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PARATHËNIE

Në fillim të vitit 1909, Shuttleworth shkruante se “në lidhje me prindërit … çeshtja
më rendësishme është mosha e madhe nënës në momentin e lindjes … dhe më pas ajo
që të trondit është numri i madh i fëmijëve ”Mongolë” , që shpesh lindin të fundit në
një familje me shumë fëmijë”. Që nga ajo kohë u deshën shumë vite që futeshin testet
e skrinimit në popullatë bazuar tek shënuesit specifikëbiokimik dhe ekografik me
qëllim zbulimin paralindjes sëanomalive tek nënat shtatzëne (vitet 60’). Ndërvite, si
rezultat i ndërthurjes të arritjeve të biologjisë molekulare dhe atyre të teknologjisë së
lartë, është bërë e mundur që të mund të rritet aftësia zbuluese e këtyre kontrolleve
apo testeve të skrinimit dhe të parandalohen lindjet e fëmijëve me disa nga anomalitë
kromozomike, spina bifida etj. Sfidat e sotme të lidhura me këtë proces janë të
përqendruara në përmirësimin e testeve, të saktësisë së matjeve dhe të metodave
përllogaritëse duke rritur në këtë mënyrë zbulimin me një shkallë të lartë përqindjeje
dhe me një rezultat jo real (falls pozitiv dhe negativ) sa më të ulët. Parandalimi i kësaj
lindjeje mund të arrihet në faza të ndryshme të shtatzënisë, por një gjë është e sigurt
se, sa më shpejt të bëhet zbulimi i anomalisë aq më pak traumatizuese është ajo për
nënën, familjen, për shoqërinë dhe me më pak kosto për sistemin shëndetsor. Këto
metoda dhe teste janë të tilla që nuk rrezikojnë aspak shëndetin e nënës shtatzëne dhe
atë të fetusit. Në dekadën e fundit këto lloj testesh janë të pranishme edhe në Shqipëri,
në spitale publike dhe private si dhe në klinika labaratorike të specializuara. Në këtë
studim janë testuar rreth 1000 nëna shtatzëne me dy testet më të përdorshëm që janë
ai i tremujorit të parë ose PAPP-A test (testi i kombinuar) dhe ai tremujorit të dytë,
testi i trefishtë.Qëllimi i kryerjes së tyre është përcaktimi i shkallës së rrezikut për një
anomali të fetusit si dhe shmangia e metodave invazive (CVS dhe amniocentezë) që e
venë në rrezik vazhdimin e shtatzënisë.Mostra e gjakut të nënës shtatzëne analizohet
në aparat (ELECSYS 2010 ose COBAS 6000) ku bëhet matja e përqendrimit të e
proteinave (β-hCG e lirë, PAPP-A, alfa feta-protein (AFP), estriol i lirë (uE3) dhe
HCG duke matur nivelin e tyre në gjak. Rezultatet e analizave të gjakut së bashku me
tërësinë e matjeve të bëra nga gjinekologu u përpunuan nga një soft i gatshëm
statistikor, i quajtur kalkulator rreziku, me qëllim përcaktimin e nivelit të rrezikut për
anomali.
Krahasimi i parametrave statistikore (shkalla e zbulimit, shkalla falls pozitive dhe
negative etj) midis dy testeve, të llogaritur sipas rezultateve të marra nga analizimi i
kampionit të nënave shqiptare realizohet për herë të parë,sikurse edhe krahasimi i po
këtyre parametrave të llogaritur bazuar në vlerat e shumëfishit të medianes të
paracaktuar të korrigjuar për peshën e nënësdhe atij të llogaritur bazuar nëkampionin
e nënave shtatzëne shqiptare. Rezultatet tregojnë se testi i kombinuar performon
lehtësisht më mirë me shumëfishin e medianes shqiptare të korrigjuar për peshën.
Janëkëto disa nga nga çështjet që do të trajtohen në vazhdim të këtij studiminë
kuadrin e doktoratës.
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QËLLIMI I STUDIMIT:

Të tregojë që:

Testet e skrinimit të paralindjes janë teste me vlerëpër parandalimin e lindjeve
për disa anomali kromozomike.

Në përputhje me qëllim e këtij studimi u përcaktuan edhe objektivat kryesore:
Së pari, përcaktimi i vlerës të testit të kombinuar (të tremujorit të parë) dhe testit të
trefishtë (të tremujorit të dytë)për parandalimin e lindjeve me anomali kromozomike
dhe verifikimi i rezultateve përmes kryerjes së kariotipit, përfundimit të shtazënisë
dhe ekografisë.
Së dyti, vlerësim statistikor lidhur me performancën e të dy testeve bazuar në
hipotezën’Zero” (“H0”); dhe analizë ROC.
Së treti, llogaritja e MoM-ve shqiptaredhe ndikimi i tyre në performancën e testit të
kombinuar
Së katërti, vlera e testeve të gjenetikës dhe biologjisë molekulare në verifikimin e
anomalive në rastet kur testet e mësipërme japin një sinjal alarmi.
Së pesti, ndërgjegjësimin e popullatës për rolin e këtyre testeve të paralindjes në
parandalimin e lindjeve me anomali kromozomike, si pjesë të kontrollit rutinë dhe pa
asnjë rrezikshmëri për përfundimin e shtatzënisë.
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KREU I
PJESA TEORIKE
Në konsideratat teorike fillimisht do të trajtojmë me radhë karakteristikat kryesore të
strategjive të skrinimit apo testeve të kontrollit të paralindjes, si dhe ato të proteinave
që shërbejnë si shënues biokimikë, duke përfshirë këtu ato që përdoren për kontrollin e
paralindjes gjatë tremujorit të parë dhe të dytë.
1. Strategjitë e kontrollit (screening tests)
Me termin test skrinimi kuptojmë një strategji që përdoret në popullatë për të zbuluar
tek individët një sëmundje, simptomat e së cilës nuk janë shfaqur. Testet e skrinimit jo
invaziv tek gruaja shtatzëne parandalojnë lindjet e fëmijëve me anomali kromozomike
(por jo vetëm) edhe pse nuk ka asnjë shenjë klinike të saj. Ky testim është me baza
statistikore dhe kërkon vlerësimin e tre grup-parametrash, së pari të dhënat e gruas
shtatzëne mbi ecurinë e shtatzënisë, anamnezat personale dhe familjare; së dyti të
dhënat e mjekut obstetër bazuar në matjet ekografike dhe e treta realizimin në laborator
të nivelit të bioshënuesve hormonalë të lidhur me shtatzëninë. Të gjitha të dhënat
përdoren për përcaktimin e probabilitetit të rrezikut të fetusit në zhvillim që përcaktohet
nga një program i specializuar statistikor për popullatën në studim. Incidenca e këtyre
sëmundjeve rezulton e ulët, prandaj duhet që testi të ketë një specificitet të lartë dhe një
ndjeshmëri të pranueshme. Më poshtë paraqiten dy nga këto teste skrinimi të
paralindjes. Të dy testet kanë mangësi dhe përparësi në raport me njëra-tjetrën, por edhe
me teste që këtu nuk përmenden.
1.1 Testi i kombinuar(tremujori i parë)
Ky test kryhet në tremujorin e parë të shtatzënisë dhe skrinon për anomalitë
kromozomike T21, T18, T13 etj, që realizohet përmes një analize gjaku të nënës
shtatzënë, e cila përcakton vlerat e përqendrimit të dy proteinave plazmatike. Gjithashtu
nëpërmjet matjeve ekografike mundësohet matja e transparencës nukale (tubit nervor).
Kombinimi i këtyre vlerave si dhe i vlerave të disa faktorëve të tjerë mundësojnë
zbulimin e rrezikut për një nga anomalitë e mësipërme.
1.1.1 Proteina Plazmatike A, Shoqëruese e Shtatzënisë
Proteina plazmatike A, Shoqëruese e Shtatzënisë (PAPP-A; Pregnancy Associated
Plasma Protein –A), përfaqëson një glikoproteinë makromolekulare, që prodhohet nga
embrioni në zhvillim, në mënyrë të veçantë nga sincitiotrofoblastet. Tek njeriu veza,
është e tipit alecite kjo sepse fetusi zhvillohet në kondita intrauterine dhe nuk ka nevojë
për rezerva vitelusi. Në fazën e parë të segmentimit, zigota ndahet nëpërmjet mitozës
në blastomere. Si për të gjitha zigotat alecite, procesi është i tipit holoblastik radial. Pas
ndarjeve jo të sinkronizuara formohet morula, në të cilën blastomerët organizohen në
dy shtresa. Në një fazë më të vonshme, në fund të procesit të segmentimit, formohet
blastocisti. Qelizat e jashtme të saj formojnë, trofoblastin, që do të kontribuojë në
formimin e placentës. Qelizat e trofoblastit në një fazë të dytë diferencohen në
sincitiotrofoblaste dhe citotrofoblaste (Rexha et al 2006). Sincitiotrofoblastet
1
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prodhojnë enzima që erodojnë enët e vogla materne të gjakut, duke krijuar kështu
mundësinë që gjaku i nënës, me anë të difuzionit, të ushqejë embrionin në zhvillim.

