSP.
Metodat molekulare të analizës së ADN-së, siç janë PCR-SSP me elektroforezën në
xhel agarozë, u përdorën në identifikimin e dhuruesve me antigjene të rrallë, të cilët
nuk mund të identifikohen me metodat serologjike. Nëse testimet fokusohen në grupe
specifike dhuruesish, siç janë dhuruesit e përshtatshëm për nevojat e pacientëve me
kërkesa të veçanta siç janë të politransfuzuarit, një numër i konsiderueshëm testimesh
në ditë, mund të realizohen në qëndrat e mëdha të shërbimit të transfuzionit.
Avantazhi kryesor i metodës molekulare krahasuar me metoda të avancuara, është
implementimi i shpejtë i metodës dhe pajisjeve speciale.
Ndërkohë, testimi molekular manual mund të jetë një zgjidhje për shërbimet e
transfuzionit që duan përfitimet e avantazheve të përcaktimit molekular të grupeve të
gjaku,t pa investuar shumë në pajisje laboratorike.
Përdorimi i teknologjisë molekulare gjenetike për tipizimin e grupeve të gjakut është
bërë rutinë në shumë laboratorë reference në mbarë botën, si rezultat ekzistojnë
shumë udhëzues të jashtëm të skemave të sigurimit të cilësisë.
Takimi i dytë i Shoqatës së Transfuzionit të Gjakut dhe Këshilli Ndërkombëtar për
Standartizimin në Hematologji, mbi gjenotipizimin molekular të grupeve të gjakut
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është mbajtur në 2006 në Afrikën e Jugut, me pjesëmarrjen e 41 laboratorëve
reference të mbarë botës. Në këtë takim u vendos një udhëzues standart
ndërkombëtar në lidhje me gjenotipizim molekular të grupeve të gjakut. Përjashtim
nga ky udhëzues bëri skema e gjenotipizimit të Rhezus, gjeni RHD, për shkak të
polimorfizmit dhe aleleve të shumta si rezultat i variacionit gjenetik të RHD në
popullata të ndryshme.( Daniels 2007) Vox Sanguins 93; 83-88)
2.2.2

Përshirja e metodave molekulare në shërbimin e transfuzionit

Kërkimet gjenetike, si të gjitha kërkimet në fushën e mjekësisë, duhet të fokusohen në
një kontekst me një qëllim të përcaktuar qartë (Flegel 2011). Me rritjen e vëmendjes
ndaj Transfuzionit, teknikat e biologjisë molekulare kanë gjetur përdorim, duke u
dhënë përgjigje kundrejt një kostoje efektive, shumë pyetjeve me rëndësi klinike.
Metodat e përdorura, përfshijnë PCR për amplifikimin e gjenit e pasuar nga
elektroforeza në xhel për identifikim, sekuencimi etj.
Këto metoda, të cilat u përdorën në këtë studimin dhe rezultuan efektive, mund të
përfshihen në tipizimin rutinë të grupeve të gjakut, si për pacientët dhe gratë shtatzana
edhe për dhuruesit e gjakut.
2.2.3 Dhuruesit e gjakut
Kërkimet e duhura për gjenin RHD, mund të dallojnë qartë dhuruesit D-negativ, të
cilët në fakt janë D e dobët ose DEL, duke siguruar që gjaku dhe produktet e tij, tju
jepen vetëm marrësve D-pozitivë (Flegel 2006).
Individët D të dobët në politikat transfuzionale trajtohen në mënyra të ndryshme në
rastin kur individi është pacient dhe kur individi është dhurues i gjakut; nëse është
pacient, D e dobët trajtohet si D-negativ, por nëse është dhurues gjaku D e dobët,
njësia e gjakut e dhuruar administrohet si D positiv, pra ajo transfuzohet vetëm në
pacientët D pozitiv (ECBT 2010 & Flegel et al 2009). Situata në këtë mënyrë duket e
qartë dhe e lehtë, por nuk duhet të harrojmë faktin se antigjeni D i pacientit dhe
antigjeni D i dhuruesit nuk identifikohen në të njëjtën kohë dhe nga i njëjti specialist
transfuzioni. Ky fakt përforcohet kur kujtojmë që reaksioni i aglutinimit është
subjektiv, nuk bëhët fjalë për gabime njerëzore në rutinë, por për reaksionin e dobët
që japin rruazat e kuqe të gjakut me shprehje të këtyre varianteve, dhe kushteve
specifike që kërkon identifikimi i tyre (ECBT 2010). Metodat e fundit serologjike
kanë rritur ndjeshmërinë e identifikimit të formave D të dobët, kjo ka bërë që
gjithmonë e më tepër të rritet numri i rasteve D të dobët, që në gjuhën e transfuzionit
është një D e papërcaktuar. Kjo njësi nuk administrohet në rastin e urgjencave
mjekësore, por as në rastin e personave të politansfuzuar.
Në mungesë të diagnostikës gjenetike, marrësit e transfuzionit të gjakut D-negativë,
do të vazhdojnë të imunizohen nga antigjeni D që ndodhet në këto njësi gjaku.
Dhuruesit, të cilët janë identifikuar gabimisht si D-negative dhe eritrocitet e tyre janë
D-/D+ ose kimera, tashmë mund të identifikohen saktësisht. Çdo transfuzion nga
dhurues gjaku të tipizuar D-negativ serologjikisht duke qënë RHD+, do të rezultojë në
imunizimin anti-D, për shkak se ato përmbajnë eritrocite me fenotip D-pozitiv të
redukuar nga ana sasiore. Ky gjak D-pozitiv mund të identifikohet vetëm duke
përdorur metodat e biologjisë molekulare.
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Çdo rast i imunizimit anti-D, ka një rëndësi të veçantë për vajzat dhe gratë në moshën
e riprodhimit. Në rastin e një shtatzanie D-pozitive, kjo mund të rezultojë me
Sëmundjen Hemolitike të Fetusit dhe të Porsalindurit.
Në këtë mënyrë, si nevojë metoda molekulare e përcaktimit të grupit të gjakut Rhezus
gjen gjithmonë e më tepër përdorim në vendet e Evropës perëndimore.
2.3 Hulumtim mbi haplotipet Rhezus
Më shumë se 170 alele të gjenit RHD janë gjetur deri më sot. Mund të thuhet se lokusi
nuk është eksploruar ende plotësisht edhe pas 20 vetësh të klonimit të parë të RH
(Wagner 2009). Në vitin 2002, krahasimet midis Projektit të Gjenomës Humane dhe
Projektit të Gjenomës Mamale, thelluan informacionin mbi formimin e dy gjeneve
RH mbi kromozomin 1. Shumica e majmunëve kanë vetëm një gjen RH, pozicioni i të
cilit korrespondon me atë të gjenit RHCE tek njerëzit. Gjeni RHD ka rrjedhur si
rezultat i një dublikimi të një gjeni ancestral RH gjatë evolucionit të gjitarëve. Një
këputje e RHD u shfaq gjatë evolucionit të Hominidëve, kështu që shumë humanë
“modernë” shfaqin mungesë të plotë të gjenit RHD (Flegel 2007).
Ky haplotip është shkaktari i fenotipit D-negativ në popullatën e mbarë botës. Kështu
që në ditët e sotme, alelet RH mund të grupohen sipas strukturës së tyre molekulare,
ku pjesa më e madhe e tyre tregojnë ndryshime të një nukleotidi të vetëm (SNP), të
cilat shkaktojnë mutacione missense, nonsense ose frame shift.
Shembujt e ndryshimeve molekulare dhe efektet mbi antigjenin D, tregojnë se si
fenotipi i antigjenit D, korrelon me strukturën molekulare.
Nëse zëvendësimi i një aminoacidi, pozicionohet në membranën e eritrocitit ose në
citoplazëm, kjo do të rezultojë në një fenotip D të dobët.
Integrimi i kësaj proteine në membranë do të pengohet, duke çuar kështu në një
ndryshim sasior të antigjenit D të quajtur D të dobët.
2.3.1 Hulumtimet e deritanishme në lidhje me sistemin Rhezus të grupeve të
gjakut në vendin tonë
Studimet me metodat serologjike
1. Zhuzhuni A. (1989) Studim mbi grupet e gjakut ABO, MN dhe Rhezus në
Shqipëri. (Dizertacion) pp 1-289.
Në këtë studim paraqitet shpërndarja e grupeve të gjakut sipas rretheve të
vendit tonë dhe referohet një shpeshti e Rhezus D pozitiv mesatarisht prej 77%
dhe Rhesus D negativ prej 23% të popullatës, por me një kampion mesatarisht
1000 individë.
2. Në vendin tonë një studim mbi ndryshimet në lokusin Rhezus midis
popullatave Ballkanike, ka hedhur dritë mbi distancat gjenetike bazuar në
frekuencat e aleleve sipas grupeve të gjakut ABO, MN dhe Rhezus. Artikulli i
përmendur më poshtë: “Gene differentiation at the AB0, MN and Rhesus loci
among Albanians and their relation with other Balkanic populations” (Susanne
C, Bajrami Z, Kume K, Mikerezi I., Gene Geography 1: 31-36, 1996)
Ky studim llogarit distancat gjenetike midis ballkanasve, duke u bazuar në shpeshtitë
alelike të referuara nga Zhuzhuni A. 1989.
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Studimet me metodat molekulare
Një studim i plotë në lidhje me gjenet RHD dhe RHCE dhe ndryshimet molekulare të
tyre nuk është kryer deri më sot. Sipas botimeve, por edhe eksperiencës në tipizimin e
grupeve të gjakut, veçanërisht Rhezus, nuk di të ketë të dhëna në aspektin molekular
të gjeneve RHD dhe RHCE në vendin tonë.
2.4 Situata në vendin tonë
Duke u bazuar në rezultatet e gjenotipizimit të grupit të gjakut Rhezus në kampionin
tonë në Qëndrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, ndiejmë nevojën që të bëjmë
një prezantim të dhurimeve në shkallë Kombëtare dhe përdorimit të gjakut dhe
produkteve të tij në klinikat kryesore të QSUT (Grafiku nr. 2.1), për rolin dhe nevojën
e futjes së metodave të gjenotipizimit të grupit të gjakut Rhezus, në vendin tonë.
Shërbimi i Transfuzionit të gjakut në Shqipëri ka përmirësuar të gjitha hallkat e
zinxhirit transfuzional të cilat fillojnë me seleksionimin e dhuruesve të gjakut,
testimet me metodat moderne të njësive të gjakut për agjentët infektive të
transmetueshëm nëpërmjet transfuzionit (Hepatit B/HBsAg, Hepatit C/anti-HCV,
HIV1/2 dhe sifiliz), duke vazhduar me përpunimin dhe ndarjen e gjakut të plotë në
produktet e tij sipas nevojës, si edhe e fundit por jo më pak e rëndësishme tipizimi i
gjakut të dhuruesve dhe pacientëve.

Grafiku 2.1. Përdorimi i gjakut në QSUT sipas raportit kombëtar nga QKTGJ, 2012
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Ky shërbim në Shqipëri është i centralizuar dhe publik (do të thotë që realizohet
vetëm nga strukturat e transfuzionit pjesa më e madhe e proçeseve në Tiranë si edhe
mbulon të gjitha analizat për përcaktimin e grupeve të gjakut të pacientëve nga
spitalet publike dhe private) si edhe trajtimin e një numri gjithmonë në rritje të
pacientëve me talasemi (Grafiku2.2).

Grafiku 2.2. Ecuria e përdorimit të gjakut tek pacientet me talasemi në QSUT sipas
raportit kombëtar nga QKTGJ, 2012.
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KAPITULLI III
MATERIALET DHE METODAT
A. Përcaktimi i Fenotipeve Rhezus me metodat serologjike
MATERIALET
3.1 Kampioni i përdorur në studim
U morrën 10639 mostra gjaku, në tuba me ethylenediaminetetraacetat (EDTA), nga
dhuruesit e gjakut në Qëndrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut (QKTGJ) në
Tiranë, në një periudhë 22 mujore, me pëlqimin e dhuruesit sipas Deklaratës se
Helsinkit. Kampioni u përzgjodh në mënyrë të tillë që dhuruesit të mos kishin lidhje
gjaku midis tyre, në mënyrë të barabartë midis femrave dhe meshkujve, si edhe me
një shpërndarje gjeografike nga të gjitha qytetet e vendit tonë.
Pezulli në tretësirë fiziologjike i rruazave të kuqe të gjakut RBC është përdorur për të
përcaktuar grupin e gjakut në sistemin ABO dhe Rhezus. Nga kampioni prej 10639
dhurimesh, u tipizuan me metodat serologjike dhe molekulare të gjitha dhurimet që
rezultuan Rh D-negative në fazën e parë të identifikimit të faktorit Rh.
Po kështu, nga të gjitha gratë shtatzëna RhD negative të paraqitura për kontroll
antitrupash në laboratorin e QKTGJ, u përzgjodhën vetëm rastet që treguan IAT
pozitiv.
Për këtë janë përdorur antitrupat monoklonale dhe poliklonalë sipas udhëzimeve të
prodhuesit.
METODAT
Analiza serologjike
3.2 Përcaktimi i profilit antigjenik të gjenit RHCE
Prania e këtyre antigjeneve mbi eritrocitet mund të stimuloje prodhimin e antitrupave
në disa persona, të cilët nuk i kanë antigjenet përkatëse (C, c, E apo e). Antitrupat e
sapo krijuar mund të shkaktojnë shkatërrimin e eritrociteve të transfuzuara.
Për këtë arsye përcaktimi i profilit të antigjenit të Rh është i rëndësishëm tek:
- dhuruesit e gjakut
gratë shtatzëna
pacientët që kanë histori të mëparshme transfuzioni
pacientët me antitrupa të parregullt të njohur që më parë
Karta ID “Rh-subgroups+Cw+K”, (ku Cw përcakton fenotipin C të dobët) mundëson
përcaktimin e plotë të fenotipit Rh, duke përfshirë dhe tipizimin e Cw dhe K në një
proçedurë të vetme.
Vetë karta ID “Rh-subgroups+Cw+K”, përmban në përbërje të xhelit antitrupa
poliklonale me origjinë humane, anti-C, anti-Cw, anti-c, anti-E, anti-e dhe anti-K.
Metoda në xhel ka sensitivitet të lartë dhe testi realizohet brënda një kohe të shkurtër.
Metoda në xhel bazohet në "kapjen" nga kokrrizat e xhelit të eritrociteve të
aglutinuara si pasojë e ndërveprimit antigjen-antitrupa korrespondues ndaj antigjenit
përkatës, për shkak të përmasave më të mëdha të këtyre të fundit, në krahasim me
hapësirat që janë ndërmjet kokrrizave të xhelit.
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Përshkrimi i proçedurës.
1. Kontrollohet përkatësia e mostrave me numrat e tyre të identifikimit.
2. Për çdo individ përdoret një kartë e veçantë, duke vëne në të shënimet
përkatëse për identifikimin e saj me mostrën përkatëse.
3. Hiqet fleta mbrojtëse e aluminit (vetëm për kartat që do përdoren për
testim), duke e mbajtur kartën gjithmonë në pozicionin vertikal.
4. Nga mostra e gjakut e individit që do t'i përcaktohet fenotipi, përgatitet një
pezulli me eritrocite 5 % duke përdorur ID-Diluent 1 (solucion
Bromelinë).
 Hidhet në një tub plastik të pastër 0.5ml ID-Diluent 1
 Shtohet në të 50µl/gjak i plotë ose 25µl/koncentrat eritrocitar
Përzihen ato lehtë sa të formohet një suspension uniform dhe inkubohet fillimisht ky
suspension eritrocitar për 10 minuta në temperaturë ambjenti.
Në këtë fazë është e nevojshme të përdoret ky suspension brënda 15 minutave pas
inkubimit.
5. Në secilin prej mikrotubulave të ID-kartës nga 1- 6 do të shtojmë nga
12.5µl prej suspensionit eritrocitar (me eritrocitet e dhuruesit) të përgatitur
më sipër, në pikën 4.
6. Centrifugohet më pas ID-karta në ID- centrifugë për 10 minuta.
7. Lexohen rezultatet duke i shënuar ato në fletën përkatëse të punës.
Prania e aglutinimit shoqërohet me shënimin përkatës për fortësinë e reaksionit.

