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Përmbledhje
Evoluimi i vazhdueshëm i metodave imunokimike për matjen e parametrave biokimikë në lëngjet
biologjike përbën një sfidë për kimistët në laboratoret biokimike. Këto metoda përdoren për
kuantifikimin e molekulave me interes biologjik. Shumë biomarkues përdoren për të monitoruar
rritjen e tumorit të ovarit dhe për të detektuar sëmundjen në fillimet e saj. Markuesit tumoralë të
interesit në këtë studim ishin CA125 (një proteinë që gjendet në sipërfaqen e shumë qelizave të
tumorit të ovarit) dhe HE4 (human epididimys protein 4), një markues relativisht i ri. Qëllimi ishte
vlerësimi i performancës diagnostikuese të të dy markuesve në dallimin e tumoreve të ovarit nga
sëmundje të tjera gjinekologjike beninje. Në këtë studim u përfshinë 426 paciente femra me moshë
11-72 vjeç. Të gjitha analizat u bënë në mostrat e gjakut (plazëm) duke përdorur analizatorin e
automatizuar Cobas®6000 (Roche Diagnostics), ELECSYS 2010, IMULITE 1000 dhe
miniVIDAS®. Të dhënat eksperimentale u grupuan sipas moshës në tre nëngrupe dhe u trajtuan
nga ana statistikore me Minitab 17 and Descriptive Statistics. Një pjesë tjetër e rëndësishme e
këtij studimi ishte krahasimi i niveleve të CA125 në mostra serumi të matura njëkohësisht me dy
metoda: ECLIA (electro-chemiluminescence immunoassay) dhe ELFA (enzyme-linked fluorescent
assay). Midis dy metodave u gjet një korrelacion pozitiv sinjifikant. Ky studim vë theksin
gjithashtu mbi rëndësinë e përcaktimeve paralele të markuesve tumoralë CA125 dhe HE4 në
diferencimin dhe monitorimin e patologjive malinje. Matja e përqëndrimeve të HE4 njëkohësisht
me ato të CA125 mund të sigurojë një saktësi më të lartë në detektimin e kancerit të ovarit.
Keywords: CA125, HE4, ECLIA, ELFA, markues tumoral
ABSTRACT
The continuous evolution of immunological methods for measuring biochemical parameters in
biological fluids presents a challenge for chemists in chemical and biochemical laboratories.
Immunoassays are used to quantify molecules of biological interest. A variety of biomarkers have
been developed to monitor the growth of ovarian tumor and detect the disease at early stage. The
target tumor markers of this study were CA125 (a protein found on the surface of many ovarian
tumor cells) and human epididymis protein 4 (HE4), a relatively new marker for ovarian
carcinoma. The purpose of this research was the evaluation of the diagnostic performance of both
CA125 and HE4 in discriminating benign ovarian tumors from other benign gynecologic diseases.
In this study 426 female outpatients aged between 11 and 72 years were involved. All the analyses
were performed in blood samples using automated analyzer Cobas®6000 (Roche Diagnostics),
ELECSYS 2010, IMULITE 1000 and miniVIDAS®. The data were grouped according to age in
three subgroups and were statistically treated by using Minitab 17 and Descriptive Statistics for
Windows. Another important pillar of this study was the comparison of CA125 levels in normal
serum samples measured simultaneously with ECLIA and ELFA (enzyme-linked fluorescent
assay). The two methods presented a significant positive correlation. This study also highlights the
importance of the simultaneous determination of tumor markers CA125 and HE4 in the
differentiation and monitoring of malignant pathologies. Measuring serum HE4 concentrations
along with CA125 concentrations may provide higher accuracy for detecting ovarian cancer.
Keywords: CA125, HE4, ECLIA, ELFA, tumor marker
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FALËNDERIME
Falënderim i veçantë për të gjithë ata që më mbështetën në kryerjen e këtij studimi:
Laboratori mjekësor klinik biokimik pranë Spitalit të Përgjithshëm Kavajë, ku
u kryen një sërë matjesh për bilancin klinik dhe atë biokimik të pacientëve të
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HYRJE
Evoluimi i vazhdueshëm i metodave imunokimike të matjes së parametrave biokimikë
në lëngjet biologjike paraqet nje sfidë për kimistët dhe teknicienët në laboratorët
kimike dhe biokimikë. Në ditët e sotme një numër i madh metodash përdoren për
përcaktimet rutinë laboratorike në diagnozën klinike. Eshtë e rëndësishme që metodat
e përdorura për përcaktimin e performancës analitike të jenë të përshtatshme për
qëllimin e përdorimit dhe për kushtet specifike të laboratoreve tona. Përdorimi i
metodave imunokimike në laboratorët klinike ka një sërë përparësish, si: specifitet,
sensitivitet, kohë e shkurtër analizash, lehtësi në përdorim, automatizim, kosto e ulët
si dhe numër i madh i analitëve që mund të maten. Në punim jepen koncepte të
përgjithshme mbi markuesit tumoral, biokiminë, klasifikimin dhe rolin e tyre klinik.
Qëllimi i punimit ishte studimi dhe vlerësimi i metodave imunokimike të
kemiluminishencës dhe imunofluoreshencës, si dy nga metodat më të përdorura në
laboratoret klinike biokimike të vendit tonë. Përcaktimet laboratorike me anë të këtyre
dy metodave u bazuan në matjen e markuesve tumoralë: matja e CA125 me aparatin
COBAS 6000 i cili punon me parimin e kemilumineshencës, si dhe matja njëkohësisht
e HE4 dhe CA 125 në pacientë me të njëjtën metodë. Për të bërë krahasimin e
metodave të imunofluoreshencës dhe kemilumineshencës, u kryen matje njëkohësisht
me aparatin VIDAS i cili përdor imunofluoreshencës si metodë matjeje, dhe me
aparatin IMULITE 1000 i cili bazohet në parimin e kemilumineshencës. Me anë të
përpunimit statistikor u gjet një korrelim shumë i mirë midis dy metodave, prandaj ato
mund të përdoren si metoda alternative në laboratoret klinike biokimike. Për të
vlerësuar në mënyrë sasiore vlefshmerinë e matjeve të CA125 dhe HE4, rezultateve të
fituara iu bë një përpunim i gjerë statistikor, duke i grupuar sipas grupmoshave të
ndryshme. Kanceri i ovarit zë vendin e gjashtë në sëmundjet gjinekologjike tumorale
që shfaqen tek gratë. Ca125 (carbohydrate antigen 125) është tashmë një biomarker i
përcaktuar për zbulimin e kancerit të ovarit (OC). Me qëllim rritjen e specifitetit në
përcaktimet laboratorike për kancerin e ovarit është studiuar dhe biomarkeri HE4
(human epididymis protein 4). Qëllimi i studimit tonë ishte të vleresonte gjithashtu
performancën diagnostike të dy biomarkerave të përmendur (CA 125 dhe HE4), në
dallimin e sëmundjeve gjinekologjike beninje nga ato malinje.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Studimi praktik dhe statistikor i metodave imunokimike të kemilumineshencës dhe
imunofluoreshencës.Testimi i korrelimit mes këtyre dy metodave imunokimike dhe
përshtatja e tyre në kushtet reale të laboratoreve klinik dhe biokimik në vendin tonë.
OBJEKTIVAT
¾ Studimi i karakterizimit teorik dhe eksperimentali metodave të përcaktimit të
markuesve tumoral (Imunofluoreshencë dhe Kemiluminishences ) në kushtet
e laboratoreve tona
¾ Përcaktimi me anë të një përpunimi të gjerë statistikor i korrelimit mes dy
metodave imunokimike të Kemilumineshences dhe Imunofluoreshences
¾ Të pasqyrojë avantazhet dhe disavantazhet e secilës metodë në diagnozën
diferenciale të patologjive malinje
¾ Të bejë studimin eksperimental të vlefshmerisë së markuesve tumoral CA

125 dhe HE 4 në diagnozën diferenciale të patologjive malinje si dhe te
pasqyrojë ndryshimet e vlerave të tyre në varësi të moshës së pacienteve .
¾ Të ndihmojë në diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve malinje .
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SHPJEGUES I TERMAVE
CA125

Carbohydrate antigen 125

HE4

Human epididymis protein 4

RIA

Radioimmunoassay

EIA

Enzyme imunoassay

FIA

Fluorescent imunoassay

ECL

Electro-chemiluminescence

ECLIA

Electro-chemiluminescence immunoassay

ELISA

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

CEA

Carcinoembryonic Antigen

AFP

Alphafetoprotein

hCG

Human chorionic gonadotropin

VMA

Vanillylmandelic Acid

HIAA

5-Hydroxyindoleacetic acid

PAP

Prostatic acid phosphatase

NSE

Neuron-specific enolase

PLAP

Placental alkaline phosphatase,

LDH

Lactate dehydrogenase

ALP

Alkaline phosphatase

CRP

C-reactive protein

ESR

Erythrocite sediment rate

OV

Ovarium cancer

WAP

Whey acidic protein

FDA

Food and Drug Administration

CLIA

Chemiluminescent immunoassay
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ISE

Ion-selective electrode

TPA

Tripropylaminë

IF

Immunofluorescence

FITC

Fluorescein isothiocyanate

TRITC

Tetramethylrhodamine

ELFA

Enzyme Linked Fluorescent Assay

ALP

Alkaline phosphatase

4-MUP

4-Methylumbelliferyl phosphate

RFV

Relative fluorescence value

SPR

Solid phase reagent

IgM

Immunoglobulin M

PMT

Photomultiplier tube

SPR

Solid phase receptacle

DEA

Diethanolamine

PCA

Principal Component Analysis
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KAPITULLI 1. NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI
IMUNOLOGJINË, IMUNOKIMINË DHE METODAT
IMUNOKIMIKE
1. Hyrje
Imunologjia është një shkencë relativisht e re. Fillimet e saj shkencore, megjithëse
empirike, i atribuohen mjekut anglez Eduard Jenner, i cili zbuloi në 1796 që lija e
lopëve ose “vaksinia” indukton një mbrojtje ndaj lisë së vërtetë (variola vera),
sëmundje kjo në atë kohë vdekjeprurëse (Sulcebe et al. 2015). Imunologjia është
shkencë që studion mbrojtjen dhe përgjigjen e organizmit tonë ndaj makromolekulave
të huaja ose mikroorganizmave invadues (viruset, bakteret, fungjet, protozoat ose
parazitët). Përveç mikroorganizmave të huaj, trupi i njeriut mund të zhvillojë përgjigje
imunologjike edhe ndaj proteinave të veta ose molekulave të tjera (në sëmundjet
autoimunitare), si dhe kundër qelizave të dëmtuara në imunitetin ndaj virusëve dhe
tumorëve (Raka 2015). Sistemi yne specifik imunitar bën prodhimin e antitrupave
(proteinave të tretshme që lidhin antigenet e huaj) dhe qelizave specifike të cilat
njohin patogjenin e huaj dhe e shkatërrojnë atë. Në rastin e tumorëve dhe viruseve kjo
përgjigje është vitale për njohjen dhe shkatërrimin e qelizave tumorale ose virale të
infektuara.
1.2 Antigenet dhe antitrupat, përbërja kimike dhe funksioni
Metodat imunokimike bazohen në aftësinë që ka një antitrup specifik për t’u
kombinuar me antigenin e tij specifik, duke formuar një kompleks antitrup – antigen.
Sipas përkufizimit klasik antigeni është: çdo substancë e huaj që shkakton një
përgjigje të sistemit imunitar (prodhimin e një antitrupi specifik) dhe që është në
gjendje të kombinohet me antitrupin specifik të formuar. Antigenet janë përgjithësisht
trupa me peshë molekulare të lartë dhe zakonisht janë proteina ose polisakaride
(CHEMICON Int. 2004). Polipeptidet, lipidet, acidet nukleike dhe shumë substanca
të tjera mund të sherbejnë si antigene. Karl Landsteiner (1868-1943) përcaktoi që
specifiteti i antigeneve bazohet në njohjen e strukturave molekulare specifike, që ai i
quajti “haptene”. Ato janë molekula të vogla që veçmas nuk reagojnë me antitrupat,
por mund ta bëjnë këtë nëse lidhen me molekula mbartëse. Shumë molekula, si:
medikamentet, sheqernat e thjeshtë, aminoacidet, peptidet e vogla, fosfolipidet ose
trigliceridet mund të funksionojnë si haptene (Bertholf et.al 2015; CHEMICON
Int.2004). Antigenet që shkaktojnë një përgjigje të fortë të sistemit imunitar
konsiderohen si fortësisht imunogjenike. Qendra më e vogël e një antigeni ku lidhet
specifikisht antitrupi quhet epitop. Zakonisht janë 1-6 monosakaride, ose 5-8 mbetje
aminoacidesh mbi sipërfaqen e antigenit. Numri i qendrave lidhëse është tepër i madh,
ku secila prej tyre ka vetitë e veta strukturore, që vijnë nga lidhjet kovalente, lidhjet
jonike dhe ndërveprimet hidrofilike dhe hidrofobike.
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Figura 1.1. Paraqitja skematike tredimensionale e nje antigeni

Antitrupi është një imunoglobulinë e aftë për të bërë kombinimin specifik me
antigenin që shkaktoi prodhimin e tij. Antitrupat janë prodhuar në përgjigje të
invazionit të molekulës së huaj në organizëm. Ato ekzistojnë si një ose më shumë
kopje të formës Y të përbërë nga katër vargje polipeptidesh. Secila formë Y përmban
dy kopje identike të zinxhirit të rëndë dhe dy kopje identike të zinxhirit të lehtë, të
quajtura kështu në varësi të peshës së tyre molekulare (CHEMICON Int. 2004). Secili
varg përbëhet 110 aminoacide dhe lidhet me tjetrin përmes urave disulfurore ndërmjet
dy cisteinave. Aminoacidi N-fundor i zinxhirit të lehtë dhe të rëndë përfshin qëndrën
lidhëse të antigenit (Zabriskie 2009) (figura 1.2).

qendër lidhëse
e antigenit

kostante
variabël

qendër lidhëse
e antigenit

Zinxhir i lehte
Zinxhir i rendë

Figura1.2. Struktura bazë e molekulës së një antitrupi. Zinxhirët e lehtë dhe të rëndë
të një antitrupi IgG.
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1.3 Ndërveprimi antigen –antitrup . Reaksioni i precipitimit.

Metodat imunokimike shfrytëzojnë në nivel molekular specificitetin ekstrem të çdo
imunoglobuline për antigenin përkatës, madje edhe në prani të niveleve të larta të
molekulave ndotëse.Lidhja specifike antigen–antitrup varet nga lidhjet hidrogjenore,
ndërveprimi hidrofobik, forcat elektrostatike dhe forcat e Van der Waals-it.Të gjitha
këto janë lidhje të dobëta me natyrë jo-kovalente. Fortësia e lidhjes është përshkruar
nga konstantja e afinitetit Ka:

Ab  Ag l Ab x Ag
[ Ab x Ag ]
Ka
[ Ab ][ Ag ]
ku:
Ka është konstantja e afinitetit,
Ab dhe Ag janë përqëndrimet molare të lidhjeve të paokupuara të Ab dhe Ag respektivisht,
Ab-Ag është përqëndrimi molar i kompleksit të formuar Ab-Ag,

Konstantja e afinitetit për lidhjen Ab-Ag varion nga 105 mol/l deri në 1012 mol/l.
Ka ndikohet nga temperatura, fortësia e lidhjes jonike, pH, tretësi, etj. Reaksioni i
precipitimit është termi që përdoret për reaksionin e ndërveprimit të antigenit të
tretshëm me antitrupin e tretshëm. Kur sasi të mjaftueshme të antitrupit përzihen me
antigenin e tretshëm makromolekular, formohet një precipitat (imunokompleks) i
dukshëm Ag-Ab. Sasia e precipitatit të formuar varet nga raporti i antigenit me
antitrupin. Nga ana sasiore ky reaksion mund të paraqitet nga lakorja e precipitimit.
Ajo nxirret nga shtimi i sasive të ndryshueshme të antigenit (ne vëllim kostant) në
vëllime të barabarta të antiserumit (që përmban antitrupat). Formimi i precipitatit
matet dhe paraqitet në tre zona të lakores sasiore të precipitimit (figura 1.3).
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Antigen

Antitrup

Precipitat i

Zona e antitrupave në tepricë
An
titr
up
i
pr
eci
pit
ua
r

Zona e
ekuivalencës

Zona e tepricës së
antigenit

Antigen i shtuar
Figura1.3 Lakorja sasiore e e precipitimit në reaksionin antigen/antitrup.
(i) zona e antitrupave në tepricë- faza e parë ku në mostër ka më pak antigen.
(ii) zona ekuivalente – antigeni dhe antitrupi lidhen në një kompleks duke formuar precipitat. Nuk ka
antitrup ose antigen të lirë
(iii) zona e tepricës së antigenit – zvogëlohet sasia e precipitatit për shkak të përqëndrimit të lartë të
antigenit

Reaksioni i precipitimit, testi i parë sasior për antitrupat, tashmë përdoret gjerësisht në
laboratorët klinike. Ai varet nga përqëndrimi i elektrolitit, pH, temperatura dhe
përqëndrimet relative antigen-antitrup (Doan et al. 2013). Koha e arritjes së ekuilibrit
varion. Ajo varet nga shkalla e difuzionit dhe afiniteti i antitrupit për antigenin.
Multivalenca e shumicës së antigeneve dhe antitrupave mundëson ndërveprimin e
tyre për të formuar në precipitat.
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KAPITULLI 2. METODOLOGJIA E DOZIMIT TË MARKUESVE
TUMORALË, METODAT IMUNOKIMIKE
2.1 Hyrje
Të gjitha metodat imunokimike bazohen në një reaksion me specifitet dhe sensitivitet
të lartë midis një antigeni dhe një antitrupi (Marja et al. 2006). Teknologjia e
hibridizimit qelizor ka siguruar prodhimin e antitrupave monoklonale, të cilët janë
specifike për antigene të ndryshëm determinues, të pranishëm në molekulë. Sistemet e
përdorur aktualisht për dozimin e pothuajse të gjithë markuesve tumoralë janë të tipit
imunologjik dhe, si rrjedhojë, bazohen në lidhjen molekulare specifike midis antigenit
dhe antitrupit. Imunokimia është një fushë e avancuar e imunologjisë. Ajo merret me
komponentët kimikë dhe reaksionet kimikë imunologjike mes një antitrupi dhe një
antigeni (Doan et al. 2013). Parimi bazë i metodave imunokimike bazohet në
formimin e imunokompleksit nga antigeni i lirë dhe antitrupi specifik me një sasi të
vogël komponenti shënues (Ag ose Ab) dhe ndarjen e mëtejshme të imunokompleksit
nga komponentët e tij të lirë. Shkalla e shënimit të imunokompleksit është
proporcionale me sasinë analitike të komponentit të lirë fillestar (Bertolph et al.
2015). Reaksionet imunokimike përbëjnë bazën e shumë analizave klinike me
ndjeshmëri dhe specifitet të lartë. Në një analizë tipike imunokimike, antitrupi
përdoret si reagent, i cili dedekton substratin kimik të kërkuar, që luan rolin e
antigenit. Specifiteti dhe afiniteti i lartë i antitrupit për antigenin specifik, çiftëzohet
edhe me aftësinë unike të antitrupave për të kryqëzuar antigenet, duke lejuar
identifikimin dhe vlerësimin cilësor dhe sasior të substancave të ndryshme me anë të
disa metodave analitike.
Metodat e përdorura në analizat imunokimike quhen metoda imunokimike. Ato kanë
një rëndësi të madhe në kontekstin diagnostikues dhe atë klinik, sepse edhe qelizat
normale me shumë proteina alterohen në gjendje sëmundjeje (në kancer).
Metodat imunokimike janë përdorur për të përpunuar metoda të dozimit cilësor dhe
sasior të metabolitëve të ndryshëm. Metodat cilësore përfshijnë: difuzionin pasiv në
xhel, imunoelektroforezën, etj, ndërsa metodat sasiore përfshijnë metodat
elektroimune, turbidimetrike, nefelometrike dhe metodat imunokimike të shënuara.
Metodat bazë imunokimike janë:
x
x
x
x
x

Imunoassay
Imunofiksimi (imunoblotting )
Imunoprecipitimi
Kromatografia e imunoafinitetit
Imunosensorët

2.2 Metodat imunokimike
Metodat imunokimike punojnë mbi parimin e shënimit të antigenit ose antitrupit
përpara reaksionit. Kjo rrit ndjeshmërinë e zbulimit gjatë eksperimentit të formimit të
imunoprecipitatit.
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Me përkufizim nje teknikë imunokimike (“imunoassay“) është një test që përdor
antitrupa për të identifikuar dhe përcaktuar nga pikëpamja sasiore substanca të
caktuara.Shpesh antitrupi lidhet me një shënjues, siç mund të jetë një molekule
fluoreshente, një molekulë radioaktive ose një enzimë.
Klasifikimi i metodave imunokimike bëhet (Randell 2007):
1.
Sipas shënuesit
a. Sisteme që perdorin për shënues izotope radioaktive (RIA
radioimmunoassay)
b. Sisteme që përdorin për shënues substanca joradioaktive të tilla si:
x enzima – EIA ( enzyme imunoassay)
x ngjyronjës fluoreshent FIA (fluorescent imunoassay)
x substanca kemilumineshente ECLIA (Electro-chemiluminescence
immunoassay)
2.

Sipas mënyrës së shënimit
a. metoda direkte e shënimit
b. metoda indirekte e shënimit

3.

Në varësi të ndarjes së imunokompleksit
a. homogjene
b. heterogjene

2.2.1 Metodat imunoradioaktive të analizës RIA
Këto metoda si shënues përdorin një antigen radioaktiv. Antigeni lidhet me izotop
radioaktiv i cili rrezaton rreze γ (gamma). Për matjen e antigenit të lirë përdoret një
numërues gamma. Përcaktimi i antigenit në serum bëhet duke bërë njehsimin sipas
kurbave të kalibrimit të ndërtuara paraprakisht nga standarte të njohura.

2.2.2 Metodat imunoenzimatike të analizës
Në këto metoda shënuesi është një enzimë. Antikorpi i markuar me një izotop
radioaktiv zëvendesohet me një antikorp të markuar me enzima (të cilat zbërthejnë një
substrat që jep një produkt me ngjyrë), me substancë fluoreshente apo
kemilumineshente.

2.2.3 Metodat imunokimike konkuruese dhe jo konkuruese
Metodat konkuruese
Në këto metoda si shënues përdoren antigene me teprice. Metoda përfaqësuese ështe
RIA. Në metodën konkuruese, të gjithë reagentët përzihen së bashku në mënyrë të
njëpasnjëshme apo të menjëhershme. Në afrimin e menjëhershëm antigeni i shënuar
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Ag* dhe antigeni i pashënuar Ag (substanca që kërkojmë të identifikojmë dhe
dozojmë në kampionin biologjik) konkurojnë për lidhjen me antitrupin. Në ketë
sistem afiniteti i antitrupit për të dy antigenet ështe i njejtë. Si pasojë, në këto kushte,
propabiliteti i Ag* për t’u lidhur me antitrupin është në proporcion invers me
përqëndrimin e Ag të pashënuar. Në metodën konkuruese të njëpasnjëshme, antigeni i
pashënuar, në fillim përzihet me një sasi të lartë të antitrupave dhe lidhja vazhdon
derisa të arrihet ekuilibri. Më tej shtohet antigeni i shënuar. Pas ndarjes, shënjuesi i
lidhur përcaktohet dhe përdoret për të llogaritur përqëndrimin e antigenit të
pashënuar. Në ketë rast, intensiteti i sinjalit është në raport të zhdrejtë me
përqëndrimin e Ag në kampionin biologjik që testohet.
Metodat jo konkuruese
Në këto metoda marrin pjesë antitrupa si shënues sekondarë me tepricë. Metoda
përfaqësuese kryesore ështe ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Në
metodën tipike jokonkuruese, për dedektimin e një antigeni, faza e parë përfshin,
absorbimin pasiv të antitrupit në një sipërfaqe apo fazë të ngurtë. Metoda më e
përshtatshme dhe me më pak humbje të kapacitetit lidhës të antitrupit është ajo e
mbulimit të suportit të ngurtë me antigene të antitrupave specifike, të cilat përdoren
për imobilizimin dhe kapjen e antitrupave përmes një reaksioni antigen–antitrup. Në
fazën e dytë, antigeni i mostrës vendoset të veproje me fazën e ngurtë, ku janë kapur
antitrupat, proteinat e tjera largohen me anë të larjes dhe një antitrup i shënuar,
konjugati, shtohet dhe reagon me antigenin e lidhur me anë të një epitopi tjetër. Pas
larjes përcaktohet sasia e shënjuesit të lidhur, ku përqëndrimi ose aktiviteti i tij janë
përpjestimor me përqëndrimin e antigenit të pranishëm në kampionin biologjik.
ELISA mund të kryhet me një numër modifikimesh nga procedura bazë. Stadi kyç
(imobilizimi i antigenit të interesit) mund të realizohet nëpërmjet adsorbimit direkt në
pjatën e analizuesit, ose indirekt nëpërmjet kapjes së antitrupit që ka qenë paraprakisht
në pjatë (Sztefko 2011). Më tej, antigeni zbulohet ose direkt (me antitrup të shënuar
primar), ose indirekt (me antitrup të shënuar sekondar). Formati ELISA më i përdorur
është ai “sandwitch”, që quhet kështu sepse analiti lidhet ndërmjet dy antitrupave
primarë: antitrupi kapës dhe antitrupi zbulues. Kjo metodë ka ndjeshmëri të lartë
(Figura 2.1).

Figura 2.1. Formatet më të zakonshëm të metodës ELISA
7

Studimi i aplikimeve të metodave të elektrokemilumineshencës dhe të imunofluoreshencës në
përcaktimin e markuesve tumoralë

2.2.4 Përcaktimet imunoenzimatike të tipit homogjen dhe heterogjen
Janë metoda imunokimike të bazuara në përdorimin e antikorpeve të lidhur në mënyrë
kovalente me enzima, të cilat janë të afta të zbërthejnë një substrat specifik në një
produkt të ngjyrosur. Metodat imunokimike homogjene në dallim nga ato heterogjene
nuk kërkojnë ndarjen e shënuesit të lidhur nga ai i lirë. Praktikisht të gjitha metodat
imunokimike homogjene janë konkuruese (one –site) dhe kërkojnë sasi të vogla
antigeni.