Figura 1.1 Fazat e para të segmentimit dhe formimi i blastocistit

PAPP-A luan rolin e një proteaze specifike për lidhjet midis IGBP4 (Insuline like
Growth Factor Binding Proteins) dhe IGF (Insuline-like Growth Factor). Mendohet se
kontrolli mbi këto lloj lidhjesh i PAPP-A është roli i saj kyç në vazhdimin dhe
përfundimin normal të shtatzënisë (Gordon C.S Smith et al 2002).Tek njeriu
përqendrimi i saj në serumin e nënës është në përputhje me rritjen e fetusit. Ky
përqëndrim i PAPP-A rritet shpejt në serumin e nënës shtatzënë pas javës së shtatë të
shtatzënisë. Matja e përqendrimit të PAPP-A në tremujorin e parë të shtatzënisë është
konsideruar si një nga shënuesit më të nevojshëm për kontrollin paralindjes (antenatal)
për Sindromën Down apo për aneuploidizmat (gjendje kromozomike jo normale, në
rastin e njeriut më shpesh hasen trisomitë) e tjera fetale, si dhe për lindjet e
parakohshme, plasjen e membranave, fetuset nën peshën normale etj. Vlerat e larta të
PAPP-A të matura në tremujorin e parë flasin për një probabilitet për një fetus me

Figura 1.2 Diferencimi i trofoblastit në citotrofoblast dhe sincitiotrofoblast
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Sindrom Down (trisomi 21), ndërsa në të kundërt vlerat e reduktuara të saj flasin për
një probabilitet për trisomitë 18 dhe 13 (Alldred, SK et al, 2012). Matja e vlerave të
përqendrimit të PAPP-A, e kombinuar me: moshën e nënës shtatzënë, përqëndrimin e
β-HCG së lirë në gjak, përcaktimin e transparencës nukale (tubit nervor) TN të fetusit
dhe të CRL, bëjnë të mundur zbulimin deri në 90% të rasteve me anomali kromozomike
dhe ato të përmendura më lart, tek shtatzënitë me moshë nga 11 deri në 14 javë me një
nivel fals pozitiv 5%. Pra në 100 fetuse të prekur me një nga anomalitë e mësipërme,
rreth 90 prej tyre arrijnë të zbulohen, ndërsa vetëm 5% e të gjithë fetuseve normalë
mund të rezultojnë pozitivë për një nga anomalitë e sipërpërmendura.( Ball RH. et al.
2007). Duke qenë se hapësira kohore e mundshme për përpunimin biokimik të serumit
është relativisht e vogël, nga 10 3/7 javë deri në 13 6/7, pra praktikisht 3 javë e 3 ditë,
këshillohet që marrja e kampionit të gjakut nga nëna të bëhet në të njëjtën ditë me atë
të ekzaminimit ekografik ose edhe më përpara, por sidoqoftë jo më përpara se 10 3/7
javë. (Dugoff L, et al, 2004). Matja e përqëndrimit të PAPP-A bëhet e mundur nga një
kit i bazuar në parimin sanduiç. Vlera e matur e PAPP-A mund të ndryshojë nga njëra
metodë tek tjetra, ndaj dhe duhet bërë kujdes kur metodat e përdorura nuk janë të njëjta,
pasi mund të çojnë në interpretime të gabuara. Laboratori duhet të cilësojë edhe
metodën e përdorur për vlerat e përqendrimit të matura dhe vetëm në këtë mënyrë ato
mund të krahasohen me njëra-tjetrën duke modifikuar vlerën sipas metodës me formula
të veçanta. Kitet e përdorura në të gjitha matjet në këtë punim janë të gjitha teste
“ECLIA” elektrokemilumineshence. Mediania e llogaritur për përqendrimin e PAPP-A
në serumin e nënës shtatzënë të prekur nga anomalia kromozomike është më e vogël se
sa mediania e llogaritur nga serumi i nënës shtatzënë fetusi i së cilës është i paprekur
nga anomali kromozomike.(Spencer K, et al., 2002).
1.1.2 Gonatropina Korionike Humane (HCG dhe β-HCG e lirë)
HCG (Human Chorionic Gonatropin) përfaqëson një glikoproteinë prej afërsisht 37
kD. Struktura tredimensionale e HCG-së tregon që ajo përbëhet nga dy nënnjësi që janë

Figura 1.3 Paraqitje skematike e HCG

α-zinxhiri dhe β-zinxhiri ku kjo e fundit e mbështjell nënjësinë α dhe lidhet në mënyrë
3
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kovalente me të si një “rrip sigurie” përmes një ure disulfite Cys 26–Cys 110. Zinxhirët
kanë një masë molekulare përkatësisht zinxhiri α me 15 kD dhe β me 22 kD. Kjo
proteinë është e prodhuar nga indet e trofoblasteve dhe shërben për të “ushqyer” corpus
luteum gjatë javëve të para të shtatzënisë. Veç kësaj ajo ndikon edhe në prodhimin e
disa steroideve.(Malone FD. et al., 2011).
Zakonisht kjo proteinë shfaqet vetëm në gjakun dhe urinën e nënës shtatzënë.
Përqëndrimi i saj në gjak rritet në mënyrë eksponenciale në tremujorin e parë dhe arrin
një maksimum në javën e dhjetë të shtatzënisë. Më pas niveli i saj fillon të bjerë deri në
javën e 16-të me një të pestën (1/5) e maksimumit dhe qëndron në këto vlera deri në
fund të shtatzënisë. Serumi i nënës shtatzënë përmban kryesisht HCG të pandarë në
nënnjësi, sidoqoftë aty gjenden edhe sasi të vogla të këtyre nënnjësive në formë të lirë.
Si pasojë e një procesi të degradimit proteinik në gjak dhe urinë, mund të gjenden edhe
pjesë të tjera të kësaj proteine. Sidoqoftë vetëm hormoni i pandarë është biologjikisht
aktiv.
Pjesa e lirë e HCG dhe konkretisht β-HCG e lirë, është një shënues shumë i besueshëm
për detektimin e anomalive kromozomike(Malone FD. et al.2005) në tremujorin e parë
të shtatzënisë. Ai përdoret si një ndër shënuesit biokimike të testit të kombinuar.
Studimet tregojnë se përqendrimi i β-hCG së lirë në serumin e nënës shtatzënë është
një shënues biokimik i besueshëm për përcaktimin e aneuploidive të fetusit (Wald NJ,
Rodeck C, Hackshaw AK, et al. 2003). Një numër i madh studimesh konfirmojnë se
kombinimi i kësaj pjese të proteinës me atë të proteinës PAPP-A, rrisin mundësinë e
zbulimit për një anomali kromozomike (Down) deri në 70% dhe një kombinim i
mëtejshëm me matjen e transparencës nukale e çon atë deri në 90% gjatë tremujorit të
parë apo periudhës nga 11 deri 14 javë me një fals pozitiv rreth 5%. (Nicolaides KH, et
al., 2005).
Mediania e përqëndrimit të serumit të nënës shtatzënë për β-hCG e lirë tek shtatzënitë
e prekura nga anomali kromozomike, është më e lartë se në ato të paprekura.(Spencer
K. et al., 2002).
Në të gjitha analizat biomjeksore laboratori duhet të cilësojë edhe metodën e përdorur
për vlerat e përqendrimit të matura dhe vetëm në këtë mënyrë bëhen të krahasueshme
me njëra-tjetrën duke modifikuar vlerën sipas metodës me formula të veçanta.
Ky hormon, në formën e tij të plotë HCG, luan rol të madh edhe në skrinimin prenatal
gjatë tremujorit të dytë të shtatzënisë (triple test) pasi niveli i tij matet në plazmën e
gjakut të nënës. Hormoni detektohet që në javën e parë pas ngjizjes dhe si vlerë
diagnostikuese merret >25 IU/L, ndërsa vlera <5 IU/L konsiderohet negative. Gjatë
shtatzënisë niveli i HCG-së rritet në mënyrë eksponenciale midis javës së 8 dhe të 10
pas ciklit të fundit menstrual, ndërsa më vonë pas javës së 12-të të shtatzënisë
përqëndrimi i HCG-së fillon të bjerë. Raste të tjera që rezultojnë me nivel të lartë të
HCG janë shtatzënia ektopike, aborti, mikroaborti, kariokarcinoma etj. Sidoqoftë
akoma nuk është e qartë nëse në këtë rast ky hormon është një kontribues apo një efekt
i tumorigjenezës. Përqendrimi i HCG-së në serumin maternal është disa herë më i lartë
(2.04) se mesatarja kur sindromi Down është i pranishëm tek fetusi. Ky rrezik do të
kofirmohej nëse programet e specializuara përfshijnë testet e serumit maternal në javën
e 16-të, HCG-në, duke krijuar gjithashtu një test të dyfishtë (AFP dhe HCG) ose test të
trefishtë (AFP, HCG dhe uE3).
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HCG sikurse dhe AFP duhet të raportohet edhe në shumëfishin e medianes (HCGMoM)
me qëllim shmangien e gabimeve që vijnë si rezultat i peshës së nënës, në shtatzëninë
binjake etj. HCG është 2000-4000 IU/L në këtë kohë gjatë shtatzanisë. Në këtë rast
duhet të bëhen rregullimet e duhura lidhur me: peshën e nënës, binjakët, diabetiket dhe
racat. Vlerat për shtatzëninë binjake janë 1.84 herë më të larta. Vlerat për nënat me
diabet të tipit I, janë 5% të ulëta dhe për gratë me ngjyrë të zezë janë 7% të larta.
MoMHCG duhet të rivlerësohet çdo vit ose çdo herë që ndryshohet metodologjia.
Përllogaritja e medianeve për vlerat e HCG në rastin e testit të tremujorit të dytë të
paralindjes jepet në tabelën e mëposhtme. Vlerat e këtyre medianeve kanë një rëndësi
të madhe në saktësinë e përcaktimit të rrezikut për një nga sëmundjet që skrinion ky
test paralindjeje (Dunstan FDJ. et al, 1997.)
Tabela 1.1-Të dhënat e medianeve në lidhje me MSH (Dunstan, 1997.)
Mosha e shtatzënisë(MSH)
Numri i pacientëve
Përqendrimi HCG
[javë]
[copë]
[mIU/ml]
Mediane
5-95th
percentile
14
67
34440
13950-62530
15
666
28930
12039-70971
16
766
23930
9040-56451
17
190
20860
8175-55868
18
64
19817
8099-58176