Interpretimi i rezultateve:
Pozitive: Eritrocitet e aglutinuar formojnë një shtresë të hollë, të kuqe mbi xhel apo janë
të shpërndara mbi pjesën e sipërme të xhelit.
Negative: Eritrocitet e shtresëzuara në mënyrë kompakte në fund të xhelit.

Reaksionet e mundshme të nëngrupeve të Rhezus
Një reaksion pozitiv (+ në ++++) është tregues i pranisë së antigjenit korrespondues.
Reaksionet me ≤ +++, mund të jenë tregues i pranisë së formave të dobëta apo
varianteve të atij antigjeni.
Ndërsa një reaksion negativ është tregues i mungesës së antigjenit korrespondues.
Përdorimi në rritje i anti-D s monoklonale për linja qelizore të ndryshme, mund të
krijojë probleme në interpretimin e testimit për antigjenin-D, në veçanti për
diferencimin e
D-të dobët nga D-i pjesëshëm (të ashtuquajtura D-variant).
Në sistemin me ID-karta, një rezultat 4+ tregon për praninë e antigjenit-D dhe
reaksionet e tjera më të dobët se 3 + tregojnë për prani të antigjenit-D më të dobët.
Pozitiviteti i këtyre reaksioneve të dobëta mund të variojë sipas llojit të qelizave
monoklonale të përdorura.
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Me metodën konvencionale me tuba, çdo lloj rezultati negativ apo i dyshimtë në
përgjithësi verifikohet me anë të bërjes së një test Coombsi Indirekt (IAT).
Ato mostra që në testimin direkt jepnin rezultat negativ, ndërsa IAT e tyre rezulton
pozitiv do të emërtohen si Du ose D parcial (Dvariante).
Ky verifikim suplementar u krye gjithashtu edhe me ID-kartat me ndihmën e
një reagenti monoklonal IgG anti-D, të përgatitur për të detektuar Dtë dobët dhe DVI
në ID-kartat që përmbajnë në xhelin e tyre Anti-IgG në anti-globulinë-humane
(AHG).
Përshkrimi i proçedurës:
Reagentët e nevojshëm për kryerjen e testimit:
“ID-DiaClon Anti-D” – që përmban IgG monoklonale anti-D (linja qelizore ESD1).
ID-karta “Coombs Anti-IgG”, karta me 6-mikrotubula, që përmbajnë Anti-IgG në
xhel.
ID-Diluent 2: Solucion LISS i modifikuar për përgatitjen e pezullisë eritrocitare.
a- Kontrollohet përkatësia e mostrave me numrat e tyre të identifikimit.
b- Për çdo individ përdoret vetëm një mikrotub i veçantë i kartës (ID-card ka 6 të
tillë), duke vëne në të shënimin përkatës për identifikimin e tij me mostrën përkatëse.
c- Hiqet fleta mbrojtëse e aluminit (vetëm për mikrotubat e kartës që do të përdoren
për testim), duke e mbajtur kartën gjithmone në pozicionin vertikal.
d- Përgatitet një pezulli eritrocitare (0.8%) me eritrocitet e vet pacientit.
 Hidhet në një tub plastik të pastër 1ml ID - Diluent 2
 Shtohet në të 10µl/koncentrat eritrocitar
Përzihen ato lehtë sa të formohet një pezulli uniforme dhe përdoret ai menjëherë.
e- Hidhet (pipetohet) 50µl nga pezullia eritrocitare e mësiperme në mikrotubin me
shënimin përkatës, të bërë paraprakisht (pika d).
- Shtohet (pipetohet) gjithashtu 50µl nga reagenti “ID-DiaClon Anti-D”, prej shishes
përkatëse për identifikimin e D të dobët me ane të IAT.
Në këtë fazë është e nevojshme të bëhet një inkubim prej 15min në temp 37oC
në ID-inkubatorin e kartave.
1. Më pas centrifugohet ID-karta në ID-Centrifugë për 10min.
2. Lexohen rezultatet duke i shënuar ato në fletën përkatëse të punës.
Prania e aglutinimit shoqërohet me shënimin përkatës për fortësinë e reaksionit.
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Interpretimi i rezultateve
Pozitiv: Eritrocitet e aglutinuar formojnë një shtresë të hollë, të kuqe mbi xhel apo
janë
të shpërndara mbi pjesën e sipërme të xhelit (Fig 3.1a dhe 3.1b).
Negativ: Eritrocitet e shtresëzuara në mënyrë kompakte në fund të mikrotubit.

Figura 3.1 a) Paraqitje e kartave me xhel për përcaktimin e antigjenit D, me dy
reagentë të ndryshëm anti-D.

Figura 3.1 b) Paraqitje e metodës se mikrofiltrimit me karta me xhel të reaksioneve
të aglutinimit për gjetjen e D të dobët dhe matja sasiore e tij nëpërmjet IAT.
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A. Paraqitja skematike e reaksioneve për faktorin RhD
RhD pozitiv
++++

RhD/DVI i dobët
+ deri +++

RhD negativ
Negative

Rastet + deri +++ duhet të jenë subjekt i investigimeve më të thelluara për të arritur të
diferencohen rastet e fenotipeve RhD të dobët nga ato RhD parcial, duke përdorur
metodat e biologjise molekulare.

Diferencimi ndërmjet RhD dhe RhD të Reaksionet
dobët
Testimi direkt në ID-karta me anti-D
++++

Reaksionet

Testimi konfirmues me ID-karta me ++++
Coombs Anti-IgG. (fig 3.1 b)

+++ në +

RhD pozitiv

Rezultatet
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B. Analiza molekulare e gjenit RHD
MATERIALET
U seleksionuan 100 individë që u identifikuan RhD negativ por që në përbërjen e
tyre paraqitën fenotipet e mëposhtme: ccddee, Ccddee, CCddee, ccddEe,
CcddEe.
METODAT
1. Ekstraktimi i ADN-së.
2. Identifikimi i gjeneve RHD dhe RHCE, në dhuruesit e gjakut me fenotip RhDnegativ.
3. Gjenotipizimi i kampionit për RHD.
4. Multiplex PCR i ndjekur nga sekuencimi direkt i mostrave që amplifikojnë
gjenin RHD.
Hemizigoziteti për këputjen më të zakonshme prej 70çb të gjenit RHD, u kontrollua
nga long–range polymerase chain reaction (PCR) sipas metodës së përshkruar nga
Wagner 2001. Më pas të 10 exonet e gjenit RHD u amplifikuan në multiplex PCR
dhe u sekuencuan në reaksione të veçanta sekuencimi siç përshkruhet më tej me
hollësi.
Në figurën 3.1 pasqyrohen hapat e ndjekura për identifikimin e gjeneve RHD dhe
RHCE.
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Figura 3.1. Paraqitje skematike e rrugës së ndjekur deri në identifikimin e plotë të
gjenit.

3.3 Ekstraktimi i ADN-së dhe matja e përqëndrimit të saj
ADN-ja është ekstraktuar nga gjaku i plotë sipas udhëzimeve të kitit DNA whole
blood kit dhe udhëzimeve të prodhuesit në Quick Gene-810 system.
Përqëndrimi i ADN-së u mat në spektrofotometër (fig. 3.2), duke përdorur një pikë (15µl) nga ADN-ja e ekstraktuar më sipër. Shohim kurbën e përqëndrimit dhe pastërtisë
së ADN-së së përftuar si në figurën 3.3.
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Figura 3.2. Fotografi i spektrofotometrit që shërbeu për matjen e densitetit të ADN-së

Figura 3.3. Kurba e densitetit dhe pastertisë të ADN-së së përdorur për
gjenotipizimin e RH
3.4 Identifikimi i pranisë së gjenit RHD
Gjenotipizimi i RHD u realizua duke përdorur reaksionet e amplifikimit zinxhir me
prajmera sekuence specifike (multiplex PCR-SSP). Ekzoni 7 u përdor si ekzon RHD
specifik (Metoda e modifikuar sipas Krog 2007) dhe u përdorën sekuencat e tij të
emërtuara RHD.e7.qF dhe RHD.e7.qR dhe renditje si më poshtë:
RHD exon7 Forward: 5’CAGCTCCATCATGGGCTACAA 3’
RHD exon7 Reverse: 5’ TGCCGGCTCCGACGGTATC 3’
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Këto sekuenca prodhojnë një bandë 93 çb, ndërkohë që një sekuencë 97çb e gjenit
GAPDH u amplifikua në paralel me prajmera GAPDH F7 dhe GAPDH R7 që shërben
si një kontroll amplifikimi. Në reaksionet e amplifikimit u përfshinë gjithashtu një
mostër normale D pozitive, një mostër normale D negative si edhe një mostër pa
ADN (non template control) që shërben si kontroll i brendshëm amplifikimi.
Reaksionet e PCR u mundësuan nëpërmjet enzimës polimerazë HotStarTaq (Qiagen)
sipas protokollit të përshkruar nga prodhuesi, me një sasi 20-50 ng ADN gjenomike,
me 0.3 µM të GAPDH R7s/GAPDH R7a ose 0.9 µM të prajmerave RHD
exon7s/RHD exon7a, në një vëllim reaksioni final prej 10 μL.
Reaksionet e PCR u kryen në pajisjen GeneAmp PCR System 9700 (Applied
Biosystems).
Kushtet e PCR:
95oC/ 15 min (aktivizimi i enzimës)
95oC/ 30 sec (denatyrimi)
40 cikle
60oC/ 30sec (ngjitja)
72oC/ 30sec (zgjatja)
72oC/ 2 min (zgjatja)
20oC/ infinit

Produktet e PCR u analizuan në elektroforezë me xhel agarozë 2%.
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3.5 Gjenotipizimi i gjenit RHD nëpërmjet Real-Time PCR
Standartizimi i gjenotipizimit të gjenit RHD bëhet për laboratorë të ndryshëm në
mënyra të ndryshme, kjo në varësi të njohjes së varianteve të D në popullatën që
studiohet. Për popullatën shqiptare kjo bëhet për herë të pare dhe mostrat të cilat
treguan praninë e gjenit RHD në xhel-elektoforezë ju nënështruan gjenotipizimit për
tre variantet më të përhapura në popullatën Kaukaziane. Modeli i ndjekur është ai i
standartizuar në Laboratorin e Gjenetikës Molekulare në INSERM, U 613, Bretagne,
Francë, në të njëjtin laborator ku unë realizova edhe analizën molekulare të studimit.
Zgjedhim prajmerat me emërtimet e mëposhtme për 3 variantet më të përhapuara si në
tabelën e mëposhtme: ( tabela 3.1)
Tabela 3.1. Emërtimet e prajmerave të përdorur për identifikimin në real-time PCR
të tre varianteve të D.
Tipi 1
Tipi 2
Tipi 3
W1-WT-Fb
W2-WT-Fc
W3-F
W1-MV-Fb
W2-MV-Fc
W3-WT-Ra
W1-R
W2-R
W3-MV-Rb
Vëllimi përfundimtar i PCR do të jetë 10μL, enzima e përdorur
HotStarTaqMasterMix 2x (5μL), oligonukleotidet 0.4μM secili, gADN 20-50 ng.
Dizenjojmë pjatën e PCR me mostrat tona për sejcilin variant (nga 1 mostër ADN për
tre variantet) si edhe plotësojmë kontrollet përkatëse të cilët në këtë rast do të jenë 4:
WT (wild type); variant sample (type 1, 2, 3); RHD-negativ sample; NTC (non
templete control)
Perfomanca në real-time PCR, leximi i kurbave në programin Time calling - Melting
Curves, pajisja LightCycler® 480. (Fig 3.4).
Shënim: Për gjenotipizimin e RHD nevojitet ADN e pastër në përqëndrimin 150200ng/µL.
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Figura 3.4. Fotografi e pajisjes Light cycler 480® (Roche).
3.6 Identifikimi i mutacioneve pikësore nëpërmjet sekuencimit
Pas identifikimit të mostrave që shprehin 3 variante të D në Real-Time PCR,
kërkuam në gjenin RHD mutacione të mundëshme të ndodhura të cilat kanë qënë
shkak i shprehjes së këtyre varianteve. Kësaj proçedure ju nënështruan vetëm mostrat
që shprehin gjenin RHD pas kontrollit në xhel.
Proçedura e sekuencimit të gjenit RHD është standartizuar. Etapat kryesore janë si më
poshtë:
a) PCR Multiplex
b) Purifikimi me Exosap
c) Reaksionet e sekuencimit
d) Purifikimi në xhel me centrifugim
e) Sekuencimi
f) Analiza në programin Sequencher
a)