2.2.5 Aplikimet e metodave imunokimike
Imunokimia ofron metoda të thjeshta, të shpejta, të fuqishme, të ndjeshme, dhe
lehtësisht të automatizuara për analizat rutinënë laboratoret klinike. Metodat
imunokimike zakonisht nuk kërkojnë parapregatitje të gjërë dhe shkatërruese të
mostrës ose aparatura të shtrenjta. Shumica e këtyre metodave, në fakt, bazohen në
zbulimin e thjeshtë foto-fluoro ose luminiometrik. Këto metoda kanë zëvendësuar
gjërësisht metodat kromatografike në diagnostikimin klinik ,duke ofruar zbulimin e
shpejtë të antitrupave të lidhur me një sëmundje specifike, hormonet dhe
biomarkatorët. Përcaktimet me anë të këtyre metodave mund të jenë si cilësore ashtu
dhe sasiore (Marja et al. 2006.).
Metodat imunokimike janë metodat më të përdorshme për përcaktimin sasior të
substancave të ndryshme.Ato bazohen në specifitetin e lartë të lidhjes mes një
antitrupi dhe një antigeni. Metodat me ndjeshmëri të lartë në fushën e mjekësisë kanë
patur një zhvillim të madh në dy dekadat e fundit. Këto metoda kanë si përdorim
praktik përcaktimet terapeutike, abuzimet me ilacet, steroidet, hormone, etj. (Bertholf
et al.2015). Ato përdoren për të përcaktuar nivelin e një antitrupi ose hormoni të
dhënë në serumin njerëzor dhe gjithashtu janë metoda me ndjeshmëri të lartë në
zbulimin e niveleve të ulta të antitrupave të prodhuar nga sistemi ynë imunitar
(Zabriskie et al. 2009). Metoda të ndryshme imunokimike janë përdorur në studime
shkencore që nga virologjia deri tek evoluimi molekular. Metodat imunokimike kanë
shumë përparësi sepse janë: të shpejta, të fuqishme, shumë të ndjeshme, të
automatizueshme dhe të zbatueshme lehtësisht në laboratore.Këto metoda nuk
kërkojnë parapërgatitje të tepërt dhe pajisje shumë të shtrenjta. Matjet mund të jenë
cilësore dhe sasiore.
Fushat më të rëndësishme ku aplikohen metodat imunokimike janë :
x Fusha e diagnostikimit, përcaktimit të stadit, terapisë së sëmundjeve të
ndryshme
x Imunocitokimia dhe histokimia në patologji, imunoseparacionet dhe
imunoelektroforeza në biokimi, biosensorët në toksikologji (medikamentet,
helmet, ndotësit mjedisorë të qëndrueshëm, etj.)
x Fusha e terapisë: dizenjimi dhe prodhimi i antitrupave specifikë, aplikimet në
sëmundjet autoimune, tumoret, alergjitë, vaksinimin aktiv dhe pasiv, në
kancer, etj. (Templeton et.al. 2014).
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KAPITULLI 3. NJOHURI MBI MARKUESIT TUMORALË
3.1. Koncepte bazë mbi markuesit tumoralë
Markuesi tumoral është një substancë biokimike e pranishme ose e prodhuar nga
vetë tumori apo indi ku është instaluar ky tumor. Shumë markues tumoralë janë
ndërtuar nga qeliza normale si dhe nga qeliza kancerogjene, megjithatë ato prodhohen
në nivel të lartë në kushtet e një patologjie kanceri. Këto substanca mund të gjenden
në gjak, urinë, inde tumorale ose në lëngjet trupore të disa pacienteve me kancer.
Pjesa më e madhe e markuesve tumoralë janë proteina. Markuesi i parë tumoral në
mjekësinë moderne u identifikua nga Bence–Jones. Ai në 1846 zbuloi një precipitat
në urinën e acidifikuar të një pacienti që vuante nga “Mollities osseum” (Sturgeon et
al.2008, Waxman et al.2006). Në 1965 Gold izoloi një molekulë glikoproteine nga një
lloj kanceri të kolonit tek njerëzit duke zbuluar kështu të parin “antigen tumoral”, i
quajtur me vonë si antigeni karcinoembrionik CEA (Gold et al.1965). Në mjekësinë
klinike janë identifikuar më shumë se 20 markues tumoralë. Disa janë të lidhur vetëm
me një tip kanceri ndërsa të tjerë lidhen me një ose më shumë tipe kanceri. Nuk
ekziston një markues tumoral universal që të mund të diktojë cdo tip kanceri.
Markuesit tumoralë përdoren për të ndihmuar në zbulimin, diagnostikimin dhe
trajtimin e disa llojeve të kancerit. Megjithëse një nivel i rritur i markuesit tumoral
sugjeron praninë e tumorit, vetëm kjo nuk është e mjaftueshme për të diagnostikuar
kancerin. Për këtë arsye, matja e markuesve tumoralë kombinohet zakonisht me të
tjerë teste, si: biopsia, ekzaminimet imazherike, etj. Për të kuptuar stadin dhe ecurinë e
sëmundjes markuesit tumoralë maten si para fillimit të trajtimit, ashtu edhe gjatë apo
pas trajtimit. Që një test kontrolli të jetë i dobishëm, duhet të ketë një ndjeshmëri të
lartë (aftësi për të identifikuar saktë njerëzit me sëmundje) dhe specificitet (aftësi për
të identifikuar saktë njerëzit që nuk kanë sëmundje). Nëse testi është me ndjeshmëri
të lartë, ai jep shumë pak rezultate fals-negative. Nëse testi është me specificitet të
lartë, ai jep shumë pak rezultate fals-pozitive. Markuesit tumoralë mund të maten nga
ana sasiore apo cilësore me metoda kimike, imunologjike apo të biologjisë
molekulare.

3.2. Klasifikimi i markuesve tumoralë
Ekzistojnë shumë skema klasifikimi të bazuara në ndryshimet në origjinë, strukturë,
funksion biologjik ose në marrëdhëniet e markuesve tumoralë me formimin dhe rritjen
e tumorit (Sturgeon et. al. 2006).
Sipas specificitetit të tyre markuesit tumoralë klasifikohen si më poshtë:
x Markues me specificitet të lartë për organin (TSH, PSA)
x Markues me specificitet të lartë për tipin e qelizës (serotoninë, kalcitoninë)
x Markues të lidhur me tipe histologjike të veçantë (CEA)
x Enzimat (ALP, ACP, LDH, etj.)
Sipas përbërjes kimike të tyre, markuesit tumoralë klasifikohen si më poshtë
(Waxman et. al.1995, Sharma 2009):
x Antigenet onkofetale ( AFP, CEA)
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x
x
x
x
x
x
x

Hormonet (katekolaminat, kalcitonina , beta -hCG)
Glikoproteinat (CA125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, PSA)
Metabolitët (VMA- acid vanilil mandelik, HIAA -acid hidroksi-5-indolacetik)
Enzima (PAP, NSE, PLAP, LDH, ALP)
Proteina ( ferritina, imunoglobulina, etj)
Proteinat e fazës akute (CRP)
Markuesit e inflamacionit (ESR-erythrocite sediment rate)

3.3 Karakteristikat e markuesve tumorale

Vetëm një numër i vogël markuesish tumoralë i ka rezistuar testit të kohës dhe është
futur në praktikën diagnostikuese dhe menaxhuese të sëmundjeve tumorale (Sokoll et
al. 2004, Sharma 2009). Disa nga karakteristikat kryesore për një markues tumoral
ideal janë:
x të ketë specifitet të lartë për një tip tumori
x të ketë sensitivitet të lartë për t’i paraprirë diagnozës klinike dhe për të
shmangur rezultatet fals-pozitive
x të ndihmojë në zbulimin e hershëm të sëmundjes
x të ketë nivele të korrelueshme me ecurinë e sëmundjes tumorale
x të mund të përcaktohet me teste të thjeshta dhe me kosto të ulët për popullatën
Në realitet nuk ekziston një markues tumoral ideal. Monitorimi i sëmundjeve përbën
ndoshta përdorimin më të zakonshëm klinik për markuesit tumoralë (Sokoll et al.
2004). Vlerat e tyre zakonisht rriten me përparimin e sëmundjes, bien me
përmirësimin e saj dhe nuk ndryshojnë në mënyrë senjifikative me stabilizimin e
sëmundjes. Rritja e vlerës së markuesit mund të zbulojë përparimin e sëmundjes
përpara se të bëhet ndonjë evidentim radiologjik ose klinik i sëmundjes. Njohuritë mbi
metodën e përdorur janë të rëndësishme në interpretimin e një vlere të rritur ose një
ndryshimi të vazhdueshëm në vlerën e markuesit (Wu et al.1991). Që një set vlerash
të jetë i dobishëm, ai duhet të vijë nga e njëjta metodë dhe mundësisht nga i njejti
laborator. Metoda të ndryshme të matjes kanë vlera “cut-off’ dhe ndjeshmëri specifike
të ndryshme (Basuyau et al. 2001). Përdorimi i markuesve tumoralë në onkologjinë
klinike ka rritur dukshëm numrin e metodave të zbulimit dhe identifikimit të
markuesve të rinj, një trend që vazhdon të nxisë, si progresin në teknologji, ashtu edhe
njohuritë rreth trupit tonë dhe procesit të evoluimit të sëmundjeve. Studimet mbi
kancerin kanë nxitur studimet në shkallë të gjerë të strukturës dhe funksionit të
proteinave, me shpresën e zhvillimit të biomarkuesve të rinj, të cilët të përdoren në
identifikimin e sëmundjeve tumorale në stadet e hershme, të parashikojnë efektivitetin
e trajtimit dhe/ose të parashikojnë ndryshimet e ecurisë së kancerit, pas mbarimit të
trajtimit. Shkencëtarët gjithashtu janë duke evoluar në modelet e shprehjes së geneve,
në aftësinë e tyre për të ndihmuar në përcaktimin e prognozës së pacientëve ose në
përgjigjen ndaj terapisë (Sharma 2009).
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3.4 CA125 si markues tumoral; përbërja kimike, karakteristikat molekulare
CA125 është i njohur si një biomarker në monitorimin e kancerit epithelial ovarian
dhe në diagnozën diferencuese të një mase pelvike. Monitorimi i nivelit të CA125 në
serum përdoret në rutinën e përditshme në pacientët me kancer të ovarit dhe një rritje
nga vlera më e ulët individuale është një indikator në ndjekjen e ecurisë së cancerit
(Duffy et al.2005). CA125 përdoret gjerësisht si biomarker në tre aspekte klinike:
x si test ekzaminues për zbulimin e hershëm të kancerit
x si test dallues midis sëmundjeve beninje dhe malinje tek gratë në pre- dhe postmenopauzë që paraqesin një masë pelvike
x si monitorues i përgjigjes ndaj terapisë në gratë me kancer të ovarit.
Ky përdorim i gjerë bëhet sepse persistenca e vlerave të rritura të CA125 gjatë
terapisë shoqërohet me një mbijetesë të ulët të pacienteve.Gjithashtu një rritje e nivelit
të CA125 në grupin e pacienteve pa përmirësim, është një parashikues i fortë i
rikthimit të kancerit të ovarit. Në të vërtetë një rritje e vlerës së CA125 mund ti
paraprijë rikthimit klinik të sëmundjes në një interval 3-6 muaj (Göcze et al.1993).
Në 1997 CA125 festoi përvjetorin e 15-të. Që nga zbulimi i OC125 nga Bob Bast, një
antitrup që njeh CA125, është bërë progres i konsiderueshëm në drejtim të zhvillimit
të sistemeve matëse më të ndjeshëm dhe më të saktë. CA125 është një glikoproteinë
ku mbizotërojnë lidhjet O-glikozidike. Ajo është heterogjene, si për sa i përket masës,
ashtu dhe ngarkesës, kryesisht për shkak të deglikozidimit të vazhdueshëm të vargjeve
anësore gjatë ekzistencës në lëngjet trupore (O'Brien et al. 1998).Në kushte natyrore
CA125 është një kompleks shumë i madh (ndoshta deri 4 milion Dalton). Studimet
kromatografike treguan që aktiviteti i CA125 ishte i përqëndruar në fraksionet me
masë molekulare 200.000- 1 milion Dalton (Davis et al.1986).
Me gjithë kërkimet e shumta shkencore, ka akoma dilema dhe të dhëna kontradiktore
mbi karakteristikat molekulare të CA125, lidhur me faktin nëse është një proteinë
mucinë, karbohidrat apo një glikoproteinë e lidhur me membranën. Në të shumtën e
rasteve studimet kanë arritur në konkluzionin se vetitë biokimike të antigenit të pastër
janë karakteristike për një glikoproteinë të tipit-mucinë:
x Molekula ka një shkallë të lartë glikosidimi (77%), kryesisht me galaktozë, Nacetilglukozaminë dhe N-acetilgalaktozaminë.
x Proteina është e pasur në serinë, treoninë dhe prolinë, shumica të
glikoziduara.(figura3.1.)
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Figura 3.1. Struktura e CA125 (MUC16) sipas Claudine et al. 2012
Fillimisht CA125 u identifikua gjatë një përzgjedhjeje (screen) të antitrupave
monoklonalë të zhvilluar kundër qelizave OV CA 433 të kancerit të ovarit. Antigeni i
CA125 u identifikua nga afiniteti i antigenit monoklonal OC125, të fituar nga
hibridizimi somatik i qelizave të shpretkës nga minjtë e imunizuar me qelizat e
cancerit të ovarit OV CA 433 (Bast et al.1981). Pas klonimit të suksesshëm të geneve
të tij, CA125 u njoh si një molekulë mucinë dhe u klasifikua si MUC16 (Yin et al.
2001). MUC16 është një glikoproteinë. Duke u bazuar në lidhjet e tyre specifike disa
antitrupa si M11, VK8 dhe OV197, u zhvilluan kundër CA125. Antitrupat specifikë
për CA125 grupohen sipas familjeve të OC125, M11 ose OV197. CA125 është e
njohur si serum marker në kancerin epitelial të ovarit, por dihet që ajo është e
pranishme në shumë inde embrionale, si në kushte normale fiziologjike, ashtu dhe në
kushte patologjike. Po aq sa dhe në inde, CA125 gjendet në serum, qumështin e gjirit,
lëngun cistik, secrecionet çervikale dhe uterine (Hanish et al.1985; De Bruijn et
al.1986; O’Brien et al. 1986). Megjithatë, gjatë kërkimeve të vazhdueshme u vu re që
niveli i proteinës dhe antitrupit të testuar në gjak korrelonte me stadin e kancerit të
ovarit. Studime të reja u kryen rreth rolit të CA125, si një test i dobishëm në
diagnostikimin dhe ndjekjen e pacienteve me kancer të ovarit.Gratë me kancer të
ovarit shpesh kanë vlera të matura shumë të larta të nivelit të CA125 në gjak, që
arrijnë në qindra, madje në mijëra njësi. Vlera CA125 është e rritur jo vetëm në
kancerin e ovarit, por dhe në disa kancere të tjerë në abdomen. Gjithashtu kushte të
tjera jo kancerogjene mund të rrisin vlerat e CA125: si kushtet e inflamacioneve në
abdomen, sëmundjet e mëlçise, ndërhyrjet kirurgjikale dhe sëmundjet beninje
gjinekologjike. Në të tilla kushte CA125 është përdorur për të monitoruar efektet e
trajtimit në sëmundjet beninje. Këto diagnoza duhet të merren në konsiderate në
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interpretimin e një vlere të rritur të CA125. Sidoqoftë ndryshimet seriale në rritje në
nivelin e CA125 së matur paraqesin statusin e sëmundjes dhe shpesh janë shumë të
dobishme në vlerësimin e grave me kancer të ovarit (Houda et al. 2010).

3.5 HE4 si markues tumoral; përbërja kimike, karakteristikat molekulare
Humas Epididymis Protein 4 (HE4) u identifikua dhe specifikua nga Kirchhoff et al.
gjatë studimit të diferencuar të cDNA së indeve njerëzore të epidymal. Studimet në
vazhdim treguan praninë e HE4 në një numer indesh të shëndosha epiteliale, jashtë
atyre të sistemit riprodhues mashkullor si në traktin respirator, gjendrat e pështymës,
organet riprodhuese femërore duke përfshire ovarin dhe uterusin (Galgano et al.
2006). HE4 është zbuluar pak ose aspak në kolon, placentë, qelizat e gjakut periferik
dhe muskujt e skeletit. HE4 (“WAP four-disulfide core domain protein 2”) është një
proteinë që tek njerëzit është koduar nga geni WFDC2. Geni WFDC2 fillimisht është
identifikuar në qelizat epiteliale të epididymis tek njerëzit dhe referohet si një proteinë
specifike per epididymusin, si dhe për fertilitetin (Hellstrom et al. 2012). Sekuencat
përfundimtare aminoacide të HE4 parashikojnë përmbajtje cisteinili në mënyrë të
konsiderueshme dhe të rastësishme, duke sugjeruar që HE4 mund të marrë pjesë në
ndërveprimet proteinë –proteinë (Kirchhoff et al. 1991; Bingle et al. 2002). Analiza të
tjera treguan që HE4 përmban dy domene të proteinës acide të hirrës së qumështit
(WAP) dhe karakterizohet nga një vendosje kyçe e katër urave disulfurore të 50
aminoacideve duke përfshirë tetë cisteina (figura3.2).

Figura 3.2. Struktura e proteinës HE4*
*

Admed laboratoires 2013

3.6 Rëndësia e matjes së CA125 dhe HE4
Pavarësisht prevalencës së ulët vdekjet nga kanceri i ovarit përbëjnë shkakun e pestë
tek gratë në të gjithë botën. Diagnostikimi i hershëm për të përcaktuar në kohë
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trajtimin kirurgjikal ose atë të kemioterapisë është e rëndësishme për të përmiresuar
rezultatet. Diagnostikimi i cancerit te ovarit kërkon kohë dhe mjete diagnostikuese të
kushtueshme. Kjo përfshin prezantimin klinik me anë të ekzaminimit në pelvic,
ultrasonografinë transvaginale (US) dhe matjen e CA125. Pavarësisht rrugës së
zakonshme zhvillimi dhe marketimi i një biomarkeri të dobishëm klinikisht është
sfidë. Arritjet e fundit në teknologjinë e geneve dhe atë proteomike kanë cuar në
identifikimin markerave të panjohur më parë për kancerin e ovarit (Montagnana et al.
2011). Shkencëtarët po punojnë për identifikimin e biomarkerave të besueshëm për të
ndihmuar në zbulimin e hershëm, përmirësimin e trajtimit dhe monitorimin e
sëmundjes. HE4 është ndër genet më të ndryshueshëm në kancerin e ovarit, bazuar në
profilin shprehës të geneve (Ono et al. 2000). Human epididymus protein 4 (HE4)
është aprovuar nga FDA (Food and Drug Administration) për monitorimin e
përsëritjes ose progresit të kancerit epitelial të ovarit. Megjithatë, fakte të besueshme
klinike tregojnë që HE4 i përdorur i vetëm ose në kombinim me CA125, përmirëson
dukshëm saktësinë e zbulimit dhe monitorimit të sëmundjes. Për matjen e
përqëndrimit të HE4 në serum dhe më pas përdorimin si markues molekular për
kancerin e ovarit janë studiuar disa metoda matjeje (Hellstrom et al. 2008). Metodat e
shumta matëse të përcaktimit të biomarkerave përballen me sfida të tilla si: sasia e
serumit të kërkuar nga pacientët, kostoja e reagentëve, puna e kërkuar për
parapërgatitjen e mostrave dhe shfrytezimin e reagenteve, etj.
Disa studime kanë treguar superioritetin e HE4 mbi CA125. Veçanërisht vlefshmëria
e HE4 qëndron në dallimin e sëmundjeve beninje nga ato malinje (sensitivitet më të
lartë) duke treguar avantazh mbi CA125 të matur vetëm në zbulimin e kancerit të
ovarit (Huhtinen et al. 2009). Përdorimi i CA125 në diagnostikimin e OC tregoi
sensitivitet të ulët në zbulimin e hershëm të sëmundjes dhe specificitet të limituar në
moshat e reja. Zbulimi i biomarkerave të rinj për kancerin e ovarit dhe atë endometrial
OC/EC është një fushë e gjërë studimi. Një biomarker duhet të ofrojë sensitivitet dhe
specifitet të mjaftueshëm për aplikimin klinik në diagnostikim, trajtim dhe monitorim
për secilën sëmundje kancerogjene. Studimet e fundit në serumin e pacienteve treguan
që HE4 është shumë e shprehur në OC dhe indet EC. Ndërsa në serumin e pacienteve
që nuk paraqesin sëmundje gjinekologjike nuk janë kapur vlera të rritura të HE4.
HE4, e kombinuar me CA125, mund të jetë një marker premtues për diagnoztikimin e
OC dhe EC.
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KAPITULLI 4. KEMILUMINESHENCA

4.1. Njohuri të përgjithshme mbi kemilumineshencën

Bashkëveprimi i energjisë rrezatuese me molekula ose me grimca elementare në
solucion, çon ose në fluoreshencë ose në shpërndarje të dritës (scattering light).
Fluoreshenca shfaqet në momentin kur një molekulë absorbon dritë në një gjatësi vale
dhe e emeton atë në një gjatësi vale më të madhe. Shpërhapja e dritës shfaqet kur
energjia rrezatuese kalon përmes një solucioni dhe përplaset me një molekulë, duke
shkaktuar një shpërndarje të dritës në të gjitha drejtimet. Ndryshe nga emetimi
fluoreshent, drita e shpërhapur, është në të njëjtën frekuencë me dritën fillestare.
Fluoreshenca, fosforeshenca dhe kemilumineshenca përdoren sot në rutinën
laboratorike të spitaleve në Europë e më gjerë, për përcaktimin e medikamenteve,
hormoneve, markuesve tumoralë, proteinave specifike, komponenteve të hemostazës,
gazeve në gjak dhe fenotipit të qelizave. Arsyeja kryesore e përdorimit të gjërë dhe
interesit në rritje për metodat fluoreshente dhe kemilumineshente është potenciali i
madh i këtyre metodave, për të rritur sensitivitetin analitik dhe hapësira e madhe për
aplikimin e testeve të reja.
Kemilumineshenca ndryshon nga fenomenet e tjera luminishente, fluoreshenca dhe
fosforeshenca, pasi ngacmimi i molekulës nuk shkaktohet nga fotoiluminime, por nga
një reaksion kimik ose elektrokimik. Dukuria fizike e emetimit të dritës në
kemilumineshencë është e ngjashme me fluoreshencën. Pra, emetimi i dritës ndodh
kur një elektron kthehet nga një gjendje e ngacmuar me nivel të lartë energjitik në një
gjendje me nivel më të ulët energjitik. Kemilumineshenca përfshin oksidimin e një
përbërjeje organike, siç është: luminoli, isoluminoli, esteret e akridiniumit ose
luciferina nga një oksidant, si peroksidi i hidrogjenit, hipokloriti apo oksigjeni (Figura
4.1). Drita emetohet nga produkti i ngacmuar që formohet gjatë reaksionit të
oksidimit. Këto reaksione realizohen në prani të katalizatorëve, siç janë: enzimat
(fosfataza alkaline, horseradish peroksidaza dhe mikroperoksidaza, komplekset apo
jonet e metaleve Cu2+ dhe Fe3+ , etj. (Chasteen 1999).
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Figura 4.1. Reaksioni kemilumineshent i oksidimit të luminolit
Skemat e reaksioneve të kemilumineshencës përfshijnë reaksione të thjeshta me një
stad, siç është ai, i cili përfshin dioksetan-1,2 me fosfatazë alkaline, si dhe reaksione
me komplekse me shumë hapa si ato që përfshijnë glukozë-6-fosfat dehidrogjenazë
dhe luciferazë bakteriale të çiftëzuar me NADH:FMN oksidoreduktazë.
Me zhvillimin e instrumentave të automatizuar dhe sistemeve të reja dhe të shumta të
reagenteve, aplikimi i kemilumineshencës ka pësuar një rritje të ndjeshme. Si rezultat
i një diapazoni të gjerë dedektimi, reaksionet kemilumineshente përdoren gjerësisht
direkt si shënjues në zhvillimin e metodave imunologjike. Shënjuesit më të
rëndësishëm në ekzaminimet imunologjike me detektim kemilumineshent
(kemiluminescent imunoassay – CLIA) janë esteret e izoluminolit dhe të akridiniumit.
Oksidimi i izoluminolit nga peroksidi i hidrogjenit në prani të një katalizatori p.sh.
mikroperoksidazës, shkakton një emetim relativisht të gjatë të dritës në 425nm.
Oksidimi i estereve të akridiniumit nga peroksidi i hidrogjenit, në prani të një
komponimi tensioaktiv (Triton X-100), shkakton emetim shume të shkurtër të dritës
në 429nm. Esteret e akridiniumit janë shënjues me nje aktivitet specifik shumë të lartë
dhe përdoren për të shënuar si antitrupat ashtu edhe haptenet.

4.2 Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit Cobas 6000
Aplikimi i kemilumineshencës ka pësuar një rritje të ndjeshme me zhvillimin e
instrumentave të automatizuar dhe sistemeve të reja dhe të shumta të reagentëve. Në
përcaktimet rutinë të biomarkerave të rinj nevojitet një performancë e lartë, reagent të
lehtë në përdorim dhe me kosto efektive. Analizuesi Roche /Hitachi Cobas 6000
realizon kryerjen e testeve imunokimike duke u bazuar ne elektrokemilumineshencë
(figura.4.2). Ai ofron zgjidhje për laboratorët me një ngarkesë mesatare, si në kiminë
klinike, ashtu dhe në imunokimi. Ai përfshin një sistem automatik dhe plotësisht të
kontrolluar, i cili është programuar për vlerësime cilësore dhe sasiore të një varieteti
të gjerë testesh. Ky sistem realizon kombinimin e një elektrode jonoselektive (ISE)
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me modulin Cobas c501 i cili realizon matjen e analizave biokomike me testin e
turbidimetrisë dhe modulin Cobas e601 i cili realizon kryerjen e testeve imunokimike
me teknikën e elektrokemilumineshencës ECL.