1.1.3 Transparenca eTubit Neural, TN (Nuchal Translucency, NT)
Defektet e Tubit Neural që vijnë si rezultat i mosmbylljes së tij në fazën embrionale,
sjellin moszhvillime të përhershme të trurit, të kordës shpinore si dhe anomali të tjera.
Shkaqet janë mjaft heterogjene por rreth 90% e tyre kanë një trashëgimi
shumëfaktorëshe dhe lidhen me mungesën e acidit folik. Në rreth 80% të trizomive
trashësia e TN është më e madhe se normalja. Vlera e matura përmes ekografisë për
transparencën TN luan rol thelbësor në saktësinë e përcaktimit të rrezikut për anomali.
Transparenca e tubit neural është një test ekografik që kryhet midis javës së 11 deri në
javën 13 + 6 ditë të shtatzënisë (Muller F, Benattar C. et al., 2003), i cili bën vlerësimin
e lëngut që gjendet pas qafës së fetusit. Matja e saj bëhet në planin mediano-sagital,
plan në të cilin fetusi mbulon rreth 75% të pamjes.(FG Formation et “Test du premier
trimester”2009). Arsyeja e kryerjes së këtij testi brenda këtij afati është se sistemi
limfatik është në zhvillim dhe rezistenca periferike e placentës është e lartë. Pas javës
së 14 sistemi limfatik është zhvilluar në atë masë sa është në gjendje të drenazhojë çdo
sasi të tepërt të lëngjeve si dhe kemi një rënie të rezistencës periferike të placentës.
Kështu pas kësaj periudhe çdo anomali që do të sillte grumbullim të lëngjeve nuk do të
mund të kapej nga ekografia. Të gjithë fetuset që kanë një grumbullim të lëngjeve në
këtë zonë paraqesin një rrezik për trizomi 21, 18 dhe 13 si edhe për probleme të tjera.
Në SHBA keqformimet si pasojë e defekteve të TN (spina bifida, anencephali,
encephalocele) zënë vendin e dytë pas atyre kardiake dhe incidenca për këto lindje është
1,2 në 1000 lindje. (Lachlan et al, Oxford University Press, 1996).
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1.2 Testi i trefishtë
Testi i trefishtë (Triple Test) është një tjetër test skrinimi i rëndësishëm që përdoret në
diagnostikën mjekësore për të zbuluar gjatë tremujorit të dytë të shtatzënisë (java e 15
deri 22) fetuset me defekte kromozomike, Spina Bifida, anencefali etj. Nëpërmjet
matjes së përqendrimit të tre proteinave AFP, HCG dhe Estriolit, së bashku me një grup
të dhënash të tjera, mund të përcaktohet shkalla e rrezikut e fetusit në studim. Më poshtë
po ndalemi tek roli i këtyre proteinave dhe rëndësia e tyre gjatë këtij testi skrinimi.
1.2.1 Alpha-Fetoproteina në serumin e nënës
Në testin e tremujorit të dytë të shtatzënisë, një rol të rëndësishëm ka përcaktimi i
përqëndrimit të alfa-fetoproteinës (AFP). AFP-ja fillimisht është izoluar në vitin 1956
nga Bergstrand dhe Czar(Bergstrand CG. et al., 1956) dhe emri i saj reflekton
pozicionin që zë ajo në elektroforezën e proteinave (ndodhet midis zonës α1 të
albuminës dhe α1-globulin), si dhe të origjinës së saj fetale. AFP prodhohet nga thesi
vitelin, nga trakti gastrointestinal dhe mëlçia e fetusit në zhvillim. Sasia e saj arrin një
maksimum në serumin fetal në fund të tremujorit të parë rreth 300 mg/dl (Haddow JE.
et al., 1994). Mëlçia fetale prodhon një sasi konstante të AFP-së deri në javën e 30-të
të shtatzënisë, ndërkohë që sasia në gjakun fetal vjen duke u zvogëluar me përparimin
e shtatzënisë.
Java e 30-të shënon dhe fillimin e rënies së menjëhershme të prodhimit të AFP.

Figure 1.4 Paraqitje skematike e AFP

Studimet e deritanishme lidhur me funksionin e AFP janë spekulative, sidoqoftë sikurse
dhe albumina, AFP mund të jetë një proteinë transportuese ndërenore dhe mund të luajë
një rol në ruajtjen e shtypjes onkotike. AFP mund të luajë edhe rolin e një proteine
imunorepresive për të mbrojtur në fetus antigjenët me origjinë nga babai nga antitrupat
e nënës. Sidoqoftë duke qenë se janë raportuar raste të lindjeve normale me mungesë të
AFP, mbetet për t’u parë funksioni i saj në procesin e lindjes dhe të zhvillimit normal
të fetusit. (Faucett WA. et al.,1989)
AFP gjendet me një përqendrim të lartë edhe në lëngun amniotik, por edhe ky
përqendrim zvogëlohet paralelisht me përqendrimin në gjakun fetal gjatë tremujorit të
dytë dhe të tretë. Një sasi e vogël e AFP kalon në lëngun amniotik përmes filtrimit të
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gjakut fetal nga veshkat dhe ndërsa fetusi “gëlltit” lëngun amniotik, AFP shpërbëhet
nga enzimat proteolitike. Përqëndrimi i AFP në lëngun amniotik është rreth 150 herë
më i vogël se sa në serumin fetal.
Në serumin e nënës niveli në qarkullim i AFP-së rritet deri në javën e 30-të të
shtatzënisë dhe më pas zvogëlohet deri në lindje duke rënë menjëherë pas lindjes. Gjatë
tremujorit të dytë niveli i AFP në serumin e nënës rritet ndërkohë që në serumin fetal
ai zvogëlohet. Ky paradoks nuk është plotësisht i sqaruar por mund të jetë rezultat i
rritjes së membranës së placentës që mundëson një rritje të kapacitetit të difuzionit apo
një ndryshim në përshkueshmërinë për AFP. Mekanizmi i transferimit të AFP në
qarkullimin e nënës në 2/3 e tij është transplacental dhe në 1/3 transamnionik.(Los FJ.
et al., 1985).
Në figurën 1.5 paraqitet niveli i përqendrimit të AFP tek nëna dhe fetusi. Sasia normale
e alfa-fetoproteinës përbën një shënues ideal për vlerësimin e zhvillimit normal të
fetusit. Ajo si e tillë është e lidhur funksionalisht dhe strukturalisht me albuminën.(Lee
P, Pincus MR, et al 2006). Gjenet që kodojnë për të dyja këto proteina janë me origjinë
nga kromozomi 4 dhe të dyja proteinat kanë një masë molare afërsisht të barabartë me
69,000 daltons. Proteina fetale ka një zinxhir α-elektoforetik të lëvizshëm. Gitlan më
pas e quajti këtë substancë α-fetoproteine.

Figura 1.5 Vlerat e AFP: A. Serumi fetal. B. Lëngu amniotik. C. Serumi i nënës.(Habib
A, et al., 1977.)