Multiplex PCR
- Enzima e përdorur është Multiplex PCR MasterMix 2x, 20 oligonukleotide
mix me 5 μM secili, vëllimi total i PCR është 10μL, përzierja në secilën
mostër: 1μ ADN me 9μ Mix nga më sipër.
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Prajmerat e përdorur janë pasqyruar në tabelën 3.2 sipas modelit te propozuar nga
Gassner Ch. 2005.
Tabela 3.2. Prajmerat e përdorur për PCR dhe sekuencimin e ADN-së
Vendodhja Emri
i Sekuencat e prajmerave të PCR
produkti
në gjen
prajmerit
(çb)
RHD_i1+578R ATGGTGGTGCCCTCCTGTGGTC
602
Ekzoni 1
RHD1-132F
GTTAACTCCATAGAGAGGCCAG
Ekzoni 1
CAGAA
nRHD_i1CATTTCCCCTATTTAACAGACAA 1710
Ekzoni 2
1405F
GAACAAG
RHD_i2+61R GGCCACCTTAACGGGAGAAGAG
Ekzoni 2
RHD_i2-182R AGGCCACTTAACGGGAGAAGAG 677
Ekzoni 3
RHD_i3+301R GCTATGTTGCCCAGCTGGTCC
Ekzoni 3
n RHD_i3-45F AAGGACTATCAGGGCTTGCCCC 983
Ekzoni
TGC
4&5
RHD_i5+149R CCACTGTGACCACCCAGCATCCT
Ekzoni
A
4&5
nRHD_i5+146 AGGCAGTAGCGAGCTGGCCCCT 554
Ekzoni 6
3R
CA
nRHD_i6+57R GCACTGCACAGTGGCCCATCAG
Ekzoni 6
GTCC
RHD_i6-160F CTCTTCATTTCAACAAACTCCCG 665
Ekzoni 7
A
RHD_i7+326R TGGGAGCACGTTCCACAGCAAA
Ekzoni 7
G
RHD_i7+327F TGGAGGCTCTAGAGAGGTTGGG 603
Ekzoni 8
nRHD_i8+151 GCCTACAGTCCACATTAGCAGC
Ekzoni 8
R
AG
RHD_i8-67F
GAGATACTGTTCGTTTTGACACA 268
Ekzoni 9
CAATACTT
RHD_i9+62R GTTTTACTCATAAACAGCAAGTC
Ekzoni 9
AACATATATCCT
DEX10-SPCAGTGCCTGCCGAACATTG
567
Ekzoni 10
1358-as
RHD_i9-417F CACTCCAAGCCTGAGACAAGAG
Ekzoni 10
CGAAAC
Vendodhja
në gjen
Ekzon 1
Ekzon 2
Ekzon 3
Ekzon 4
Ekzon 5
Ekzon 6
Ekzon 7
Ekzon 8

Emri
i Sekuencat e ekzoneve, prajmerat e
prajmerit
sekuencimit
SYpro-118F
CACAGCCAGCCTTGCAGCC
SYi1-147F
ATTCAGTTGAGAACATTGAGGC
SYi2-151F
GAGATGGTCACTCCACTCTGTAG
SYi4+103R
TGATGGAAGGGCTTCAGACACC
SYi5+127F
CCTAGAGCTCCACTGTAGAGGC
SYi5-149R
TCCACTGATGAAGGACACGTAG
SYi6-130F
GTGCACATTCAAGTCTGAGAAG
SYi7-121F
ATGTACCAGCCAGGGAGAGGAC
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Ekzon 9
Ekzon 10
-

SYi9-58F
SYi9-119F

CAAGTCAACATATATACCCAGG
TCCAAGATCTCTTCCAATTCAG

Programi për amplifikimin e gjenit RHD me PCR:

40 cikle

95oC/ 15 min (aktivizimi i enzimës)
95oC/ 30 sec (denatyrimi i ADN-se)
60oC/ 1min 30sec (lidhja e prajmerave me ADN specifike)
72oC/ 1min 30sec (zgjatja e vargut)
72oC/ 10 min (zgjatja)
20oC/ infinit

b) Purifikimi. Heqja e prajmerave u realizua me reaksionin e purifikimit me enzimën
Exosap (USB EkzoSAP-IT, Affymetrix UK Ltd, UK ) me përzierje 2μL ADN dhe
5μL Exosap, kushtet e PCR – Exosap program; (inkubimi 37oC për 30 minuta;
inaktivizimi, 80oC për 30 minuta). Një mikrolitër nga ADN e purifikuar do të përdoret
në reaksionet e sekuencimit.
c) Reaksionet e sekuencimit
Reaksionet e sekuencimit u mundësuan me kitin e sekuencimit (BigDye Terminator,
Version 1.1 Applied Biosystems) me prajmera të treguar si në tabelën 2, me kushtet e
mëposhtme: 1 minutë në 96oC, e ndjekur nga 25 cikle në 96oC për 10 sekonda, 50oC
për 5 sekonda dhe 60oC për 4 minuta. Programi i ndjekur është BigDye Terminator, i
kushtuar enzimës së përdorur. Sekuencimit do ju nënshtrohen të 10 ekzonet e gjenit
RHD, kështu që oligonukleotidet e përdorura janë për të 10 ekzonet vetëm në një
drejtim ( forward ose reverse).
d) Purifikimi i reaksioneve të sekuencimit, bëhet duke kaluar të gjithë sasinë e
reaksionit nëpër një shtyllë xheli i cili lejon të kalojë vetëm sasia e ADN-së që mban
të lidhur dideoksinukleotidet dhe eleminon fundet me ngjyrosje fluoreshente të gjenit
(fluorescent dye terminators). Kjo realizohet nëpërmjet një mikropjate me 96 wells
(MultiScreen HV, Millipore, Molsheim, France), e cila përmban filtër në fundin e saj,
i shtohet pudra përkatëse për përgatitjen e xhelit duke e holluar më 300 μL ujë
bidistile, e lënë në qetësi për 2 orë, centrifugohet dhe derdhet uji që kalon nga filtrat
në një suporter, shpëlahet sërish për tu siguruar pastërtia e xhelit këtë rradhë me
150μL ujë bidistile në centrifugim për 5 minuta.
E gjithë mikropjata tashmë me xhelin e përgatitur vendoset mbi mikropjatën e
sekuencimit, shtohet 10μL ADN (e gjithë sasia e reaksionit të sekuencimit), duke
dizenjuar rradhën e mostrave në mënyrë që të lexohet nga sekuenciatori sipas rradhës
që ne dëshirojmë, sigurisht për të 10 ekzonet njëherazi dhe centrifugohet për 3 minuta
duke bërë që sasia e ADN-së të filtrohet dhe të grumbullohet në mikropjatën e
sekuencimit.
e) Sekuencimi. Produktet e sekuencimit tashmë të purifikuara përfundimisht futen në
analizuesin gjenetik (Genetic Analyzer, Applied Biosystem 3130xl) për sekuencimin
direkt. Të dhënat e nxjerra nga sekuencimi analizohen në një program komjuterik
(Sequencher 4.8, Gene Codes Corp., ann arbor, MI). Ky është edhe hapi final i gjetjes
së mutacionave të ndodhura përgjatë gjenit RHD, që janë përgjegjëse për shfaqjen e
varianteve të ndryshme të D.
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C. Karakterizimi molekular i gjenit RHD të fetusit
MATERIALET
3.7 Mostrat e gjakut
U seleksionuan 20 gra të cilat rezultuan pozitive në testin indirekt me antiglobulinë
(IAT), i cili u krye në laboratorin e imunohematologjisë në QKTGJ.
Mostra gjaku në tuba me EDTA u grumbulluan nga gratë shtatzëna në javët 12-14 të
shtatzënisë, me qëllim përcaktimin e grupit të gjakut ABO dhe Rh sipas proçedurës
operative standarte dhe rekomandimeve të prodhuesit BIO-RAD. Kjo proçedure u
pasua nga përcaktimi i pranisë së alloantitrupave të aftë potencialisht për reaksione
hemolitike sipas IAT (indirekt antiglubulin test). Gratë shtatzëna në serumin e të
cilave u gjet prania e alloantitrupave (IAT pozitive) dhe që demostruan vlera të larta
të titrit të imunizimit iu nënështruan amniocentezës për përfitimin e ADN-së së fetusit
nga amniocitet.
3.8 Lëngu amniotik
U morrën 5 ml lëng amniotik nga 20 gra shtatzëna, RhD negative, në javën e 16-19 të
shtatzënisë, sipas proçedurave standarte, të cilat paraqisnin prani të alloantitrupave të
aftë potencialisht për reaksione hemolitike sipas IAT (indirekt antiglubulin test ose
Coombs).
METODAT
3.9 Testi indirekt me antiglobulinë (IAT) dhe titri i imunizimit
Testi indirekt me antiglobulinë dhe titri i imunizimit u bë për përcaktimin e një
alloantitrupi me rëndësi klinike e pasuar kjo nga përcaktimi i përqëndrimit të këtij
alloantitrupi nëpërmjet titrit të imunizimit. Në ditët e sotme shumica e laboratorëve
përdorin anti IgG monospecific për kryerjen e IAT. Nëpërmjet këtij testi dallohen
rruazat e kuqe të sensibilizuara in vitro dhe in vivo nëpërmjet IgG.
Titrimi është një metodë gjysëm sasiore, që përdoret për përcaktimin e përqëndrimit
të një antitrupi, në rastin tonë anti-D, në një mostër serumi të nënës D-negative.
Shkurtimisht, ky test realizohet duke përzier dy pika anti-serum me një pikë pezulli
eritrocitare 40%-50%, në një tub të thatë, në temperaturë ambienti. Koha për
reaksionin e dukshëm përkatësisht të lehtë (1+) deri më të fortë (4+) regjistrohet me
ndihmën e kronometrit. Titri raportohet si vëzhgimi i shkallës më të lehtë të
aglutinimit (1+), në shkallën e hollimit më të madh të serumit të gruas shtatzënë. Në
laboratorin tonë një titër imunizimi ≥16, konsiderohet i rëndësishëm klinikisht dhe
rekomandohet që gruaja shtatzënë tju nënështrohet monitorimeve të mëtejshme për
HDFN. 20 gra shtatzëna me praninë e alloantitrupave me rëndësi klinike, u
përzgjodhën për gjenotipizimin e statusit të gjenit RHD të fetusit.
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3.10 Ekstraktimi i ADN-së nga amniocitet
U morrën 1.2 ml lëng amniotik në tuba sterile, dhe u centrifuguan me 14.000 rpm për
10 minuta në temperaturë dhome. U hoqën 1 ml supernatant dhe sasinë e precipituar
në 200 µl lëng e përdorëm për ekstraktimin e ADN-së duke zbatuar udhëzimet e
Qiagen blood kit. ADN-ja e përftuar u suspendua në 60µl TE buffer. Pastërtia dhe
sasia e ADN-së u përcaktua në spektrofotometër përpara gjenotipizimit të RHD.
3.11 Protokolli PCR-SSP për identifikimin e pranisë së gjenit RHD
Gjenotipizimi i RHD u realizua duke përdorur reaksionet e amplifikimit zinxhir me
prajmera sekuence specifike ( multiplex PCR-SSP). Ekzoni 7 u përdor si ekzon RHD
specifik dhe u përdorën sekuencat e tij të emërtuara RHD.e7.qF dhe RHD.e7.qR dhe
sekuencë si më poshtë që gjenerojnë një bandë 93 çifte bazash (çb), ndërkohë që një
sekuencë 97çb e gjenit GAPDH u amplifikua në paralel me prajmera GAPDH F7 dhe
GAPDH R7 që shërben si një kontroll amplifikimi. Në reaksionet e amplifikimit u
përfshinë gjithashtu një mostër normale D pozitive, një mostër normale D negative si
edhe një mostër boshe (non template control) që shërben si kontroll i brendshëm
amplifikimi.
RHD exon7 Forward: 5’CAGCTCCATCATGGGCTACAA 3’
RHD exon7 Reverse: 5’ TGCCGGCTCCGACGGTATC 3’
Reaksionet e PCR u mundësuan nëpërmjet enzimës polimerazë HotStarTaq Master
Mix (Qiagen) sipas protokollit të përshkruar nga prodhuesi, me një sasi 20-50 ng
ADN gjenomike, me 0.3 µM të GAPDH R7s/GAPDH R7a ose 0.9 µM të prajmera
RHD exon7s/RHD exon7a në një vëllim reaksioni final prej 10 μL.
Reaksionet e PCR u kryen në pajisjen GeneAmp PCR System 9700 (Applied
Biosystems) në një cikël termal prej 15 minutash aktivizimi i PCR, e ndjekur nga 45
cikle të: denatyrimit në 95oC për 30 sekonda; ngjitjes në 60oC for 30 sekonda; zgjatjes
në 72oC për 30 sekonda; dhe zgjatimit final në 72oC për 10 min.
Produktet e PCR u analizuan në elektroforezë me xhel agarozë 2%.
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KAPITULLI IV
REZULTATET DHE DISKUTIMET
A. Përcaktimi i Fenotipeve Rhezus me metodat serologjike
U analizua një numër prej 10639 mostrash nga dhurimet e realizuara në Qëndrën
Kombëtare të Trasfuzionit të gjakut. Prej këtyre dhurimeve 9462 rezultuan RhDpozitivë, që përfaqësojnë 89% të dhuruesve. Ndërkohë që 1177 nga 10639 dhurime
rezultuan Rhezus D-negativë, duke përfaqësuar 11 % të dhuruesve. Në figurën 4.2
paraqitet rezultati i një mostre të tipizuar për ABO dhe Rh me metodën e
mikrofiltrimit në kartat me xhel sipas parimit të hemaglutinimit dhe duke pasur
parasysh interpretimin sipas shkallës së aglutinimit (Fig. 4.1)

Figura 4.1. Shkallët e aglutinimit: 0, pa aglutinim, të gjitha qelizat janë të lira, 1+, granulim i
lehtë, vizualisht i shpërndarë në fushën e xhelit; 2+ dhe 3+, granulim me grimca të vogla jo të
qëndrueshme por edhe qeliza të lira; 4+, aglutinim i plotë, pa qeliza të lira.