Figura 4.2. Pamje e përgjithshme e aparatit Cobas 6000

1

Avantazhet e sistemit Cobas 6000 janë:
x Reagentë e lëngët janë të gatshëm për përdorim pa përgatitje dhe përzierje
paraprake
x Reagentët, kalibratorët dhe kontrollet janë të pajisur me barkod
dydimensional, që lejon regjistrim plotësisht automatik dhe menaxhim të
informacionit për reagentët dhe mostrat
x Përdorimi i rakeve dhe tubave me barkode për mostrat siguron regjistrim
automatik të testeve nëpërmjet barkodeve përkatëse dhe lehtësi në kryerjen e
procesit
x Ndërhyrje gjatë procesit të punës me reagent.
x Përdorim ekonomik me kite me stabilitet të lartë dhe masë të pranueshme
x Eficiencë e lartë
x Rezultate të besueshme
x Kohë dhe hapësirë optimale pune

4.3 Parimi i matjes së ECL në sistemin Cobas 6000
Procesi i kemilumineshencës ndodh në një numër të madh molekulash duke përfshirë
komponimet e ruteniumit, osmiumit, rheniumit dhe elementëve të tjerë. Gjatë këtij
procesi substancat me reaktivitet të lartë që gjenerohen nga perkursorë të
qëndrueshëm në sipërfaqen e një elektrode, bashkëveprojnë me njëra tjetrën dhe
prodhojnë dritë.Përcaktimet imunokimike në sistemin Cobas 6000 bazohen në
përdorimin e kompleksit të rutenium (II)-tris(bipiridil) [Ru(bpy)3] 2+ dhe
tripropilaminë (TPA)(figura.4.3.).
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Figura 4.3. Kompleksi i ruteniumit i përdorur në elektrokemilumineshencë
Produkti final i formuar gjatë zhvillimit të procesit ështe një produkt
kemilumineshent. Në këtë proces oksidimi elektrokimik i [Ru(bpy)3] 2+ është i
nevojshëm për emisionin ECL (Liu et al. 2010). Reaksioni kemilumineshent
zhvillohet sipas kësaj skeme:
2+

- e- →

3+

+ TPA →

3+

(1)
2+

+ TPA•+

(2)

TPA•+ → (C3H7)2N( • CHC2H5)+ H+
3+

(3)
2+כ

+ (C3H7)2N( • CHC2H5)→

2+כ

→

2+

+ hν

+ [(C3H7)2N=CHC2H5)]+

(4)
(5)

Kompleksi i ruteniumit çliron një elektron në sipërfaqen e elektrodës duke u oksiduar
3+
dhe formuar kështu kationin
(reaksioni 1). Tripropilamina e oksiduar
3+
gjithashtu në elektrodë vepron me kationin
duke formuar radikalin e
•+
+
TPA dhe cliruar një proton H (reaksionet 2 dhe 3). TPA• dhe Ru(bpy)3]3 +
ndërveprojnë me njëri-tjetrin në reaksionin 4, ku [Ru(bpy)3]3+ reduktohet në
2+כ
Ru(bpy)3²+ për të gjeneruar gjendjen e eksituar
për emisionin e ECL-së.
Gjëndja e eksituar është e paqëndrueshme dhe kthehet në gjëndjen fillestare duke
emetuar një foton në 620 nm (reaksioni 5). Cikli i reaksioneve mund të filloje përsëri.
Radikali i tripropilamines reduktohet nga produkte të cilët nuk ndikojnë në procesin e
kemilumineshencës. TPA ezaurohet gjatë procesit, ndaj ajo duhet të jetë e pranishme
me tepricë në reaksion. Reaksioni kontrollohet nga difuzioni i TPA-së dhe sasia e
kompleksit të ruteniumit të pranishëm (Figura 4.4.). Meqënëse TPA-ja pakësohet në
fushën elektrike, fuqia e sinjalit (drita) reduktohet ngadalë sapo arrihet maksimumi
(Roche Diagnostics Elecsys®-1010, 2000).
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Figura 4.4. Reaksioni e elektrokemilumineshencës i kompleksit të ruteniumit
4.4. Metodat imunokimike të matjes ne Cobas 6000
Parimet e matjes në sistemin Cobas bazohen në zhvillimin e reaksioneve antigenantitrup duke përdorur kompleksin streptavidinë-biotinë. Tre janë metodat
imunokimike të matjes në Cobas 6000 dhe Elecsys 1010
x Metoda konkuruese e analizës që aplikohet për analitët me peshë molekulare
të vogël
x Metoda “Sandwich” (me një ose dy hapa) që aplikohet per analitët me peshë
molekulare të madhe
x Metoda “Bridging” që aplikohet në rastet e zbulimit të antitrupave në serum
Në përcaktimet e CA125 me Cobas e601dhe HE4 me Elecsys 1010 përdoren metodat
Sandwitch të analizës (figura 4.5).
x

x
x
x

x

Fillimisht serumi i pacientit kombinohet me antitrupin e biotinizuar dhe një
antitrup specifik të shënuar me rutenium për analitin që kërkohet të
përcaktohet. Gjatë një kohë të shkurtër inkubimi (9 minuta) fillestar antitrupat
kapin analitin e pranishëm në serumin e pacientit.
Në hapin e dytë shtohen mikropjesëzat magnetike të veshura me streptavidinë,
pas inkubimit të dytë për 9 minuta antitrupat e biotinizuar ngjiten mbi
siperfaqen e këtyre mikropjesëzave
Pas kësaj përzierja e reaksionit qe përmban kompleksin imun trasportohet në
dhomën e matje,s ku kompleksi kapet magnetikisht mbi elektrodën e punës,
ndërsa reagenti i palidhur dhe mostra shpëlahen në Pro Cell.
Gjatë reaksionit elektrokemilumineshent konjugati është një derivat i
ruteniumit bazë dhe reaksioni stimulohet elektrikisht për të prodhuar dritë,
sasia e së cilës është direkt proporcionale me sasinë e antigenit të kërkuar në
serum.
Vlerësimi dhe llogaritja e përqëndrimit të antigenit ose analitit bëhen
nëpermjet kurbës së kalibrimit të ndërtuar duke përdorur standarte me
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përqendrime të njohura të antigenit (Roche Diagnostics Elecsys®-1010,
2000).

Figura 4.5. Parimi Sandwitch në elektrokemilumineshencë
4.5 Prodhimi i sinjali ECL
Kripërat e Rutenium tris-bipiridilit janë komponime të qëndrueshme, të tretshme në
ujë; ato mund të modifikohen lehtësisht me grupe reaktive për të formuar një produkt
kemilumineshent. Në përcaktimet imunokimike ECL përdoret esteri [Ru(bpy)3 2+] Nhidroksisukcinimid që ciftëzohet lehtësisht me grupet aminike të proteinave,
hapteneve dhe acideve nukleike, duke lejuar kështu aplikimin e kësaj teknologjie ne
një gamë të gjërë analitësh. Reaksioni kemilumineshent, që çon në emetimin e dritës
nga kompleksi i Ruteniumit iniciohet elektrikisht më shumë se kimikisht. Kjo
realizohet nga aplikimi i një rryme te komplekset imunologjikë (duke përfshirë edhe
kompleksin e ruteniumit) që janë të ngjitura në mikropjesëzat e veshura me
streptavidinë. Vetëm kur aplikohet një voltazh, komponenti i shënuar eksitohet
vazhdimisht duke realizuar emetimin e fotoneve nga reaktantët. Ky përbën një
avantazh për procesin sepse lejon kontrollin e plotë të reaksionit kemilumineshent.
Megjithëse gjatë matjes TPA-ja pakësohet, gjëndja e kompleksit të ruteniumit
rigjenerohet vazhdimisht duke treguar kështu që kompleksi i ruteniumit mund të
gjenerojë shumë cikle të prodhimit të dritës gjatë procesit të matjes. Ky efekt
shumëfishues i kompleksit të ruteniumit kontribuon në ndjeshmërinë e kësaj metode
(Roche Diagnostics Elecsys®-1010, 2000).
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E parë nga një këndvështrim elektrik, reaksioni mund të shpjegohet si më poshtë: kur
një rrymë aplikohet në elektrodë, ndodh një pik i emetimit të dritës për një interval të
shkurtër dhe mund të matet si sinjali i ECL-së. Nën kurbë matet një hapësirë e
përcaktuar përreth intensitetit maksimal.
Vija e ndërprerë tregon rrymën (voltazhin) e përdorur në elektrodë për të prodhuar
sinjalin e ECL-së. Vija e vazhduar është drita aktuale e matur nga detektori
fotoamplifikues (figura 4.6.).

Figura 4.6. Gjenerimi i sinjalit ECL

4.6 Zhvillimi i procesit në qelizat e matjes
Qelizat (dhomat) e matjes janë pjesa më e rëndësishme e sistemit. Temperatura në
ketë pjesë është rreptësisht e kontrolluar 28 °C (±0.3 °C) dhe matja e sinjaleve të
prodhuara përdoret për të llogaritur rezultatin. Qeliza matëse konsiston në një
elektrodë pune, një elektrodë numëruese, një magnet dhe një fotoshumëzues. Kur
përzierja (reagent dhe serum ) vendoset në qelizat e matjes, kryhen tre procese që
prodhojnë sinjalin që matet.
x Ndarja: Duke përdorur një magnet mikropjesëzat e streptavidinës të veshura me
kompleksin antigen/antitrup depozitohen në një vend të përcaktuar të elektrodës
së punës dhe qëndrojnë atje gjate gjithë procesit të matjes. Një solucion buffer
Pro Cell përdoret për të larë pjesëzat mbi elektrodën e punës dhe për të nxjerrë
jashtë tepricën e reagentit dhe serumit nga qelizat e matjes.
x Reaksioni ECL: Mbi elektrodën e punës aplikohet një voltazh i caktuar për të
bërë të mundur fillimin e reaksionit. Drita e emetuar që prodhohet nga radikali i
kompleksit matet nga një fotoshumëzues dhe sinjalet e matura përdoren nga
sistemi për të llogaritur rezultatin.
x Çlirimi i mikropjesëzave dhe larja e qelizës: Pasi përfundon matja, qelizat matëse
rikondicionohen dhe lahen me një solucion larës të vecantë duke u përgatitur për
matjen tjetër (Figura 4.7).
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Figura 4.7. Qeliza e matjes e aparatit Cobas 6000
4.7 Përparësitë e sistemit Cobas 6000
Përparësitë e sistemit Cobas 6000 janë:
x Sistem plotësisht i atomatizuar dhe minimizim i procedurave manuale
x Reagentë të lëngët të gatshëm për përdorim pa përgatitje dhe përzierje paraprake
x Reagentët, kalibratorët dhe kontrollet janë të pajisur me barkod dydimensional.
Ky barkod lejon regjistrim plotësisht automatik dhe menaxhim të informacionit
për reagentët dhe serumet
x Aplikimi i metodës së elektrokemilumineshencës si nje risi teknollogjike ofron
avantazhe të paracaktuara në krahasim me metodat e tjera imunokimike
x Ky sistem përdor kompleksin e ruteniumit dhe tripropilaminës, si substancë
elektrokimikisht aktive. Kjo i jep përparësi sistemit, për vetë faktin se gjatë
procesit të matjes, TPA dhe kompleksi i Ruteniumit ripërtërihen vazhdimisht,
gjë që con në kryerjen e shumë cikleve të gjenerimit të dritës gjatë procesit të
matjes duke treguar një efekt amplifikues së metodës dhe rritur ndjeshmërinë e
saj
x Ndjeshmëria e lartë e kombinuar me kohën e shkurtër të inkubimeve çon në
analizë me
cilësi të lartë dhe rezultate të shpejta
x Diapazoni i madh i matjes ( në pesë rregulla rende magnitude) minimizon
hollimet dhe përsëritjet, duke reduktuar humbjen e kohës dhe koston e reagentit
x Përdorimi i rakeve dhe tubave me barkode për mostrat, duke siguruar regjistrim
automatik të testeve nëpërmjet barkodeve përkatëse dhe lehtësi në kryerjen e
procesit.
x Ndërhyrje gjatë procesit të punës me reagent. Pajisja e këtij sistemi me
mekanizmat e duhur që parandalojnë ndërprerjen e matjes,duke u shoqëruar me
rezultate të besueshme në një kohë të shkurtër
x Përdorim ekonomik me kite me stabilitet të lartë dhe masë të pranueshme
x Minimizim i kostos së analizës
x Efiçiencë e lartë dhe matje e më shumë se 25 testeve njekohësisht
x Rezultate të besueshme
x Kohë dhe hapësirë optimale pune
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KAPITULLI 5. IMUNOFLUORESHENCA
5.1 Njohuri të përgjithshme mbi imunofluoreshencën
Imunofluoreshenca (IF) është një teknikë laboratorike e përdorur gjerësisht si në
kërkim dhe në diagnostikimin klinik. Ngjyronjësit fluoreshentë (fluorokromet) janë
molekula që absorbojnë rrezet ultravjollcë dhe emetojnë dritë të dukshme.
Fluorokromet më të përdorshme janë: Akridine Oranzh, Rodamine, Lizamine,
Kalcofluor i bardhë. Në metodat imunofluoreshente antitrupat janë konjuguar
kimikisht me ngjyronjës fluoreshente, si: izotiocianat fluoresceine (FITC–i gjelber),
ose izotiocianat i tetrametilrodamines (TRITC-e kuqe ). Shënuesi fluoreshent i
nënshtrohet një rrezatimi me gjatësi të shkurtër vale, energji të lartë drite, që
absorbohet dhe emetohet si dritë në një gjatësi valë të ndryshme. Ndricimi fluoreshent
i emetuar ka një energji më të ulët se drita e absorbuar, kështu gjatësia e valës së
dritës së emetuar është më e gjatë se ajo e dritës së eksitimit. Kur FITC është eksituar
nga një dritë blu (gjatësia e valës 488 nm), ajo do të emetojë në një ngjyrë të gjelbër
(gjatësi vale 520 nm). Imunofluoreshenca është një reaksion antigen-antitrup, ku
antitrupat janë shënuar me një ngjyronjës fluoreshent dhe kompleksi antigen-antitrup
është bërë i dukshëm duke përdorur mikroskop ultraviolet (fluoreshent). Antitrupat
shënues lidhen direkt ose indirekt me antigenin e interesuar duke lejuar përcaktimin e
antigenit përmest metodave fluoreshente (Robinson et al.2009).
Në bazë të lidhjes së antitrupit ekzistojnë dy grupe metodash imunofluoreshente:
primare (direkte) dhe sekondare (indirekte). Metoda e imunofluoreshencës direkte
përdor një antitrup të vetëm, i cili është kimikisht i lidhur me fluorofor (fluorokrom).
Antitrupi njeh molekulën target dhe lidhet me të. Fluorofori që ai mbart përcaktohet
me një skaner sistemi ose në një instrument të automatizuar. Imunofluoreshenca
indirekte përdor dy antitrupa (figura 5.1). Antitrupi i parë i pashënuar lidh molekulën
target dhe antitrupi i dytë i cili mbart fluoroforin, njeh antitrupin e parë dhe lidhet me
të. Shumë antitrupa sekondarë mund të lidhin një antitrup primar. Kjo siguron një
rritje të sinjalit nga rritja e numrit të molekulave fluorofore për antigen.

antitrup primar

imunofluoreshencë direkte

Qeliza

fluorkrom
imunofluoreshencë indirekte

Antitrup sekondar

Figura 5.1. Imunofluoreshenca direkte dhe indirekte që tregon antitrupat e ngjyrosur
me ngjyronjës fluorokrom
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Metoda më e përdorur e imunofluoreshencës në patologji është ajo indirekte. Metoda
indirekte e imunofluoreshencës shfaq sensitivitet më të lartë se metoda direkte.
Antitrupat sekondarë të prodhuar janë relativisht më të lirë, të përshtatshëm për pajisje
skaner dhe të kontrollueshëm për cilësinë. Disa nga aplikimet e imunofluoreshencës
në patologjinë klinike janë: zbulimi i antigeneve virale, parazitike dhe tumorale në
pacientë të veçantë, identifikimi i shpërndarjes anatomike të një antigeni brenda një
indi, ose sjellja brenda në qelizë dhe zbulimi/lokalizimi i pranisë së sekuencave të
ADN-së në kromozome. Përfitimet nga imunofluoreshenca janë të shumtë dhe
metodat imunofluoreshente kanë arritur statusin e kombinimit të sensitivitetit të lartë
me një rezolucion të lartë në zbulimin e antigeneve (Robinson et al. 2009).
5.2. Ndërtimi dhe funksionimi i aparateve VIDAS/miniVIDAS®
Aparatet VIDAS® dhe miniVIDAS® janë sisteme imunoanalizatorësh
multiparametrik të dizenjuar dhe prodhuar nga bioMerieux SA, për të ndihmuar në
sigurimin e kujdesit më të mirë dhe në marrjen e rezultateve më të sakta laboratorike.
VIDAS® është një imunoanalizator multiparametrik i automatizuar dhe kompakt. Ai
ofron një gamë të gjerë testimesh në rutinën e përditshme dhe në një numer të madh
fushash, si: serologji, imunokimi, zbulimi i antigeneve, mikrobiologji industrial, etj.
Kombinimi i dy koncepteve, ai i arkitekturës së ndarë në seksione dhe reagentit me
një dozë (SPR/reagent stript) siguron: rezultate të sakta, lehtësi në përdorim dhe kohë
të shpejtë të analizës (figura 5.2.).Parimi bazë i punës në aparatin VIDAS® është
kombinimi i metodës enzimatike imunometrike EIA me një lexues fluoreshent final.
Kjoteknologji njihet me emrin ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Enzima që
përdoret në matjet me aparatin VIDAS® është fosfataza alkaline ALP dhe si substrat
përdoret metil-4-umbeliferil fosfat (4-MUP) i hidrolizuar në metil-4-umbeliferon.
Umbeliferoni pas eksitimit në gjatësinë e valës 370nm shkakton fluoreshencë,
intensiteti i së cilës matet në gjatësinë e valës 450nm nga skaneri optik i aparatit
VIDAS/miniVIDAS® dhe shprehet në vlerë relative të fluoreshencës (RFV) (VIDAS
Instrument User's manual Ref : 99762 Version B 12/2005).

Figura 5.2. Aparatura miniVIDAS® dhe blloku SPR
MiniVIDAS® është një version kompakt i sistemit VIDAS® me një kompjuter,
tastierë dhe printer të inkorporuar. Teknologjia e përdorur në miniVIDAS® është
ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Ai kërkon një rikalibrim me një pikë
njëherë në 14-28 ditë, duke optimizuar koston për pacient për një ose disa analiza. Te
dhënat e kalibrimit nga prodhuesi ruhen ne bar-kode. Karta MLE së bashku me SPR
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(solid phase reagent), reagent striptin, kalibratoret, kontrollin dhe tretësin shoqëron
kitin përkatës për cdo analizë të kryer në VIDAS®/miniVIDAS®. Hapat bazë të
analizës në miniVIDAS® konsistojnë në krijimin e sektorit të përcaktuar, kryerjen e
kalibrimeve dhe kontrolleve dhe analizimin e serumit. MiniVIDAS® ka dy seksione
të ndara secili me nga gjashtë teste që mund të analizojnë njëkohësisht 12 serume në
mënyrë të pavarur. Cdo seksion ka mikroprocesorin përkatës i cili bën kontrollin e
lëvizjeve të kërkuara për striptin e reagentit, sistemin pipetues, fazën SPR dhe
sistemin e inkubimit për cdo analizë në varësi të protokollit. Cdo protokoll i aplikuar
konsiston në një seri komandash që përfshijnë thithjen e reagentëve, procesin e
shpëlarjes dhe atë të skanimit optik. Sistemi i pipetimit në MiniVIDAS® siguron
transferimin e të gjithë reagentëve, holluesve dhe shpëlarësve me anë të SPR®, që
është një fazë e ngurtë prej materiali plastik (polipropilen ose polistiren), bazë për
kryerjen e reaksionit imunologjik. Faqet e brendëshme të SPR® vishen me antitrupa
ose antigene, të cilët bëjnë kapjen e analitit të kërkuar që mund të jetë një proteinë e
tretshme,virus apo bakter. SPR® është specifike për cdo analizë dhe identifikohet me
anë të një mbulese të ngjyrosur të koduar dhe gërmave që përcaktojnë analizën që do
të kryhet.
Kanalet pipetuese janë të pavarura fizikisht nga njëra-tjetra, por janë të lidhura
mekanikisht për të krijuar një sistem funksional. Lëvizjet në secilin seksion realizohen
nga motorrë të cilët janë të kontrolluar nga protokolle me parametra të përcaktuar.
Ecuria e punës ndiqet nga një dritë indikatore, që ndizet kur në seksion është duke u
kryer testi, pulson në përfundim të procesit dhe fiket kur stripti i reagentëve dhe
SPR® janë nxjerrë jashtë aparatit. Temperatura është një parametër i rëndësishëm për
analizen në MiniVIDAS®. Ajo duhet të jetë 37o gradë dhe kontrollohet për cdo
seksion me anë të dy epruvetave termale, të cilat sigurojnë kontrollin dhe monitorimin
e saj në mënyre individuale për cdo bllok SPR/reagent stript (VIDAS® Instrument
User's manual, Version B 12/2005). Striptet e reagenteve vendosen në pjesën e
poshtme të aparatit të mbuluar nga një kapak plastik, ngritja e të cilit lejon
pozicionimin e striptit të reagentit. Stripti i reagentit në sistemin VIDAS® përmban
10 dhoma (wells). Mostra (analiti) që do të përcaktohet vendoset në dhomën e parë.
Të tetë dhomat e tjera përmbajnë regentët e nevojshëm (konjugatin, diluentin, larësin,
buffer-in ), ndërsa dhoma e fundit është kyveta optike në të cilën kryhet matja e
fluoreshencës së substratit (figura 5.3.). Cdo stript reagenti është i pajisur me një
etiketë të koduar të ngjyrosur në të cilën identifikohen emri i analizës, data e
skadencës, loti i prodhimit, numri i sekuencës. SPR-të vendosen në pjesën e sipërme
të aparatit, gjithashtu të mbuluar me një kapak plastik. I gjithë procesi në aparatin
VIDAS®/miniVIDAS® është plotësisht i atomatizuar.
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SPR

Strip

Mostra

Substrat

Hollues

Konjugat
Pufer shpëlarës

Pufer shpëlarës

Figura 5.3. Paraqitja skematike e SPR/ reagent stript

5.3 Parimi i punës në aparatin MiniVIDAS®
Reaksioni imunokimik në aparatin MiniVIDAS® zhvillohet mbi kombinimin e dy
koncepteve:
x sektorë të ndarë
x dozë e vetme reagentësh (SPR/Reagent stript)
Reaksionet imunokimike që zhvillohen në këtë system, i cili siç është përmendur më
herët bazohet në teknologjinë ELFA, janë reaksione që zhvillohen në bashkëveprimin
antigen-antitrup. Në bazë të këtyre reaksioneve arrihet të zbulohen dhe të maten
nivele të substancave të kërkuara në formë antigeni apo antitrupi. Përcaktimet bazë në
teknologjinë VIDAS me imunofluereshencë konsistojnë në:
a)-Zbulimin e antitrupave.
Në këtë rast antigeni që bën kapjen e antitrupit të ndodhur në mostër vesh faqet e
brendshme të SPR stript. Gjatë procesit metal-4-umbeliferili hidrolizohet në
umbiliferon (figura 5.4).
b)-Zbulimin e antigeneve.
Faqet e brendshme të SPR për zbulimin e antigeneve që ndodhen në mostër vishen me
antitrupa Antigenet mund të jenë proteina, antigene virale ose bakteriale (figura
5.5).
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Metoda

Sandwitch
Antigen që do
zbulohet

Antitrup që do
zbulohet

Antigen
i lidhur

Metil-4umbeliferil
fosfatazë

Antitrup i
etiketuar me
fosfatazë
alkaline

Antitrup
i lidhur

Figura 5.4. Metoda direkte e
zbatuar te ELFA

Antitrup i
etiketuar me
fosfatazë
alkaline

Metil-4umbeliferil
fosfatazë

Figura 5.5. Metoda sandwitch te ELFA

c)-Përcaktimin e imunoglobulinës M
IgM që do të përcaktohet është lidhur nga anti-IgM, që vesh faqet e brendëshme të
SPR. Përcaktimi i sasisë së antigenit ose antitrupit që duam të përcaktojmë është
direkt proporcional me nivelin e fluoreshencës së matur (figura 5.6).
d)-Përcaktimin e hapteneve (hormoneve).
Në ketë rast faqet e brendshme të SPR-s janë veshur me një sasi të limituar antitrupi.
Hapteni që do të përcaktohet konkuron me haptenin e shënuar. Niveli i fluoreshencës
së matur është në përpjestim të zhdrejtë me sasinë e haptenit të pranishëm në serum
(figura5.7).

Imunokapja
Antitrup
që do
zbulohet

AntiIGM

Konkurence

Antitrup i
etiketuar me

Antigen
në
mjedis

Antitrup i
lidhur

Metil-4umbeliferil
fosfatazë

Metil-4umbeliferil
fosfatazë
Hapten i shënuar
me fosfatazë
alkaline

Hapten që do
zbulohet

Figura 5.6. Imunokapja e zbatuar te
ELFA

Figura 5.7. Metoda konkuruese te ELFA
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5.4 Përparësitë e përcaktimeve me sistemin VIDAS®
Matjet me sistemin VIDAS®janë gjërësisht të vlerësuara për thjeshtësinë ,
fleksibilitetin dhe saktësinë e tyre. Disa nga përparësitë e përdorimit të aparatit
VIDAS®janë :
x Dizajn unik dhe shumë i përshtatshëm.(45x55x57.5 cm) dhe vetëm 40 kg
x System optik shumë i besuar dhe i qëndrueshëm në shumë vite përdorimi
x Reagentë të ndarë në një përcaktim dhe të gatshëm për përdorim (1 pacient = 1
test)
x Të gjitha kitet të përfshira, fleksibël në cdo kohë
x Kontroll i plotë i sistemit mbi reagentët, barkodet, fluoreshencën e substratit dhe
datën e skadencës së stripteve
x Në cdo fazë, reagentët ciklohen brenda dhe jashtë SPR disa herë duke rritur
kinetikën e reaksionit dhe shkurtuar kohën e inkubimit
x Kalibrim cdo 14 ditë
x Lexim dhe identifikim automatik i barkodeve
x Dy seksione të ndara me nga gjashtë teste
x Temperatura e cdo seksioni dhe në cdo bllok SPR e kontrolluar dhe monitoruar
në mënyrë individuale
x Procesim për parametra të ndryshëm njëkohësisht
x Menu e gjerë përcaktimesh (mbi 80 përcaktime në imunokimi dhe sëmundjet
infektive)
x Mundësi e pakët kontaminimi reagentësh