Proteina është e përbërë nga karbohidratet dhe një zinxhir të vetëm që përmban 591
aminoacide. (Harper ME. et al., 1983). Defektet e paralindjes që mund të detektohen
nga matja e përqendrimit të AFP në gjakun e nënës janë anencefali, atrezi duodenale,
gastroschisis, omfaloceli, spina bifida, tetralogji të fallotit, sindromi Turner, sindromi
Down, vdekje intrauterine (si rezultat i ndërprerjes së shtatzënisë), shtatzëni e
shumëfishtë (binjakë, trinjakë) etj.(Simpson JL. et al., 2007). Shumë programe
ekzaminuese rekomandojnë matjen e AFP-së në serumin maternal gjatë javës së 16-të
të ngjizjes. Në këtë kohë përqindja e AFP-së rritet në mënyrë të ndjeshme(Cunningham
FG. et al., 2010). Për të thjeshtuar interpretimin e rezultateve, e shprehim rezultatin e
AFP-së të secilit pacient si shumëfish të medianes. Programet ekzaminuese duhet të
përcaktojnë medianen e AFP-së për secilën javë të shtatzënisë nga 18-24 javë.
Përqëndrimi i AFP-së së pacientit shprehet në nanogram për litër (ng/l). Rregullimii
AFPMoM bëhet duke pasur në konsideratë: peshën dhe racën e nënës, numrin e
fetuseve dhe pranisë së diabetikeve isulinë-vartëse. Studimet tregojnë që rregullimi i
MoM me peshën e nënës përmirëson ndjeshmërinë klinike për zbulimin e spina bifida
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rreth 4%. Diabetiket insulinë–vartëse ulin MoM me 20%, nënat me ngjyrë të zezë kanë
një vlerë 10-15% më të lartë, ndërsa prania e binjakëve dyfishon MoMAFP.
AFPMoM përdoret për të llogaritur rrezikun e defekteve të tubit neural, binjakëve,
sindromit Down dhe trisomisë 18. Zbulimi se AFP është afërsisht 30% më e ulët në
nënat me fetusin me trisomi 21 ose 18, është raportuar në vitin 1984 dhe u konfirmua
nga disa studime të së kaluarës. Dy studime të mëvonshme konfirmuan gjetjet e para
dhe treguan që rreth 36% e rasteve të sindromës Down mund të zbulohen duke përdorur
moshën e nënës dhe testimet e AFP në serumin maternal.
1.2.2 Estrioli në serumin e nënës
Në organizmin e njeriut estrogjenët më të rëndësishëm janë: estroni (E1), estradiol (E2),
dhe estriol (μE3). Si të gjithë anëtarët e familjes së steroideve ato difuzojnë në qelizë
dhe lidhin receptorët specifikë të bërthamës. Estrioli, me një masë molare 288,38gmol−,
prodhohet në sasi të konsiderueshme vetëm gjatë shtatzënisë nga placenta, duke u nisur

Figura 1.6 Struktura e estriolit

nga 16-OH DHEAS (sulfati i 16-hydroksidehidroepiandrosterone), që është një steroid
androgjen i prodhuar nga mëlçia e fetusit dhe gjëndrat mbiveshkore.(Raineym WE. et
al., 2008). Niveli i sasisë së estriolit tek gratë jo shtatzëna (vlera normale Cn<0.08
ng/ml) nuk ndryshon pothuajse fare pas menopauzës, si dhe nuk ndryshon dukshëm nga
ai tek meshkujt.
Sipas studiuesve, në UCLA Geffen Medical School, tek gratë me sklerozë të
shumëfishtë, estrioli ndikon dukshëm në pakësimin e simptomave të sëmundjes. Niveli
i estriolit mund të matet në gjakun (plazmë ose serum) e nënës shtatzënë apo në urinën
e saj dhe mund të shërbejë si një tregues i gjendjes shëndetësore të fetusit. Ai prodhohet
në sasi të mëdha vetëm tek nënat shtatzëna, pasi është fetusi që stimulon prodhimin e
tij. Gjatë shtatzënisë sasia e estriolit varet nga njësia e paprekur e placentës fetale.
Prodhimi i Estriolit i nxitur nga fetusi çon në një rritje progresive të përqëndrimit të tij
në gjakun e nënës shtatzënë, derisa arrin nivele disa herë më të larta se tek nënat
joshtatzëna. Rënia në tremujorin e dytë e përqëndrimit të uE3, ka treguar që mund të
shërbejë si një shënues për sindromat Down dhe Edwards, për defekte të rënda të tubit
nervor si anencefali, ndërprerje të parakohshme të shtatzënisë, etj. Kjo është edhe
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arsyeja e përdorimit të tij në testet e skrinimit për fetusin në tremujorin e dytë të
shtatzënisë, në ato që njihen si testi i trefishtë (triple test) apo testi i katërfishtë (quad
test). Nivele të larta apo rritje të menjëhershme të uE3 në serumin e nënës mund të
shërbejnë si një tregues për lindje të vonuar dhe kjo ndodh zakonisht 4 javë përpara
ditës së përcaktuar për lindje. Kjo e fundit rezulton me një saktësi të madhe dhe përdoret
për të paracaktuar rrezikshmërinë në vonesat e lindjes. Sidoqoftë duhet pasur parasysh
se ndryshime në nivelin e estriolit mund të sjellin edhe patologji që lidhen me shëndetin
e nënës si anemia, preclampsia apo mos funksionim i çiftit të veshkave, gjë e cila mund
të çojë në një rezultat fals pozitiv për gjendjen e fetusit.
uE3 në serumin e nënës është i ulët, afërsisht 0.72 herë më pak se sa mesatarja normale,
kur fetusi rezulton me sindromën Down. Sikurse AFP dhe HCG, uE3 në serumin e
nënës duhet të raportohet me njësi ndërkombëtare (mg/L), si dhe nevojitet llogaritja e
shumëfishit të medianes (MoM) me qëllim që të mund të përdoret në programet
statistikore për përllogaritjen e rrezikut për aneuploidi, etj. Estrioli është një nga tre
llojet e estrogjeneve kryesorë që prodhon trupi i njeriut.
1.2.3 Gjatësia e fetusit (CRL)
Crown-rump length (CRL) është gjatësia e fetusit apo embrionit njerëzor nga koka tek
të ndenjurat e tij. Kjo matet me një ekzaminim ekografik dhe përdoret për përcaktimin
e moshës së shtatzënisë si dhe përcaktimin e ditës se pritshme të lindjes. Kjo bëhet e
mundur pasi dihet që embrioni dhe fetusi notojnë në lëngun amniotik në uterusin e
nënës dhe ka një profil që i ngjan germës C. Saktësia e përcaktimit të këtyre të dhënave
është aq më e madhe, sa më afër ditës së ngjizjes të bëhet matja ekografike. Mosha e
ngjizjes dhe ajo e shtatzënisë janë të ndryshme dhe ndryshojnë me rreth 2 javë, pra një
fetus që ka një moshë shtatzënie prej 4 javësh ajo e ngjizjes është 6 javë. Ky parameter
ekografik luan një rol thelbësor në përcaktimin e shkallës së rrezikut dhe kjo është

Figura 1.7 Mënyra e përcaktimit të CRL

arsyeja që kërkohet një saktësi mjaft e lartë nga mjeku specialist në matjen e saj, si dhe
një dëshmi e besueshme e nënës shtatzënë lidhur me ciklin e menstruacioneve e fundit
të saj.
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1.3 Anomalitë fetale
Anomalitë fetale që mund të zbulohen përmes testeve që përdoren gjatë tremujorit të
parë dhe të dytë të shtatzënisë, përshkruhen më poshtë me hollësi. Këtu përfshihen
trisomitë e ndryshme, si edhe anomali të tjera si defekte të tubit neural p.sh anencefalitë
etj.
1.3.1 Sindroma Down (Trisomia 21)
Sindroma Down ose trisomia 21 (T21) apo trisomia G, përfaqëson një çrregullim
kromozomal të shkaktuar nga prania e një pjesë ekstra të kromozomit 21 apo të gjithë
këtij kromozomi, duke prishur kështu rregullsinë prej 23 çifte kromozomesh tek njeriu
(figura 1.8). E mori këtë emër për nder të doktorit anglez John Langdon Down, i cili e
përshkroi për herë të parë këtë çrregullim në vitin 1866. Çrregullimi u identifikua si
trisomi 21 nga Jerome Lejeune më 1959. Fenotipikisht kjo anomali është e shoqëruar
me disa keqformime të lindura që shfaqen në paaftësi fizike, mendore dhe të paraqitjes.
Frekuenca e shfaqjes së kësaj sëmundjeje është 1 në 800 deri 1000 lindje, dhe kryesisht
nga gratë shtatzëna mbi moshën 35 vjeç. Kjo sindromë vjen për disa arsye. Një gametë
(veze apo spermatozoid) është prodhuar me një kopje ekstra të kromozomit 21, kështu
ai ka 24 kromozome. Kur kombinohet me një gametë normale të prindit tjetër, atëherë
embrioni ka tashmë 47 kromozome, ku tre janë kromozome 21. Kjo njihet si trizomi
(47,XX+21) dhe përbën 95% të Sindromës Down ku 88% vjen nga anomali të gametës
femërore dhe 8% nga anomali të gametës mashkullore. Trisomia 21 zakonisht
shkaktohet nga mosndarja e rregullt e kromozomeve në mejozë, gjatë procesit të
formimit të gametëve seksualë. Kjo bëhet shkak që qelizat e embrionit të jenë
defektoze. Ka raste kur disa nga qelizat janë normale dhe disa të tjera janë me trisomi
21 dhe kjo anomali njihet me emrin Sindroma Down mozaik ose Mozaicizëm
(46,XX/47,XX+21). Kjo e fundit përbën 1-2% të rasteve me trisomi 21.
Një mundësi tjetër është kur materiali i kromozomit ekstra 21 që shkakton T21 gjendet
tek njëri nga prindërit i ngjitur në një kromozom tjetër, zakonisht tek ai 14, si pasojë e
një translokacioni robertsonian. Një individ i tillë paraqitet fenotipikisht normal, por
gjatë riprodhimit edhe pas një ndarje normale, gametët e tij kanë mundësi që të kenë në
materialin e tyre gjenetik kromozomin ekstra, duke krijuar kështu mundësinë për një
fëmijë me Down. Kjo mund të ndodhë si nga gametët e nënës ashtu edhe nga ata të
babait. Ky rast përbën rreth 1-2% të rasteve me Down.