Figura 4.2. Fotografi e kartave të xhelit për tipizimin e dhuruesit sipas ABO dhe Rh.

Në figurën 4.2 jepet një fotografi e kartave të xhelit. Duke pasur parasysh
interpretimin në tabelën e leximit të rezultateve: Nëse eritrocitet e aglutinuara
formojnë një shtresë të hollë, të kuqe mbi xhel apo janë të shpërndara mbi pjesën e
sipërme të xhelit, rezultati interpretohet si antigjen pozitiv, nese eritrocitet qëndrojnë
të shtresëzuara në mënyrë kompakte në fund të xhelit, rezultati interpretohet si
antigjen negativ. Në figurën 4.2, tregohet analiza e dy mostrave të ndryshme, ku e
para konsiderohet RhD pozitive dhe e dyta konsiderohet RhD negative.
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4.1 Prevalenca e D të dobët në dhuruesit e gjakut
Nga analizat tona një numër prej 1177 individësh rezultuan RhD negativ. Të gjitha
mostrat RhD negative iu nënështruan testimit për D të dobët. Prej 1177 mostrave RhD
negative, 16 mostra (1.36 % e dhuruesve Rh negativ), rezultuan të jenë Du positive.
Të dhënat e analizuara tregohen në tabelën 4.1 dhe grafikun 4.1 a) dhe 4.1 b).
Tabela 4.1. Prevalenca e D të dobët në dhuruesit e gjakut
Numri

Përqindja

Dhurimet totale

10639

100%

Rh pozitivë

9462

88.9%

Rh negativë

1177

10.9%

Du pozitivë

16

1.36% e RhD neg

Në tabelën 4.1 paraqitet shpërndarja e kampionit prej 10639 dhurimesh sipas
karakterizimeve RhD pozitiv, RhD negativ dhe Du pozitiv. Siç duket nga tabela rreth
11% e mostrave rezultuan RhD negative dhe nga këto 1.36% në fakt rezultuan të jenë
Du pozitive, pra një numër i konsiderueshëm mostrash të cilat shprehin një antigjen D
të dobët i cili nuk përcaktohet saktësisht se cilës kategorie dhuruesish i përket RhD
pozitiv apo RhD negativ.

12000

10639
9462

10000
8000
6000

Series1

4000
2000

1177

0

Total dhurime

RhD pozitiv

RhD negativ

Grafiku 4.1.a. Shpërndarja e mostrave sipas RhD positive dhe RhD ngative.
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RhD negativ
D weak

Grafiku 4.1.b). Prevalenca e D të dobët midis mostrave RhD negative.
Në studimin tonë 10.9 % e dhuruesve rezultuan Rh D negativ dhe D të dobët u gjetën
në 1.36 % të tyre. Sipas njohurive tona ky është një studim i zgjeruar dhe nuk kemi të
dhëna të publikuara më parë në lidhje me këtë prevalencë. Duke qënë se qëndra jonë
është me status qëndër reference dhe falë centralizimit të tipizimit të dhuruesve sipas
ABO dhe Rhezus me një shtrirje gjeografike në të gjithë rajonin e Shqipërisë,
rezultatet tona mund të konsiderohen përfaqësuese për të gjithë popullatën.
Historikisht, rruazat e kuqe të gjakut që reagojnë me anti-D, vetëm pas testimit të
zgjatur me fazën AHG, janë quajtur D të dobët. Megjithatë, numri i mostrave të
klasifikuara si D të dobët varet nga karakteristikat e reagentit (Denomme et al 2008).
Përmirësimi i ndjeshmërisë i serumeve anti-D ka ulur numrin e D të dobët të
identifikuara, por në vendin tonë nuk ka ndodhur kështu. Me futjen e kartave të xhelit
(metoda e mikrofiltrimit), numri i dhurimeve me shprehjen e D të dobët në vendin
tonë është rritur. Kjo shpjegohet me faktin se ne kemi vetëm dhurues për herë të parë,
pra shërben si një formë kontrolli i popullatës, si edhe me faktin se nuk kemi të dhëna
të mëparshme të përhapjes së D të dobët në popullatën e dhuruesve. Kjo prevalencë
gjithashtu varion nga rajoni në rajon. Ne raportuam D të dobët në 0.15% të popullatës
sonë, ndërkohë që vlera me një luhatje më të vogël raportohen në popullatën Kroate,
kurse për popullatën Kaukaziane raportohet 0-1% e D negativëve (Kim et al 2005;
Arce et al 1993).
Shqetësimi kryesor në lidhje me këtë fenotip rritet duke pasur parasysh rrezikun e
alloimunizimit tek marrësit e gjakut. Qëkurse është përcaktuar se antigjeni D është
me imunogjenicitet të lartë, individët me fenotipin D të dobët konsiderohen si D
positive. Nënat me fetus D të dobët duhet të marrin Rh imunoprofilaksinë (Mayne et
al 1990), pasi si rezultat i kalimit të rruazave të kuqe D të dobët nga fetusi tek nëna
ndodh imunizimi.
Megjithatë, ka studime që sugjerojnë se shumica e tipeve D të dobët (1, 2, 3, 4.0 dhe
4.1) nuk janë të prekshëm nga imunizimi ndaj antigjenit D (Lomas et al 1993).
Sikurse do ta shohim në vazhdim të rezultateve te studimit, dallimi midis tipeve të
ndryshme të D të dobët mund të identifikohet vetëm nëpërmjet analizës molekulare të
gjenit RHD.
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4.2 Identifikimi dhe Shpërndarja e fenotipeve Rhezus tek dhuruesit shqiptarë
Për të identifikuar fenotipet Rhezus është përdorur metoda serologjike. Fenotipet
Rhezus të gjetura në të gjithë kampionin kanë shpërndarjen e paraqitur në tabelën nr.
4.2 dhe grafikun nr. 4.2

Grafiku 4.2. Paraqitje grafike e shpërndarjes së antigjeneve Rhezus në kampionin prej 10639
individë dhurues gjaku.

Nga fenotipet mund të nxirren edhe gjenotipet e mundshme, në raste të veçanta. Tre
rrjeshtat e fundit të tabelës 4.2, tregojnë gjenotipin e mundëshëm RHCE në 1117
individët e tipizuar RhD negativ, cde/cde (6.85 %), Cde/cde (2.88 %) dhe cdE/cde
(1.25 %).
Tabela 4.2. Shpërndarja e antigjeneve të mundëshëm të Rh.
Fenotipi
D-poz
C-poz
E-poz
c-poz
e-poz
cde/cde
Cde/cde
cdE/cde

Shpeshtia
89.08 %
82.80 %
35.10 %
72.30 %
95.80 %
6.85 %
2.88 %
1.25 %

Në studimin tonë paraqiten për herë të parë shpeshtitë e antigjeneve Rhezus. Për
shpërndarjen e antigjenëve Rhezus në dhuruesit meshkuj dhe ata femra nuk priten
ndryshime, për faktin se grupet e gjakut janë autosomale dhe shpeshtitë nuk
ndryshojnë ndërmjet dy sekseve.
Shpërndarja e aleleve Rhezus referohet si më poshtë sipas origjinës etnike (Avent et
al 2000). Në veçanti për kaukazianet janë gjetur shpeshtitë alelike si vijon: Antigjeni
D 85%; Antigjeni C 68%; Antigjeni E 29%; Antigjeni e 80%; Antigjeni c 98%.
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Nuk është qëllimi i këtij studimit të bëjë krahasimet me popullatat e tjera, megjithatë,
verehen ndryshime në dukje të rëndësishme të shpeshtive alelike të Rh, që
konfirmojnë diversitetin e tyre në popullata të ndryshme, edhe midis popullatës sonë
dhe asaj kaukaziane, shpeshtitë e të cilës për rastin në fjalë, janë përdorur si referim
për popullatën tonë deri në vitin 2008, në shërbimin e transfuzionit.
Duke pasur parasysh se shpeshtitë e fenotipeve janë karakteristikë për popullata të
veçanta, të dhënat e studimit tonë do të përdoren, që tani e më tutje si referim për
popullatën e dhuruesve të gjakut.
B. Analiza molekulare
4.3 Përmbajtja fenotipike e kampionit të përzgjedhur për analizën molekulare
Në tabelën e mëposhtme paraqiten karakteristikat e 100 mostrave, ADN-ja e të cilave
u analizua me metodat molekulare. Në tabelën 4.3, janë paraqitur karakteristikat e
mostrave të zgjedhura për gjenotipizimin e RHD. Kampioni ynë përfaqësohet nga
mostra kodi i të cilave tregon përkatësisht: LV dhe AV (dhurues vullnetarë gjaku nga
ekipet e lëvizëshme); T dhe TV (dhurues vullnetarë gjaku në qëndrën e gjakut); BF
(dhurues gjaku familjar për llogari të spitaleve private); S dhe U (dhurues gjaku
familjar për llogari të QSUT dhe SUQU përkatësisht). Qyteti, përfaqeson vendlindjen
e dhuruesit, ku siç duket nga tabela ne kemi marrë në studim dhurues gjaku RhD
negativ me shpërndarje nga të gjitha rrethet ku funksionojnë banka gjaku.
Shpërndarja sipas grupit të gjakut ABO dhe RhD tregohet në kolonën e parafundit të
tabelës 4.3, kurse në kolonën e fundit tregohet fenotipi i zgjeruar i Rhezusit, i
përfaqësuar nga shprehja e gjenit RHCE. Siç vihet re nga tabela 4.3 dhe tabela 4.4,
fenotipi më i përhapur është “ccee” (shembull në fig 4.3), i pasuar nga fenotipi Ccee,
CCee, ccEe dhe ccEE.
Tabela 4.3. Paraqitje e kampionit të gjenotipizuar me të dhënat përkatëse duke filluar nga e
majta në të djathtë, të : ID të mostrës së dhuruesit, vendlindjes, grupit të gjakut sipas ABO
dhe Rh dhe përcaktimit antigjenik të RHCE.

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

KODI
MOSTRES
LV1225
LV1231
AV1282
TV0135
AV1463
AV1521
LV1121
AV1544
AV1292
AV1546
U2309
TV0116
AV1456
LV1269
10140 MSH

I
QYTETI
PG
KO
FR
TR
DI
LU
KU
BR
VL
DI
EL
DR
SHK
PG
TR
45

ABO/Rh
OOOAA
OOBOBO Du poz
OBOO Du poz

FENOTIPI
Ccee
Ccee
Ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
Ccee
ccee
ccee
ccee
Ccee
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

AV1854
LV1224
AV1300
AV1307
BF1308
LV0012
LV0013
AV0030
AV0038
AV0066
BF1443
AV0049
AV0046
LV1125
LV1151
LV1150
AV1535
TV0122
LV1543
AV1860
AV0638
AV0575
LV0340
LV0058
AV0220
LV0317
LV0587
AFM/M118
U2005
LV0463
AV0331
U2431
AV1813
LV1157
LV1353
LV1359
U2429
S0759
AV0353
U2601
AV0367
MMILO
S009 FAQ
MDULO
U0084

El
Tr
VL
DR
DR
TR
KO
PG
TR
TR
EL
TR
TR
PG
EL
PR
VL
EL
El
TR
EL
KO
PG
FR
FR
FR
TR
TR
TR
FR
EL
KU
DI
DI
KV
KV
DR
DR
SHK
LE
DR
EL
SHK
GJR
KO

O Du poz
OABABO Du poz
OOAABAAOBAOOO Du poz
BAA Du poz
BBA Du poz
OA Du poz
BOO
A Du poz
B Du poz
AO Du poz
OAOOO Du poz
OA
A Du poz
O
OOA46

Ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
Ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
Ccee
ccee
Ccee
CCee
Ccee
Ccee
Ccee
Ccee
Ccee
Ccee
Ccee
CCee
Ccee
Ccee
ccee
Ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
Ccee
ccee
Ccee
Ccee
ccEE
Ccee
ccee
Ccee
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BF 0851
AV1217
BF0837
LV0967
LV0955
AV1175
LV0941
LV1326
BF0840
AV1220
U1328
BF1201
AV1173
LV0951
BF1207
LV1165
TV0123
LV1171
LV1198
LV1203
LV1206
AV0042
AV0059
LV1215
LV1209
LV0007
U2430
AV1572
TV0158
U1575
LV0917
U1569
LV1348
U1587
LV0925
U1556
U1326
LV0941
LV0899
TV 0189

VL
TP
DR
VL
TR
KO
TR
TR
BALLSH
DR
VL
EL
FR
PG
RRE
FR
TR
FR
KR
TR
SHK
EL
PU
VL
PR
DI
LU
SHK
TR
SHK
TR
TR
EL
FR
KO
KU
PG
KO
VL
TR

47

OOOB- Du poz
AOOABAB Du poz
OOOAAAOOAOAO Du poz
OBBOOOOAAABAOABOABOBO-

Ccee
ccee
ccee
ccEe
ccee
ccee
ccee
ccee
ccEe
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
Ccee
ccee
Ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccee
ccEe
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Në tabelën 4.4 tregohet në mënyrë të përmbledhur shpërndarja e aleleve Rh në
mostrat të cilat u gjenotipizuan për gjenin RHD. Siç duket nga tabela e mëposhtme, të
gjitha mostrat janë karakterizuar RhD negative, pra mungon shprehja e antigjenit D
dhe shënohen me praninë e “d”, ndërkohë që gjeni RHCE përfaqësohet me haplotipet
sipas rradhës zbritëse të shpeshtisë: haplotipi ce me 70% të mostrave, haplotipi Ce
me 26% të mostrave dhe haplotipi cE me 4% të mostrave të analizuara. Ndërkohë që
mostrat me shprehjen e dyshimtë të D, të quajtura Du në tabelën 4.4, përfaqësojnë
16% të kampionit, me shpërndarjen e haplotipeve përkatësisht: 13% Ce dhe 3% cE.
Tabela 4.4. Shpërndarja e aleleve Rh në kampionin e përzgjedhur për analizën
molekulare
Fenotipi Rhezus
Total
ddccee dd Ccee ddccEe
ddCCee
ddccEE
Numri
70
24
3
2
1
100
Shpeshtia
70%
24%
3%
2%
1%
100%
Du poz
0
12
3
1
0
16%

Figura 4.3. Fotografi e kartave të xhelit për përcaktimin e antigjeneve të Rh.