5.5 Procedura e kryerjes së analizës në Cobas 6000 dhe Elecsys 1010
Zhvillimi
i
një
testi
imunologjik
me
metodat
imunokimike
të
elektrokemilumineshencës ECL përfshin: disa hapa pipetimi, të paktën një inkubim
dhe një hap të matjes së rezultatit përfundimtar. Në dhomën e zhvillimit të reaksionit
(assay cup ) pipetohen të paktën tre përbërës: serumi , reagentët dhe mikropjesëzat.
Çdo kit analitik që përdoret në zhvillimin e reaksioneve imunokimike është i
shoqëruar me kalibratorët dhe kontrollet përkatës për llojin e testit që do të kryhet.
Njëkohësisht kalibratorët dhe kontrollet janë të pajisur me një barkod të vecantë
dydimensional, i cili lejon regjistrimin e plotë automatik dhe menaxhimin e
informacionit mbi reagentët. Reagentët e gatshëm për përdorim vendosen brenda në
diskun e reagentëve dhe janë të gatshëm për fillimin e analizës vetëm pasi është
skanuar barkodi i tyre. I gjithë informacioni mbi kalibratorët dhe kontrollet ruhet në
një master-lot 2D i cili gjithmonë shoqëron kitin përkatës nga fabrika. Në bazë të të
dhënave dhe informacionit të ruajtur në ketë master-lot bëhet ndërtimi automatik i
kurbës së kalibrimit (figura 5.8).
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Figura 5.8. Ndërtimi automatik i kurbës së kalibrimit me metodën ECL
Kitet e përdorura për matjet me metodën imunokimike të kemilumineshencës në
aparatin Cobas 6000 dhe Elecsys 1010 janë të vendosura në tre shishe të ngjitura me
njera tjetrën. Njëra nga shishet ka mikropjesëzat magnetike të cilat shërbejnë për
mbartjen e kompleksit shënues të ruteniumit gjatë reaksionit, ndërsa dy shishet e tjera
kanë përkatësisht reagentet R1 dhe R2. Të dhënat mbi mënyrën e zhvillimit të matjes,
informacion mbi kontrollet, volumin e serumit dhe reagentëve, temperaturën e
ruajtjes, datën e skadencës, numrin e lotit, parametrat e kurbës së kalibrimit, si dhe të
dhëna të veçanta mbi mënyrën e kryerjes së matjes janë të gjitha të vendosura në
barkodin e kartës së reagentëve me të cilën është e pajisur çdo paketë kiti nga fabrika
prodhuese.
Pas ngarkimit të diskut me reagentët përkatës (kontroll, kalibrator, analizë), leximit të
barcodit e programimit përkatës për llojin e testit që do të kryhet, procesi i inkubimit
është një tjetër hallkë e rëndësishme në kryerjen e analizave imunokimike në Cobas
6000. Numri i inkubimeve dhe koha e tyre është rigorozisht e programuar në varësi të
testit që do të kryhet. Reaksioni imunokimik kryhet në dhomëzat e analizës të cilat
janë të lokalizuara në incubator, temperatura e të cilit ruhet konstante 37°C (±0.3 °C).
Pas periudhës së inkubimit të përshtatshëm, përzierja e reaksionit aspirohet në qelizat
e matjes ku zhvillohet procesi i matjes. Secili nga ciklet e pipetimit kryhet në një
periudhë të mirëpërcaktuar (afërsisht 60sek). Numri i hapave të pipetimit, kyvetave të
analizës të përdorura në kryerjen e reaksionit varet nga metoda dhe testi që do të
kryhet. Pas cdo hapi pipetimi kemi një shpëlarje të pipetës së serumit dhe reagenteve
dhe gjithashtu dhe pipeta e përzierjes së mikropjesëzave pastrohet me solucionin larës
të mbartur në njerën nga shishet e reagentëve.
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KAPITULLI 6. METODA EKSPERIMENTALE
6.1. Përcaktimi i grupit të studimit, marrja e mostrave
Për përcaktimin dhe arritjen e objektivave të studimit u caktua një plan pune që
përfshinte periudhën 2012-2014. Fillimisht u vendosën lidhjet midis repartit të
obstetrikë-gjinekologjisë dhe atij të onkologjisë në Spitalin e Përgjithshëm Kavajë. U
krijuan mundësitë që gjatë vizitave rutinë dhe ekzaminimeve radiologjike të kryera
nga mjekët specialistë, rastet e pacienteve që paraqisnin interes për studimin tonë t’i
nënshtroheshin dhe një ekzaminimi të metejshëm laboratorik.
Në këtë ekzaminim u përfshinë :
x Pacientet (femra) që u paraqiten në mënyrë rastësore në pavionin e
Gjinekologjisë në Spitalin Kavajë. Pacientet ishin diagnostikuar me një kist të
ovarit gjatë vizitës dhe ekzaminimit ekografik nga mjeku gjinekolog ose kirurg
per shkak të ndonjë dhimbjeje te paidentifikuar në aparatin tretës. Numri i
pacienteve të nënshtruara këtij studimi ishte 490, këto përbënin dhe grupin e
kontrollit.
x Pacientëve iu kërkua të plotësonin një pyetësor ku përfshihej mosha, numri i
ekzaminimeve të kryera më parë, rastet të mëparshme të trashëgimisë familjare
me sëmundje neoplazike, etj. Pacientët u pyetën nëse kishin ose jo sëmundje të
tjera shoqëruese të diagnostikuara, gjithashtu u mor aprovimi i tyre për
përfshirjen e të dhënave klinike në këtë studim.
x Kriteri përjashtues për pacientët e përdorur në studim ishte shtatzania dhe
sëmundje të tjera shoqëruese.
x Periudha e mbledhjes së serumeve ishte Janar 2013-Dhjetor 2014.
Studimi është realizuar në laboratorin mjekësor klinik, biokimik pranë Spitalit të
Përgjithshëm Kavajë, ku u kryen analizat e bilancit klinik dhe biokimik me anë të
aparaturave cell Counter BS 3000+ dhe autoanalizatorit BS 200. Analizat për
markuesit tumoral në studim u kryen në laboratorin e referencës “Intermedica” në
Tiranë, në laboratorin “BIO-CHECK Diagnostic Center” Tiranë, si dhe në laboratorin
klinik biokimik hormonal “M.D.Univers” Kavajë, të licensuar nga Ministria e
Shëndetësisë. Çdonjëra nga mostrat u testua për markuesit tumoralë të përfshirë në
studim me anë të teknikës së ECL në COBAS 6000 Roche Hitachi, Elecsys 2010 dhe
Imulite 2000, si dhe me teknikën ELFA në aparatin miniVIDAS® 2000 Bio-Mereux.
Mostrat e përdorura në këtë studim ishin serume të përftuara prej gjakut venoz, në
gjendje esëll.
Gjaku u mblodh në tuba me antikoagulantin K3EDTA si dhe në tuba me xhel dhe u
centrifugua për 10 minuta me 5000 rpm. Mbas ekstraktimit të serumit, brenda ditës u
krye matja e bilancit rutinë klinik dhe biokimik: hemograma, glicemia, provat e
funksionit renal dhe funksionit hepatik. Serumet e ndara sipas metodës standarte të
centrifugimit u ruajtën në frigorifer në temperaturë 25°C për t’ju nënshtruar në grupe
ekzaminimit të mëtejshëm për markuesit tumoral CA125 dhe HE4 në aparatin
COBAS 6000 Roche Hitachi dhe Elecsys 2010 me teknikën e
elektrokemilumineshencës. Gjithashtu për të realizuar krahasimin e dy metodave
matëse u krye dhe matja njëkohësisht e markuesit tumoral CA125 me teknikën së
imunofluoreshencës në aparatin mini VIDAS® 2000 Bio-Mereux dhe IMMULITE
1000 me teknikën e elektrokemilumineshencës.
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6.2 Parimi i punës dhe metoda për matjen e markuesit tumoral HE4
Matja e HE4 në serumin e pacienteve, marrë dhe ruajtur sipas metodave standarte të
procedurës së marrjes së analizës, u krye në aparatin Elecsys 2010 (figura 6.1).
Përcaktimi i HE4 u bë me anë të metodës imunometrike. Përcaktimi i HE4, i
kombinuar dhe me përcaktime të tjera ndihmëse, është përdorur për të ndjekur dhe
monitoruar pacientët me kancer të ovarit. Metoda e përdorur në aparatin Elecsys dhe
Cobas është ajo e kemilumineshencës ECLIA.
Matja e markuesit tumoral HE4 në Elecsys 2010 u krye me anë të metodës
“sandwich” që realizohet në bazë të këtyre etapave. Koha e realizimit të analizës ishte
18 minuta.
o Fillimisht serumi i pacientit kombinohet me antitrupin e biotinizuar dhe një
antitrup specifik të shënuar me rutenium për analitin që kërkohet të përcaktohet.
Gjatë kohës së shkurtër të inkubimit (9 minuta) antitrupat kapin analitin prezent
në serumin e pacientit.
o Në hapin e dytë shtohen mikropjesëzat magnetike të veshura me streptavidinë,
pas riinkubimit të dytë për nëntë minuta, antitrupat e biotinizuar ngjiten mbi
sipërfaqen e mikropjesëzave të veshura me streptavidinë.
o Pas këtij inkubimi të dytë, përzierja e reaksionit e cila përmban kompleksin
imun trasportohet në dhomën e matjes ku komplekset immune kapen
magnetikisht mbi elektrodën e punës, ndërsa reagenti i palidhur dhe mostra
shpëlahen në Pro Cell.
o Gjatë reaksionit elektrokemilumineshent konjugati është një derivat i ruteniumit
bazë dhe reaksioni stimulohet elektrikisht për të prodhuar dritë, sasia e së cilës
është direkt proporcionale me sasinë e antigenit të kërkuar në serum.
o Vlerësimi dhe llogaritja e përqëndrimit të antigenit ose analitit bëhen
automatikisht nëpermjet kurbës së kalibrimit të ndërtuar, duke përdorur
standarte me përqendrime të njohura të antigenit (Roche Diagnostics Elecsys
1010 Immunoassay System Manual 2).
6.3 Reagentët e punës për përcaktimin e HE4
Reagentët që u përdorën për matjen e HE4 në aparatin Elecsys 2010 janë reagentë të
gatshëm per përdorim, të pandashëm dhe të prodhuar nga Fujirebio Diagnostics.Inc.
Reagentët e Cobas e601 dhe Elecsys 2010 kanë një barkod dydimensional që lejon
regjistrim plotësisht automatik dhe menaxhim të informacionit për reagentët. Çdo
paketim reagentësh mban mbishkrimin HE4, numrin e referencës, datën e prodhimit,
datën e skadimit, temperaturën e ruajtjes. Reagentët e nevojshëm për analizë ndodhen
në tre shishe M, R1 dhe R2.
Reagenti M që ndodhet në një shishe me tapë trasparente përmban mikropjesëzat e
veshura me streptavidinë 6.5 ml me një përqëndrim 0.72 ng/ml.
Reagenti R1 përmban antitrupat monoklonal të HE4 të biotinizuar në një përqëndrim
0.75 ng/ml tretësirë në buffer fosfat me përqendrim 100 mmol/l me pH 6.5. Paketimi i
reagentit është 10 ml në shishen me tapë gri dhe përmban konservantë.
Reagenti R2 që përmban antitrupat monoklonal të HE4 të shënuar me kompleksin
rutenium me përqendrim 1.5 mg/l në buffer fosfat me përqëndrim 100 mmol /l dhe pH
7.4. Paketimi i reagentit është një shishe me tapë të zezë dhe përmban konservantë. Të
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gjithë reagentët janë pajisur me barkodin përkatës, i cili mbart gjithë informacionin e
nevojshëm për zhvillimin korrekt të gjithë procesit. Për të siguruar qëndrueshmerinë e
mikropjesëzave të biotinizuara, reagentët u ruajtën në temperaturë rigorozisht të
caktuar 2-8°C dhe nuk u aplikua procesi i ngrirjes.
o Reagentet shoqërues për përcaktimin e He4 me Elecsys 2010
o HE4 reagent kalibrues në paketim 4x1 ml, REF 05950945190
o He4 reagent precikontroll paketim 2x1 ml, REF 05950953130
o Reagent hollues “multiassay” paketim 2x16 ml, REF 03609987190
o Reagent Pro Cell paketim 6x380 ml sistem buffer, REF 11662988122
o Reagent CleanCell paketim 6x380ml solucion pastrues për dhomat e matjes,
REF11662970122
o Reagent larës shtesë për aparatin Elecsys paketim 1x500ml, REF 11930346122
o Reagent përshtatës “sysclean”, REF 11933159001
o Kupa reagentësh (assayCup) per Elecsys 2010 dhe vasketa reaksioni me
përmasa 60x60, REF 11706802001
o Assay-Tip për Elecsys 2010 dhe pipeta tips 30x120, REF11706790001 (Elecsys
and Cobas analyzer 2012)
6.4 Procedura dhe kalibrimi i metodës së përcaktimit të HE4
Analizat për përcaktimin e nivelit të HE4 u kryen në serum ose plazëm të siguruar pas
marrjes së gjakut në tuba standarte me xhel ndarës, litium heparinë ose K3EDTA si
antikoagulant. Mostrat e marra u ruajtën 48 orë në temperaturë 2-8°C, 5-15 orë në
temperaturën e dhomës ose dy javë në -25 °C. Mostrat në rastet e nevojshme iu
nënshtruan procesit të ngrirjes vetëm dy herë. Për rritjen e përformancës së analizës u
ndoqën domosdoshmërisht të gjitha udhezimet nga manualet e përdoruesit për
aparatin përkatës. U kontrolluan barkodet përkatës të secilit reagent shoqërues.
Fillimisht reagentët u sollën në temperaturën e dhomës dhe u vendosën mbi diskun e
reagentëve në analizator duke u kujdesur për të mos lejuar formimin e shkumës.
Sistemi automatikisht rregullon temperaturën, si dhe hapjen dhe mbylljen e shisheve
të reagenteve. Koha e realizimit të analizës ishte 18 minuta.
o Në inkubimin e parë 10 μl serum, një antitrup monoklonal specifik i biotinizuar
dhe një antitrup monoklonal specifik për HE4 i shënuar me kompleksin
rutenium formojnë kompleksin “sandwich”.
o Në inkubimin e dytë, pas shtimit të mikropjesëzave të veshura me streptavidinë
kompleksi lidhet në fazën solide nëpërmjet veprimit streptavidinë –biotinë.
o Përzierja e reaksionit aspirohet në dhomat e matjes, ku mikropjesëzat janë kapur
magnetikisht në sipërfaqen e një elektrode. Substancat e palidhura u larguan me
anë të reagentit Pro Cell/Pro cell M
o Aplikimi i një voltazhi të caktuar mbi elektrodë indukton reaksionin
kemilumineshent i cili matet nga një fotoshumëzues.
o Rezultatet përcaktohen me anë të kurbës së kalibrimit, e cila gjenerohet nga dy
pika kalibrimi dhe një master kurbë e siguruar nga barkodi i reagentit.
Metoda e përdorur për përcaktimin e HE4 (EIA), është standartizuar nga Fujibero
Diagnostics Inc. Për të realizuar kalibrimin, përdoret reagenti Cal/set Elecsys HE4.
Kalibratorët përkatës janë pajisur me barkod 2D. Ato u vendosen në raket e kalibrimit
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në fillim të punës. Shumica e kalibratorëve janë në gjendje të liofilizuar dhe për
secilin përgatiten hollimet përkatëse. Në matjet e kryera nga ana jonë kiti përkatës
HE4 Elecsys ishte i shoqëruar me çiftin e kalibratorëve: kalibratori i nivelit 1 (shishja
me tapë të bardhë) dhe kalibratori i nivelit 2 (shishja me tapë të zezë), që përdoren së
bashku (figura 6.2). Secila shishe kalibratorësh ka barkodin përkatës linear, i cili me
anë të identifikuesit specifik lidhet me informacionin e koduar në barkodin e reagentit
dhe në kartën e kalibrimit që shoqëron reagentin përkatës. Kurba e paracaktuar
përshtatet nga analizatori duke përdorur reagentin Cal/set. Për lotin përkatës u bë
fillimisht kalibrimi i aparatit në fillim të punës. Për të kontrolluar cilësinë e kryerjes së
analizës u përdor reagenti “preci/control” HE4. Eshtë e rëndësishme të theksohet që
rikalibrimi kryhet çdo 28 ditë, kur përdoret i njëjti lot reagentësh, pas 7 ditësh kur
përdoret i njëjti reagent në aparat, por dhe në ato raste kur vlera e fituar nga kontrollet
është jashtë vlerave të limiteve të specifikuara.

Figura 6.1. Aparati ELECSYS ®1010

Figura 6.2. Kalibratorët për përcaktimin
e HE4

6.5 Parametrat e metodës së përcaktimit të HE4
Intervali nga limiti i zbulimit deri te maksimumi i arritur në kurbën e kalibrimit për
Elecsys 2010, u përcaktua si linear në vlerat 15.0-1500 pmol/L. Vlerat <15.0 pmol/l u
përcaktuan si vlera poshtë limitit të matjes, ndërsa vlerat >1500 pmol/l u përcaktuan si
vlera mbi limitin e matjes. Në këto raste u bë hollimi i mostrës me reagent Diluent
Elecsys. Shkalla e hollimit rekomandohet të jetë 1/20, duke fituar kështu një rezultat
maksimal të matjes 75 pmol /L. Hollimi u bë në mënyrë manuale jashtë aparatit dhe
më pas u bë llogaritja e rezultatit me faktorin e hollimit. Limiti i blankut (LoB), limiti
i diktimit (LoD) dhe limiti i përcaktimit (LoQ), janë parametra të rëndësishëm të
përcaktuar në përputhje me kerkesat e CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute).
Limiti i blankut (LoB), që korrespondon me përqëndrimin më të ulët në të cilin është
gjetur analiti i lirë në mostër në 95 % të rasteve, u gjet LoB =5.0 pmol/L.
Limiti i diktimit (LoD), që korrespondon me vlerën me të ulët të analitit që mund të
matet dhe u gjet (LoD) = 15 pmol/L.
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Limiti i përcaktimit (LoQ) është sasia më e vogël e analitit në mostër që mund të
përcaktohet me një gabim të lejuar ≤ 30% .Vlera e gjetur për këtë limit është: LoQ=20
pmol/l.
Aparati Elecsys® 1010 llogarit automatikisht vlerën cut-off të bazuar në matjet e
kalibratorëve Cal1 dhe Cal2. Analizatori automatikisht llogarit perqëndrimin e analitit
të kërkuar në cdo mostër në pmol/L. Si vlerë “cut-off” per HE4 në studimin tonë u
mor vlera normale 140 pmol /L.
6.6 Parimi i punës dhe metoda e matjes së CA125 me IMMULITE® 1000 OMMA
CA125 u përcaktua fillimisht nga një antitrup monoclonal i cili u pa të reagonte vetëm
me qelizat e prejardhura nga kanceri epithelial ovarian dhe jo me indet e shëndosha
(Bast et al. 1981; Jacobs et al. 1989). Siç dhe është përmendur më herët, natyra e
saktë e antigenit të CA125 mbetet e pasqaruar plotësisht, por është evidente që ajo
është një glikoproteinë me peshë molekulare të madhe (1000kDa), me një përmbajtje
më të vogël të karbohidrateve sesa të mucinave. IMMULITE® 1000 OM-MA përdor
një antitrup monoklonal të murinës për kapjen dhe një antitrup poliklonal të lepurit
për zbulimin e antigenit të CA125. Antitrupi monoclonal i cili përbën bazën e
specificitetit për kitin njeh një proteinë determinante të shprehur në mënyrë të
përsëritur në sipërfaqen proteinike të antigenit të CA125. Ky antitrup ka specificitetin
për një epitop që përputhet ose është shumë afër lidhjes me antitrupin monoclonal
M11, i cili është i inkorporuar në shumë kite imunometrike komerciale të përcaktimit
të CA125. Antitrupi poliklonal ka afinitet të pastër kundër antigenit të CA125 duke
rezultuar në një reagent reagues me shumicën e epitopeve në ketë antigen.
Analiza për përcaktimin e CA125 u kryen në serum ose plazëm të siguruar pas
marrjes së gjakut në tuba standarte me xhel ndarës, litium heparinë ose K3EDTA si
antikoagulant. Para përcaktimit mostrat u centrifuguan në ultracentrifugë. U
përjashtuan gjithashtu serumet e hemolizuar në mënyrë që të shmangen rezultatet
false gjatë përcaktimit. Pacientët u pyetën paraprakisht nëse i nënshtroheshin ndonjë
terapie antikoaguluese dhe nëse kishin apo jo sëmundje të tjera shoqëruese.
Pacienteve ju bë e ditur përdorimi i këtyre të dhënave për studimin tonë. Mostrat e
marra u analizuan brenda ditës dhe në rastet kur kjo nuk ishte e mundur ato u ruajtën
sipas procedurave standarte të ruajtjes (24 ore ne 2-8 °C dhe 2 muaj ne -20°C). Ato
nuk u ngrinë më shumë se dy herë. Volumi i kërkuar për analizë i mostrës (serumit
ose plazmës) ishte 50 μL. Kupat në të cilën vendosen mostrat mbajnë 100 μL më
shumë se volumi i kërkuar i serumit.
IMMULITE® 1000 OM-MA (Siemens Medical Solutions Diagnostics) u përdor për
përcaktimin sasior të CA125 në serum, duke ndihmuar kështu në monitorimin e
përgjigjes ndaj terapisë të pacienteve me kancer epitelialovarian dhe në zbulimin e
recidivave të këtij kanceri në pacientët të cilët e kanë kaluar fazën e parë të terapisë.
Vlerat e matura të antigenit të CA125 mund të ndryshojnë në varësi të
imunoanalizatorit të përdorur, ndaj në raportimin e vlerave të përcaktuara në laborator
specifikohet dhe aparatura e përdorur. Eshtë e rëndësishme që nga ana e laboratorit të
vendosen vlerat e referencës (baseline values) për pacientet e monitoruar.
IMMULITE® 1000 OM-MA është një imunoanalizator i automatizuar i lidhur me një
sistem kompjuterik që bazohet në metodën e kemilumineshencës në fazë të ngurtë
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“sandwich”. Në këtë përcaktim përfshihen lidhja midis antigenit të shënuar dhe atij jo
të shënuar me një sasi të kufizuar antitrupi. Mostra me përqendrimin e panjohur të
antigenit të CA125 nuk është shënuar. Një vëllim prej 50 μl serum të cilit do t’i
përcaktohet niveli i CA125 u hodh në kupën e mostrës dhe u vendos në folenë
mbajtëse të mostrës së aparatit, secila mostër u shoqërua me një test antitrupi. Po
kështu u vendos dhe substrati kemilumineshent. I gjithe informacioni mbi testin u
regjistrua në kompjutër (numri i kupës së mostrës, emri i testit, emri i pacientit etj.).
Pas kësaj fillon kryerja automatike e matjes. Analizatori kryen përzierjen e mostrës
me antigenin e shënuar dhe antitrupin, bën inkubimin në 37°C (dy cikle inkubimi me
nga 30’ secili), duke kryer një përzierje të vazhdueshme. Gjatë inkubimit ndodh
përzierja e fuqishme me anë të një aksi vertikal, shpejtësia e reaksionit shtohet dhe
ndodh kapja dhe formimi i lidhjeve antigen i shënuar- antitrup. Pas kësaj kryhen në
mënyrë automatike një sëri larjesh të cilat largojnë materialin e palidhur. Pas
përzierjes, inkubimit dhe shpëlarjes shtohet substrati kemilumineshent (dioxietan), i
cili reagon kimikisht me enzimën (fosfataza alkaline) dhe prodhon dritë, intensiteti i
të cilës matet me anë të një numëruesi fotonesh me sensitivitet të lartë. Sasia e dritës
së emetuar është proporcionale me sasinë e analitit të pranishëm në mostër. Kjo dritë e
emetuar është kapur nga një tub numërues fotonesh (photo multiplier tube) dhe
rezultatet llogariten automatikisht për cdo mostër. Si enzimë shënuese përdoret
fosfataza alkaline, e cila shënon antigenin e CA125.
6.7 Reagentët e punës për përcaktimin e CA125 me IMMULITE® 1000
IMMULITE® 1000 Chemiluminescent Technology është një system plotësisht i
automatizuar.
Cdo kuti testesh (The Test Unit) përmban:
o sferë të veshur (bead coated) me antitrupat monoclonal të anti-CA125,
specifike për analizën e cila shërben si vend i zhvillimit të reaksionit për të
gjithë procesin (faze solide) dhe e pajisur me barkodin përkatës
o reagent i fosfatazës alkaline i konjuguar me antitrupat poliklonal anti CA125
në solucion buffer dhe nitrit natriumi me përqëndrim < 0.01g/dl si konservues.
Paketim 7.5 ml
o buffer me konservues paketim 5 ml
o përshtatës OM-MA (kontroll në vlerë të lartë dhe të ulur ):dy shishe 3 ml
secila me përmbajtje të proteinave jo njerëzore të CA125 në buffer
o substrat kemilumineshent
o larës i modulit.
o Pastrues i gjilpërës
o kupa mbajtëse të mostrës (të pajisura me barkod)
o kupa të mostrës
Të gjithë reagentët para përdorimit u sollën në temperaturën e dhomës. Ato u ruajtën
në temperaturë 2-8°C dhe u përdorën brenda 30 ditëve nga data e hapjes së kutisë së
reagentëve, brenda afatit të skadencës të shënuar nga prodhuesi. Çdo kit është i pajisur
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me një barkod 2D, i cili përmban të gjithë informacionin e nevojshëm për regjistrimin
fillestar dhe realizimin e procedurës në imunoanalizator.