Figura 1.8 Kariotip për Trizomi 21 (Sindroma Down) 47,XY+21
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Kjo sindromë është çrregullimi serioz më i zakonshëm i kromozomeve autosomale, që
ndodh 1 në 800 lindje. Një kopje shtesë e krahut të zonës q22.1- q22.3 të krahut të gjatë
të kromozomit 21 rezulton me këto karakteristika fenotipike: vonesë mentale, hipotoni,
defekte të lindura të zemrës, paraqitje të gjerë të fytyrës (figura 1.11)
Më shpesh fëmija i prekur ka tre kopje të kromozomit 21, por 5% e rasteve është
shkaktuar nga një traslokacion dhe 1% e rasteve karakterizohen nga mozaicismi. Nënat
në moshë të avancuar karakterizohen nga një rritje dramatike e riskut për të pasur fëmijë
me sindromin Down. Në moshën 35 vjeç rreziku për një lindje të tillë është 1 në 385,
në moshën 45 vjeç është 1 në 105. Rritja e probabilitetit për të lindur fëmijë me Down
me rritjen e moshës është e lidhur me vezët e nënës, të cilat kanë një shkallë rreziku më
të lartë për një ndarje jo të drejtë të kromozomeve. Shumë mjekë obstetër sugjerojnë
amniocentezën për përcaktimin e kariotipit fetal për të gjitha nënat të cilat janë 35 vjeç
ose më shumë në momentin e lindjes. Kjo strategji zbulon rreth 20% të fetuseve me
sindromën Down.
Përdorimi i ekzaminimit të PAPP-A dhe AFP në serumin maternal rrit mundësinë e
zbulimit. Kjo mundësi rritet nga 33% deri në 90% nëse shtohen edhe shënues të tjerë si
HCG, estriol etj. Përkatësisht 1 në çdo 50 nëna që zbulohen me një rezultat anormal
nga triple test gjenden të kenë një fetus me sindromën Down.
1.3.2 Trisomia 18 (Eduards)
Trisomia 18 (47, XX+18) përfaqëson një çrregullim gjenetik që vjen nga mosndarja e
çiftit kromozomik të 18 gjatë mejozës. Kjo anomali sjell si pasojë shfaqjen e një kopje
të tretë të kromozomit 18, në vend të dy të tillëve, në zigotë. Kjo prish ballancën
kromozomike, duke sjellë pasoja në zhvillimin e fëmijës. Mosndarja e rregullt e
kromozomeve mund të ndodhë gjatë mejozës së parë apo të dytë. Kur mosndarja ndodh
gjatë mejozës së parë, të dy kromozomet kalojnë vetëm në njërën nga qelizat bijë, në
këtë mënyrë njëra nga vezët nuk ka asnjë kromozom ndërsa tjetra ka çiftin kromozomik
komplet. Gjatë fekondimit njëra nga vezët ka më shumë ose më pak kromozome 18.
Kur mosndarja ndodh gjatë mejozës së dytë, pra kur njëri nga kromatidet motra nuk
arrin të ndahet, pra përfundojnë të dy në të njëjtin gametë, atëherë njëra nga vezët do të
ketë një kromozom 18 më shumë ose më pak. Duket qartë që mosndarja e dytë mejotike
është më pak e dëmshme se sa e para pasi të paktën mbeten dy gametë me një numër
normal kromozomesh, pra probabiliteti për një fetus normal ekziston.

Figura 1.9 Kariotip për Trisominë 18 (Sindroma Eduards) 47, XY+18
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Kjo anomali mund të ndodhë edhe si pasojë e një translokacioni, pra një pjesë e
kromozomit 18 i bashkohet në kromozomi tjetër. Në këtë rast kemi një mozaicizëm dhe
sindroma në këtë rast paraqitet më pak dramatike.
Kjo anomali është rreth tri herë më shumë e pranishme tek fëmijët e gjinisë femërore
(80%) se sa tek ata të gjinisë mashkullore. Te këta fëmijë vihet re: peshë lindjeje e
vogël, një kokë e vogël (microcephaly), nofull e vogël (micrognathia), prapambetje
mendore, një gjoks me formë të pazakontë (pectus carinatum), defekte të lindura të
zemrës etj (figura 1.11). Këta fëmijë në masën 50% nuk jetojnë më shumë se një javë,
një pjesë e vogël mund edhe të arrijë adoleshencën, por jeta e tyre shoqërohet me
probleme të zhvillimit dhe probleme të mëdha mjekësore. Trajtimi i këtyre fëmijëve
bëhet mbi baza individuale, por që shoqërohet me problematika sociale, mjekësore dhe
ekonomike. Për këtë arsye parandalimi i lindjeve të fëmijëve me këtë sindromë është
një nevojë e domosdoshme. Nisur nga përvoja botërore, ekzaminimi i serumit të nënës,
që përdoret për triple test tregon përqëndrime të ulta për AFP, HCG dhe uE3. Duke
përdorur një mënyrë të ngjashme me atë të përdorur për sindromën Down, 60% e
rasteve mund të zbulohen nëpërmjet triple test me vetëm me 0.2% të vlerave fals
pozitive. (Rodeck, et al 1999)

1.3.3 Trisomia 13 (Patau)
Trisomia13 që njihet edhe si sindroma Patau, përfaqëson një çrregullim gjenetik ku
individi ka tre kopje të kromozomit 13, në vend të dy që hasen normalisht. Si të gjithë
trisomitë e tjera shkaktohet nga mosndarja e rregullt mejotike apo një translokacion
robertsonian. Rreziku i lindjes me këtë anomali rritet me moshën e nënës dhe ka një
mundësi 1:10.000 lindje që të ndodhë tek nënat e moshës 31-vjeçare. Kjo anomali nuk

Figura 1.10 Kariotip për Trisomi 13 (Sindromi Patau) 47, XY+13

është e trashëgueshme, por ngjarjet që bëhen shkak për të ndodhin gjatë procesit të
formimit të gametëve seksualë femërorë dhe mashkullorë, që mbas bashkimit të tyre i
japin jetë fetusit. Tek të prekurit me këtë sindromë vihen re probleme mendore dhe
motore, probleme të diferencimit të trurit të përparmë, gishtërinj më tepër se normalja
(polidaktili), microcephaly, micrognathia (nofull e poshtme e pazhvilluar), defekte të
12
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zemrës, gjymtyrë të deformuara, defekte të strukturës së syve, hernie inguinale dhe
umbilikale, defekte të skalpit (mungesë e lëkurës), cryptorchidism (testikuj që nuk

Figura 1.11 Karakteristika e fëmijëve me T21, T18 dhe T13

zbresin në skrotum) etj (figura 1.11). Mundësitë e trajtimit të kësaj anomalie janë të
pakta dhe zgjidhen rast pas rasti. Rreth 80% e tyre nuk jetojnë as vitin e parë të jetës.
Për këtë arsye zbulimi dhe parandalimi lindjeve me raste të trisomive 13 është parësor
për nënën, familjen dhe shoqërinë. (Diseases Center-Patau Syndrome. 2008). Mbijetesa
mesatare e tyre është 7 ditë (Rasmussen et al.,2003; Duarte et al., 2004). Një studim i
botuar së fundmi ka arritur në përfundimin se pas një përkujdesje të veҫantë spitalore
një pjesë e tyre mund të jetojnë më gjatë se 1 vit duke kryer një numër të madh
ndërhyrjesh kirugjikale të vështira dhe të kushtueshme (Nelson et al., 2011).
1.3.4 Defektet e tubit neural
Defektet e tubit neural shfaqen në fillimet e zhvillimit embrional dhe shkaktojnë
defekte serioze gjatë lindjes. 19 ditë pas fekondimit, rajoni qelizor që është duke