Në figurën 4.3 tregohet një fotografi e kartës së xhelit që ka shërbyer për përcaktimin
e fenotipit Rhezus. Eritrocitet e aglutinuara formojnë një shtresë të hollë, të kuqe
mbi xhel apo janë të shpërndara mbi pjesën e sipërme të xhelit, rezultati antigjen
pozitiv, kur eritrocitet paraqiten të shtresëzuara në mënyrë kompakte në fund të xhelit,
rezultati antigjen negativ. Me numrin 4 tregohet shkalla maksimale e fortësisë së
aglutinimit, do të thotë që të gjithë antigjenet janë te lidhura me antitrupat. Rezultati
i mostrës në foto është fenotipi “ccee”.
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Përse u zgjodhën mostra me këto fenotipe?
Shpeshtia e fenotipit më të përhapur RhD negativ e referuar për popullatën
kaukaziane është mbi 98% ccee. Për popullatën Shqiptare u identifikua se fenotipi
ccee në individët RhD negativ është rreth 63% (6,86 % nga 11% që janë RhD
negativë). Fenotipet e tjera të identifikuara në studimin tonë janë C-ee (26%) dhe ccE(11%).
Pasi raportohet që mostrat antigjen D negative gjen RHD pozitive shfaqen në
haplotipet Cde dhe cdE (Avent et al 1997; Wagner et al 2001), ne zgjodhëm për të
testuar 30 mostra me antigjenin C ose E, ose të dyja se bashku dhe 70 mostra me
fenotipin e zakonshëm ccddee. Kjo shpërndarje përfaqëson grupet e fenotipeve në
popullatën e dhuruesve të gjakut RhD negative.
4.4 Identifikimi i pranisë ose mungesës së gjenit RHD me PCR
Mostrat, të cilat amplifikuan ekzonin 7, u konsideruan mostra me praninë e gjenit
RHD. Nga 100 reaksionet e amplifikimit të ADN-së të individëve Rhezus D negativ,
në 29 individë u identifikuan produkte të PCR, duke paraqitur në xhel shirita me
madhesi prej 93çb, që prodhohen nga amplifikimi i exonit 7 të gjenit RHD. Pra sipas
analizës molekulare rezultoi se në 29 individë të konsideruar RhD negativ, u
identifikua prania e ekzonit 7 të gjenit RHD.
Ekzoni 7 prodhon një shirit 93 çb, e cila tregohet në foton e xhelit (figura4.4).
Krahasuar me shiritin e dhënë të kontrollit pozitiv në linjën e parë të shënuar me 1,
dhe me kontrollin negativ në linjën e dytë të shënuar me 2, mostrat të cilat treguan
shiritin përkatës 93çb, u karakterizuan pozitive për ekzonin 7 të gjenit RHD.

Figura 4.4. Amplifikimi i exonit 7 me PCR-SSP nga ADN-ja e ekstraktuar nga mostrat
RhD-negative. (A, B dhe C). Linjat 1 dhe 2 në fig A, C, tregojnë përktësisht kontrollin
RHD-pozitiv dhe RHD –negativ. Brezat e prodhuara nga ekzoni 7 janë 93çb, krahasuar me
leader (DNA size marker) në të majtë.
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Me anë të metodave serologjike u identifikuan vetëm 16 individë me shprehjen e D
të dobët, të cilët cilësohen në tabelën 4.3 si Du pozitive. Nga analiza e ADN-së së
numri i mostrave me D të dobët rritet dyfish, duke e çuar në 29 numrin e mostrave që
tregojnë praninë e gjenit RHD. (Grafiku 4.3 )
Duke krahasuar fenotipet e gjetura me antitrupa monoklonale dhe rezultatet e
analizës molekulare me ADN, shpërndarja është si në tabelën 4.5.
Tabela 4.5. Prania dhe mungesa e gjenit RHD (e përfaqësuar nga ekzon 7) në
individët D-negativ, krahasuar me shprehjen e gjenit RHCE
Polimorfizmi
Fenotipi Rhezus
i RHD
ccee Ccee
ccEe
CCee
ccEE Total
Exon 7
70
1
0
0
0
71
mungon
Exon 7 i
0
23
3
2
1
29
pranishëm
Total
70
24
3
2
1
100
Raporti i mostrave RHD pozitive antigjen D negative

RHD pozitive; 29

RhD negative
RHD pozitive

RhD negative;
71

Grafiku nr. 4.3. RhD negative janë konsideruar mostrat me fenotip D negativ, kurse RHD
pozitive janë konsideruar mostrat gjen pozitiv antigjen D negativ.

Siç duket në tabelën e mësipërme (tabela 4.5), mostrat e fenotipizuara me C+ dhe E+,
treguan praninë e gjenit RHD, por jo mostrat me praninë e antigjeneve antagoniste
“c” ose “e”.
Shpjegimi i këtyre amplifikimeve qëndron në faktin se metoda serologjike nuk është
mjaftueshëm e ndjeshme për të dalluar shprehjet e dobëta të antigjenit D, i cili
shprehet nga gjeni RHD. Nga një studim i përbashkët për popullatën Europiane,
(Wagner et al 2001; Gassner et al 2005), individët RHD pozitiv antigjen D negative,
shfaqen në 22% të haplotipeve Cde dhe cdE. Ndërkohë që në dhuruesit D negative në
vendin tonë gjeni RHD u identifikua në 29% të mostrave, të gjitha këto pozitive për
antigjenin C ose E ose të dyja së bashku.
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4.5 Analiza molekulare e mostrave RHD pozitive nëpërmjet Real -Time PCR
Karakterizimi i mëtejshëm molekular i 29 mostrave RHD pozitive i realizuar me real
time PCR, kërkoi përgjatë gjenit RHD mutacione pikësore, të dalluar me prajmera
SSP, që njohin zona të gjenit RHD, amplifikimi i të cilave i cilëson ato si variante të
D, ku më të përhapurit në popullatën Kaukaziane janë variante të D Tipi1, Tipi 2 dhe
Tipi 3. Metoda e bazuar sipas Fichou et al 2011. Kontrolli i amplifikateve u realizua
në programin TM calling melting curves. Në Bazën e të Dhënave të sistemit Rhezus,
këto variante quhen haplotipe pozitive për antigjenin D dhe individët bartës të tyre,
karakterizohen si individë Rhezus D pozitivë.
Mostrat e identifikuara me praninë e varianteve të D, u krahasuan me vlerësimet
serologjike të tyre. Varianti D Tipi 1, shprehet nga një formë që përmban një
mutacion pikësor në ekzonin 6 të RHD, i cili duke e krahasuar me tipin e egër WT, në
analizën me programin TM calling melting curves, tregon një pik homolog me tipin e
egër (Fig.4.5).

Figura 4.5. Pamje e analizës së amplifikateve në Real-time PCR, Light Cycler 480. Në të
majtë renditen mostrat sipas kodit të identifikimit, kurbat analizohen në programin Tm
calling.

Mostrat RHD+ midis individëve D-negativ, konsiderohen si një formë hemizigote, të
cilën duke e krahasuar me bazën e të dhënave të Rhezusit, e grupojmë si antigjen D
pozitiv, pra haplotipi i gjetur është RHD pozitiv. Në të njëjtën mënyrë analizohen
edhe 2 variantet e tjera, duke u bazuar në tipin e egër WT, të pranishëm në reaksionet
e amplifikimit në real-time PCR, si kontroll i amplifikimeve.
Nga 29 subjektet e analizuara u konfirmua që janë hemizigote (RHD+) 72.4% (21).
Ndërsa 27.5% (8 mostra), rezultuan forma heterozigote. Shpërndarja e varianteve të D
të identifikuara tregohet në grafikun 4.4. Këto 29 subjekte që treguan alele pa
delecion (nondeleted alleles) iu nënështuan sekuencimit direkt në mënyrë të pavaruar
për 10 ekzonet e gjenit RHD.
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Shpërndarja e varianteve D të mostrave RHD pozitive

te tjera; 27,58%
D tipi 1; 34,48%

D tipi 2; 6,89%

D tipi 3; 31,03%

Grafiku 4.4. Shpërndarja e varianteve të antigjenit D të dobët.
4.6 Analiza gjenetike e dhuruesve RHD pozitivë nëpërmjet sekuencimit
Sekuencimi direkt i 10 ekzoneve të gjenit RHD për secilin nga individët që treguan
hemizigozitet, rezultoi me sukses, duke gjetur zonat me mutacion dhe aminoacidet e
ndryshuar në strukturën e proteinës Rhezus, mutacione të cilat e bëjnë të
pazbulueshme proteinën RhD me antitrupa monoklonalë (Tabela 4.4 dhe Tabela 4.5).
Sekuencimi direkt përbëhej nga 10 reaksione të veçanta të ekzoneve nga 1 deri në 10
të gjenit RHD. U sekuencuan për të gjithë 29 individët (290 reaksione sekuencimi
gjithesej), 10 ekzonet e gjenit RHD, pas amplifikimit të sekuencave sipas renditjeve
në tabelën 4.1(Tabela e paraqitjes së prajmerave të PCR dhe të sekuencimit).
Në figurën 4.6 dhe 4.7 janë paraqitur pjesë nga sekuencat e disa ekzoneve, ekzoni 1,
ekzoni 6 dhe ekzoni 9, të krahasuara me sekuencën standart, wild type, për të
identifikuar mutacionet pikësore.
Në figurën 4.6 në rrjeshtin e parë është sekuenca e kontrollit dhe nukleotidi i
sekuencës standarte të ekzonit 6 të RHD është T, i zëvendësuar nga nukleotidi G në
mostrat me mutacion (nukleotidi G i ngjyrosur me të zezë). Në figurë tregohen tre
zëvëndësime të tilla nga 5 mostrat e paraqitura, duke i klasifikuar ato si D variant tipi
1.
Në figurën 4.7 në rrjeshtin e parë është sekuenca e kontrollit dhe nukleotidi i
sekuencës standarte të ekzonit 1 të RHD është C, i zëvendësuar nga nukleotidi G në
mostrat e mutuara (nukleotidi G i ngjyrosur me të zezë). Në figurë tregohen dy
zëvëndësime të tilla nga 5 mostrat e paraqitura, duke i klasifikuar ato si D variant tipi
3.
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Figura 4.6. Pamje e sekuencimit të ekzonit 6, kromatograma e sekuencës reverse, të 5
mostrave të renditura me kodin e identifikimit përkatës, në të majtë lart të figurës
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Figura 4.7. Pamje e sekuencimit të ekzonit 1, kromatograma e sekuencës forward, të 5
mostrave të renditura me kodin e identifikimit përkatës, në të majtë lart të figurës.

Ekzoni 1
sekuencimi tregon zëvëndësimin e bazës C me G, në renditjen e
aminoacideve reflektohet renditja normale Metioninë-Serinë-Serinë (MSS) e
zëvëndësuar nga Metioninë –Serinë- Cisteinë në kodonin 3, polimorfizmi shkruhet i
shkurtuar c.8C>G/p.S3C, kjo e cilëson mostrën e analizuar D variant Tipi 3,
Haplotipi CDe
Ekzoni 2
sekuencimi në rregull
Ekzoni 3
sekuencimi në rregull
Ekzoni 4
sekuencimi në rregull
Ekzoni 5
sekuencimi në rregull
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Ekzoni 6
sekuencimi tregon zëvëndësisimin e bazës T me G. Polimorfizmi
shkruhet i shkurtuar c.809T>G / p.V270G, Val në Glu në kodonin 270, kjo e cilëson
mostrën e analizuar D variant Tipi 1, Haplotipi CDe.
Ekzoni 7
sekuencimi në rregull
Ekzoni 8
sekuencimi në rregull
Ekzoni 9
sekuencimi tregon zëvëndësisimin e bazës G me C. Polimorfizmi
shkruhet i shkurtuar c.1154G >C / p.G385A, Glu në Ala në kodonin 385, kjo e
cilëson mostrën e analizuar D variant Tipi 2, Haplotipi cDE.
Ekzoni 10
sekuencimi në rregull
Shënim*: Mostrat e cilësuara variant (1, 2, 3), kanë treguar sekuencimin e plotë të 9
ekzoneve të tjerë dhe në ekzonin ku ka ndodhur zëvendësim, janë klasifikuar
përkatësisht variant 1, 2, 3 me haplotipet përkatëse: CDe, CDe dhe cDE
Në Tabelat 4.5 dhe 4.6 tregohen format polimorfike të aleleve RhD, të gjetura në këtë
studim, të sqaruara me mekanizmin e shfaqjes së ndryshimit sasior të antigjenit D.

Tabela 4.5. Alelet RHD dhe fenotipet e plota të gjetura në mostrat me shprehje të
dobët të antigjenit D
alelet
RHD

Polimorfizmi

Numri
i Frekuenca
mostrave
haplotipeve

e Fenotipi Rh i
gjetur

D të dobët
tipi 1
D të dobët
tipi 2
D të dobët
tipi 3
D e papërc.