6.8 Procedura analitike e përcaktimit të CA125 me IMMULITE® 1000
Procesi automatik në aparat kalon në këto faza:
o një sferë specifike për analizën lëshohet në tubin e reaksionit
o mbi sferë pipetohen mostra, reagenti specifik dhe uji
o tubi i reaksionit lëvizet në zonën e inkubimit ku ndodh përzierja në 37oC
o tubi i reaksionit lëvizet në pjesën e inkubuar të tubit të procesorit, ku vazhdon
përzierja në 37oC
o tubi i reaksionit lahet
o shtohet substrati kemilumineshent, kryhet reaksioni kemilumineshent dhe ndodh
gjenerimi i dritës
o sasia e dritës së emetuar matet nga një tub fotoshumëzues (PMT) dhe rezultati
printohet
Kalibrimi i analizës rekomandohet të bëhet në një interval prej 4 javësh. Për kryerjen
e kalibrimit u përdoren kontrollet e cilësisë me dy nivele (të lartë dhe të ulur).
Kontrollet e cilësisë vijnë me kitin përkatës. Kemi një përformancë të mirë të kryerjes
së analizës në ato raste kur vlerat e marra nga analiza janë brenda shkallës së
pranueshme për kontrollin në sistem ose brenda shkallës së përcaktuar nga një skemë
e brendëshme e kontrollit te cilësisë në laborator. Shkalla e kalibrimit në
IMMULITE® 1000 është deri në 500 U/L, ndërsa vlera më e ulët e matur është 1.0
U/L. Vlera normale e përcaktuar për CA 125 të matur më IMMULITE® 1000 OMMA është gjetur 21 U/L. Çdo vlerë tjetër e matur mbi ose nën këtë vlerë konsiderohet
si vlerë jonormale dhe raportohet si e tillë për qëllime diagnostikuese të mëtejshme.
The IMMULITE® 1000 system është një analizator imunokimik që paraqet disa
përparësi: përmasa të vogla, gamë të gjerë analizash (mbi 100 teste), rezultate të
besueshme, kosto të ulët dhe lehtësi në përdorim.Të gjitha këto e bëjnë këtë system të
jetë një zgjedhje e mire për rutinën laboratorike në laboratorët me një volum të vogël
pune si dhe për laboratorët e lëvizshëm.(figura6.3.)
Mostra e paholluar
në kupën mbajtëse

Mbajtëse bosh e
serumit
Pozicion bosh

Katër njësi
matëse me të
njëjtin hollues
dhe faktor hollimi

Figura 6.3. Imunoanalizatori IMMULITE® 1000 dhe foleja e vendosjes së
reagentëve, diluentit dhe mostrës
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6.9 Parimi i punës dhe metoda e matjes së CA125 me miniVIDAS®
VIDAS CA125 II është një test përcaktues sasior i përdorur në të gjithë sistemin e
aparateve VIDAS® për përcaktimin e antigenit të CA125 në serum njerëzor apo
plazëm (litium heparinë ose EDTA). Sistemi miniVIDAS® Biomerieux SA përdor
teknikën ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Antigeni reaktiv i kancerit të
ovarit CA125, përmban molekula të glikoproteinave me peshë të lartë molekulare.
Përcaktimi në serum i markuesit tumoral CA125 me miniVIDAS® përbën një test të
gjeneratës së dytë dhe kryhet duke përdorur antitrupat monoklonal të OC125 dhe një
antitrup të dytë monoclonal të M11, të cilët njohin një tjetër epitop determinant te
antigenit të OC125. Rritja e vlerave të CA125 II është vënë re në disa lloje të kancerit
të ovarit apo atij të mushkërive. Gjithashtu një rritje e vlerave të CA125 është vënë re
në disa patologji të tjera jokancerogjene. Vlerat e CA125 në serum mund të ulen pas
terapisë dhe rriten në rastet e zhvillimit të tumorit dhe të mospërgjigjes ndaj terapisë.
Kjo e bën të dobishëm përcaktimin e CA125 si test ndihmues në monitorimin e
pacienteve të diagnostikuar me patologji malinje.
Parimi i përcaktimit sic edhe është sqaruar më herët konsiston në kombinimin e
metodës imunoenzimatike me dy hapa “Sandwich” me një lexim final fluoreshent
(figura 6.4).
Antitrupi i etiketuar me
fosfatazë alkaline
Metil-4-umbeliferil
fosfataza

Antitrupi që do detektohet
Antigeni i lidhur

Figura 6.4. Përcaktimi i CA125 me metodën Sandwich (ELFA) në aparatin
miniVIDAS®
Si fazë e ngurtë në sistemin VIDAS® përdoret SPR (solid phase receptacle), e cila
kryen gjithashtu dhe rolin e pipetuesit në system. Të gjithë reagentët janë të gatshëm
dhe të shpërndarë paraprakisht në dhomat e striptit të reagentëve.Të gjithë hapat e
metodës kryhen automatikisht në aparat. Me anë të SPR mostra pipetohet brenda dhe
jashtë disa herë, duke bërë të mundur që antitrupat e M11, të fiksuar në faqet e
brendëshme të SPR-së të kapin determinantët e antigenit reaktiv të pranishëm në
mostër. Komponentët e palidhur largohen gjatë hapave të shpëlarjes. Antitrupi
OC125 i shënuar (labeled) me fosfatazë alkaline inkubohet në SPR ku lidhet me
determinantët e antigenit reaktiv të OC125. Konjugati i palidhur largohet me anë të
larjes. Në hapin final të përcaktimit substrati (metil-4-umbiliferil fosfati) ciklohet
brenda dhe jashtë SPR. Enzima e konjuguar katalizon hidrolizën e këtij substrati në
një produkt fluoreshent (metil-4- umbiliferon), fluoreshenca e të cilit matet në
gjatësinë e valës 450 nm. Intensiteti i fluoreshencës është proporcional me
përqëndrimin e determinantëve reaktivë të OC125 të pranishëm në mostër (serum).
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Në fund të procesit rezultatet llogariten automatikisht nga aparati në bazë të kurbës së
kalibrimit të ruajtur në kujtesën e tij dhe printohen.
6.10 Reagentët e punës për përcaktimin e CA125 në aparatin mini VIDAS®
Për kryerjen e analizës, kiti për CA125 është i pajisur me:
x Striptet e reagenteve (STR) të gatshëm për përdorim
x CA125 SPR të gatshëm për përdorim, faqet e brendshme të të cilit janë veshur
me antitrupa monoklonal të minjve M11
x CA125 II kontroll i liofilizuar C1, që përmban antigene determinante njerëzore
të OC 125, serum njerëzor dhe stabilizues kimik. Intervali i konfidencës i
shprehur në U/ml për C1 shënohej në kartën MLE shoqëruese të kitit.
Kontrolli u përgatit duke u tretur paraprakisht me 2 ml ujë të distiluar dhe
është i qëndrueshëm në temperaturën 2-8 °C për 48 orë dhe në temp -25 °C
per shtatë muaj. Paketim1x2 ml
x CA125 kalibrator i liofilizuar S1, që përmban antigene determinante njerëzore
të OC125, serum njerëzor dhe stabilizues kimik.(figura 6.5). Përqendrimi i
shprehur në U/ml si dhe intervali i konfidencës i shprehur në RFV (relative
fluoreshence values) për S1 shënohej në kartën MLE shoqëruese të kitit.
Kalibratori S1 përgatitet duke u tretur paraprakisht me 3 ml ujë të distiluar dhe
është i qëndrueshëm në temp 2-8 °C për 48orë dhe në temp -25 °C për shtatë
muaj. Paketim1x3 ml (figura 6.5 ).
x CA125 II diluent. Në gjendje të lëngshme. Paketim 1x5 ml.
x Karta MLE. Specifike për testin që do kryhet. Mbart të gjitha të dhënat e
fabrikuara nga prodhuesi për kalibrimin dhe kryerjen e testit

Figura 6.5. Kalibratorët e CA125 në
mini Vidas®

Figura 6.6. Vendosja e STR-ve te aparati
miniVIDAS®
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CA125 II Stript STR, siç e kemi përshkruar, përbën edhe bazën e zhvillimit të
reaksionit. Stripti i reagentit të CA125 II që përdoret në aparatin miniVIDAS ®
përmban 10 puseta (dhoma) të mbushura me reagentët e nevojshëm për zhvillimin e
reaksionit fluoreshent. Stripti VIDAS® CA125 II ( REF 30205 bioMerieuxSA)
përmban në secilën pusetë këto reagentë:
x
x
x
x
x
x
x

Puseta e parë përmban serumin, të cilit do ti matet përqëndrimi i antigenit CA125.
Pusetat 2, 3, 4 janë bosh.
Puseta 5 përmban konjugatin alkalinë fosfatazë të shënuar me antitrupa të OC si
dhe 0.9g/l NaNO2 (400 μl)
Puseta 6, 7 përmbajnë buffer larës Tris (0.01mol/l, PH7.4), Tween (0.05%), NaCl
(0.4 mol/l) si dhe 0.9g/l NaNO2 (600 μl).
Puseta 8 përmban diluent fosfat kaliumi (0.045 mol/l, serum viçi (10%), 0.9g/l
NaNO2 (400 μl).
Puseta 9 permban buffer larës dietanolaminë (DEA) (1.1 mol/l) me pH 9.8 si dhe
1g/l NaNO2
Puseta 10 është puseta ku ndodh leximi fluoreshent i substratit metil-4-umbeliferil
fosfat (0.6mmol/l), dietanolaminës (0.62 mol/l, pH 9.2) dhe 1 g/l azid natriumi
(300μl)

STR janë të mbuluara me etiketë e cila shërben për izolimin e reagentëve si dhe mbart
në një barkod të gjithë informacionin e nevojshëm për leximin dhe njohjen automatike
nga aparati Në të shënohen emri i testit, numri i lotit, i kitit përkatës, data e
skadencës.(figura 6.7)

Figura 6.7. Paraqitje skematike e STR (Vidas Manual instrument, Version B)
1- barkodi- lexohet nga aparati për t’u njohur me testin, 2-numri përfaqëuses i barkodit-nese sistemi
nuk e lexon dot barkodin,lexohet ky numër, 3-kodi i testit-përfaqëson emrin e testit që do të zhvillohet,
4- është një hapësirë boshe ku mund të shkruhet emri i pacientit, nëse është e nevojshme, 5-numri i lotit
përdoret nga aparati për të koduar datën e skadencës së testit, 6-data e skadencës korrespondon me
datën e skadenvës së reagentit, 7-numri rendor- çdo kuti reagentësh ka një numër që korrespondon me
rendin e prodhimit.

Faza e ngurtë SPR është bazë për reaksionin imunologjik. Ajo është një pajisje
plastike (polistireni ose polipropileni) e aftë për të kapur proteinat e tretshme, viruset
dhe bakteret. Ajo është e shënuar me një shenjë të koduar dhe të ngjyrosur. Paretet e
saj të brendshme janë të veshura me antitrupa monoklonal të minjve M11. Antitrupat
përdoren për të kapur analitin shenjë. SPR-ja përdoret për të pipetuar mostrën dhe
reagentët dhe për të eleminuar ndotjet mes reagentit dhe aparatit(figura 6.8).
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Mirëmbajtja është e reduktuar në minimum sepse nuk ka tuba, shiringa apo gjilpëra.
Ajo është specifike për testin e CA dhe identifikohet automatikisht nga aparati
nëpërmjet një kapaku të ngjyrosur e të koduar dhe një kodi që përfaqëson emrin e
testit CA125 II (Vidas Manual instrument, Version B).

Figura 6.8. SPR për përcaktimin e CA125 II me miniVIDAS®

6.11 Procedura dhe kalibrimi i metodës për përcaktimin e CA125 në aparatin
miniVIDAS®
Mostrat e përdorura në përcaktim ishin serum njerëzor ose plazëm e fituar nga marrja
e gjakut në tubat standart ose ato me antikoagulantë litium heparin ose EDTA. Gjaku
u mor nga pacientë esëll dhe u centrifugua për 10 minuta me 5000 rpm. Mbas
ekstraktimit të serumit, brenda ditës u krye matja e bilancit rutinë klinik dhe
biokimik, Serumet e ndara sipas metodës standarte të centrifugimit u ruajtën në
frigorifer në temperaturë -25 °C për t’ju nënshtruar në grupe ekzaminimit të
metejshëm për markuesin tumoral CA125. U përjashtuan serumet me hemolizë,
serumet lipemikë dhe ato ikterikë. Serumet dhe reagentët u sollën në temperaturën e
ambjentit 30 minuta para analizës. Protokolli përcakton radhën specifike të proçeseve
të kërkuara për zhvillimin e një testi të caktuar (REF 30426, bioMerieux SA). Ai
përcakton:
¾vëllimin e mostrës,
¾kohën e inkubimit në SPR,
¾frekuencën e ciklimeve të reagentëve jashtë dhe brenda SPR-së,
¾lëvizjen e SPR-së dhe striptit të reagentit,
¾leximin final.
xKalibrimi u realizua duke përdorur standartet e kitit dhe u krye për çdo reagent me
lot të ri, pasi u regjistruan të dhënat e kartës së kalibrimit. Pas kësaj, kalibrimi u
zhvillua çdo 14 ditë. Ai identifikohej nga aparati me S1. Procesi i kalibrimit siguron të
dhënat e nevojshme specifike për ndërtimin e kurbës së kalibrimit për matjen e
CA125 II si dhe për të miniminizuar luhatjet në sinjalin e matjes gjatë gjysëm-jetës së
kitit. Gjatë kalibrimit të CA125 II kalibratori S1 u vendos në dublikat (dy stripte).
Vlera e matur e kalibratorit duhet të ishte brenda vlerës së RFV (relative fluoreshence
value) së kitit, e shënuar në të dhënat e kartës MLE që shoqëronte kitin e CA125 II
nga prodhuesi (bioMerieux SA).
xÇdo kit VIDAS® CA125 II përfshin dhe një kit kontrolli. Kontrolli i vendosur në
STR u analizua menjëherë pas hapjes së kitit njëkohësisht me kalibratorin, që në
performancën e kitit mos të kishte alterime.Vlera e matur e kontrollit duhet të ishte
brenda vlerës së pritshme të shënuar në të dhënat e kartës MLE nga prodhuesi
(bioMerieux SA). Kontrolli identifikohej nga aparati me C1. Të gjithë reagentët e
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përdorur për përcaktimin e CA125 ishin prodhuar nga bioMeriux SA me numër
reference REF 30426. Testimi dhe matja e CA 125 me aparatin mini VIDAS® është
plotësisht i automatizuar dhe zgjati 60 minuta. Pas përfundimit të matjes rezultatet
printohen automatikisht nga aparati.
Njësia qëndrore kontrollon të gjitha aspektet e funksionimit të aparatit miniVIDAS®,
duke përfshirë të dhënat e analizave dhe verifikimin e sistemeve optike dhe mekanike.
Aparati është i lidhur me një kompjuter, i cili shfaq, printon dhe ruan rezultatet
(bioMerieux SA). Fluoreshenca matet dy herë për çdo mostër në kyvetën e striptit të
reagentit. Leximi i parë fluoreshent realizohet para përfshirjes së fazës së ngurtë në
substrat. Leximi i dytë fluoreshent realizohet pas inkubimit të substratit me enzimën
që ka mbetur në brendësi të fazës së ngurtë. Vlera Relative e Fluoreshencës (RFV)
llogaritet duke zbritur vlerën e leximit fillestar nga leximi final (bioMerieux SA).
Aparati miniVIDAS i shpreh rezultatet si indeks (raporti ndërmjet vlerës së sinjalit
fluoreshent të gjetur në serumin që testohet dhe sinjalit standart që ruhet në kujtesën e
aparatit). Rezultatet llogariten automatikisht duke përdorur kurbën e kalibrimit e cila
është e ruajtur në memorien e aparatit në momentin e futjes së kartës MLE. Diapazoni
i matjes në miniVidas është 4-600 U/ml. Për të gjitha mostrat mbi vlerën maximale të
matjes u përdor hollimi I mostrës dhe rezultati u shumëzua me faktorin e
hollimit.Vlera minimale e detektimit të antigenit reaktiv
OC125 e cila është dukshëm e ndryshme nga përqëndrimi zero me një propabilitet 95
% është përcaktuar <4.0 U/ml. Vlera normale e përcaktuar nga testimet,në patologjitë
jomalinje për CA 125 II të kryera me aparatin mini VIDAS® në 88.8 % të rasteve
është gjetur në intervalin 0-35 U/mL.Cdo vlerë e matur e CA 125 II mbi vlerën 35
U/ml duhet marrë në konsideratë për ekzaminime të mëtejshme ndihmëse .
6.12 Procedura e përcaktimit të CA125 në aparatin COBAS 6000
Analizatori Cobas 6000 (e 601) realizon reaksionet imunologjike nëpërmjet parimit të
elektrokemilumineshencës (ECL). Një test ECL përfshin faza të ndryshme pipetimi
,një periudhë inkubimi dhe një fazë përfundimtare të matjes. Tre fazat e mësipërme
realizohen në epruveta të vogla të quajtura kupa të analizave. Secili cikël i duhur i
pipetimit zhvillohet për një kohë të përcaktuar. Pas kohës së duhur të inkubimit,
përzierja e reaksionit pipetohet në dhomat e matjes ku zhvillohet procesi i matjes. Pas
çdo pipetimi, gjilpërat e mostrës ose reagentit pastrohen dhe nëqoftëse është e
nevojshme pastrohet edhe mikseri i mikropjesëzave.
Pasi ndizet analizatori, fillojnë proceset e fillimit gjatë të cilave mekanizmat
rivendosen në pozicionet e tyre të punës. Selektohen testet e duhura për mostrën dhe
fillon procedura duke u bazuar në protokollin përkatës të çdo testi (MODULAR
ANALYTICS E170, Elecsys 2010 and Cobas e analyzers, 2011).Mostra, kalibratori
dhe kontrolli hidhen në një kupë analize të veshur me streptavidinë.Pas kësaj shtohet
antirtupi monoklonal i biotinizuar i CA 125.Pas përzierjes së antitrupit të biotinizuar,
antitrupit të shënuar me enzimë dhe serumit të cilit do ti përcaktohet vlera e CA 125,
formohet një kompleks sandwich i tretshëm .Ky reaksion tregohet me anë të
ekuacioneve të mëposhtme (1) dhe (2) :
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enz

Ab + Ag CA 125 + Btn Ab (m)

enz

Ab-Ag CA125-BtnAb(m)

(1)

ku:
Ab (m) – Antitrup i biotinizuar monoklonal me tepricë .
Ag CA 125 – Antigeni i CA 125 i ndodhur në serum (në sasi të ndryshueshme).
enz
Ab - Antitrup i shënuar me enzime (me tepricë ).
enz
Ab-Ag CA125-BtnAb(m) Kompleksi Antigen –Antitrup Sandwich .
k a - -Konstante e reaksionit të asocijimit
k –a – Konstante e reaksionit të disocijimit
Btn

Kompleksi i formuar njëkohësisht depozitohet në faqet e kupave të reaksionit për
shkak edhe të afinitetit të larte të streptavidines dhe antitrupit të biotinizuar.Ky
ndërveprim tregohet në reaksionin mëposhtëm (2) :
enz

Ab-Ag CA125-BtnAb(m) + Streptavidinë cw
ku:

Komp. I veshur me streptavidinë (2)

Streptavidinëcw - Streptavidinë e imobilizuar në dhomëzat e reaksionit (imobilized on
the well)
Kompleks i veshur me streptavidinë (imobilized kompleks) –kompleksi sandwich i
lidhur .
Pasi arrihet ekuilibri fraksioni i fituar i antitrupit të lidhur ndahet nga antigeni i
palidhur me anë të aspirimit.Aktiviteti i enzimës i përcaktuar nga reaksioni i enzimës
me substratin i cili gjeneron dritë ne fraksionin e antitrupit të lidhur, ështe direkt
proporcional me përqëndrimin e antigenit të CA 125 fillestar.Duke përdorur si
referencë një kurbë kalibrimi të ndërtuar nga vlerat e fituara pas matjes së serumeve
me vlera te njohura të antigenit CA 125, arrijmë të masim përqëndrimin e antigenit
CA 125 në serumin tonë . Ky proces kryhet automatikish pas kalibrimit të aparatit me
vlerat e njohura të serumit të kontrollit dhe standartit të cilët shoqërojnë kitin .
6.13 Reagentët e përcaktimit të CA 125 me Cobas 6000
Reagentët e cobas e 601 kanë një barkod dydimensional (2D). Kjo lejon regjistrim
plotësisht automatik dhe menaxhim të informacionit për reagentët. Nje kit reagentësh
për CA 125 Cancer Antigen 125 (Catalog Number: 11776223160) përmban:
x Reagenti M: Është shishe e bardhë me një kapak transparent, në të cilën
ndodhen mikropjesëza të mbuluara me streptavidinë 0.72 mg/ml, me vëllim 6.5
ml.
x Reagenti R1: Është shishe e zezë me kapak gri, me vëllim 9 ml, përmban
antigenet e CA 125 të markuar me kompleksin e ruteniumit > 1 mg/l dhe bufer
acid sulfonik 2-morfolino-etan 50 mmol/l, pH=6.
x Reagenti R2: Është shishe e zezë me kapak të zi, me vëllim 9 ml, përmban
antitrupat monoklonalë të biotiniluar > 500 μg/l M 11 dhe bufer acid sulfonik
[4-(2-hidroksietil)-piperazinë]-etan 50 mmol/l, pH=7.2 .
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x
x

x
x
x

Reagenti Cal 1. Është kalibratori negativ, ka dy shishe me vëllim 1 ml secila dhe
përmbajnë serum human negativ për anti CA 125.
Reagenti Cal 2. Kalibratori Cal2: Është kalibratori pozitiv, ka dy shishe me
vëllim 1 ml secila dhe përmbajnë anti CA 125 humane në bufer acid sulfonik [4(2-hidroksietil)-piperazinë]-etan pH 7.4 dhe albumin me vlere te njohur per
antigenin CA125.
Regenti PreciControl TM 1
Regenti PreciControl TM 2
Karta e kalibrimit

Secili kit përmban gjithashtu kontrolle të markuar me barkode 2D. Siç e theksuam për
kalibratorët, disa prej kontrolleve janë të përgatitur dhe të gatshëm për t’u vendosur në
raket e kalibrimit, kur është i nevojshëm një kalibrim.Disa prej kontrolleve janë në
gjendje të liofilizuar dhe duhen përgatitur hollimet përkatëse. Secila shishe kontrolli
ka një barkod linear që përmban një identifikues për t’u lidhur me informacionin e
koduar në barkodin e reagentit dhe në kartën e kontrollit specifike per secilin Lot te
reagentit. Kontrollet duhen përdorur të dy së bashku për të kontrolluar kurbën e
kalibrimit të reagentit, atëherë kur është e nevojshme. (Roche Diagnostics, Operator’s
manual, Version1,0). Reagentët e përdorur janë manifakturuar nga Fujirebio
Diagnostics.
Ruajtja e reagentëve bëhet në temperaturën 2-8 °C deri në datën e skadencës të
shënuar në kutinë e kitit nga prodhuesi. Pas hapjes së kitit vlefshmëria e tij është deri
në dymbëdhjetë javë në temperaturë 2-8 °C dhe deri në gjashtë javë në këtëe
temperaturë në analizator .
Kalibrimi i analizës bëhet për cdo lot të ri reagenti dhe ky kalibrim është i
domosdoshëm të bëhet:
x
x

Cdo 8 javë kur përdorim të njejtin lot reagentesh
Cdo 7 ditë kur përdorim të njejtin kit reagentesh në analizator.

Limitet dhe shkalla e matjes.
Shkalla e matjes e përcaktuar në Cobas 6000 për antigenin CA 125 është përcaktuar
0.6000-5000 U/mL.Vlerat mbi limitin maksimal të matjes përcaktohen me anë të
hollimit deri në pesë here (25.000U/mL).Limiti minimal i hollimit përcaktohet nga
vlera më e ulët nga zero në kurbën e kalibrimit.
6.14 Fazat e matjes së antitrupave anti-CA 125:
Ecuria e punës në aparatin COBAS 6000 kalon në fazat e mëposhtme:
o Inkubimi i parë: Shtohet antigeni rekombinant specifik i CA 125, i markuar
me një kompleks ruteniumi. Antitrupat anti-CA 125 të pranishme në mostër
veprojnë me kompeksin ruthenium-antigen.
o Inkubimi i dytë: Shtohen antitrupa monoklonalë specifikë M11 OC 125 të
biotiniluar dhe mikropjesëza të mbuluara me streptavidinë. Kompleksi lidhet
me fazën solide nëpërmjet ndërveprimit të biotinës dhe streptavidinës.
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o Përzierja e reaksionit kalon në dhomat e matjes, ku mikropjesëzat kapen
magnetikisht në sipërfaqen e elektrodës. Pjesët e palidhura largohen me
përdorimin e ProCell (shpëlarës).
o Aplikimi i një rryme elektrike indukton emetimin kemilumineshent, i cili
matet nga një fotoamplifikues.
o Rezultatet përcaktohen automatikisht nëpërmjet krahasimit të sinjalit
elektrokemilumineshent të përftuar nga produkti i reaksionit të mostrës dhe
sinjalit të vlerës cut off të përftuar paraprakisht nga kalibrimi i kitit të CA 125.

Figura 6.9 Kalibratorët COBAS

Figura 6.10 Pjesët kryesore të COBAS e 601:
A. Gjilpëra siper,
B. Disku i reagentëve,
C. Dhoma e matjes, D. Raket me kupa dhe gjilpëra,
E. Dhoma e mbetjeve
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KAPITULLI 7. DISKUTIMI I REZULTATEVE
EKSPERIMENTALE
7.1. Diskutimi i rezultateve eksperimentale të marra për markuesin tumoral
CA125 me Cobas 6000
Grupi i kontrollit për CA125 ishin 426 paciente femra të grupmoshës 11-72 vjeç, të
cilat u paraqitën në spital në periudhën Janar 2013-Dhjetor 2013. Pacientet u grupuan
në tre nëngrupe sipas moshës së tyre:
x nëngrupi i parë në të cilin u klasifikuan pacientet me moshë ≤ 35 vjeç
x nëngrupi i dytë në të cilin u klasifikuan pacientet me moshë 35-49 vjeç
x nëngrupi i tretë në të cilin u klasifikuan pacientet me moshë ≥ 50 vjeç
Rezultatet eksperimentale të fituara u grupuan për çdo grupmoshë dhe u krye
përpunimi statistikor duke përdorur Descriptive Statistic (statistical software SPSS for
Windows). Me anë të këtij përpunimi u llogarit mesatarja e vlerave, shmangia
standarte, vlera minimale dhe ajo maksimale, si dhe u krye interpretimi i rezultateve.
Rezultatet e analizes statistikore të të dhënave të fituara janë paraqitur në tabelën 7.1.
dhe tabelën 7.2.
Tabela 7.1. Përpunimi statistikor i të dhënave analitike të CA125 të marra me Cobas
6000 sipas Descriptive Statistics.
CA125
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count

 35 vjeç
34.37
3.55
18.78
9.35
42.32
1790.73
9.88
2.93
271.36
3.74
275.10
4880.31
142.00

35-49 vjeç
84.15
38.68
20.85
11.99
460.92
212447.08
130.53
11.24
5423.89
2.11
5426.00
11948.61
142.00
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≥ 50 vjeç
152.90
35.43
21.24
10.42
422.18
178236.24
21.25
4.39
2997.36
4.64
3002.00
21711.95
142.00
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Tabela 7. 2. Vlerat maksimale dhe mesatare të CA125 të marra me Cobas 6000 në
serumin e gjakut sipas moshës
Vlera e CA125 në serum
Vlera maksimale e CA125 (U/ml)
Vlera mesatare e CA125 (U/ml)

 35 vjeç
275.10
34.37

35-49 vjeç

≥ 50 vjeç

5426.00
84.15

3002.00
152.90

Sipas tabelës 7.1.vlerat mesatare të CA125 në serumin e gjakut ishin të ndryshme për
të tre grupmoshat. Në nëngrupin e parë (pacientet <35 vjeç) vlera mesatare ishte
34.37 U/ml, që është më e vogël se vlera “cut-off”, vlera minimale ishte 3.74 U/ml
and vlera maksimale ishte 275.10 U/ml. Për nëngrupin 35-49 vjeç, vlera mesatare
ishte 84.15 U/ml, pra më e lartë se vlera “cut-off”, vlera minimale ishte 2.11 U/ml dhe
vlera maksimale ishte 5426.00 U/ml. Për pacientet më të vjetra se 50 vjeç (nëngrupi i
tretë) vlera mesatare rezultoi 152.90 U/ml, vlera minimale ishte 4.64 U/ml dhe vlera
maksimale ishte 3002.00 U/ml (figura 7.1. dhe7.2.). Në secilin nëngrup vlerat e
Ca125 në serumin e gjakut nuk i binden shpërndarjes normale dhe paraqesin tendence
rritjeje (Skewness >2 dhe Kurtoisis >3).

Figura 7.1. Vlera mesatare e CA125 në serumin e gjakut sipas moshës

Figura7.2. Vlera maksimale e CA125 në serumin e gjakut sipas moshës
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Përqindja e mostrave me vlera të CA125 në serumin e gjakut më të larta se vlera cutoff (35 U/ml) për çdo nëngrup pacientësh paraqitet grafikisht në figurën 7.3. Duket
qartë se me rritjen e moshës, rriten vlerat e CA125 që tejkalojnë limitin e lejuar, pra
rritet dhe mundësia e shfaqjes së patologjive malinje të ovarit.

Figura 7.3. Përqindja e mostrave me vlera të CA125 më të larta se vlera cut-off (35
U/ml)
Vlerat e mesatares aritmetike dhe medianës për rezultatet e marra nga të tre nëngrupet
e pacienteve kanë një ndryshueshmëri të madhe dhe janë afër vlerës minimale, duke
konfirmuar faktin qe ato nuk i binden shperndarjes normale (figura7.4.).