Figura 1.12 Defektet e TN
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formuar sistemin nervor qendror (tubin nervor fillimisht), diferencohet në formë
cilindrike, duke formuar një strukturë në formë ”pllake”. Kjo e fundit më pas paloset
dhe skajet bashkohen duke formuar tubin neural. Pjesa që shkëputet sipër do të japë
epidermën e lëkurës. Dështimi i fuzionit të tubit neural shpie në moszhvillimin e trurit
ose të kordës shpinore ose të dyjave bashkë. Defekte të kësaj natyre njihen si:
anencephaly, meningomyelocete (që zakonisht quhet spina bifida) dhe encephalocele.
Rreth 90% e defekteve të kësaj natyre i takojnë trashëgimisë shumëfaktoriale. Mungesa
e acidit folik është e lidhur qartësisht me defektet e mbylljes së tubit neural. Shkaku në
këtë rast mund të jenë çrregullimet e metabolizmit të homocisteinës të shkaktuar nga
mungesa e acidit folik. Rastësia e lindjeve me anencephaly dhe meningomyelocele
është rreth 1 në 1800. Pothuajse të gjithë rastet me anencephaly dhe rreth 95% të atyre
me meningomyelocete janë të hapura, pa ndonjë mbulojë sipër dhe si pasojë
komunikojnë direkt me lëngun amniotik. Niveli i lartë i përqendrimit të AFP në lëngun
amniotik shpie në rritjen e sasisë së saj në qarkullimin e nënës shtatzënë. Rreth 90% të
rasteve me defekte të tubit neural mund të zbulohen duke përdorur testimin e AFP në
serumin maternal.
1.3.5 Zbulimi i translokacioneve të pabalancuara dhe i anomalive seksuale
Gjatë skrinimit të tremujorit të parë të shtatzënisë studimet kanë treguar se mund të
detektohen edhe aneuploidizma të tjera që vijnë nga translokacione kromozomike, kjo
mund të shpjegohet me hipotezën se këto lloj translokacionesh mund të sjellin
ndryshime biokimike në serumin e nënës shtatzënë natyra e të cilave është e ngjashme
me ato të anomalive si Down etj. Krahasimet e vlerave të shënuesve biokimikë dhe të

Figura 1.13 Kariotip i një fetusi me translokacion 14

TN në rastet me probleme dhe me ato pa probleme, çojnë në përfundime të rëndësishme
lidhur me gjendjen e fetusit. Rreth 40% e rasteve që ndeshen kanë një kariotip normal,
37% karakterizohen nga një translokacion kromozomik të balancuar dhe rreth 27%
kanë një translokacion robertsonian.
Vlera e shumëfishit të medianes për β-HCG e lirë rezulton në mënyrë të ndjeshme më
e lartë tek rastet me translokacione robertsoniane se sa në ato normale dhe të balancuara,
ndërsa TN është më e madhe në vlerë. Bazuar në rezultatet e këtyre studimeve rezulton
14
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se skrinimi i tremujorit të parë është i ndjeshëm dhe frytdhënës jo vetëm në detektimin
e anomalive kromozomike si Down etj, por edhe për translokacionet të pabalancuara
tek fetusi, të cilat edhe mund të mos shoqërohen me ndryshime fenotipike. (Huang S.
et al., 2004).
Anomalië seksuale si Klinefelter sindrome (47,XXY) që karakterizohet nga
hipoganadizëm dhe sterilitet, është një nga anomalitë seksuale që zbulohet përmes
testeve të skrinimit. Këta individë gjenetikisht janë meshkuj ndërsa fenotipi mund të
jetë mashkull, femër ose interseksualë.
Një tjetër anomali seksuale, që mund të zbulohet përmes testeve të skrinimit, është
sindromi Turner ose monosomia X (XO). Kjo anomali kromozomike seksuale
karakterizohet nga individë femra sterile, të shkurtra, me qafë të trashë, diabetike, që
kanë probleme me shikimin etj.
1.3.6 Performanca në vite e testeve te skrinimit ose metodat joinvazive
Me test skrinimi të paralindjes, kemi parasysh përdorimin e testeve statistikore të cilët
bazohen në tre grupe të dhënash : së pari në analizat biokimike të serumit të gjakut të
nënës shtatzëne (shënuesit biokimikë), së dyti parametrat ekografik TN (shënues
ekografik) dhe së treti në të dhënat lidhur me nënën shtatzëne (mosha e shatzënisë që e
përcaktojmë edhe përmes matjes së CRL dhe BPD, pesha e saj, lloji i shtatzënisë, etj).
Një numër studimesh kanë vlerësuar përfomancën në zbulimin e anomalive nisur vetëm
nga shënuesit e ndryshëm por edhe të kombinuar për t’u përdorur në tremujorin e parë
dhe të dytë të shtatzënisë. Tabela e mëposhtme tregon shkallën e zbulimit (DR) të
anomalive për një Nivel Fals Pozitiv (NFP) ose FPR 5% siç raportohet edhe nga studimi
FASTER.
Në vitin 1960 për herë të parë u pranua se mosha e nënës shtatzënë ishte një faktor
shumë i rëndësishëm nëpërmjet të cilit mund të përcaktohej shkalla e rrezikut për T21
me një shkallë zbulimi rreth 27%. Në fillimin e viteve ’80 me përparimin e teknologjisë
u arrit që nëpërmjet kombinimit të moshës së nënës me përqendrimin e AFP të rritej
shkallë zbulimi deri në 36%. Testi i trefishtë u fut në vitin 1988 me një DR që arrinte
deri në 80% dhe për një kohë të gjatë ishte testi me rezultatet më të mira që ishin arritur
ndonjëherë në zbulimin e T21, T18 dhe SB që bazohej në matjen e përqendrimit të AFP,
hCG totale dhe uE₃.
Tabela 1.2 DR sipas metodave në % për një FFR 5% (Schuste K. et al., 2002)
Tremujori i parë

Testi
TK

Tremujori i dytë
↕

I dyfishtë

T21,18,13,etj

T21

↕
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Katërfishtë

T21,18,SB,etj

↕
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↕
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↕
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Futja e testit të katërfishtë (shtimi i inhibinës A) e rriti perfomancën e testeve të
tremujorit të dytë deri në 82% kjo pasi Inhibina A prodhohet nga corpus luteum dhe
kopleksi fetalo-placentar dhe luan rol të rëndësishëm në kontrollin e hormonit
stimulues folikular. Në fundin e viteve ’90 (1997) u fut për herë të parë testi i kombinuar
që kishte si bazë kombinimin e rrezikut jo vetëm të bazuar në përqendrimin e proteinave
në serumin e nënës (PAPP-A, β-hCG e lirë) por edhe në parametrat ekografikë si
transparenca nukale dhe gjatësia e fetusit ose e embrionit. Siç duket edhe nga të dhënat
e tabelës 1.2 dhe ato të figurës 1.3, skrinimi i tremujorit të parë nëpërmjet kombinimit
të shënuesve biokimikë (PAPP-A dhe β-HCG e lirë) dhe atyre ekografikë (TN), arrin
një nivel detektimi të anomalive kromozomike deri në 90 % të rasteve. Mundësia për
një test pozitiv (pra që rezulton me problem kur në të vërtetë nuk është i tillë), për këtë
lloj skrinimi është përllogaritur 5%. Pra perfomanca e këtij testi është më e mirë se të
tjerat. Në tabelën e mëposhtme (tabela 1.3) tregohet niveli i zbulimit të shënuesve të
ndryshëm në mënyrë të pavarur dhe të kombinuar.
NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) ose ndryshe analiza e ADN-së fetale që
mundësohet si pasojë e kalimit të ADN së fetusit në qarkullimin e gjakut të nënës
shtatzënë u fut në skrinimin paralindjes në mesin e vitit 2011. ADN që analizohet është
me origjinë nga placenta ku qeliza futet në qarkullimin e nënës dhe më pas ajo përmes
apoptozës çliron ADN fetale të lirë në gjak. Përmes kësaj metode mundësohet
përllogaritja e rrezikut për qelizat T21 dhe T18 me një DR deri në 99% dhe NFP 0.2%,
ndërsa për qelizat T13 dhe ato seksuale metoda është më pak e ndjeshme dhe arrin të
zbulojë nga 79-92% të rasteve me një NFP prej 2%. Sigurisht që kjo metodë ka një
saktësi më të madhe por ka kufizimet e saj që lidhen me saktësinë, kohën por mbi të
gjitha kostot.
Tabela 1.3 DR të testeve në tremujorin I (për një FPR 5% sipas eksperiencës angleze)

Kombinimi i shënuesve
Mosha e nënës
β-HCG e lirë
PAPP-A
Transparenca nukale (TN)
Mosha e nënës dhe b-HCG e lirë
Mosha e nënës dhe PAPP-A
Mosha e nënës dhe b-HCG e lirë dhe PAPP-A
Mosha e nënës dhe TN
Mosha e nënës,β-HCG e lirë, PAPP-A, TN