809T>G
(Exon6)
1154G>C
(Exon9)
8C>G
(Exon 1)
-

10

34.48 %

Ccee(n=10)

2

6.89 %

ccEe(n=2)

9

31.03 %

Ccee (n=9)

8

27.58%

CCee(n=2);
ccEE(n=1);
ccEe (n=1);
Ccee (n=4)

Në tabelën 4.5 paraqiten të përmbledhura format polimorfe të antigjenit D si edhe
polimorfizmat e identifikuara. Nga sekuencimi i ekzoneve të gjenit RHD u verejtën
mutacione pikësore me zëvëndësim të bazave përkatësisht T me G në ekzonin 6; G
me C në ekzonin 9 dhe C me G në ekzonin 1, të cilat kanë rezultuar me shprehjen e
varianteve të D. Këto variante paraqiten me shpeshti përkatësisht: D tipi 1 me 34.48%
të mostrave RHD pozitive, D tipi 2 me 6.89% dhe D tipi 3 me 31.03% të mostrave
RHD positive. Ndërkohë që në 8 raste (27.58% e mostrave RHD pozitive), nuk
paraqitet asnjë nga variantet e D tipi 1,2 apo 3. Këto treguan praninë e gjenit RHD
dhe zëvëndesime të bazave në ekzone, por të dhënat e tyre do të referohen së shpejti.
Ballafaqimi i varianteve të antigjenit D me fenotipin Rhezus, tregoi lidhjen e
shprehjes së këtyre formave vetëm tek mostrat me praninë e antigjeneve C apo E,
sipas haplotipeve të treguar në tabelë.
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Fenotipi
antigjenit D

Klasifikim
ndryshimit
antigjenik

i
Bazat molekulare

D
dobët

e Ndryshi
m sasior

D
dobët

e Ndryshi
m sasior

D
dobët

e Ndryshi
m sasior

D
Dnegativ
negativ
D
e Ndryshi
dobët
m sasior

Tjetërsimet
proteinike

Mekanizmi Përshkri Emërtimi i
mi i alelit zakonshëm
RHD

Zëvëndësim
i
Missense
aminoacidit mutation
në
membranën
qelizore

Zëvëndësim
i
aminoacidit
në
membranën
qelizore
Zëvëndësim
i
aminoacidit
në
lakun
ekstraqelizo
r
Mungesë e
shprehjes së
proteinës
Mungesë e
shprehjes së
proteinës

Përfaqësimi
Numrri
mostrave

i

i

Tabela 4.6. Ndryshimet molekulare në alelet RHD dhe krahasimi i tyre me statusin e
antigjenit D.

RHD
(V270G)

D e dobët 10
tipi 1

Missense
mutation

RHD
(G385A)

D e dobët 2
tipi 2

Missense
mutation

RHD
(S3C)

D e dobët 9
tipi 3

Këputje e RHD
gjenit
deletion
RHD
-

D-negativ

71

D?

8

Në tabelën 4.6 sqarohen bazat molekulare dhe përfaqësimi i tyre në kampionin e
analizuar. Këto forma polimorfe të identifikuara duhet të paraqisnin me metodat
serologjike një ndryshim sasior antigjenik në membranën e eritrociteve. Këto
ndryshime sasiore të antigjenit u dalluan vetëm në 16 mostra me metodat serologjike,
ndërkohë që në fakt 29 mostra u paraqitën me zëvendësim të një aminoacidi në
membranën qelizore si rezultat me ndryshimet në proteinën Rhezus. Mekanizmi
molekular i shfaqjes së tyre tregoi një missense mutation në disa nga ekzonet e gjenit
RHD të përshkruara me hollësi në tabelën 4.5. Ndërkohë që mostrat D negative
treguan mungesën e proteinës Rhezus, po kështu edhe këputje të plotë të gjenit RHD,
pasi dështuan në amplifikimin e ekzonit 7 si gjen RHD specifik.
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4.7 Analiza e rezultateve te identifikimit molekular
Analiza me metodat molekulare e 100 individëve nga 1177 individët RhD negativ të
përzgjedhur për identifikimin e gjenit RHD nëpërmjet analizës së ADN-së, tregoi se
nga këta individë, 29 prej tyre paraqiten me praninë e gjenit RHD, duke amplifikuar
ekzonin 7 gjen RHD specifik. Nga krahasimi i fenotipeve të këtyre individëve,
rezultoi se të gjithë këta paraqitën strukturë fenotipike të ndryshme nga ajo “ccee”.
Nga gjenotipizimi në real-time PCR, 72.4% (21) individë rezultuan të jenë variante të
D, Tipi 1, Tipi 2 dhe Tipi 3. Këto variante u analizuan nga reaksionet e sekuencimit
direkt dhe në analizën e sekuencave u karakterizuan si Haplotipe CDe, CDe dhe cDE
(shiko Rhesus data base). D variant Tipi 1 rezultoi të jetë më i shpeshti me 34.48% i
ndjekur nga D variant Tipi 3 me 31.03% dhe D variant Tipi 2 me 6.89% (grafiku
4.4).
Të gjitha mostrat e identifikuara si variant D, duke u analizuar nga ana fenotipike
kishin të pranishëm C ose E por asnjëherë c dhe e së bashku. 27.5% (8 mostra) e
dhuruesve RHD pozitive antigjen D negative, nuk i përkasin asnjërit prej grupimeve
të varianteve D (tipi 1, 2, 3). Këto mostra i kemi identifikuar si RHD pozitive, dhe i
kemi grupuar në një kategori të quajtur “të tjera” variante të D, të cilat do të
raportohen më vonë në vazhdimesi të këtij studimi, pasi i përmbahemi temës së
studimit dhe referimit të të dhënave të studimit.
Nga 1177 dhurime antigjen D negative, u identifikuan 3 tipe të ndryshme RHD
pozitive antigjen D negative. Shpeshtia e haplotipeve RHD gjen pozitive, por
antigjen D negative rezultoi 2.46% (29 RHD poz/1177 D neg).
Në këtë studim u përdor një metodë e identifikimit të antigjenit D nëpërmjet PCRSSP, e cila është konfirmuar nga rezultatet e sekuencimit direkt të 29 mostrave, që
rezultuan pozitive për praninë e ekzonit 7 RHD gjen specifik. Të gjithë këto individë
të karakterizuar RHD pozitive nëpërmjet ekzonit 7 gjen specifik, treguan praninë
edhe të ekzoneve 1 deri 10 të gjenit RHD, të identifikuara nëpërmjet multiplex PCR.
Mostrat RHD pozitive, të cilat serologjikisht ishin identifikuar si antigjen D negative,
tregojnë se metoda serologjike nuk ka saktesinë dhe ndjeshmërinë e duhur, duke
dështuar në identifikimin e antigjenit D të dobët. Kujtojmë se vetëm në 16 individë
nga 100 të analizuar RhD negativ rezultuan D e dobët me metodën serologjike, ndërsa
ky numër u dyfishua kur u përdor metoda e analizës së ADN-së të gjenit RHD.
Praktikisht njihen dy grupime alelesh RHD të cilat bëjnë që shprehja e antigjenit D të
mos identifikohet (Wagner et al 2001). Alelet RHD të grupit të parë me mungesë të
disa zonave specifike polimorfe zakonisht përfaqësohen nga hibridet RHD/CE. Për
përcaktimin e saktë të antigjenit të ketij grupimi do të mjaftonte seleksionimi i
polimorfizmit specifik në përdorimin e gjenotipizimit të RHD.
Alelet RHD të grupit të dytë, mbartin të gjitha format polimorfike të RHD dhe shumë
shpesh shkaktohen nga mutacione pikësore të gjenit RHD. Për alelet e këtij grupi,
përcaktimi i saktë i antigjenit D kërkon përcaktimin specifik të një aberracioni, i cili
është unik për atë alel. Në këtë këndvështrim, alelet RHD të identifikuara në studimin
tonë i përkasin grupimit të parë.
Shpeshtia e tipeve D 1, 2 dhe 3, të gjetur në këtë studim, është krahasuar me ato të
publikuara për disa popullata Europiane (shiko tabela 4.7). Megjithatë në këtë studim
u raportuan vetëm 3 variante të D, ndërkohë që repertori i aleleve të D për popullatën
Europiane duket se është më i gjerë dhe ende vazhdon të pasurohet (Wagner 2008;
Müller 2001; Ansart-Pirenne 2004; Chen 2005; Polin 2007, Fichou 2011).
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Një studim mbi popullatën Kroate nga Dogic et al 2011, mbi gjenotipizimin e RHD
ka gjetur të tre variantet Tipi 1,2,3 të identifikuara edhe në popullatën tonë, dhe i
krahason ato me rezultatet mbi popullatën Europiane nga një studim multietnik
(Wagner et al 2001)
Tabela 4.7. Variante të D të raportuara nga disa shtete Europiane
Shteti
D tipi 1 (%)
D tipi 2 (%)
D Tipi 3 (%)
33 (%)
8 (%)
50 (%)
Tyrol(Qëndër
EU)
65-69%
4-17 (%)
Gjermani
67%
Danimarkë
16.2 (%)
63.6(%)
14.1 (%)
Portugali
37.7 (%)
3.6 (%)
46.1 (%)
Kroaci
32.3(%)
21.9 (%)
3.8 (%)
Francë*
34.48 (%)
6.89 (%)
31.03 (%)
Studimi
ynë
(AL)
*për popullatën franceze raportohen tek Le Marechal et al 2007.
Studimi i centralizuar për popullatën Europiane nga Wagner et al 2001, sqaron se
pavarësisht shpeshtive të ndryshme, janë gjetur disa alele të cilat çojnë në një
ngjashmeri të popullatës Europiane me atë orientale: psh. të dyja popullatat ndajnë te
njëjtët haplotipe RHD të grupit të parë (hibridet RHD/CE).
Të dhënat e studimit tonë na lejojnë të llogarisim për herë të parë frekuencën e aleleve
RHD pozitive antigjen D negative në popullatën shqiptare. Ky informacion është i
nevojshëm në racionalizimin e strategjisë së tipizimit të RHD dhe mund të jetë
esencial për stabilizimin e një metode me kosto të leverdisëshme. Megjithatë, për të
rritur specificitetin e metodës, duke eleminuar sekuencimin që padyshim është
standarti i artë, por i kushtueshëm, nevojitet përcaktimi specifik i aleleve të grupit të
dytë, duke zgjedhur me kujdes format me polimorfizmin specifik të gjenit RHD.
Natyra dhe shpeshtia e aleleve RHD pozitive antigjen D negative, ndryshon nga
popullata në popullatë. Në shumë qëndra të dhurimit të gjakut, dhuruesit e rregullt
testohen vetëm për herën e parë dhe të dytë për antigjenin D, me metoda sensitive.
Bartësit e antigjenit D të pjesëshëm ose D të dobët, bazuar në parimin e aglutinimit
mund të mos dallohen edhe me IgM-antiD më të përshtatshme. Imunizimi i shkaktuar
nga këto dhurime shpesh nuk raportohet dhe sigurisht as nuk trajtohet tek marrësit e
gjakut për herë të parë, sepse nuk hetohen në vazhdimësi. Nuk mund të jetë e njëjta
situatë tek marrësit e politransfuzuar (pacientet talasemikë etj).
Megjithatë, duke kontrolluar dhurimet e gjakut D-negativ, me praninë e antigjenit C,
E ose të dyja së bashku, për sekuenca specifike të gjenit RHD, me teknikën e PCR,
identifikohet me saktësi prania e gjenit RHD. Shpresojmë që kjo teknikë të aplikohet
në të ardhmen e afërt në laboratorin e imunoserologjisë në Qëndrën Kombëtare të
Transfuzionit të Gjakut.
Kështu për herë të parë u përcaktua një metodë për identifikimin e formave polimorfe
të RHD, në dhuruesit e gjakut në vendin tonë. Në mungesë të metodave molekulare në
bankën e gjakut mendojmë se lidhja fenotipike me gjendjen e Rhezusit D negativ por
me RHD pozitiv, mund të ndihmojë për menaxhimin më të mirë të eritrociteve Dnegative.
Gjetja e varianteve të D, në popullatën e dhuruesve të gjakut me shprehje të
antigjeneve C apo E, na sugjeron që të menaxhojmë me kujdes dhurimet D negative
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por C+ dhe E+. Ndërkohë rekomandojmë klinicistët që të menaxhojnë me kujdes (të
mos e përdorin në personat me histori transfuzionale të mëparshme) dhurimet Dnegative, por me praninë e antigjenit C ose E në strukturën e tyre fenotipike, pasi
nisur nga rezultatet tona, RhD-negativ por C+ dhe E+ rezultuan të jenë RHD pozitivë,
pra forma variante të gjenit RHD.
4.7.1 Avantazhet dhe disavantazhet e sekuencimit
Rreziku potencial i rruazave të kuqe të gjakut me shprehje fenotipike të dobët ose të
pjesëshme, në induktimin e immunizimit anti-D, kur ato transfuzohen në marrësit e
gjakut D-negativ, ka zgjuar një interesim dhe kujdes në rritje. Paralel me këtë, nga
fenotipet D të dobët dhe D të pjesëshme, janë identifikuar kohët e fundit nje numër i
madh alelesh, qe ka ardhur duke u rritur. Ndërkohë që metoda e gjenotipizimit bazë
është efikase në identifikimin e aleleve më të përhapura, ajo ka një disavantazh sepse
nuk identifikon alele të rralla dhe të reja. Sekuencimi direkt është standarti i artë në
identifikimin e mutacioneve, por ai ende mbetet relativisht i kushtueshëm.
Në këtë studim duke përdorur të njëjtën metodë gjenotipizimi në real-time PCR nga
Fichou 2011, u analizuan në të njëjtën kohë një numër i madh mostrash me fenotip D
të dyshimtë dhe u identifikuan më tej alelet e RHD nëpërmjet sekuencimit direkt. Të
gjitha mutacionet e identifikuara ishin mutacione të quajtura “missense mutation”, që
do të thotë se këto mutacione sollën si pasojë kodimin e një aminoacidi të ri në vend
të një ekzistuesi. Përfundimi i sekuencimit të mostrave tona na lejon të bëjmë një
përmbledhje të hapave të cilat një mostër e një dhuruesi gjaku duhet ti nënështrohet
për të identifikuar saktë statusin e antigjenit D.
Pas gjenotipizimit me real time-PCR me prajmera specifike, nëse rezulton D variant
Tipi 1,2 ose 3, kjo mostër do të identifikohet si D pozitive. Kur nuk rezulton asnjë nga
variantet e D tipi 1,2,3, mostra karakterizohet si antigjen D negative.
Marrësi (pacienti) me grup gjaku Rhezus D tipi 1,2 ose 3, mund të transfuzohet i
sigurtë me eritrocite D-pozitive, mbasi nuk ekziston asnjë rrezik imunizimi tek këta
pacientë (Flegel 2006).
Duke kujtuar nevojën për gjak në urgjencat mjekësore (aksidente automobilistike
kryesisht por jo vetëm), ku njësia grupi O, RhD-negative është “shpëtimtari”, si edhe
duke pasur parasysh numrin e të politransfuzuarve në vendin tonë, nuk kemi “luksin”
e të shpërdoruarit të njësive D-negative, në marrësit e gjakut që nuk e kanë
domosdoshmërisht të nevojshme atë.
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C. Karakterizimi molekular i gjenit RHD të fetusit
4.8 Identifikimi i gjenit RHD tek fetuset nga nënat Rh D negative
Njëzetë gratë shtatzëna të përzgjedhura në këtë studim karakterizoheshin pozitive nga
testi IAT si edhe tregonin një titër imunizimi që varionte nga 1:16 në 1:32.
ADN-ja e ekstraktuar nga lëngu amniotik iu nënështrua amplifikimit të ekzonit 7 të
gjenit RHD. Në figurën 4.8 paraqiten elektroforeza në xhel e produkteve të
amplifikimit të ekzonit 7.