Figura 7.4. Boxplot i shpërndarjes së vlerave të CA125 për të tre nëngrupet e
moshave
Sipas përpunimit të mësiperm mund të themi që CA125, megjithëse është një nga
biomarkerat e matur në serum nga më të studiuarit në praktikën laboratorike,
rekomandohet të përdoret për prognozë, zbulimin e recidivës së mundshme,
monitorimin e terapisë dhe diagnozën diferenciale në rastet e dyshuara me një masë
në pelvic, por jo si një test ekzaminues. CA 125 paraqet avantazhin që eshtë e rritur në
80 % të rasteve të kancer të ovarit, por gjithashtu ky markues tumoral ka dhe
disavantazhin të jetë jospecifik vetëm për OC, për faktin se vlera të rritura të CA125
merren dhe në patologji të tjera kancerogjene, si: kanceri i kolonit, uterusit, pankreasit
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dhe jo kancerogjene, si: shtatzani, sëmundje të mëlçisë, kistet beninje të ovarit dhe
endometrit.
7.2 Diskutimi i rezultateve eksperimentale të marra për markuesit tumoralë
CA125 dhe HE4 të matur njëkohësisht
7.2.1 Përpunimi statistikor i të dhënave
Sikurse dhe është theksuar në kapitujt paraardhës, një nga qëllimet kryesore të
punimit tonë ishte dhe studimi i HE4 si një markues tumoral i ri i futur kohët e fundit
në praktikën klinike. Për këtë qëllim u morën në studim 139 paciente ambulatore, të
cilat ishin diagnostikuar ose dyshuar me ose për patologji malinje të ovarit gjatë
ekzaminimeve mjeksore rutinë. Kriteri i ndjekur për përfshirjen në këtë grup studimi
ishte kuadri klinik i përshtatshëm dhe marrja e konsensusit për përfshirjen në studimin
e ekzaminimeve shtesë për tumor-markerat e rinj për kancerin e ovarit. Pacientet e
përzgjedhura nuk kishin sëmundje të tjera shoqëruese ose trashëgimi familjare në
sëmundjet kancerogjene. Si kriter përjashtues për përfshirjen në grupin tonë të
studimit u mor gravidanca dhe diagnostikimi i pacienteve me sëmundje të tjera
shoqeruese. Mosha mesatare e pacienteve ishte 39.7 vjec (11-72 vjec). Për të marrë
nje informacion më të saktë dhe më të vlefshëm për vlerat e fituara nga matjet e dy
tumor-markerave HE4 dhe CA125 u bë grupimi i pacienteve të përfshira në grupin e
studimit në tre nengrupe sipas moshës së tyre :
o nëngrupi i parë pacientet në moshë më të vogël se 35 vjec (42 paciente)
o nëngrupi i dytë pacientet me interval moshe 35-45 vjec (38 paciente)
o nëngrupi i tretë pacientet me interval moshe 46-55 vjec (33 paciente)
Numri i pacienteve me moshë më të madhe se 55 vjec ishte i vogël për shkak të
diktimit të sëmundjes në stadet e hershme, dhe nuk përbente objekt për studimin tonë.
Përqendrimi i markuesve tumoralë në serum u bë duke përdorur analizatorët
imunometrikë të automatizuar, respektivisht Cobas 6000 për markuesin tumoral
CA125 dhe Elecsys 2010 (Rosche Diagnostics) për markuesin tumoral HE4.
Për secilin set të dhënash të fituara u krye përpunimi statistikor nëpërmjet programeve
kompjuterike. Përpunimi statistikor përfshinte analizën statistikore (decscriptive
statistics, korrelimi midis variablave dhe regresi linear), analizën multivariable të
grupit për markuesit e marrë në studim (Cluster Analysis}, si dhe analizën faktoriale.
Analiza e grupit ka për qëllim grupimin e variablave në grupe me ngjashmëri të lartë
midis përbërësve brenda grupit, si dhe të identifikojë dallimet midis grupeve të
veçanta duke përcaktuar distancën midis tyre (Laze P. 2008). Përpunimi statistikor u
krye me anë të programit MINITAB 17 për WINDOWS. Vlerat e përqëndrimeve të
matura të CA125 dhe HE4 në 139 serumet e pacienteve të analizuar paraqitet në
figurën 7.5.
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Figura7.5. Profili i shpërndarjes së vlerave të përqendrimit të CA125 dhe HE4 të
matura në serumet e pacienteve i krahasuar me vlerën kufi të lejuar (35 U/ml për
CA125 dhe 150 pmol/l për HE4)
Duke konsideruar si kufi të lejuar të markuesve tumoralë në organizem përqëndrimin
≤ 35 U/ml për CA125 dhe ≤ 150 pmol/l për HE4 të përcaktuar si vlera cut-off,
(Modular Analytics E170, Elecsys 2010 and Cobas e analyzers). u vu re se 21.58 % e
vlerave të marra për CA125 kalonin vlerën cut –off normale, ndërsa në rastin e HE4,
vlera e përqëndrimit të matur në serumet e kontrollit kalonte vlerën cut-off në vetëm
2.16 % të rasteve. Vlen të theksohet se për të gjitha vlerat e rritura, mbi vlerën cutoff, të marra për markuesin He4 edhe vlerat e marra në të njejtin serum për markuesin
CA125 ishin gjithashtu mbi limitin e lejuar të vlerës cut off. Si konkluzion mund të
themi që vlerat e rritura të CA125 mund të merren dhe në patologji të tjera
kancerogjene ose jo, por shtimi i HE4 si parametër rrit saktësinë e diagnostikimit të
kancerit të ovarit.
Me qëllim që të merret informacion shtesë mbi korrelimin midis dy markuesve
tumoralë u aplikua në përpunimin statistikor edhe një parametër shtesë (ndihmes
statistikor), raporti CA125/HE4. Të dhënat e fituara nga përpunimi statistikor (vlera
minimale dhe maksimale, mediana, varianca, shmangia standarte, skewness dhe
kurtosis) paraqiten në tabelën 7.3.
Tabela 7.3. Vlerat e CA125, HE4 dhe CA125/HE4 për të gjithë serumet (n=139) të
përpunuara me metodën Descriptive Statistics
Parametri

Mes.

Mediana

StD

Variance

CA125
HE4
CA125/HE4

30.58
49.62
0.67

16.53
44.73
0.42

36.44
32.22
0.79

1328
1038
0.620

CV
%
119
65
118

Min

Max

Skewness

Kurtosis

3.52
3.51
0.05

268
352
6.85

3.39
6.54
4.41

15.05
57.47
28.09

Sipas rezultateve të fituara vërehet se vlerat e CA125 dhe HE4 të marra nga matjet
paraqesin variabilitet të ndryshëm. Vlerat e matura për CA125 kanë një variabilitet të
lartë (CV 119%) pra ndikohen nga faktorë të ndryshëm. Për vlerat e matura të HE4 u
vu re një variabilitet mesatar (CV 65%), gjithashtu dhe raporti i vlerave CA125/HE4
paraqiste një variabilitet të lartë (CV 118%). Për të dy parametrat e matur është
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evidente një shpërndarje e gjërë e rezultateve, pra një diapazon i gjërë i ndryshimit të
vlerave, që faktohet dhe matematikisht nga vlera të larta të “skewness” (>2) dhe
kurtosis (>3), të cilat tregojnë një shpërndarje asimetrike të këtyre vlerave të
markatorëve, si dhe ndikimin në to të faktorëve të ndryshëm. Kjo shpërndarje e
vlerave është treguar gjithashtu me anë të histogramave përkatëse për të tre parametrat
CA125, HE4 dhe CA125/HE4 (figura7.6, 7.7 dhe 7.8). Vlerat në grafikët përkatës
paraqiten të spostuara majtas (CV>75 %) sepse nuk i binden shpërndarjes normale.
(për një shperndarje normale të vlerave duhet që CV% <25).

Figura7.6. Histograma e
shpërndarjes për CA125

Figura7.7. Histograma e
shpërndarjes për HE4

Figura7.8. Histograma e
shpërndarjes për CA125/HE4

Të tre parametrat karakterizohen nga vlera të larta të skewness (3.39 për CA125, 6.54
për HE4 dhe 4.41 për CA125/HE4). Edhe parametri tjetër statistikor kurtosis
karakterizohet nga vlera mjaft të larta (15.05 për CA125, 57.5 për HE4 dhe 28.49 për
CA125/HE4). Kjo flet për një anim pozitiv të këtyre vlerave dhe ndikim të faktorëve
të komplikuar në to (vlera e skewness > 0 dhe vlera e kurtosis>3). Kjo variancë e lartë
e vlerave, (shpërndarja e elementeve bie jashtë kufijve të devijimit standard të tyre),
tregohet nëpërmjet grafikëve të propabilitetit të shpërndarjes në figurën 7.9 dhe
boxplot-eve në figurën 7.10.

Figura 7.9. Probabiliteti i shpërndarjes lognormale për moshën, CA125, HE4 and
CA125/HE4 për të gjithë mostrat
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Figura7.10. Boxplot-et për vlerat e matura të CA125, HE4 dhe ato të llogaritura të
CA125/HE4 në të gjithë mostrat
7.2.2 Analiza multivariable dhe e korrelacionit të të dhënave.
Për të marrë informacione të mëtejshme mbi korrelacionin midis moshës dhe vlerave
të markatorëve tumoralë u krye analiza e korrelacionit të elementeve dhe analiza në
grupe (cluster analysis). Rezultatet e analizës së korrelacionit janë dhënë në tabelën e
mëposhtme.(tabela7.4)
Tabela 7. 4. Vlerat e koeficientëve të korrelacionit Pearson dhe sinjifikancës
Mosha

CA125

CA125

-0.021
0.806

He4

0.221
0.009

0.619
0.000

CA125/He4

-0.084
0.324

0.539
0.000

Cell Contents:

Pearson correlation
P-Value

He4

-0.101
0.238

Analiza e korrelimit të të dhënave midis të tre parametrave (CA125, HE4 dhe raporti
CA125/HE4) tregoi një korrelim të lartë të CA125 me HE4 (R2!0.5) dhe statistikisht
sinjifikativ (p-value <0.005). E njëjta gjë mund të thuhet edhe për korrelimin midis
CA125 dhe raportit CA125/HE4, korrelim më i dobët por sinjifikativ.
Një informacion më të plotë mbi ngjashmërinë e rezultateve të marra nga matjet na e
jep përpunimi statistikor në grupe (cluster analyses). Rezultatet e këtij grupimi
shikohen në dendogramën përkatëse (figura 7.11). CA125 dhe HE4 grupohen së
bashku me një nivel ngjashmërie 80.93% (Si kusht për klasifikimin e parametrave në
51

Studimi i aplikimeve të metodave të elektrokemilumineshencës dhe të imunofluoreshencës në
përcaktimin e markuesve tumoralë

grupe është zgjedhur niveli i ngjashmërisë prej 80%). Ngjashmëria e lartë midis
CA125 dhe HE4 çon në supozimin se këta dy parametra varen nga faktorë të
përbashkët, faktorë të cilët nuk kanë ndikim ndaj moshës dhe raportit CA125/HE4.
Mosha dhe raporti i markatorëve u grupuan më vete.

Figura 7.11. Grupimi i rezultateve të tre markatorëve sipas ngjashmërisë
Për të bërë një interpretim më të mirë të faktorëve që ndikojnë në markatorët e
studiuar në mostrat e analizuara të gjakut, u krye dhe analiza faktoriale (FAs).
Nëpërmjet analizës faktoriale, arrihet të reduktohet numri i faktorëve të marrë në
studim, duke përzgjedhur një numër minimal të tyre (faktorët me vlerë të Eigenvalue
>1) që ndikojnë në kovariancën e një numri të caktuar variablash të marrë në studim.
Me anë të rrotullimit ortogonal (Varimax rotation), shprehet më qartë rëndësia e
ndikimit të çdo faktori të përzgjedhur.(Laze P.2008) Nga kjo analizë u selektuan tre
faktorë kryesorë (Eigenvalues >1). Rezultatet e kësaj analize paraqiten në tabelën 7.5
dhe figurën 7.12.
Tabela 7.5. Rezultatet e analizës faktoriale në matricën e korrelimit të CA125, HE4
dhe CA125/HE4 në 139 mostrat e gjakut të analizuara
Variable
Age
CA125
HE4
CA125/HE4
Variance
% Var

Factor1

Factor2

0.080
0.773
0.963
-0.006
1.5312
0.383

-0.041
0.586
- 0.122
0.986
1.3332
0.333

Factor3
- 0.995
0.068
- 0.147
0.038
1.0180
0.255
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0.999
0.946
0.964
0.974
3.8824
0.971
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Figura7.12. Loading Plot-et për moshën, CA125, He4 and raportin
CA125/He4
Tre faktorët kryesorë të identifikuar nga analiza faktoriale ndikojnë në diferencën e
shpërndarjes së vlerave të matura për të dy parametrat.
Faktori i parë (F1) është faktori më i fuqishëm dhe shpjegon 38.3% të variancës totale
dhe ngarkesë të lartë për CA125 (0.773) dhe HE4 (0.963). Kjo shpjegon dhe faktin që
të dy parametrat e matur dhe të përdorur si markues tumoral paraqesin vlera pozitive
në rastet e dyshuara me kancer të ovarit, si dhe përbëjnë një indicio për ekzaminime të
mëtejshme.
Faktori i dytë ( F2) ka gjithashtu një ndikim të fortë. Ai shpjegon 33,3 % të variancës
totale të vlerave të parametrave të matur me një ngarkesë të lartë për parametrin
CA125/HE4 (0.986) dhe ngarkesë mesatare për parametrin CA125 (0.586). Kjo
mbështet faktin që vlerat e CA125 të matura në sëmundje të ndryshme beninje
gjinekologjike si dhe në gratë në premenopauzë janë shpesh më të rritura se ato të
HE4. Për këtë arsye markuesi tumoral HE4 mund të shërbejë si një parametër
komplementar i mirë për të dalluar rezultatet fals pozitive të fituara nga matja vetëm e
markuesit tumoral CA125.
Faktori i tretë (F3) paraqet një pamje të ndryshme. Me anë të tij shpjegohet 25.5 % e
variancës së vlerave dhe ka një ngarkesë të lartë negative në lidhje me moshën (0.995). Sipas këtij faktori rezulton që krahasuar me CA125, markuesi tumoral HE4
është ndikohet në kah të kundërt nga mosha. Ky fakt është përmendur dhe nga autorë
të tjerë (Van Gorb et al. 2011).
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7.3 Diskutimi i rezultateve eksperimentale dhe atyre të përpunimit statistikor
për nëngrupin e parë të pacienteve (mosha <35 vjeç)
7.3.1 Përpunimi statistikor i të dhënave
Për informacion më të detajuar rreth korrelimit të rezultateve të matjeve për CA125
dhe HE4, të dhënat u grupuan në tre nëngrupe, duke ju referuar moshës së pacientëve.
Për secilin nëngrup u krye përpunimi statistikor dhe u llogarit mesatarja aritmetike,
shmangia standarte, vlera minimale dhe ajo maksimale e përftuar gjatë matjeve.
Nëngrupit të parë (<35 vjeç) i përkisnin 42 pacientë nga 139 të marrë në studim.
Vlerat e matura të CA125, HE4 dhe raportit CA125/HE4 janë paraqitur në tabelën 7.
6.
Tabela 7.6. Vlerat e marra për CA125, HE4 dhe raportin CA125/HE4 në nëngrupin e
parë të pacienteve (mosha 35 vjeç)

Nr.

Mosha

CA125

HE4

CA125/HE4

Nr.

Mosha

CA125

HE4

CA125/HE4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

19
20
27
25
24
14
29
26
28
21
16
24
27
23
29
25
20
18
27
23
22

9.35
13.10
8.21
20.10
24.44
13.16
14.49
10.18
11.34
13.60
16.24
20.70
7.24
109.80
16.02
20.43
15.95
9.58
79.58
15.17
19.52

38.84
36.37
18.00
35.14
28.00
33.40
33.57
24.10
47.16
49.93
38.09
50.96
57.61
42.34
34.03
42.23
42.53
50.09
57.10
40.46
35.61

0.24
0.36
0.46
0.57
0.87
0.39
0.43
0.42
0.24
0.27
0.43
0.41
0.13
2.59
0.47
0.48
0.38
0.19
1.39
0.37
0.55

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

19
26
20
18
21
28
22
24
28
21
11
31
31
34
32
33
33
34
32
33
31

21.39
25.14
14.62
11.58
13.77
23.65
14.68
149.20
26.85
13.36
10.88
66.00
11.93
11.69
19.53
65.77
19.99
6.71
22.03
25.26
18.08

32.31
50.06
38.93
38.35
39.59
34.44
36.47
53.30
43.30
59.90
17.60
54.13
37.57
34.59
62.82
36.93
43.99
39.73
49.74
54.00
44.14

0.66
0.50
0.38
0.30
0.35
0.69
0.40
2.80
0.62
0.22
0.62
1.22
0.32
0.34
0.31
1.78
0.45
0.17
0.44
0.47
0.41
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Paraqitja grafike e këtyre të dhënave është bërë përkatësisht në figurat 7.13, 7.14 dhe
7.15.

Figura7.13. Shpërndarja e vlerave të llogaritura të CA125 për nëngrupin e parë

Figura7.14. Shpërndarja e vlerave të llogaritura të HE4 për nëngrupin e parë

Figura7.15. Shpërndarja e vlerave të llogaritura të CA125/HE4 për nëngrupin e parë
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Të dhënat e fituara nga përpunimi statistikor për nëngrupin e parë (vlera minimale dhe
maksimale, mediana, varianca, shmangia standarte, skewness dhe kurtosis) janë
paraqitur në tabelën 7.7
Tabela 7.7. Rezultatet e analizës statistikore të vlerave të fituara të CA125, HE4 dhe
CA125/HE4 për nëngrupin e parë të pacienteve (<35vjeçe) të përpunuara me
metodën Descriptive Statistics
Variable
CA125
HE4
CA125/HE4

Percent

Mean

Median

StD

CV %

Min

Max

Skewness

Kurtosis

100
100
100

25.25
41.37
0.60

15.98
39.66
0.42

23.39
10.31
0.57

112.45
24.92
96.50

6.71
17.60
0.13

149.20
62.80
2.80

3.07
-0.08
2.81

9.91
0.09
7.97

Sipas tabelës 7.7, vlera mesatare e matur e përqëndrimit në serum të CA125 ishte
25.55 U/ml, pra më e ulët se vlera cut-off e përcaktuar si vlerë normale për këtë
parameter. Vlera minimale e matur për CA125 në këtë grupmoshë ishte 6.71 U/ml,
ndërsa vlera maksimale e matur ishte 149 U/ml. Në këtë nëngrup vlerat e matura për
markuesin CA 125 nuk i binden shpërndarjes normale dhe anojnë pozitivisht
(skewness >2 dhe kurtosis >3). Për markuesin tumoral HE4 vlera mesatare e matur
ishte 41.37 pmol/l, e cila ishte gjithashtu më e vogël se vlera cut –off e lejuar (150
pmol/l). Për këtë markues vlera minimale dhe ajo maksimale e matur ishin
përkatësisht 17.60 pmol/l dhe 62.80 pmol/l. Ndryshe nga CA125, për parametrin
HE4 vlerat e marra në këtë nëngrup i binden shpërndarjes normale (skewness -0.08
dhe kurtosis 0.09). Rezultatet analitike të fituara për markuesit tumoral CA125 dhe
HE4 në këtë grupmoshë shfaqën variabilitet të ndryshëm.Vlerat e CA125 kishin një
variabilitet te larte me një koefiçient variance CV =113%,(> 25%) dhe nje diapazon
të gjërë të ndryshimit të vlerave , ndryshe nga markuesi tjetër HE4 me
ndryshueshmëri të ulët CV% =24.9 (CV<25%). Shpërndarja normale e vërejtur për
vlerat e HE4 në këtë grupmoshë mund të shpjegohet me faktin që ky parametër
ndikohet më pak nga faktorë të tillë si cikli menstrual, ovulacioni dhe sëmundje të
tjera beninje gjinekologjike, në krahasim me markuesin tjetër tumoral CA125.
Parametri statistikor CA125/HE4 paraqet gjithashtu variabilitet të lartë (CV=95%).
Shpërndarja e të dhënave eksperimentale të fituara si dhe “probability plots” për
CA125, HE4 dhe raportin e tyre për nëngrupin e parë paraqitet në figurat 7.16 dhe
7.17. respektivisht.
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Histogram of CA125, He4, CA125/He4
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Figura 7.16. Histogramat e vlerave të CA125, HE4 dhe raportit CA125/HE4 në
nëngrupin e parë.

Figura7.17. Propabiliteti i shpërndarjes lognormal për vlerat e CA125, HE4 and
raportin CA125/HE4 në nëngrupin e parë
Në përgjithësi, luhatja e lartë e përqendrimeve të markuesve të marrë në studim në
mostrat e gjakut, reflekton influencën e faktorëve mjaft të ndërlikuar që ndikojnë në
shpërndarjen e tyre. Një vlerësim i tillë i vlerave të CV-së ilustrohet mjaft mirë
nëpërmjet grafikëve të propabilitetit të shpërndarjes së parametrave që paraqiten më
sipër, ku parametrat e matur të cilët rezultojnë me vlera të CV < 25%, shpërndarja e
vlerave të përqendrimeve të matura bie brenda kufijve të shmangies standarte të tyre,
dhe i binden shpërndarjes normale, sikurse është rasti i HE4 me shpërndarje normale
për p = 0.248 >0.05. Parametrat e tjerë paraqesin variancë të larte dhe nuk i binden
shpërndarjes normale ( CA125 dhe Ca125/HE4 rezulton p < 0.005).
Varianca e vlerave paraqitet në Boxplotet përkatëse për cdo parametër të marrë në
studim figura 7.18.
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Figura 7.18. Boxplot i variancës së vlerave të matura për CA125, HE4
dhe CA125/HE4 në gjakun e pacienteve të nëngrupit të pare.
7.3.2 Analiza multivariable dhe e korrelacionit të të dhënave.
Analiza e korrelimit të të dhënave midis të tre parametrave (CA125, HE4 dhe raporti
CA125/HE4) në nëngrupin e parë të pacienteve e paraqitur në tabelën 7.8 tregoi një
korrelim të lartë mes CA125 dhe raportit të markuesve (R2!0.5) dhe statistikisht
sinjifikativ (p-value <0.005). Duke u bazuar në vlerat koeficientit të korrelimit (R2 =
0.292 ) për korrelimin midis CA125 dhe HE4 vërehet një korrelim i dobët dhe jo
sinjifikativ (p-value =0.060).
Tabela 7.8 . Vlerat e koeficientëve të korrelacionit Pearson dhe sinjifikancës
CA125
HE4
HE4
CA125/HE4
Cell Contents:

0.292
0.060
0.968
0.091
0.000
0.567
Pearson correlation
P-Value

Për të patur një informacion më të detajuar, nëpërmjet programit kompjuterik Minitab
(metoda Cluster e grupimit të të dhënave) u studiuan dendogramat e grupimit të
bazuar në ngjashmërinë e shpërndarjes së vlerave të matura në mostrat e analizuara të
gjakut (figura 7.19), si dhe dendogramat e grupimit të parametrave bazuar në
korrelimet midis tyre (figura 7.20).
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Figura 7.19. Grupimi i rezultateve të tre markatorëve sipas ngjashmërisë për 42
pacientet e nëngrupit të parë
Sipas analizës multivariable të grupit (Cluster analysis), u përftuan pesë nëngrupe
sipas ngjashmërise së rezultateve të fituara nga matjet e të dy parametrave të marrë në
studim:
Grupi i parë është dhe grupi më i madh me 26 raste me rezultate të përafërta dhe me
një variacion të CA125 (15.20 U/ml) dhe të HE4 (35.31 pmol/l) ndërsa për raportin
CA125/HE4 vlera mesatare është 0.44 U*1000/pmol. Në këtë grup vlerat mbeten në
kufirin e vlerave normale për CA125 dhe HE4.
Grupi i dytë përfshin 11 raste. Vlera mesatare për CA125 rezultoi 17.69 U/ml, për
HE4 52.32 pmol/l, ndërsa për raportin CA125/ HE4 është U*1000/pmol.
Në grupin e tretë është klasifikuar vetëm një rast, ku merret një vlerë e rritur për
CA125 (109.80 U/ml) dhe HE4 (42.34 pmol/l), dhe për CA125/HE4 U*1000/pmol.
Grupi i katërt përmbledh tre raste. Vlerat e CA125 në këtë nengrup e kalojnë vlerën
normale dhe rezultatet e fituara jane në intervalin 65.77-79.58 U/ml , po kështu edhe
HE4 merr vlera më të rritura se në nëgnrupimet e tjera, por kjo rritje eshte më e
moderuar: nga 36.93-57.13 pmol/l , ndërsa raporti CA 125/HE4 ndryshon ne vlerat
U*1000/pmol.
Nëngrupi i pestë përfshin vetëm një rast, ku merret përsëri nje vlerë e rritur për të dy
parametrat e matur CA125 (149.20 U/ml), HE4( 53.30 pmol/l) si dhe per raportin
CA125/HE4 (2.80 U*1000/pmol).
Siç vërehet nga këto grupime, markuesi tumoral CA125 ka një variabilitet më të lartë
se markuesi HE4, për të cilin, edhe në rastet kur CA125 kapet në vlera më të rritura
se përqendrimi normal në gjak, vlerat e HE4 mbeten në kufijte e vlerave të lejuara në
gjak. Kjo shmang rastet fals-pozitive në diagnostikimin e OC dhe tregon edhe
statistikisht se CA125 në vlerat e saj ndikohet nga një sërë faktorësh të tjerë
patologjikë jo tumoralë. Ajo që vihet re gjithashtu nga kjo analizë e korrelimit midis
parametrave, është që parametrat CA125 dhe CA125/He4 korrelojnë mjaft midis tyre
(r2 = 0.968, p = 0.000, Tabela 7. 8), cka tregon se vlerat e CA125 janë përcaktuese në
raportin CA125/He4 .
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Figura7.20. Dendograma e grupimit të tre parametrave
Nga dendograma e mësipërme vihet re një ngjashmëri 98.38% mes dy variablave
CA125 dhe CA125/HE4, ndërsa HE4 paraqet një ngjashmëri të vlerave 54.54 % me
dy parametrat e tjerë. HE4 nuk korrelon, kjo tregon se ky raport varet nga CA125,
fakt ky që mbeshtet përsëri shpërndarjen normale të HE4 ndërsa parametri CA125
paraqet variacion të lartë.
Rezultatet e analizës faktoriale në matricën e korrelimit të CA125, HE4 dhe
CA125/HE4 në 42 mostrat e nëngrupit të parë paraqiten në tabelën 7.9 dhe figurën
7.21.
Tabela 7.9. Rezultatet e analizës faktoriale në matricën e korrelimit të CA125, HE4
dhe CA125/HE4 në 42 mostrat e nëngrupit të parë
Unrotated Factor Loadings and Communalities
Variable
Factor1
CA125
0.995
He4
0.364
CA125/He4 0.958
Variance
% Var

2.0391
0.680

Factor2
0.073
-0.931
0.278
0.9500
0.317

Communality
0.994
1.000
0.995
2.9890
0.996
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Figura 7.21. Loading Plot-et e CA125, HE4 dhe CA125/HE4
Nga paraqitja grafike (figura7.21) dhe përpunimi statistikor i mësipërm evidentohen
dy faktorë kryesorë nga analiza faktoriale, të cilët ndikojnë në diferencën e
shpërndarjes së vlerave të matura per të dy parametrat.
Faktori i parë (F1) paraqet ngarkesë të lartë për parametrin e matur CA125 (0.995)
dhe përbën 68% të ngarkesës totale, edhe raporti CA125/HE4 shkon në këtë drejtim
me një ngarkesë 0.954. Më i vogël është ndikimi i këtij faktori në parametrin tjetër të
matur HE4, i cili paraqitet me një variabilitet të moderuar (0.364). Në këto
grupmosha, siç është përmendur në pjesën teorike të këtij punimi, vërehen shpesh dhe
patologji të tjera gjinekologjike jo-kancerogjene për të cilat CA125 mer vlera më të
rritura se normalja.
Faktori i dyte (F2) përbën 31.7 % të ngarkesës totale të tre parametrave të matur.
Sipas këtij faktori, ngarkesa për parametrin CA125 është e vogel 0.073, ndërsa te
HE4, ky faktor ndikon negativisht dhe merr një ngarkesë -0.980. Në këtë grup moshë
mund të themi që vlerat e He4 jane relativisht të ulta dhe nuk ndikohen nga patologjitë
shoqëruese .
7.4 Diskutimi i rezultateve eksperimentale dhe atyre të përpunimit
statistikor për nëngrupin e dytë të pacienteve (mosha 35-45 vjeç)
7.4.1 Përpunimi statistikor i të dhënave
Në nëngrupin e dytë të pacienteve u përfshinë të gjitha pacientet e grupit të kontrollit
prej 139 pacientesh, që i përkisnin një intervali moshe 35-45 vjeç. Pas marrjes së
analizës së gjakut sipas të gjitha procedurave të përmendura më sipër. U krye matja e
nivelit të CA125 dhe HE4 me Cobas 6000 dhe Elecsys 1000. Vlerat e marra për
pacientet e kësaj grupmoshe janë paraqitur në tabelën 7.10 dhe grafikisht në figurat
7.22, 7.23 dhe7.24..
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Tabela7.10. Vlerat e matura të CA125 (U/ml) dhe HE4 (pmol/l) për nëngrupin e dytë
të pacienteve
Nr.