Niveli i zbulimit(DR)
25%
33%
38%
64%
46%
48%
67%
73%
>90%

Matjet për vlerësimin e rrezikut të një anomalie fetale (trizomi 21, 18, 13 etj) kanë për
qëllim t’i propozojnë nënës shtatzënë nëse duhet apo jo të vazhdojë më tej me analizat
e tjera të tipit invaziv. Në momentin që skrinimi rezulton pozitiv atëherë për gruan
shtatzënë fillon një gjendje e ngarkuar emocionale që sigurisht nuk ndikon pozitivisht
në ecurinë normale të shtatzënisë. Ajo do të dëshironte të dinte se çfarë është e mundur
të bëhet, çfarë testi duhet bërë dhe se çfarë informacioni duhet marrë në mënyrë që ajo
të vendosë për hapat e mëtejshëm. Fatkeqësisht nuk mund t’i themi me saktësi të plotë
nëse fëmija i saj është normal apo jo!
Testi i diagnostikimit paralindjes kur rezulton pozitiv mund të tregojë nga ana
statistikore që ka një rrezik më të madh për fëmijën që të mos jetë normal, (Down, spina
bifida dhe anomali të tjera kromozomike). Nëse rezultati del jonormal atëherë mjeku
16
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duhet të ndjekë një protokoll, që për fat të keq ende nuk është hartuar në Shqipëri,
ndërkohë që përvoja ndërkombëtare është e pasur. Sidoqoftë përvoja e mjaft mjekëve
specialistë rekomandon testime të mëtejshme si ekografi tredimensionale, VCS
(Chorionic Villus Sampling), dhe amniocentezën. Kjo e fundit konsiston në analizimin
e lëngut amniotik të nënës të marrë nëpërmjet një shiringe të drejtuar nëpërmjet
ekografisë. Këto testime përfshihen në metodat invazive për të cilat do të flasim në
mënyrë të detajuar më poshtë.
Megjithatë një test pozitiv nuk do të thotë domosdoshmërisht një fëmijë jonormal, por
tregon që edhe kur rreziku p.sh për Down mund të jetë 1:150 ose 1:200 apo edhe 1:5
ekziston mundësia, që fëmija të jetë normal.
Mosha e gruas është një faktor rreziku që sigurisht vendos që ajo t’i nënshtrohet këtyre
testeve të skrinimit. Në vende të ndryshme ka një kufi moshor të ndryshëm për kryerjen
e këtyre testeve p.sh në SHBA mosha nga ku fillon të rritet rrezikshmëria për të pasur
një fëmijë me Down është 35 vjeç, ndërsa në Francë 38 vjeç. Një grua më pak se 30
vjeç ka një mundësi 1 në 1000 për të lindur një fëmijë me Down, ajo 35 vjeç 1 në 385
dhe rreth të dyzetave 1 në 105. (Malone FD. et al., 2010).
Përparësia e skrinimit të tremujorit të parë qëndron së pari,në faktin që nuk është një
metodë invazive pra nuk rrezikon fetusin dhe nënën së dyti, në periudhën kur ai kryhet
(java 10 3/7 deri në 13 6/7 ) i jep mundësi mjekut dhe nënës të kryejnë CVS (java 10
deri 12) apo triple testin (java 16 deri 20) apo në fund amniocentezën.
1.3.7 Metodat invazive
Pas testeve të skrinimit, siç e përmendëm pak më sipër, vijnë ekografia tredimensionale,
si dhe metodat invazive si CVS dhe amniocenteza. CVS është procedura që realizon
marrjen e një sasie të vogël të indit placentar (që rrethon placentën) që njihen si vilet
korionike nëpërmjet një shiringe të hollë dhe e udhëhequr njëkohësisht nga ekografi.
Kjo ndërhyrje realizohet në kushte ambulatore dhe kryhet midis javës 10 e 12.
Kampioni i marrë, pasi sigurohet që është i vlefshëm, përdoret si material për kryerjen
e kariotipit për të analizuar fetusin për defekte të mundshme kromozomike. Kjo metodë
shërben për detektimin e anomalive kromozomike si Down, çrregullime gjenetike si
fibroza cistike, por duke qenë se nuk merret kampion nga lëngu amniotik nuk mund të
detektojë anomali të TN si p.sh spina bifida, etj. Procedura zgjat rreth 45 minuta dhe
përgjigjet paraprake të analizës merren brenda dy ditëve ndërsa ato përfundimtare për
një javë. Kjo metodë ka një rrezikshmëri për një ndërprerje të parakohshme të
shtatzënisë pas procedurës me probabilitet 1:150.
Shpeshherë mjekët rekomandojnë amniocentezën meqenëse ka një rrezikshmëri më të
vogël për ndërprerje të parakohshme të shtatzënisë me një probabilitet 1:200 raste. Kjo
metodë invazive realizon marrjen e një kampioni prej 30ml të lëngut amniotik të nënës
dhe realizohet midis javës 16 dhe 20 të shtatzënisë (optimale nga duke futur një gjilpërë
të hollë në uterus, nëpërmjet barkut të nënës, duke marrë një kampion të lëngut
amniotik. Edhe kjo procedurë udhëhiqet njëkohësisht nga ekografia. Më pas brenda një
afati kohor prej 2 javësh merren përgjigjet e kariotipit të fetusit duke bërë të mundur
praninë ose jo të ndonjë anomalie kromozomike(Lachlan et al.,1996). Gjithashtu
përmes kryerjes së amniocentezës mund të zbulohen sëmundje të tjera si spina bifida,
anencefali, etj. Nënat që i nënshtrohen kësaj procedure kanë një sërë të dhënash që
lidhen: me anamnezat e tyre personale dhe familjare për sëmundje gjenetike; me
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moshën mbi 35 vjeç; me histori të lindjeve të mëparshme me anomali kromozomike si
dhe shkalla e rrezikut e përcaktuar nga skrinimi i tremujorit të parë apo të dytë iu ka
rezultuar pozitive. Kjo procedurë, sikurse edhe CVS, shërben si një metodë përcaktuese
dhe përfundimtare për sëmundjet e lartpërmendura por sigurisht nuk përcakton tërësinë
e sëmundjeve të tjera që nuk janë të lidhura vetëm me defektet kromozomike. Saktësia
e kësaj procedure është 99.4%. Rreziku për një ndërprerje të parakohshme të shtatzënisë
pas kryerjes së amniocentezës është në varësi të mjekut por sidoqoftë mesatarisht 1:200.
Ndërprerjet mund të vijnë si rezultat i disa faktorëve si infeksioni, çarja e membranave
etj.

1.3.8 Metodat e kryerjes së kariotipit
Analiza e kariotipit konsiston në nxjerrjen e kromozomeve të fetusit për rastet e
studiuara, është realizuar përmes analizës së kampionit të lëngut amniotik dhe gjakut
periferik. Suksesi i mbjelljes së lëngut amniotik (LA) me teknikën e përdorur arrin deri
në 99.5% të rasteve. (Lam et al., 1998). Lëngu amniotik fillimisht është klasifikuar si i
pastër, me pak gjak, i gjakosur dhe i kaftë. Cilësia e pastërtisë së lëngut amniotik luan
rol në kohëzgjatjen e rritjes së kulturës së qelizave embrionale, psh një kampion i
gjakosur apo i kaftë i LA sjell një vonesë prej deri në tre ditë (Seguin et al. 1983 ) apo
të inhibojë rritjen e kloneve me rreth 30% (Chang and Jones,1991). Vëllimi i këtij lëngu
ka qenë sipas rastit i ndryshëm por jo më pak se 15cc, kjo për arsyen se ekziston një
varësi midis sasisë së lëngut amniotik dhe mundësisë për rritje në kulturë të qelizave
embrionale (Sikkema-Raddatz B. et al.,2002). Kjo ka një rendësi të veçantë sidomos në
zhvillim e kulturës së qelizave embrionale (Sikkema-Raddatz B. et al., 1999).
Protokollet e përdorur në mbjelljen e lëngut amniotik janë Chang et al., dhe protokolli
apo metoda “flask” që e merr emrin nga forma e veҫantë e enës së qelqit në të cilën
realizohet mbjellja e qelizave të lëngut amniotik. (Rieder C. et al., 1992)