Figura 4.8. Amplifikimi i ekzonit 7 të gjenit RHD me PCR-SSP në ADN e ekstraktuar
nga amniocitet (linjat 1 deri 20). Linjat A, B, dhe C i korrespondojnë përkatësisht; kontrollit
pozitiv për RHD,kontrollit negative për RHD dhe mostrës pa ADN (kontrolli pa ADN).
Amplifikimet me PCR për identifikimin e gjenit RHD rezultuan pozitive për 17 nga
20 fetuse të analizuara (85%), ndërkohë që ishin negative për 3 nga 20 fetuset (15%).
(Figura 4.8, linjat 3, 14, 17). Amplifikimet me PCR të produktit të gjenit GAPDH
rezultuan pozitive në të gjitha linjat përveç linjës C.
Këto rezultate tregojnë se fetuset e analizuara me numrat 3, 14 dhe 17 duhet të
konsiderohen si D-negative, ndërkohë që 17 fetuset e tjerë janë D-pozitive.
Në 100% të rasteve të statusit të RhD të fetusit e parashikuar me metodën e
gjenotipizimit është përcaktuar fenotipi nga gjaku i marrë nga kordoni në momentin e
lindjes së fëmijës. Rezultatet fenotipike kanë identifikuar raportin 17/20, RhD
pozitive e 3/20, RhD negative duke konfirmuar keshtu saktësinë e analizës
molekulare.
Ekziston një udhëzues kombëtar për mënyrën e menaxhimit të grave shtatzëna RhD
negative në shërbimin shëndetësor. Sipas këtyre udhëzimeve (ECBT 2010), të gjitha
gratë shtatzëna RhD-negative duhet të ndjekin në rutinë profilaksinë anti-D me
imunoglobulina anti-RhD, në javën e 28 të shtatzanisë së tyre (kjo gjë nuk ndodh në
Shqipëri) dhe po kështu, brenda 72 orëve pas lindjes së fëmijës. Në fakt rreth 38% e
grave shtatzëna RhD-negative në popullatën e races së bardhë, bartin një fetus RhD-
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negativ dhe marrin imunoglobulinën anti-D pa e pasur të nevojshme (Harkness dhe
Spinato 2004).
Mungesa e një metode të sigurtë dhe të besueshme për gjenotipizimin e RHD të
fetusit, me ndjeshmëri të mjaftueshme, ka implementuar udhëzime të tilla, që trajtojnë
çdo grua shtatzënë RhD-negative me këtë profilaksi.
Ne standartizuam një metodë për përcaktimin e statusit të gjenit fetal RHD nga
amniocitet, në gratë shtatzëna RhD negative. Në këtë studim u testuan një numër
modest mostrash (20 mostra) dhe u krahasuan rezultatet e gjenotipizimit me rezultatet
e fenotipizimit RhD, të marra nga testimi serologjik i rruazave të kuqe nga mostrat
korresponduese nga kordoni umbilikal. Rezultatet përputhen plotësisht me tipizimin
serologjik të Rh tek i sapolinduri, duke na sugjeruar që fetuset tek nënat RhD-negative
mund të gjenotipizohen saktë me metodën tonë.
Gjenotipizimi i RHD i bazuar në kontrollin e vetëm një sekuence specifike të RHD,
ekzoni 7, mund të jetë një test me kosto të arsyeshme dhe me saktësi të lartë për
popullatën Shqiptare. Amplifikimi i sekuencave specifike të tjera të gjenit RHD,
mund të realizohet gjithashtu, me qëllim për të rritur saktësinë e testit, sidomos në
popullata me origjinë jo Kaukazianee, të cilat raportohet se shfaqin forma variante të
gjenit RHD (Gasner et al 2005; Flegel et al 2006; Le Marechal et al 2007; Flegel et al
2009; Fichou et al 2012; Silvy et al 2012). Në vendin tonë kjo mund të përdoret për
shtetasit me origjine rome.
Qëllimi i përcaktimit të statusit të gjenit fetal RHD, që u realizua me procedurat e
gjenotipizimit, ishte reduktimi i përdorimit të imunoglobulinës anti-RhD, kur nuk
është i nevojshem (tek fetuset RhD- negative) dhe përdorimi i plotë terapisë me anti RhD (kur fetusi rezulton RhD pozitiv). Immunoglobulina anti RhD është një produkt
gjaku i kushtueshëm dhe jogjithmonë i disponueshëm në farmaci, por gjithashtu është
një reagent me origjinë njerëzore, që mund të mbartë rreziqe potenciale për shëndetin.
Imunoglobulina anti RhD është një produkt i prodhuar nga plazma të grumbulluara
dhe të fraksionuara nga një numër i madh dhuruesish të ndryshëm gjaku, të cilët janë
RhD-negative dhe janë ekspozuar ndaj rruazave të kuqe RhD-pozitive, për të
stimuluar prodhimin e antitrupave RhD. Hapi tjetër i përfitimit te imunoglobulinave
anti-RhD, ka të ngjarë që të përfshijë produkte rekombinante ose monoklonale, të cilat
mund të kontribuojnë në eleminimin e rrezikut që shoqërohet me përdorimin e
produkteve të gjakut njerëzor.
Disa vite më parë, janë raportuar sekuenca specifike të gjenit fetal RHD, të përftuara
nga qelizat fetale, që qarkullojnë në gjakun e gruas shtatzënë (nëpërmjet
mikroqarkullimit plaçentar) (Lo et al 2003). Në të ardhmen e afërt, kombinimi i
proçedurave joinvazive me analizën molekulare me rezolucion të lartë, do të jetë një
standart i ri për të hetuar mbi statusin e gjenit fetal RHD në gratë shtatzëna RhDnegative (Daniels et al 2009). Por, për aq kohë sa përfitimi i ADN të fetusit nga gjaku
periferik i nënës nuk është 100% i pastër, atëherë ADN-ja e ekstraktuar nga
amniocitet mbeten burimi më i saktë i informacionit gjenetik të fetusit.
Në këtë studim, u përcaktua një analizë molekulare për identifikimin e një sekuence
specifike të gjenit RHD të fetusit.
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4.9 Gjenotipizimi i RHD të fetusit dhe avantazhet e këtij testi
Rreth 15% e popullatës Europiane është antigjen D negativ. Shkaku kryesor i
mungesës së antigjenit D tek popullata Kaukaziane është këputja e plotë e gjenit
RHD.
Përveç rrezikut të imunizimit, që lidhet me transfuzionin e një njësie të papajtueshme
tek një marrës RhD negative, tek nënat shtatzëna RhD negative, që bartin një fetus
RhD pozitiv, ekziston edhe shfaqja e Sëmundjes Hemolitike të Fetusit dhe të
Porsalindurit (HDFN) (Creasy et al 2005; Harkness dhe Spinato 2004).
Alloimunizimi kundrejt antigjenit RhD të sipërfaqes së rruazave të kuqe është
shkaktari krysor i HDFN, e cila përpara njohjes së profilaksisë me anti- D, pas lindjes
së foshnjës, numëronte 1 vdekje foshnjore në 2200 lindje (Creasy et al 2005;
Harkness dhe Spinato, 2004). Pas 40 viteve të daljes së programit të profilaksisë
efektet e këtij trajtimi e ulën vdekshërinë në 1 vdekje në 21000 lindje (Pereira et al
2003). Profilaksia me anti-D administrohet me rrugë të jashtme vetëm në rastet kur
shfaqen shënja të një hemorragjie feto-maternale. Në fakt, në vëndet e zhvilluara
rekomandohet që, të gjitha gratë shtatzëna RhD negativ duhet të marrin anti-RhD
imunglobulinën në javën e 28 dhe të 34 të shtatzënisë së tyre (Creasy et al 2005). Në
vëndin tonë anti-D imunoglobulina ofrohet vetëm 72 orë pas lindjes së foshnjës në
shumicën e rasteve (mbasi është përcaktuar grupi i gjakut i foshnjës ).
Megjithatë, në pjesën më të madhe të popullatës Europiane, rreth 38% e grave
shtatzëna RhD-negativ mund të bartin një fetus RhD negativ dhe trajtimi me anti-D në
këto raste nuk nevojitet (Pereira dhe Jenkins 2003).
Që prej vitit 1995 Shërbimi i Transfuzionit në vendin tonë disponon një shërbim për
gratë shtatzëna RhD-negativ, i cili konsiston në përcaktimin e titrit të imunizimit çdo
dy muaj të shtatzënisë. Gratë, të cilat rezultojnë të imunizuara fetusi i të cilave mund
të jetë në rrezik për HDFN, mund ti nënështrohen amniocentezës. Kur një grua
shtatzanë ka në gjakun e saj të pranishëm një alloantitrup me sinjifikancë të fuqishme
klinike dhe babai i fetusit është fenotipizuar si heterozigot për gjenin që kodon
antigjenin përgjegjës ose është i panjohur, përcaktimi prenatal në këtë rast duhet
marrë në konsideratë. Përfitimet në këtë rast për identifikimin e fetusit që ka shumë
mundësi të jetë antigjen negativ, janë të mëdha, në kuptimin që nevojat për teknika të
tjera invazive eleminohen (Flegel 2011).
Qelizat fetale, të përfituara me anë të amniocentezës ose vileve korionike, janë
padyshim burimi më i mirë i ADN-së së fetusit.
Amniocenteza është marrja e lëngut amniotik rreth javës 16-17 të shtatzanisë me
qëllim diagnozën paralindjes për sëmundje gjenetike të ndryshme. Në vëndet
europjane amniocenteza është e detyrueshme në moshën e nënës mbi 35 vjeç si dhe
për gratë që paraqesin bitest ose triple test me rrezik të lartë për Trizominë 21 ose 18.
Ky numër i grave shtatzëna që i nënshtrohen amniocentezës, varion nga 20-25% e
grave shtatzëna.
Nga këto gra rreth 10% e tyre janë RhD negativ, ose e thënë ndryshe rreth 2% e grave
që i nënshtrohen amniocentezës për Trizomitë 21,18,13 pritet të jenë RhD negativ. Në
rastin e Shqipërisë, me rreth 40.000 lindje në vit, kemi rreth 800 gra shtatzëna RhD
negativ që i nënshtrohen amniocentezës për diagnozën paralindjes për sëmundje
gjenetike të ndryshme. Është tashmë e përfshirë në protokollet europjane të
amniocentezes se kur nëna është RhD negativ, pas marrjes së lëngut amniotik,
pacientja duhet të marrë një dozë me anti-D, për të parandaluar sintetizimin e
alloantitrupave. Në këtë rast është me interes që përpara marrjes së dozës anti-D të
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kryhet analiza e gjenit RHD, dhe nëse prania e tij është negative atëherë nuk bëhet e
nevojshme doza e terapisë anti-D. Nëse fetusi rezulton RhD pozitiv, atëherë përveç
dozës së parë duhet të parashikohet doza e dytë në javën e 28 dhe ajo e treta në javën
e 34 për këtë paciente.
Në këtë mënyrë përdorimi i metodës molekulare ndihmon në menaxhimin e terapisë
anti RhD tek gratë shtatzëna RhD negative. Nëse është i saktë rezultati nga studimet
europjane se 38% e fetuseve të grave RhD negativ janë edhe ato RhD negativ, atëherë
në Shqipëri, nga 800 gra shtatzëna RhD negativ presim që rreth 300 gra të kenë fetuse
me RhD negativ, pra nuk duhet ti nënshtrohen terapisë anti-D. Pjesa tjeter, rreth 500
gra shtatzëna duhet ti nënshtrohen terapisë me anti-D sipas standarteve
ndërkombëtare. Kjo proçedure nuk bëhet sot në Shqipëri dhe shpresojme se do të futet
në spitalet tona Obstetrike e Gjinekologjike për të ulur rrezikun e shfaqjes së
Sëmundjes Hemolitike të Fetusit dhe të Porsalindurit.
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KAPITULLI V
PËRFUNDIME
1. Përcaktimi i Fenotipeve Rhezus me metodat serologjike
U analizua një kampion prej 10639 mostrash nga dhurimet e realizuara në Qendrën
Kombëtare të Trasfuzionit të gjakut. 9462 prej këtyre dhurimeve rezultuan RhDpozitivë, që përfaqësojnë 89% të dhuruesve. Ndërkohë që 1177 nga 10639 dhurime
rezultuan Rhezus D-negativ, duke përfaqësuar 11 % të dhuruesve.
Prevalenca e D të dobët në dhuruesit e gjakut u realizua duke analizuar individët që
rezultuan Rh D negativ. Prej 1177 mostrave Rh negative, 16 mostra (1.36 % e
dhuruesve Rh negative), rezultuan të jenë Du positive. Në studimin tonë 11 % e
dhuruesve rezultuan Rh D negativ dhe variante të D të dobët u gjetën në 1.36 % të
tyre.
Në studimin tonë gjithashtu paraqiten për herë të parë shpeshtitë e antigjeneve Rh. Në
veçanti jepen fenotipet për RhD negativët, të cilët në disa raste na japin një indikacion
edhe për gjenotipet e tyre.
Duke pasur parasysh se frekuencat e fenotipeve janë karakteristike për popullata të
veçanta të dhënat e studimit tonë do të përdoren, që tani e më tutje si referim për
popullatën shqiptare.
2.Identifikimi i pranisë ose mungesës së gjenit RHD me real-time PCR dhe me
sekuencim
Kampioni ynë përbëhej nga 100 individë RhD negativ me karakteristikat e zgjedhura
në mënyrë të veçantë, për devijimin e fenotipit normal dhe më të shpeshtë “ccee” në
fenotipin “C-E-“, duke përfaqësuar dhuruesit RhD negativ.
Mostrat, të cilat amplifikuan ekzonin 7, u konsideruan mostra me praninë e gjenit
RHD. Nga 100 reaksionet e amplifikimit të ADN-së të individëve Rhezus D negativ,
në 29 individë u identifikuan produkte të PCR, që prodhohen nga amplifikimi i
ekzonit 7 të gjenit RhD. Pra sipas analizës molekulare rezultoi se në 29% të
individëve të konsideruar RHD negativ kishim praninë e ekzonit 7 të gjenit RhD, pra
ishin RhD pozitive.
Karakterizimi i mëtejshëm molekular i 29 mostrave RHD pozitive u realizua me real
time PCR, duke kërkuar përgjatë gjenit RHD mutacione pikësore, të detektuara me
prajmera specifikë. Këto prajmera njohin zona të caktuara të gjenit RHD, amplifikimi
i të cilave i cilëson ato si variante të D, në tre të tilla, Tipi1, Tipi 2 dhe Tipi 3.
Mostrat e identifikuara me praninë e varianteve të D, u krahasuan me vlerësimet
serologjike të tyre. D variant Tipi 1 rezultoi të jetë më i shpeshti me 34.48 % i
ndjekur nga D variant Tipi 3 me 31.3% dhe D variant Tipi 2 me 6.89%. Shpeshtia e
tipeve D 1, 2 dhe 3, të gjetur në këtë studim, është e krahasueshme me atë të publikuar
për disa popullata Europiane.
Sekuencimi direkt i 10 ekzoneve të gjenit RHD për secilin nga individët që treguan
hemizigozitet, rezultoi me sukses, duke gjetur zonat me mutacion dhe aminoacidet e
ndryshuar në strukturën e proteinës Rhezus, mutacione të cilat e bëjnë të
pazbulueshme proteinën RhD me antitrupa monoklonale. U identifikuan mutacione
pikësore në 3 prej 10 ekzoneve të sekuencuara, në ekzonin 1, në ekzonin 6 dhe në
ekzonin 9, pas krahasimit me sekuencën standart.
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Të dhënat e këtij studimi na lejojnë të llogarisim për herë të parë shpeshtinë e aleleve
RHD pozitive antigjen D negative në popullatën shqiptare. Ky informacion është i
nevojshëm në racionalizimin e strategjisë së tipizimit të RHD dhe mund të jetë
esencial për stabilizimin e një metode me kosto të leverdisshme.
Studimi tregoi se duke kontrolluar dhurimet e gjakut D-negative, me praninë e
antigjenit C, E ose të dyja së bashku, për sekuenca specifike të gjenit RHD, me
teknikën molekulare te PCR, identifikohet me saktesi prania e gjenit RHD.
Shpresojmë që kjo teknikë te aplikohet në të ardhmen e afërt në laboratorin e
imunoserologjisë në QKTGJ.
Si konkluzion, u përdor për herë të parë një metodë e identifikimit të antigjenit D
nëpërmjet PCR-SSP, e cila është konfirmuar nga rezultatet e sekencimit të mostrave
që rezultuan pozitive për praninë e ekzonit 7 të gjenit RHD. Të gjithë këta individë
kishin edhe ekzonet 1 deri 10 të pranishme, të identifikuara nëpërmjet multiplex PCR.
29 mostrat RHD pozitive, të cilat serologjikisht ishin identifikuar si antigjen D
negative, tregojnë se metoda serologjike nuk ka saktësinë e duhur në tipizimin e
antigjenit D. Kujtojmë se vetëm në 16 individë në 100 të analizuar RhD negativ
rezultuan D e dobët me metoden serologjike, ndërsa ky numër u dyfishua kur u përdor
metoda e analizës së ADN-së të gjenit RHD.
Në mungesë të metodave molekulare në bankat e gjakut mendojmë se lidhja
fenotipike e gjetur nga ana jonë me gjenotipin e Rhezusit D negativ, por me RHD
pozitiv, mund të ndihmojë për menaxhimin më të mirë të njësive D-negative.
3. Identifikimi i gjenit RHD tek fetuset nga nënat Rh D negative
Njëzet gratë shtatzëna të përzgjedhura në këtë studim karakterizoheshin pozitive nga
testi IAT si edhe tregonin një titër imunizimi që varionte nga 1:16 në 1:32. ADN-ja e
ekstraktuar nga lëngu amniotik ju nënështrua amplifikimit të ekzonit 7 të gjenit RHD.
Amplifikimet me PCR për identifikimin e gjenit RHD rezultuan pozitive për 17 nga
20 fetuse te analizuara (85%), ndërkohë që ishin negative për 3 nga 20 fetuset (15%).
Në 100% të rasteve të statusit të RhD të fetusit e parashikuar me metodën e
gjenotipizimit është përcaktuar fenotipi nga gjaku i marrë nga kordoni në momentin e
lindjes së fëmijës. Rezultatet fenotipike kanë identifikuar raportin 17/20, RhD
pozitive e 3/20, RhD negative duke konfirmuar kështu saktësinë e analizës
molekulare.
Është tashmë e përfshirë në protokollet e amniocentezës se kur nëna është RhD
negative, pas marrjes së lëngut amniotik, pacientja duhet të marrë një dozë me anti
RhD, për të parandaluar sintetizimin anti-D. Në këtë rast është me interes që përpara
marrjes së imunoglobulave anti-D të kryhet analiza e gjenit RHD, dhe nëse mungon
gjeni RHD, atëherë nuk nevojitet doza e terapisë me imunoglobulina anti-D. Nëse
fetusi rezulton RhD pozitiv, atëhere përveç dozës së parë duhet të parashikohet terapia
me imunoglobulina IgG anti-D sipas profilaksisë.
Në këtë mënyre përdorimi i metodës molekulare ndihmon në menaxhimin e terapisë
anti RhD tek gratë shtatzëna RhD negative.
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VI.