Mosha

CA 125

HE4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

44
43
45
41
38
39
37
40
40
38
44
39
42
43
40
38
37
45
42

13.99
8.19
63.48
83.06
18.12
26.00
11.56
11.99
11.97
41.94
8.31
16.47
83.88
16.53
14.12
10.18
13.09
11.45
163.80

29.10
32.12
59.72
35.93
52.40
43.01
35.18
37.99
53.05
45.81
36.00
54.23
72.73
45.70
36.35
76.00
37.12
39.91
156.70

CA125/HE4

Nr.

MOSHA

CA125

HE4

0.48
0.25
1.06
2.31
0.35
0.60
0.33
0.32
0.23
0.92
0.23
0.30
1.15
0.36
0.39
0.13
0.35
0.29
1.05

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
44
36
36
44
36
40
44
45
45
39
42
43
37
36
35
35
35
35

12.21
13.92
63.63
62.98
23.57
26.40
70.05
11.11
15.53
12.59
18.30
23.57
3.52
98.99
15.13
16.57
23.36
107.00
7.04

50.19
37.93
35.36
35.38
57.58
27.86
41.94
27.88
38.00
45.10
42.33
53.44
69.27
48.92
12.01
73.04
41.49
40.26
44.66

CA125/HE4

Figura7.22. Shpërndarja e vlerave të matura të CA125 në nëngrupin e dytë të
pacienteve
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0.24
0.37
1.80
1.78
0.41
0.95
1.67
0.40
0.41
0.28
0.43
0.44
0.05
2.02
1.26
0.23
0.56
2.66
0.16
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Figura7.23. Shpërndarja e vlerave të matura të HE4 në nëngrupin e dytë të pacienteve

Figura 7.24.. Shpërndarja e vlerave të matura të CA125/HE4 në nëngrupin e dytë të

pacienteve
Mbi të dhënat e përfituara për përqendrimet e dy markuesve tumoralë të marrë në
studim CA 125 dhe HE4 edhe për këtë nëngrup u aplikua përpunimi statistikor
nëpërmjet programeve kompjuterike EXCEL dhe MINITAB 17. Përpunimi statistikor
përfshin analizën statistikore (decscriptive statistics, korrelimi midis variablave dhe
regresi linear), analizën multivariable të grupit për variablat e matur dhe rezultatet e
fituara nga këto matje (Cluster Analysis), si dhe analizën faktoriale. Analiza e grupit
ka për qëllim grupimin e variablave në grupe me ngjashmëri të lartë midis përbërësve
brenda grupit si dhe identifikimin e dallimet midis grupeve të veçanta duke përcaktuar
distancën midis tyre. Nga ana tjetër, nëpërmjet analizës faktoriale, arrihet të
reduktohet numri i faktorëve të marrë në studim duke përzgjedhur një numër minimal
të tyre (faktorët me vlerë të Eigenvalue >1) që ndikojnë në kovariancën e një numri të
madh variablash të marrë në studim. Me anë të rrotullimit ortogonal (Varimax
rotation), shprehet më qartë rëndësia e ndikimit të çdo faktori të përzgjedhur, në
shpërndarjen e të dhënave.(Laze P.2008)
Në tabelën 7.11 janë paraqitur të dhënat e marra nga përpunimi me Descriptive
Statistics, ku përfshihen mesatarja aritmetike, shmangia standarte, vlerat minimale
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dhe ato maksimale të matura në 38 pacientet e këtij nëngrupi, parametri kurtosis dhe
skewness për këtë nëngrup.
Tabela 7.11. Descriptive Statistics për CA125, HE4 dhe CA125/HE4 në nëngrupin e
dytë të pacienteve (35-45vjeç)
Variable

%

Mean

Median

StD

Variance

CV %

Min

Max

Skewnes

Kurtosis

CA125

100

33.01

16.50

35.43

1255.00

107.33

3.52

163.80

2.00

4.08

HE4

100

47.01

42.13

22.64

512.46

47.75

12.01

156.70

3.18

14.49

CA125/HE4

100

0.72

0.41

0.67

0.44

92.73

0.05

2.66

1.49

1.34

Sipas këtij përpunimi, vlera mesatare e fituar për përqendrimin e CA125 në mostrat e
gjakut ishte 33.01 U/ml, e cila rezulton më e vogël se vlera normale e përcaktuar 35.0
U/ml. Vlera minimale e matur për këtë markues ishte 3.52 U/ml dhe vlera maksimale
për CA125 në këtë grupmoshë ishte 163 U/ml. Në këtë nëngrup vihet re një koefiçient
variance i lartë për CA125 (CV % =107.33 pra >25 %), i cili tregon për një
shpërndarje të gjerë të vlerave për këtë parametër (ndryshim në intervale shumë të
mëdha). Ky fakt mbështetet dhe nga parametri tjetër statistikor skewness, i cili për
CA125 është në vlerën 2.0 dhe kurtosis 4.08 (skewness >0 and kurtosis >3). Këto të
dhëna tregojnë se kemi vlera të parametrit CA125, që anojnë pozitivisht dhe që nuk i
binden shpërndarjes normale.
Markuesi tjetër i matur në gjak HE4 në këtë grupmoshë ka vlerë mesatare 47.01 U/ml,
vlerë kjo gjithashtu më e ulët se vlera normale e përcaktuar (150/ml). Vlera minimale
e matur ishte 12.01 U/ml dhe vlera maksimale e matur 156.70 U/ml. Koeficienti i
variancës për HE4 në këtë nëngrup merr vlerën 47.75 (<75 % por >25 % ), gjë që
tregon se ndryshe nga nëngrupi i parë, vlerat e matura për HE4 në gjakun e pacienteve
në shqyrtim kanë një ndryshueshmëri më të moderuar, ndërsa parametri tjeter i
llogaritur CA125/HE4, gjithashtu ka një variabilitet të lartë vlerash (CV% 92.73 %).
Vlerat analitike te CA125 dhe HE4 jane të anuara pozitivisht dhe nuk i binden
shpërndarjes normale, p<0.005 për CA125, p = 0.009 për HE4 ndërsa p= 0.028 për
parametrin CA125/HE4 (p >0.05), pra ky i fundit i bindet shpërndarjes normale.
Grafikisht shpërndarja e të dhënave të matura dhe Probability Plot-et për CA125, HE4
dhe raportin e tyre tregohen në figurën 7.25 dhe 7.26 (numri i pacienteve 38).
.
Histogram (with Normal Curve) of CA125

Histogram (with Normal Curve) of He4
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Figura 7.25. Histogramat e vlerave të CA125, HE4 dhe raportit CA125/HE4 në
nëngrupin e dytë
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Figura 7.26. Propabiliteti i shpërndarjes lognormal të vlerave të CA125, HE4 dhe
raportit CA125/HE4 në nëngrupin e dytë
Nga sa vihet re, në këtë nëngrup kemi një rritje të vlerës mesatare të matur për të dy
parametrat, ndërkohë që vlerat e matura të HE4 paraqesin një ndryshueshmëri më të
moderuar, duke përbërë kështu një parametër plotësues të mirë për të dalluar rezultatet
fals-pozitive për CA125, veçanërisht në këtë grupmoshë. Nga përpunimi statistikor u
gjet një korrelim i mirë midis CA125 dhe moshës së pacienteve. Raporti CA125/HE4
tregoi një ndryshueshmëri të vogël në vlerën e tij mesatare në këtë nëngrup. Varianca
e parametrave tregohet dhe në boxplot-et përkatëse e paraqitur në figurën 7.27 dhe
figurën 7.28.
Boxplot of CA125, He4

Boxplot of CA125/He4
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Data
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0
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0.0
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Figura 7.27 Boxplot i vlerave te CA125
dhe HE4

Figura7.28. Boxplot i vlerave te
CA125/HE4
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7.4.2 Analiza multivariable dhe e korrelacionit të të dhënave.
Për të dalluar nëse ekziston ndonjë pikë e përbashkët takimi mes vlerave të marra për
parametrat CA125 dhe HE4, u krye analiza e korrelacionit të variablave dhe analiza
në grupe (cluster analysis). Vlerat e koefiçientëve të korrelacionit Pearson dhe
sinjifikancës janë dhënë në tabelën 7.12.
Tabela 7.12. Korrelacioni mes CA125, He4, CA125/He4 në nëngrupin e dytë

He4
CA125/He4
Cell Contents:

CA125

He4

0.528
0.001
0.779
0.000

- 0.067
0.690

Pearson correlation
P-Value

Analiza e korrelimit të të dhënave midis të tre parametrave (CA125, HE4 dhe raporti
CA125/HE4) në nëngrupin e dytë të pacienteve e paraqitur në tabelën 12 tregoi një
korrelim të mesatar midis CA125 dhe HE4 por jo sinjifikativ, dhe një korrelim të
mirë midis CA125 dhe raportit CA125/HE4 (R2>0.5) dhe statistikisht sinjifikativ
(p=0).
Sipas analizës multivariable të grupit (Cluster analysis), parametrat u grupuan sipas
ngjashmërisë së vlerave në shtatë grupe.
Final Partition
Number of clusters: 7

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
Cluster5
Cluster6
Cluster7

Number of
observations
16
2
4
9
4
1
2

Within
cluster sum
of squares
1168.70
292.71
282.77
1129.60
406.00
0.00
69.78

Average
distance
from
centroid
6.4876
12.0978
7.8102
10.6638
9.3291
0.0000
5.9069

Maximum
distance
from
centroid
24.2163
12.0978
13.0311
16.8340
13.9976
0.0000
5.9069

Nga përpunimi statistikor përfituam dendogramën përkatëse (figura 7.29).
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Dendrogram

Complete Linkage, Euclidean Distance

Similarity

0.00

33.33

66.67

100.00

1 27 2

7 11

8 18 1 5 1 7 21 2 8 14 30 2 9 38 3 4

6 36 2 5 10 5 12 9 2 0 2 4 31 16 35 3 2 3 1 3

4 22 23 26 33 3 7 1 9

Observations

Figura 7.29. Dendograma e grupimeve sipas vlerave për 38 pacientet e nëngrupit të
dytë
Sipas figurës 7.29 për nëngrupin e dytë të pacienteve u vunë re 7 grupime sipas
vlerave të marra nga matjet eksperimentale.
Grupi i parë: një ngjashmëri shumë të lartë të vlerave, përfshin vlerat e marra nga 16
mostra gjaku brenda nëngrupit të dytë të pacienteve. Vlerat mesatare eksperimentale
të matura janë 12.67 U/ml për CA125, 36.08 pmol/l për HE4 dhe 0.39 0.44
U*1000/pmol për CA125/HE4. Të gjitha vlerat e fituara ishin brenda vlerës normale
të percaktuar për parametrat e matur.
Grupi i dytë: në këtë grup janë grupuar vetëm dy rezultate, ato te pacienteve me nr 3
dhe 13 (sipas tabelës së vlerave 7.12). Këto dy vlera janë mbi vlerën mesatare për të
dy parametrat (73.68 U/ml për CA125 dhe 66.22 pmol/l për HE4), si dhe i përkasin
intervalit të moshës 40-45 vjeç.
Grupi i tretë: përmban vlerat e marra nga pacientet me numer 4, 22, 23, 26. Në këtë
grupim vërehet një vlerë mesatare 70.09 U/ml për CA125, 37.14 pmol/l për HE4 dhe
1.09 U*1000/pmol për CA125/HE4. Kjo tregon që në këtë grup kemi rritje të vlerës
së CA125, por jo të vlerës së HE4.
Grupi i katërt. Në të grupohen vlerat e matura në 9 paciente. Vlera mesatare në
grupim është 15.35 U/ml për CA125 dhe 59.91 pmol/l për HE4. Ky grupim
karakterizohet nga vlera të përafërta të HE4.
Grupi i pestë i evidentuar është i përbërë nga vlerat e marra nga matjet për katër
paciente (numri 6, 36, 25, 10). Nga krahasimi i vlerave shihet qe pacientet në këtë
grupim janë në moshë 35-40 vjeç dhe kane një vlerë mesatare 29.32 U/ml per CA125
dhe 39.02 pmol/l për HE4.
Grupi i gjashtë evidenton vetëm një vlerë, të rritur për të dy markuesit dhe i perket
pacientit me numer 19 (CA125 = 163.80 U/ml dhe HE4 = 156.70 pmol/l), mosha e
pacientes eshte 42 vjeç. Ajo që evidentohet në këtë rast është rritja e CA125 në vlera
shumëfish mbi normalen, shoqëruar me rritje të vlerës së HE4.
Grupi i shtatë përfshin rezultatet e marra nga matjet e dy pacienteve me numra 33 dhe
37. Nga sa vërehet këto paciente kanë patur një nivel të rritur të CA125 në gjak, që
kap vlerën mesatare 102.99 U/ml, 44.59 pmol/l për HE4, si dhe 2.34 U*1000/pmol
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për raportin e markatorëve CA125/HE4. Kjo vërteton variabilitetin e lartë të
markuesit CA125 dhe domosdoshmërinë e matjes së njekohshme të të dy markuesve
tumoralë, për diagnostikimin ose ndjekjen e njëkanceri të ovarit.
Për të evidentuar ngjashmërine midis variablave u krye analiza Cluster e tyre. Të
dhënat e marra nga kjo analizë statistikore janë këto:
Correlation Coefficient Distance, Complete Linkage
Amalgamation Steps
Number of Similarity
Step clusters
level
1
2
88.9663
2
1
46.6858

Distance Clusters
level
joined
0.22067
1 3
1.06628
1
2

Number
of obs.
in new
cluster
2
3

New
cluster
1
1

Final Partition: Cluster 1: CA125 CA125/He4;
Cluster 2: He4
Këto të dhëna paraqiten grafikisht në dendogramën e variablave figura7.30.
Dendrogram

Complete Linkage, Correlation Coefficient Distance

Similarity

46.69

64.46

82.23

100.00

CA125

CA125/He4

He4

Variables

Figura7.30. Dendograma e shpërndarjes së variablave të studiuar në nëngrupin e dytë
të pacienteve
Nga figura 7.30 duket që CA125 dhe raporti CA125/HE kanë një ngjashmëri të
madhe 88.96, gjë kjo qe konfirmon që vlerat e CA125 janë përcaktuese. Ndërsa mes
HE4 dhe CA125 vërehet një ngjashmëri vlerash më e ulët 46.68%.
Për të identifikuar dhe karakterizuar më mirë mënyrën e shoqërimit të tre parametrave
të matur, edhe për nëngrupin e dytë u krye analiza faktoriale (PCA). Me anë të
studimit të faktorëve shprehet më qartë rëndësia e ndikimit të çdo faktori të
përzgjedhur, në shpërndarjen e të dhënave të fituara. Rezultatet e PCA jepen më
poshtë:
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Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix
Unrotated Factor Loadings and Communalities
Variable
CA125
He4
CA125/He4
Variance
% Var

Factor1
0.993
0.516
0.812
1.9112
0.637

Factor Score Coefficients
Variable
Factor1
CA125
0.520
He4
0.270
CA125/He4 0.425

Factor2
- 0.027
- 0.854
0.576
1.0615
0.354

Communality
0.987
0.995
0.991
2.9727
0.991

Factor2
-0.026
-0.804
0.543

Loading Plot of CA125, ..., CA125/He4
CA125/He4

0.50

Second Factor

0.25
CA125

0.00
-0.25
-0.50

-0.75

He4

-1.00
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

First Factor

Figura 7.31. Loading Plot-et e markatorëve CA125, HE4 dhe raportit midis tyre
Nga analiza faktoriale e të dhënave eksperimentale u evidentuan dy faktorë kryesorë,
të cilët ndikojnë në kovariancën e vlerave (figura 7.31):
Faktori i parë: ka një ngarkesë të lartë për parametrin CA125 (0.52) dhe shpjegon 63.7
% të variancës së vlerave. Ngarkesa e këtij faktori ndaj parametrit tjetër HE4 është e
ulët (0.27), raporti CA125/HE4 paraqet edhe ai ngarkese relativisht të lartë ndaj këtij
faktori (0.425).
Faktori i dytë: nga grafiku vihet re një ngarkesë e lartë negative e këtij faktori në
lidhje me HE4 (-0.804). Ky faktor shpjegon 35.4 % të variancës totale të vlerave të
matura në gjak për CA125 dhe HE4. Nga sa u analizua më sipër, kjo ngarkesë
negative e ketij faktori shpjegon faktin që vlerat e HE4 nuk influencohen nga mosha.
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7.5 Diskutimi i rezultateve eksperimentale dhe atyre të përpunimit
statistikor për nëngrupin e tretë të pacienteve (mosha 46-55 vjeç)
7.5.1 Përpunimi statistikor i të dhënave
Nëngrupi i tretë i pacienteve i klasifikuar sipas ndarjes sonë përfshinte paciente të
moshës 46-55 vjeç, që siç është përmendur, ishin paciente të rastësishme te të cilat
pas vizitës tek mjeku u krye dhe matja e markuesve tumoral CA125 dhe HE4. Matjet
u kryen në mostrat e gjakut të marra dhe të ruajtura sipas të gjitha standarteve.
Rezultatet e fituara nga këto matje paraqiten në tabelën 7.13.
Tabela 7.13 Vlerat e matura të CA125 (U/ml) dhe HE4 (pmol/l) për nëngrupin e tretë
të pacienteve
Nr.

Mosha

CA125

HE4

CA125/HE4

Nr.

Mosha

CA125

HE4

CA125/HE4

1

54

24.16

44.73

0.54

2

55

11.71

46.13

3

50

10.76

57.12

0.25

18

49

40.74

55.20

0.74

0.19

19

48

43.23

62.38

0.69

4

50

32.61

48.10

0.68

20

46

13.75

25.10

0.55

5

50

268.20

352.00

0.76

21

46

28.44

40.80

0.70

6

50

33.62

43.68

0.77

22

48

7.11

41.15

0.17

7

54

9.35

51.90

0.18

23

48

12.09

87.47

0.14

8

53

10.32

56.75

0.18

24

46

19.30

50.05

0.39

9

54

11.29

56.55

0.20

25

49

35.25

32.65

1.08

10

50

17.05

42.99

0.40

26

47

31.04

39.16

0.79

11

51

13.55

37.43

0.36

27

49

29.17

37.65

0.77

12

52

22.10

46.54

0.47

28

46

29.99

47.26

0.63

13

50

9.41

64.32

0.15

29

49

10.01

54.31

0.18

14

52

7.16

46.40

0.15

30

48

44.26

56.33

0.79

15

50

12.45

19.2

0.65

31

48

1 1.24

61.86

0.18

16

48

55.89

52.27

1.07

32

48

24.06

3.51

6.85

17

49

10.27

57.50

0.18

33

49

27.04

49.07

0.55

Shpërndarja e vlerave të fituara në këtë grupmoshë tregohet në figurën7.32, 7.33 dhe 7.34.
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Figura 7.32. Shpërndarja e vlerave të matura të CA125 në nëngrupin e tretë të
pacienteve

Figura 7.33. Shpërndarja e vlerave të matura të HE4 në nëngrupin e tretë të
pacienteve
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Figura 7.34.. Shpërndarja e vlerave të matura të CA125/HE4 në nëngrupin e tretë të
pacienteve
Në tabelën 7.14 janë paraqitur të dhënat e marra nga përpunimi me Descriptive
Statistics, ku përfshihen mesatarja aritmetike, shmangia standarte, vlerat minimale
dhe ato maksimale të matura në 33 pacientet e këtij nëngrupi, parametri kurtosis dhe
skewness për këtë nëngrup.
Tabela 7.14. Descriptive Statistics për CA125, HE4 dhe CA125/HE4 në nëngrupin e
tretë të pacienteve (46-55 vjeç)
Variable

%

Mean

Median

StD

Variance

CV %

Min

Max

Skewness

Kurtosis

CA125

100

29.29

19.30

44.72

2000.11

152.68

7.11

268.20

5.04

27.42

HE4

100

56.59

48.10

54.99

3023.54

97.16

3.51

352.00

5.11

28.16

CA125/HE4

100

0.48

0.51

0.29

0.08

58.83

0.14

1.08

0.34

-0.98

Sipas informacionit që marrim nga tabela 7.14 vlera mesatare e përqendrimit të CA
125 ishte 29.29 U/ml, e cila është nën kufirin e vlerës së lejuar normale. Vlera
minimale për CA125 në këtë nëngrup ishte 7.11 U/ml dhe vlera maksimale ishte 268
U/ml. Sipas përpunimit statistikor vërehet një variancë e lartë e shpërndarjes së
vlerave të CA125 (CV 152.68 % >75 %), ndërsa vlerat e skewness dhe kurtosis ishin
respektivisht 5.04 dhe 27.42, gjë që dëshmon për një pozicionim pozitiv të këtyre
vlerave, si dhe që keto vlera nuk i binden shpërndarjes normale (skewness > 0 dhe
kurtosis > 3). Për HE4 kemi një vlerë mesatare prej 56.59 U/ml, e cila është gjithashtu
më e ulët se vlera normale e lejuar për këtë markator (150 U/ml). Rezultatet analitike
paraqesin një ndryshueshmëri të lartë (CV=97.16%) për HE4 dhe një ndryshueshmëri
të moderuar për raportin CA125/HE4 (CV=58.53%). Vlerat analitike janë pozitivisht
të anuara (për HE4, skewness rezultoi 5.11 dhe kurtosis rezultoi 28.16) dhe tregojnë
që të tre parametrat e studiuar nuk i binden shpërndarjes normale për rezultatet e
marra nga matjet. Grafikisht kjo paraqitet në histogramet përkatese dhe Probability
Plot-et e paraqitura në figurat 7.35 dhe 7.36.
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Figura 7.35. Histogramat për CA125, He4 dhe raportin CA125/He4 në nëngrupin e
tretë

Figura7.36. Propabiliteti i shpërndarjes lognormal të vlerave të CA125, HE4 dhe
raportit CA125/HE4 në nëngrupin e tretë.
Nga të gjithë rezultatet analitike përqëndrimi më i lartë për të dy markuesit tumoralë
të marrë në studim u shënua në këtë nëngrup (268 U/ml per CA125 dhe 352 pmol/l
per HE4). Ky fakt konfirmon praninë e një risku të lartë për sëmundje serioze
gjinekologjike për gratë e kësaj grupmoshe. Në veçanti ky rrezik rritet në rastet kur
markuesi i matur HE4 ka një përqëndrim të lartë në gjak. Varianca e parametrave
paraqitet ne boxplotet te figura 7.37.
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Boxplot of CA125, He4
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Figura 7.37. Boxplot-et e vlerave të CA125, HE4 dhe raportit të tyre të marra në
pacientet e
nëngrupit të tretë

7.5.2. Analiza multivariable dhe e korrelacionit të të dhënave

Edhe për nëngrupin e tretë të pacienteve u krye analiza e korrelacionit të variablave
dhe analiza në grupe (cluster analysis). Vlerat e koefiçientëve të korrelacionit Pearson
dhe sinjifikancës janë dhënë në tabelën 7.15.
Tabela 7. 15. Korrelacioni mes CA125, HE4, CA125/HE4 në nëngrupin e tretë
He4
CA125/He4

CA125
0.920
0.000

He4

0.083
0.648

-0.149
0.407

Cell Contents: Pearson correlation
P-Value
Analiza e korrelimit të të dhënave midis të tre parametrave (CA125, HE4 dhe raporti
CA125/HE4) në nëngrupin e tretë të pacienteve e paraqitur në tabelën 7.15 tregoi,
ndryshe nga grupmoshat e tjera, një korrelim shumë të mirë midis CA125 dhe HE4
(R2=0.92) me sinjifikancë të lartë. Edhe për këtë nëngrup, ashtu si dhe për nëngrupet e
tjerë, me qëllim marrjen e informacionit mbi ngjashmërinë e vlerave eksperimentale
të fituara, si dhe të variablave të marrë në studim, u krye analiza multivariable (cluster
analysis). Sipas saj, të dhënat e fituara u grupuan sipas ngjashmërisë së vlerave
(dendograma në figurën7.38) dhe variablave (dendograma në figurën7.39).
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Final Partition
Number of clusters: 2
:LWKLQ
1XPEHURI FOXVWHUVXP
REVHUYDWLRQV RIVTXDUHV