REKOMANDIME

Nisur nga rezultatet e studimit marrim guximin të propozojmë një proçedure operative
standarte të bazuar në një skemë me hapat e nevojshme për përcaktimin e saktë të
grupit të gjakut Rhezus.
Në lidhje me përcaktimin e antigjeneve C/c dhe E/e të gjenit RHCE, metoda
serologjike e ndjekur duke përdorur kartat me xhel (metoda e mikrofiltrimit) me
nëngrupet Cw, rezultoi e sukseshme në kampionin tonë, duke qënë se nuk
identifikuam nëngrupe të antigjeneve ose grupe të dobëta (fushë e përzierë në xhel).
Në lidhje me tipizimin e aleleve të RHCE nisur nga kampioni i madh RhD negative
(1161 mostra), konstatojmë se skema e tipizimit duhet të jetë siç është paraqitur ne
figurën 6.1. Kur fortësia e aglutinimit është
≥ 3+, mostra identifikohet si antigjen
positive, por edhe nëse shkalla e aglutinimit nuk është
≤ 3 dhe individi është me
origjinë Kaukaziane, përcaktimi i antigjenit me metodën serologjike, me kartat me
xhel, e klasifikon saktë si antigjen positive. Origjina etnike në Shqipëri është mjaft
homogjene, racë kaukaziane, prandaj nuk ka nevojë të ndiqen proçedurat për vendet
multietnike (Figura 6.1).

Figura 6.1. Paraqitje skematike e rrugës së ndjekur për përcaktimin e saktë të
antigjeneve të RHCE.
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Ne e kemi përmendur që antigjeni D është klinikisht më i rëndësishëm ndërmjet
antigjeneve Rhezus. Skema e plotë e përcaktimit të saktë të statusit të D, paraqitet në
Figurën 6.2. Dy metoda të ndryshme në mikropjatë dhe mikrofiltrimi (kartat me
xhel), ku parimi është aglutinimi. Nëse rezultati i aglutinimit është
≤ 3+, duhet të
ballafaqohet me metodat e biologjisë molekulare, duke përdorur ADN-në e mostrave,
sidomos nëse individi është:
• Një grua nën moshën 50 vjeç
• Një dhurues për herë të parë
• Një pacient me Hemoglobinopati
• Një pacient me Drepanocitozë
• Një pacient i politransfuzuar
• Një dhurues ose pacient me origjinë të ndryshme nga Kaukaziane

Figura 6.2. Paraqitje skematike e rrugës së ndjekur për përcaktimin e saktë të
antigjenit D.
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i. Përmbledhje
Grupet e gjakut Rhezus me shprehje të reduktuar ose të munguar të antigjenit D, janë me
sinjifikancë klinike dhe përbëjnë një grup heterogjen që varion në varësi të origjinës së
popullatës. Identifikimi i këtyre rasteve kërkon standartizimin e një metode molekulare
bazuar në analizën e gjenit përgjegjës RHD, duke vlerësuar metodën më të përshtatshme të
tipizimit të ADN.Në këtë studim u përcaktua profili antigjenik i dhuruesve antigjen D
negative, me antitrupa monoklonalë për praninë e antigjeneve C/c dhe E/e. U identifikuan
29% të individeve RhD negative si individe RHD pozitive, pra kishin praninë e gjenit RHD
në gjëndje hemizigote. Gjenotipizimi i individëve RHD për variante të D, u realizua
nëpërmjet metodës PCR-SSP në real-time PCR, Light Cycler 480. Haplotipet e identifikuara
nëpërmjet sekuencimit te RHD, rezultuan variante të D me shpërndarje: D tipi 1 (34.48%),
variant D tipi 3 (31.3% ), variant D tipi 2 (6.89%). Këto përfundime na ndihmojmë të
thellojmë njohuritë mbi bazën molekulare të antigjenit D në popullatën shqiptare dhe në të
njejtën kohë na lejojnë të këshillojmë një strategji të përmirësuar të tipizimit të D, që përfshin
kombinimin e metodës serologjike dhe atë molekulare. Një pjesë e këtij studimi kishte si
qëllim të standartizojë një metodë molekulare për përcaktimin e RhD tek fetusi i nënave
shtatzëna RhD negative. U analizuan për praninë e sekuencës specifike të gjenit RHD, duke
përdorur reaksionet e amplifikimit në zinxhir (PCR-SSP) për ekzonin 7. Rezultatet nga
analiza molekulare u përputhën plotësisht me rezultatet serologjike nga gjaku i kordonit të të
porsalindurit. Si përfundim mund të themi që një numër i konsiderueshëm i grave shtatzana
në vendin tonë ende imunizohen gjatë shtatzanise së tyre, për arsye të ndryshme duke
përfshirë mosnjohjen e grupit të gjakut Rh, mos administrimin e imunoglobulinës Rh, ose
mosnjohjen e bartjes së antitrupave të ndryshëm. Për shkak të sinjifikancës klinike dhe kostos
ekonomike të domosdoshme që lidhet me alloimunizimin nga RhD, është momenti i duhur të
vendoset metoda dhe udhezimet e duhura për këtë fenomen.
Fjalëkyçe: Gjenotipizimi i RHD, RhD alloimunizimi, grupi i gjakut Rhezus, polimorfizmi i
Rh, Tipizimi prenatal i RHD.
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ii. Abstract
Blood group genotyping is increasingly utilized for prenatal diagnosis and after recent
transfusions, but still lacks the specificity of serology. RHD blood group alleles with reduced
or absent antigen expression are clinically significant and heterogeneous group. A
comprehensive study of RHD alleles occurring in our population is necessary to evaluate the
most suitable DNA typing strategy. We screened antigen D negative blood donations by
monoclonal antibody for the presence of C/c and E/e antigen. Samples that had different
antigen expression were screened for RHD PCR-SSP. RHD positive amplifications were
further characterized by RHD exon specific PCR-SSP, and D variant determinations was
performed using direct sequencing for 10 RHD exons. The haplotype of the identified alleles
were variant D type 1(34.48%), type 2(6.89%) and type 3(31.3%). Those definitions serves
to deepen our understanding of the molecular basis of weak D, at the same time allowed to
devise an improved D-typing strategy, for the presence of weak D antigen in the donations,
including two different methods for the determination of the weak D in RhD-typing. A part of
this study intended to standartized a molecular method for Rh determination of the foetus
from RhD negative pregnant women. Fetal DNA from amniocytes was extracted and served
as a template to identify a fetal RHD gene-specific sequence by a polymerase chain reaction
(PCR) amplification. Results from molecular analysis perfectly correlate with the serological
Rh typing of the newborns from cord red blood cells.
As conclusion, a significant number of women in Albania still become alloimmunized during
pregnancy for a variety of reasons, including unknown Rh blood group, no administration of
Rh immunoglobulin, or unrecognized miscarriage. Was standardized a method for the
determination of the RHD status of the fetus from amniotic fluid. Due to the medical
significance and indispensable economic costs associated with RhD alloimmunization, it
would be appropriate to establish exact methodical guidelines.
Key words: RHD-genotyping, RhD alloimmunization, Rhesus blood group, Rh-polymorfism,
Prenatal RHD typing.
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