&OXVWHU
&OXVWHU

$YHUDJH
GLVWDQFH
IURP
FHQWURLG

0D[LPXP
GLVWDQFH
IURP
FHQWURLG







Dendrogram

Complete Linkage, Euclidean Distance

Similarity

0.00

33.33

66.67

100.00

1 12 3 3 2 4

4 28

6 21 2 6 27 25 1 6 18 30 19

2 14 22 10 1 1

3

8 17

9

7 29 13 31 23 15 2 0 32

5

Observations

Figura 7.38. Dendograma e ngjashmërisë së vlerave të matura të CA125 dhe HE4 në
nëngrupin e tretë
Nga dendograma e figurës 7.38 dallohen dy grupime kryesore:
Grupi i parë i cili përmbledh 32 raste të matura (të gjitha vlerat me përjashtim të
pacientes 5). Ky grupim karakterizohet nga këto vlera mesatare: CA125=21.82 U/ml,
HE4=47.36 pmol/l dhe raporti CA125/ HE4 ishte 0.67 U*1000/pmol. Ngjashmëria e
vënë re në këto vlera është mjaft e lartë, gati 100 %, gjë që tregon se në këtë
grupmoshë anomalitë e vëna re janë mjaft të vogla. Kjo mund të shpjegohet me fazen
biologjike te premenopauzes ose menopauzes tek pacientet femra. Ndikimi i kesaj
faze ne profilin biokimik të parametrave, gjithashtu mund të përbëjë object për
studime të metejshme .
Grupi i dytë i vlerave sipas grafikut të dendogramës përfaqësohet nga vetëm një rast,
tek e cila vlera e CA125 dhe HE4 janë mjaft të rritura, respektivisht 268.20 U/ml per
CA125 dhe 352.0 pmol/l për HE4.
Për të evidentuar ngjashmërine midis variablave u krye analiza Cluster e tyre. Të
dhënat e marra nga kjo analizë statistikore janë paraqitur grafikisht në dendogramën e
variablave figura 7.39.
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Figura7.39. Dendograma e variablave CA125, HE4 dhe raportit CA125/HE4
Siç vërehet nga dendograma, në dallim nga dy grupmoshat e mëparshme, në këtë
grupmoshë ka një ngjashmëri të lartë mes dy parametrave CA125 dhe HE4 prej 96.02
%. HE4 në këto mosha merr vlera sinjifikative. Rezultatet e fituara nga analiza PCA
për grupmoshën e tretë janë paraqitur më poshtë, si dhe në figuren 7.40.
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Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix
Unrotated Factor Loadings and Communalities
32 cases used 1 cases contain missing values
Variable
CA125
He4
CA125/He4

Factor1
0.997
0.917
0.464

Factor2
-0.049
-0.395
0.886

Communality
0.997
0.997
1.000

Variance
% Var

2.0510
0.684

0.9429
0.314

2.9939
0.998

Factor Score Coefficients
Variable
CA125
He4
CA125/He4

Factor1
0.486
0.447
0.226

Factor2
-0.052
-0.419
0.939

Loading Plot of CA125, ..., CA125/He4
1.00

CA125/He4

Second Factor

0.75

0.50

0.25

CA125

0.00

-0.25
He4

-0.50
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

First Factor

Figura7.40. Loading Plot-et e markatorëve CA125, HE4 dhe raportit midis tyre për
grupmoshën 46-55 vjeç
Nga analiza faktoriale u evidentuan tre faktorë kryesorë që ndikojnë në variancën e
eksperimentale:
Faktori i parë përbën 68.4 % të ngarkesës së variancës së vlerave dhe në këtë ngarkesë
pesha e të dy parametrave është pothuajse e njëjtë (0.486 për CA125 dhe 0.447 për
HE4).
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Faktori i dytë përbën 31.4 % të variancës së vlerave, por vlen të theksohet që ky
faktor ka një ngarkesë negative për të dy parametrat e matur CA125 dhe HE4. Ky i
fundit ka ngarkesën negative më të lartë (-0.419).Konkludojmë kështu qå HE4 me
moshen ndryshon pragun e percaktimit .
7.6 Analiza statistikore e variancës së tre grupmoshave
Për të marrë një informacion më të detajuar mbi variancën e vlerave të marra për të dy
markuesit tumoralë të marrë në studim u krye përpunimi statistikor i të dhënave të marra
për variancat e të tre grupmoshave të studiuara. Përpunimi u krye me anë të metodës
statistikore “ANOVA”, duke hedhur për vërtetim hipotezen zero (H0) që ka ndryshime të
rëndësishme në variancat e vlerave të variancës për secilin parametër dhe secilën
grupmoshe. Hipoteza quhet e vërtetuar kur realizohet kushti: F < Fkritike, P > 0.05.
Rezultatet e fituara paraqiten në tabelën 7.16.
Tabela 7. 16. Rezultatet e përpunimit statistikor ANOVA të vlerave të variancës
25-35 vjeç
35-45 vjeç
45-55 vjeç

CV%(C125)
112
25
95

CV%(He4) CV%(C125/He4)
107
104
48
192
93
168

Anova: Two-Factor Without Replication
SUMMARY
CV%(1)
CV%(2)
CV%(3)

Count
3
3
3

Sum
232
248
464

Average
77
83
155

ANOVA
Source of
Variation
Columns
Error
Total

SS
11193
8877
21485

Df
2
4
8

MS
5596
2219
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Variance
2126
950
2069

F
2.522

P-value
0.196

F crit
6.944
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Grafikisht këto të dhëna paraqiten në figurën 7.41.

Figura7.41. Paraqitja grafike e rezultateve të marra nga analiza statistikore e koeficientit të
variancës për të tre grupmoshat.
Nga rezultatet e paraqitura në Tabelën 7.16 hipoteza zero është e vërtetuar pasi vlerat Feksp <
Fcrit (2.522 <6.944) dhe P = 196 >0.05, cka vërteton se ka ndrysime të rëndësishme
sinjifikative midis variancave të vlerave të marra për markatorët CA125 dhe HE4 në të tre
grupmoshat e studiuara. Kjo vërehet qartë dhe nga paraqitja grafike e variancave të tre
grupmoshave të ndryshme. Markuesit CA125 dhe HE4 që i përkasin grupmoshës 35 – 45 vjec
kanë vlera mjaft më të ulta krahasuar me dy grupmoshat e tjera. Një nga arsyet e shfaqjes së
këtyre vlerave të ulura në këtë grupmoshë krahas faktorëve të tjerë siç edhe përmendet në
studime të tjera është dhe përdorimi i gjerë i kontraceptivëve në këtë grupmoshë gjë e cila çon
në marrjen e vlerave më të ulëta për CA125 (Urban et al. 2012), ndërsa sipas po të njëjtëve
autorë vlerat e marra për HE4 janë sinjifikatisht më të rritura në pacientet e grupmoshës së
trete.
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8. Krahasimi i dy metodave imunometrike të matjes ECLIA dhe ELFA
(CA125)
8.1 Parimi i krahasimit dhe matjet eksperimentale
Në ditët e sotme një rëndësi të veçantë zë parandalimi i sëmundjeve tumorale. Për këtë qëllim
janë bërë hapa të konsiderueshëm në zhvillimin dhe përsosjen e teknologjisë së matjes së
markuesve tumoralë, si një nga treguesit kryesorë të ekzistencës së këtyre sëmundjeve në
organizmin e njeriut. Në bazë të këtij zhvillimi qëndron aplikimi i metodave imunometrike të
matjes në aparatura me gamë të gjerë përcaktimi dhe kosto minimale. Në praktikën
laboratorike të vendit tonë, në bazë të kushteve dhe aparaturave që disponojnë, laboratore të
ndryshëm përdorin metoda të ndryshme imunometrike për matjen e markuesve tumoralë. Në
studimin tonë kemi krahasuar dy metoda imunometrike, metodën e elektrokemilumineshencës
ECLIA dhe atë të imunofluoreshencës ELFA.Të dyja këto metoda kanë një përdorim mjaft të
gjerë në përcaktimin e hormoneve dhe markuesve tumoralë në laboratoret mjekësore, për
lehtësinë në përdorim dhe koston e ulët në përcaktim. Parimi i funksionimit dhe matjes së
markuesve tumoralë të marrë në studim me anë të këtyre metodave është sqaruar hollësisht në
kapitujt paraardhës të këtij studimi. Në mjaft raste midis laboratoreve të ndryshëm dhe
metodave të ndryshme te matjes vihen re diskordanca në lidhje me rezultatin e analizës. Në
studimin tonë ne krahasuam dy metodat imunometrike ECLIA dhe ELFA, për të gjykuar nëse
ka diskordanca në rezultatet e marra nga matjet e të njëjtit markues tumoral me të dy metodat
njëkohësisht, në të njëjtën mostër gjaku, si dhe nëse keto diskordanca janë të lidhura me
thelbin e metodave imunometrike të përdorura, apo me zbatimin e tyre në mënyrë jo korrekte
në praktikën laboratorike.
Për këtë markuesi tumoral CA125 u përcaktua në mostrat e gjakut të 26 pacienteve të
paraqitura në spital. Mostrat u trajtuan sipas të gjitha standarteve të marrjes dhe të ruajtjes së
mostrës të paracaktuara nga metoda e përdorur. Pas marrjes, secilës mostër iu mat sasia e
markatorit CA125 njëkohësisht me dy metoda te ndryshme. Matja e nivelit të CA125 me
metodën imunometrike të kemilumineshencës u realizua me anë të aparatit IMULITE 1000,
parimi dhe funksionimi i të cilit është shpjeguar gjerësisht në pjesën eksperimentale. Ky
përcaktim u krye në Laboratorin Mjekësor “Biocheck Diagnostic Center” Tiranë. Matja e
nivelit të markatorit CA125 me metodën e imunofluoreshencës u realizua me anë të aparatit
“MiniVIDAS”, parimi dhe funksionimi i te cilit është shpjeguar gjerësisht në kapitullin 6. Ky
përcaktim u krye në laboratorin mjekësor “M.D.UNIVERS” në Kavajë. Rezultatet e marra nga
matjet paraqiten në tabelën e mëposhtme.
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Tabela 8.1. Përqendrimi i CA125 i matur me dy metoda të ndryshme
Pacienti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

CA125 (U/ml) e matur me
VIDAS (ELFA)

CA125 (U/mL) e matur me
IMULITE 1000 (ECLIA)

7.32
4.71
9.6
4
8.2
7.45
7.57
4
19.17
4.34
6.33
6.7
3.6
6.57
15.19
11.27
5.08
4.73
5.77
5.08
7.17
4.27
8.69
5.54
5.66
9.51

9.63
6.73
9.29
4.26
9.7
9.15
9.22
4.64
23.1
5.36
7.6
8.45
3.43
8.53
15.6
13.5
6.41
7.42
6.59
7.07
7.22
5.14
12.1
8.35
6.83
11.2

Si hap i parë i krahasimit të metodave, matjet eksperimentale për secilën metodë u përpunuan
me anë të metodës “Descriptive statistic” (Tabela 8.2).
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Tabela 8.2. Rezultatet e përpunimit statistikor të markuesit CA125 përftuar me dy
metodat analitike
Parametrat
Statistikore

CA125/1

Mean
Median
Standard Deviation
Sample Variance
CV%
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Count
Confidence Level
(95.0%)
1/ ECLIA; 2/ ELFA

CA125/2

7.21±3.57 8.71±4.06
6.45
7.98
3.57
4.06
12.73
16.45
49
47
4.61
5.56
1.99
1.97
15.57
19.67
3.60
3.43
19.17
23.10
26
26
1.44

1.64

Nga studimi i parametrave statiskore të përftuar vihet re se të dy metodat dallohen për
ndryshime të vogla të vlerave të variancës, devijimit standard, skweness, kurtosis dhe nivelit
të besushmerisë (P = 95%). Vërehet se metoda e dytë ka vlera të mesatares dhe medianëses
më të larta se metoda e parë. Për të parë nëse këto ndryshime janë apo jo të rëndësishme u
krye përpunimi statistikor ANOVA me anë të të cilit krahasohen variancat e të dy metodave,
si dhe kriteri i studentit me anë të të cilit krahasohen vlerat mesatare të përftuara nga të dy
metodat.
Tabela 8.3. Të dhënat e përpunimit statistikor me metodën ANOVA
SUMMARY
Groups Count
Column 1
26
Column 2
26

Sum
Average Variance
187.52
7.21
12.73
226.52
8.71
16.45

ANOVA

Source of
Variation
Between
Groups
Within
Groups
Total

SS

Df

MS

F

29.25

1

29.25

2.00

729.57

50

14.59

758.82

51
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Groups
Count
ELFA (VIDAS)
25
ECLIA(IMULITE)
26

Sum
187.44
231.55

Average Variance
7.50
12.69
8.91
15.63

ANOVA

Source of Variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS
25.27
695.40
720.67

df
1
49
50

MS
25.27
14.19

F
1.78

P-value
0.19

F crit
4.04

Nga tabela e mësipërme në të cilën është paraqitur analiza e variancës me metodën ANOVA
Single Factor për rezultatet e matjeve të fituara nga dy teknikat imunometrike (ECLIA dhe
ELFA) shikojmë që Fllogaritur = 1.78 < Fkritike = 4.04, si dhe P =0.19 > 0.05. Nga këto të dhëna të
fituara nga përpunimi statistikor arrijmë në konkluzionin se nuk ka ndryshime të rëndësishme
ndërmjet variancave të dy metodave, si dhe ndryshimi ndërmjet mesatareve të rezultateve të
përftuara nga teknikat e mësipërme nuk është sinjifikant, pranohet hipoteza HO, pra teknikat
e mësipërme të përdorura nuk paraqesin ndryshime sinjifikative.Krahas saj,vlerat mesatare të
secilës metodë u krahasuan me anë të testit statistikor “t” (kriteri i studentit), rezultatet e së
cilës janë paraqitur në Tabelen 8.4.
Tabela 8.4. Krahasimi i metodave me anë të testit “t”

Mean
Variance
Observations
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference
Df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

ELFA
VIDAS
7.50
12.69
25
14.19
0
49
-1.33
0.09
1.68
0.19
2.01

ECLIA
IMULITE
8.91
15.63
26

Nga të dhënat e tabelës 8.4, shihet qartë që nuk ka asnjë ndryshim statistikor sinjifikativ midis
vlerave mesatare të CA125 me të dy metodat, me metodën e imunofluoreshencës dhe
kemilumineshencës (CA125 ME IMULITE ), pasi tstat = ~-1.33~ < tkritike = 1.68 (one tail) ose =
2.01 (two tail) për një nivel besueshmërie P=95%. Kjo do të thotë, që të dyja metodat janë të
njëvlershme, për sa i përket saktësisë së matjes së CA125 në serumin e gjakut.
Ky përfundim i marrë nëpërmjet dy testeve statisikore “t dhe F” u konfirmua nëpërmjet
regresit linear të rezultateve të marra nëpërmjet të dy metodave, sic paraqitet grafikisht në
Figurën 8.1.
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REGRESI LINEAR I REZULTATEVE TE DY METODAVE
CA 125 V = - 0.1804 + 0.8557 CA 125 I

25

CA 125 V

20

15

10
Regression
95% CI
95% PI

5

S
R-Sq
R-Sq(adj)

0
5

10

15
CA 125 I

20

0.926120
93.3%
93.0%

25

Figura 8.1. Regresi linear i rezultateve të dy metodave
Ekuacioni i regresionit linear: CA125/1 = - 0.18 + 0.856 CA125/2
S = 0.926 R-Sq = 93.3% R-Sq(adj) = 93.0%
Sic shihet nëpërmjet figures 8.1, koeficienti i korrelacionit është mjaft i lartë ( r2 = 0.93), gjë
që tregon që për matjen e antigenit të CA125 në serumin e gjakut, metodat e lartpërmendura
kanë një korrelacion shumë të mirë me njëra tjetrën. Si përfundim mund të themi se, nëse
metodat zbatohen në përputhje me kushtet e tyre instrumentale dhe analitike, rezultatet janë
mjaft afër njëra tjetrës.
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KONKLUZIONE
x

Grupi i kontrollit për markuesin CA125 ishin 426 paciente femra të
grupmoshës 11-72 vjeç. Pacientet u grupuan në tre nëngrupe sipas moshës së
tyre. Nga rezultatet eksperimentale të marra për markuesin tumoral CA125 te
grupi i kontrollit, u vu re se vlerat mesatare të CA125 në serumin e gjakut
ishin të ndryshme për të tre grupmoshat.

x

Në nëngrupin e parë (pacientet <35 vjeç) vlera mesatare e CA125 ishte më e
vogël se vlera “cut-off” (intervali 3.74 U/ml - 275.10 U/ml). Për nëngrupin
35-49 vjeç, vlera mesatare e CA125 ishte më e lartë se vlera “cut-off”
(intervali 2.11 U/- 5426.00 U/ml). Për pacientet më të vjetra se 50 vjeç
(nëngrupi i tretë) vlera mesatare rezultoi 152.90 U/ml (intervali 4.64 U/ml 3002.00 U/ml).

x

Vlerat e mesatares aritmetike dhe medianës për rezultatet e marra nga të tre
nëngrupet e pacienteve paraqesnin një ndryshueshmëri të larte,ishin afër vlerës
minimale dhe nuk i bindeshin shpërndarjes normale. Me rritjen e moshës, rritej
përqindja e vlerave të CA125 që tejkalonin limitin e lejuar, pra rritej dhe
mundësia e shfaqjes së patologjive malinje të ovarit.

x

Nga studimi i rezultateve eksperimentale të marra për markuesit tumoralë
CA125 dhe HE4 të matur njëkohësisht, në grupin e kontrollit prej 139
pacientesh (mosha mesatare 39.7 vjeç), u vu re se 21.58 % e vlerave të marra
për CA125 kalonin vlerën “cut –off”, ndërsa në rastin e HE4, vlera e
përqëndrimit të matur në serumet e kontrollit kalonte vlerën cut-off në vetëm
2.16 % të rasteve. Shtimi i HE4 si parametër rrit saktësinë e diagnostikimit të
kancerit të ovarit.

x

Sipas rezultateve të fituara vlerat e CA125 dhe HE4 të marra nga matjet
paraqesin nje diapazon te gjërë të ndryshimit të vlerave ,si dhe një shpërndarje
asimetrike e tyre, që tregon ndikimin në to të faktorëve të ndryshëm. Analiza e
korrelimit të të dhënave midis të tre parametrave (CA125, HE4 dhe raporti
CA125/HE4) tregoi një korrelim të lartë të CA125 me HE4 dhe statistikisht
sinjifikativ. Nga përpunimi statistikor në grupe (cluster analyses) CA125 dhe
HE4 u grupuan së bashku me një nivel ngjashmërie 80.93%. Ngjashmëria e
lartë midis CA125 dhe HE4 çon në supozimin se këta dy parametra varen nga
faktorë të përbashkët,

x

Nga rezultatet e analizës faktoriale në matricën e korrelimit të CA125, HE4 dhe
CA125/HE4 në 139 mostrat e analizuara
u identifikuan tre faktorët
kryesorë,sipas interpretimit të te cileve mund te konkludojme se:
o të dy parametrat e matur paraqesin vlera pozitive në rastet e dyshuara
me kancer të ovarit, duke dhënë një indicio për ekzaminime të
mëtejshme.
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vlerat e CA125 të matura në sëmundje të ndryshme beninje
gjinekologjike, si dhe në gratë në premenopauzë janë shpesh më të
rritura se ato të HE4. Për këtë arsye markuesi tumoral HE4 mund të
shërbejë si një parametër komplementar i mirë për të dalluar rezultatet
fals pozitive të fituara nga matja vetëm e markuesit tumoral CA125.
o krahasuar me CA125, markuesi tumoral HE4 ndikohet nga mosha në
kah të kundërt.
o

x

x

x

Në nëngrupin e parë vlerat e matura për markuesin CA 125 nuk i bindeshin
shpërndarjes normale dhe anonin pozitivisht. Ndryshe nga CA125, për
parametrin HE4 vlerat e marra në këtë nëngrup i binden shpërndarjes normale.
Shpërndarja normale e vërejtur për HE4 në këtë grupmoshë mund të shpjegohet
me faktin që ky parametër ndikohet më pak e CA125 nga faktorë të tillë si cikli
menstrual, ovulacioni dhe sëmundje të tjera beninje gjinekologjike. Parametri
statistikor CA125/HE4 paraqiste variabilitet të lartë.Analiza e korrelimit të të
dhënave midis të tre parametrave (CA125, HE4 dhe raporti CA125/HE4) në
nëngrupin e parë të pacienteve tregoi një korrelim të lartë dhe statistikisht
sinjifikativ mes CA125 dhe raportit të markuesve.Tek pacientet e këtij
nëngrupi, edhe në rastet kur CA125 rezultoi në vlera më të rritura se
përqendrimi normal në gjak, vlerat e HE4 mbeten në kufijte e vlerave të
lejuara. Nga dendograma u vërejt një ngjashmëri 98.38% mes dy variablave
CA125 dhe CA125/HE4, ndërsa HE4 paraqet një ngjashmëri të vlerave 54.54
% me dy parametrat e tjerë.
Në nëngrupin e dytë të pacienteve me moshë 35-45 vjeç,vlera mesatare e
përqendrimit të CA125 në mostrat e gjakut ishte më e vogël se vlera normale.
Për CA125 rezultatet e marra paraqesin një shpërndarje e gjerë e vlerave, te
cilat nuk i bindeshin shpërndarjes normale. Markuesi tjetër i matur HE4 në
këtë grupmoshë kishte vlerë mesatare gjithashtu më të ulët se vlera normale e
percaktuar edhe nje ndryshueshmeri të vlerave të matura më të moderuar duke
konfirmuar HE4 si një parametër plotësues të mirë për të dalluar rezultatet
fals-pozitive për CA125, veçanërisht në këtë grupmoshë .Gjithashtu u vu re
një rritje e vlerës mesatare të matur për të dy parametrat.Nga analiza faktoriale
e të dhënave eksperimentale për këtë grup u evidentuan dy faktorë kryesorë, të
cilët ndikonin në kovariancën e vlerave. Ngarkesa negative e faktorit të dytë
për HE4 në këtë grupmoshë sugjeron faktin që vlerat e tij nuk influencohen
nga mosha.
Për nëngrupin e tretë të pacienteve (mosha 46-55 vjeç) vlera mesatare e
përqendrimeve të CA125 dhe HE4 ishin nën kufirin e vlerës së lejuar. vërehet
një variancë e lartë e shpërndarjes së vlerave të CA125 dhe HE4, me një
pozicionim pozitiv të tyre Ngjashmëria e vënë re në këto vlera është mjaft e
lartë, gati 100 %, Nga të gjithë rezultatet analitike përqëndrimi më i lartë për të
dy markuesit tumoralë të marrë në studim u shënua në këtë nëngrup (268 U/ml
per CA125 dhe 352 pmol/l per HE4). Përqëndrim i lartë i HE4 konfirmon
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praninë e një risku të lartë për sëmundje serioze gjinekologjike për gratë e
kësaj grupmoshe.
x Nga përpunimi me ANOVA u gjetën ndryshime të rëndësishme sinjifikative
midis variancave të vlerave të marra për markatorët CA125 dhe HE4 në të tre
grupmoshat e studiuara. Markuesit CA125 dhe HE4 që i përkasin grupmoshës
35 – 45 vjeç kanë vlera më të ulëta krahasuar me dy grupmoshat e tjera.
x

Krahasimi i dy metodave imunometrike të analizës: elektrokemilumineshenca
ECLIA dhe imunofluoreshenca ELFA, tregoi se të dy metodat kishin
ndryshime të vogla të vlerave të variancës, devijimit standard, skewness,
kurtosis dhe nivelit të besueshmerisë. Të dy teknikat e përdorura nuk shfaqën
ndryshime sinjifikative. Koeficienti i lartë i korrelacionit i dalë nga ekuacioni i
regresit linear për të dy metodat (r2 = 0.93) tregoi që për matjen e antigenit të
CA125 në serumin e gjakut, metodat e lartpërmendura kanë një korrelacion
shumë të mirë me njëra tjetrën. Nëse metodat zbatohen në përputhje me kushtet
e kërkuara instrumentale dhe analitike, rezultatet janë mjaft të ngjashme.

REKOMANDIME
x

CA125, megjithëse është një nga biomarkerat e matur në serum nga më të
studiuarit në praktikën laboratorike, rekomandohet të përdoret për prognozë,
zbulimin e recidivës së mundshme, monitorimin e terapisë dhe diagnozën
diferenciale në rastet e dyshuara me një masë në pelvic, por jo si një test
ekzaminues.

x

Rekomandimi dhe promovimi i HE4 si një tumor marker mjaft premtues në
diagnozën diferenciale të kancerit të ovarit.

x

Shtrirja e mëtejshme e këtij studimi në grupmoshat mbi 55 vjec.
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PËRMBLEDHJE
Evoluimi i vazhdueshëm i metodave imunokimike për matjen e parametrave biokimikë në lëngjet
biologjike përbën një sfidë për kimistët në laboratoret biokimike. Këto metoda përdoren për
kuantifikimin e molekulave me interes biologjik. Shumë biomarkues përdoren për të monitoruar
rritjen e tumorit të ovarit dhe për të detektuar sëmundjen në fillimet e saj. Markuesit tumoralë të
interesit në këtë studim ishin CA125 (një proteinë që gjendet në sipërfaqen e shumë qelizave të
tumorit të ovarit) dhe HE4 (human epididimys protein 4), një markues relativisht i ri. Qëllimi ishte
vlerësimi i performancës diagnostikuese të të dy markuesve në dallimin e tumoreve të ovarit nga
sëmundje të tjera gjinekologjike beninje. Në këtë studim u përfshinë 426 paciente femra me moshë
11-72 vjeç. Të gjitha analizat u bënë në mostra gjaku (plazëm) duke përdorur analizatorin e
automatizuar Cobas®6000 (Roche Diagnostics), ELECSYS 2010, IMULITE 1000 dhe
miniVIDAS®. Të dhënat eksperimentale u grupuan sipas moshës në tre nëngrupe dhe u trajtuan
nga ana statistikore me Minitab 17 and Descriptive Statistics. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij
studimi ishte krahasimi i niveleve të CA125 në mostra serumi të matura njëkohësisht me dy
metoda: ECLIA (electro-chemiluminescence immunoassay) dhe ELFA (enzyme-linked
fluorescent assay). Midis dy metodave u gjet një korrelacion pozitiv sinjifikant. Ky studim vë
theksin gjithashtu mbi rëndësinë e përcaktimeve paralele të markuesve tumoralë CA125 dhe HE4
në diferencimin dhe monitorimin e patologjive malinje. Matja e përqëndrimeve të HE4
njëkohësisht me ato të CA125 mund të sigurojë një saktësi më të lartë në detektimin e kancerit të
ovarit.

Fjalët kyçe: CA125, HE4, ECLIA, ELFA, markues tumoral
ABSTRACT
The continuous evolution of immunological methods for measuring biochemical parameters in
biological fluids presents a challenge for chemists in chemical and biochemical laboratories.
Immunoassays are used to quantify molecules of biological interest. A variety of biomarkers have
been developed to monitor the growth of ovarian tumor and detect the disease at early stage. The
target tumor markers of this study were CA125 (a protein found on the surface of many ovarian
tumor cells) and human epididymis protein 4 (HE4), a relatively new marker for ovarian
carcinoma. The purpose of this research was the evaluation of the diagnostic performance of both
CA125 and HE4 in discriminating benign ovarian tumors from other benign gynecologic diseases.
In this study 426 female outpatients aged between 11 and 72 years were involved. All the analyses
were performed in blood samples (plasma), using automated analyzer Cobas®6000 (Roche
Diagnostics), ELECSYS 2010, IMULITE 1000 and miniVIDAS®. The data were grouped
according to age in three subgroups and were statistically treated by using Minitab 17 and
Descriptive Statistics for Windows. Another important pillar of this study was the comparison of
CA125 levels in normal serum samples measured simultaneously with ECLIA and ELFA
(enzyme-linked fluorescent assay). The two methods presented a significant positive correlation.
This study also highlights the importance of the simultaneous determination of tumor markers
CA125 and HE4 in the differentiation and monitoring of malignant pathologies. Measuring serum
HE4 concentrations along with CA125 concentrations may provide higher accuracy for detecting
ovarian cancer.
Keywords: CA125, HE4, ECLIA, ELFA, tumor marker

94