1.3.9 Hipoteza “H0”. Parametrat statistikore
Rezultatet e skrinimit të tremujorit të parë apo edhe ato të tremujorit të dytë janë
interpretime statistikore, pra ekziston mundësia e një gabimi në përcaktimin e një
anomalie. Për këtë arsye komunikimi i rezultatit pacientit në këtë rast, duhet të jetë i
tillë, që pacienti të ketë të qartë se bën pjesë në grupin e rasteve me një mundësi
anomalie dhe që duhet marrë parasysh. Po t’i referohemi tabelës 1.2 për nivelin e
detektimit të testeve, dallojmë që aty theksohet niveli i zbulueshmërisë por edhe
mundësia për një gabim të mundshëm.
Në statistikë dallojmë dy lloje gabimesh. Me gabimet statistikore kuptohet se diferenca
ndërmjet një vlere të llogaritur apo të matur dhe asaj të vërtetë që vjen si rezultat i
rastësisë dhe i luhatjeve të paparashikueshme të aparateve apo të sistemit të zgjedhur
për studim. Me gabimet sistematike kuptohet diferenca ndërmjet një vlere të llogaritur
apo të matur dhe asaj të vërtetë që vjen si rezultat i jo-rastësisë (jorastësor) dhe i
luhatjeve të paparashikueshme të aparateve për arsye të panjohura, por që kur njihen
mund të eliminohen. Aparatet e përdorura në matjet e këtij punimi e kanë maksimalisht
të minimizuar vlerën e gabimeve sistematike si pasojë e teknologjisë moderne të
elektrokemilumineshencës.
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Gabimet statistikore i ndajmë në dy grupe gabimesh të rëndësishme tipi I i gabimit dhe
tipi II i gabimit. Në themel të tyre qëndron teoria “Zero” (H0) (Koni, M. Biostatistika
2002) (tabela 1.4).
Një fetus mund të jetë normal (jo i sëmurë), por duke iu referuar kësaj teorie ka edhe
një hipotezë alternative të kundërt, pra ai të jetë i sëmurë. Në rastin kur nëpërmjet një
testi rezultati është negativ ai e tregon atë jo të sëmurë, por nga ana tjetër testi mund të
jetë pozitiv pra ta tregojë që është i sëmurë. Në rast se rezultati i testit nuk përkon me
gjendjen natyrale të fetusit atëherë kemi një gabim dhe nëse rezultati përkon me
gjendjen natyrale atëherë rezultati i marrë është i drejtë.
Tipi I, është i njohur edhe si gabim i llojit të parë, α gabimi apo si fals pozitiv, pra kjo
ndodh kur ne shikojmë një diferencë me realitetin kur në të vërtetë nuk ekziston, p.sh
testi për një grua shtatzënë lidhur me sindromin Down thotë që fetusi është jo normal,
kurse në fakt ai është normal.
Tipi i II, është i njohur si gabimi i llojit të dytë, β gabim apo fals negative, pra kjo ndodh
kur në të vërtetë ka një diferencë me realitetin dhe ne nuk e shikojmë, p.sh testi te një
grua shtatzënë për sindromin Down tregon normal, por në fakt testi nuk e tregon
sëmundjen.
1.4.0 Shkalla e zbulimit (DR)
Shkalla e zbulimit (detection rate) është një tjetër parametër i rëndësishëm në
vlerësimin e metodave të skrinimit të tremujorit të parë dhe atij të dytë. Në rastet kur të
dhënat e metodave të përdorura japin raste fals negative atëhere ajo përcaktohet si
raport i rasteve pozitive të zbuluara përmes metodës me numrin e rasteve totale
pozitive. Në tabelën e mësipërme (tabela 1.3) tregohet ecuria e DR në bazë të llojit të
skrinimit. Ky parametër i rëndësishëm përcakton saktësinë e metodës së përdorur. Të
gjithë këta parametra por edhe të tjerë që do të përshkruhen dhe përkufizohen më poshtë
mundësojnë krahasimin midis metodave të përdorura dhe vlerësimin e secilës prej tyre.
Nëpërmjet këtyre parametrave, duke ndryshuar njërin apo disa prej tyre mund të
gjykohet për ndikimin në performancën e skrinimit. Në tabelën e mëposhtme
përshkruhet shkurtimisht hipoteza “Zero” mbi bazën e së cilës gjykohet mbi
performancën e testeve të skrinimit:

Rezultati i testit

Tabela 1.4 Hipoteza “Zero” (fals pozitiv dhe negativ)
Gjendja
Me Down
Pa Down
aktuale
(nuk kënaq hipotezën)
(kënaq hipotezën)

Testi rezulton "me Down"
(hipoteza “Zero” nuk
pranohet)

E vërtetë Pozitive
VP(a)

Fals pozitive
FP(b)

Testi rezulton “Pa Down"
(hipoteza “Zero” pranohet)

Fals Negative
FN(c)

E vërtetë Negative
VN(d)



Më termin e Vërtetë Pozitive kihet parasysh:
o Pacienti është i sëmurë dhe rezultati i testit është pozitiv për sëmundjen
o Pacienti nuk kënaq hipotezën “Zero” dhe testi nuk e pranon këtë
hipotezë
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VP = a = numri i pacientëve të tillë
Me termin e Vërtetë Negative kihet parasysh:
o Pacienti nuk është i sëmurë dhe testi është negativ për sëmundjen
o Pacienti kënaq hipotezën “Zero” dhe testi e pranon këtë hipotezë
o VN = d = numri i pacientëve me këtë gjendje
Me termin Fals Pozitive kihet parasysh:
o Pacienti nuk është i sëmurë por testi është pozitiv për këtë sëmundje
o Pacienti kënaq hipotezën “Zero” por testi nuk e pranon këtë hipotezë
o FP = b = numri i pacientëve me këtë sëmundje
Me termin Fals Negative kihet parasysh:
o Pacienti është i sëmurë por testi është negativ për këtë sëmundje
o Pacienti nuk e kënaq hipotezën “Zero” ndërsa testi e pranon atë
o FN = c = numri i pacientëve të tillë
o







Me rendësi të veçantë janë Raportet Bazë, që dalin nga vlerat në rreshta dhe kolona
të tabelës së mësipërme si dhe “raportet e probabilitetit të pritshëm” RL+ dhe RLtë llogaritura bazuar në teorinë e Bayes (Bayes T. 1763). Ndër to mund të
përmendim:


Ndjeshmëria apo Fuqia, tregon për saktësinë e testit në grupin e të sëmurëve
o Mundësia (probabaliteti) për një test pozitiv midis pacientëve të sëmurë
o Mundësia për të mos pranuar hipotezën e nul-it midis atyre që nuk e
kënaqin atë
o



(1 – Tipi i II i gabimit) = VP / (VP + FN) =

(1.1)
Specificiteti ose Selektiviteti, tregon për saktësinë e testit tek grupi i jo të
sëmurëve
o Mundësia për një test negativ midis pacientëve jo të sëmurë
o Mundësia e pranimit të hipotezës nul midis pacientëve që e kënaqin atë
𝑑

(1 - Tipi i I i gabimit) = VN / (VN + FP) =
𝑑+𝑏
(1.2)
Vlera Pozitive e Parashikuar (VPP)
o Mundësia për të qenë të sëmurë midis atyre që kanë një test pozitiv
o Mundësia për të mos kënaqur hipotezën “zero” midis atyre që nuk e
pranojnë këtë hipotezë
o



o


(1 – Shkalla False e Zbulimit): VPP = VP / (VP + FP) =

𝑎

𝑎+𝑏

(1.3)
Vlera Negative e Parashikuar (VNP)
o Mundësia për të mos qenë të sëmurë midis atyre që kanë një test negativ
o Mundësia për të kënaqur hipotezën “zero” midis atyre që e pranojnë këtë
hipotezë
𝑑

(1 – Shkalla Negative e Mosveprimit):VNP =VN / (VN + FN) =
𝑑+𝑐
(1.4)
Tipi I i gabimit ose α (alpha) ose Vlera-p, Niveli Fals Pozitive (NFP)
o Mundësia për një test pozitiv midis atyre që nuk janë të sëmurë
o



𝑎

𝑎+𝑐

20

VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I
DREJTPËRDREJTË QË KA NË SHËNDETIN E POPULLATËS



o

Mundësia për të mos pranuar hipotezën “zero” midis atyre që e kënaqin
këtë hipotezë.

o

(1 – Specifiteteti)=NFP = FP / (FP + VN) =

(1.5)

(1 – Ndjeshmëria)=NFN = FN / (FN + VP) =
(1.6)

𝑐

𝑐+𝑎

Raporti i pozitiv i përngjasimit, LR+ (positiv likelihood ratio); raporti i
probabilitetit të një testi të dhënë pozitiv për praninë e anomalisë me
probabilitetin e një testi të dhënë pozitiv për mungesën e anomalisë dhe
llogaritet si:
𝐿𝑅+=
(1.7)



𝑏+𝑑

Tipi II i gabimit ose β (beta) ose Niveli Fals Negative (NFN)
o Mundësia për një test negativ midis pacientëve të sëmurë
o Mundësia për të pranuar hipotëzën “Zero” midis atyre që nuk e kënaqin
këtë hipotezë
o



𝑏

𝑛𝑑𝑗𝑒𝑠ℎ𝑚ë𝑟𝑖𝑎
1−𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑡𝑒𝑡

Raporti negativ i përngjasimit, LR- (negativ likelihood ratio): raporti midis
probabilitetit të një testi të dhënë negativ për praninë e anomalisë më
probabilitetin e një testi të dhënë për mungesen e anomalisë,:
𝐿𝑅−=
(1.8)

1−𝑛𝑑𝑗𝑒𝑠ℎ𝑚ë𝑟𝑖𝑎
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑡𝑒𝑡

Kjo pjesë e numrit total të NFP shënohet me α dhe 1 − α përcaktohet si specifitet i testit.
Rritja e specifitetit të testit ul probalitetin për gabimet e tipit I por rrit probabilitetin për
ato të tipit II (fals negative) që hedhin poshtë hipotezën alternative kur ajo është e
vërtetë.
NFP rritet me moshën e nënës dhe NFN zvogëlohet me rritjen e moshës. Duke u nisur
nga ky përfundim i rëndësishëm statistikor duhet bërë shumë kujdes sepse kur kemi
nëna në moshë të re mundësia për një NFN është më madhe, ndërsa mundësia për një
NFP është më e madhe në rastin e nënave me moshë mbi 35 vjeç.
Përdorimi i programeve EXCEL 2013 dhe MedCalc version 12 e lehtëson përllogaritjen
e këtyre parametrave të rëndësishëm për popullatën.

1.4.1 Kuptimi i Shumëfishit të Medianes (MoM)
Faktorët e shumtë nga të cilët varet përcaktimi i shkallës së rrezikut të paralindjes së
fetusit ndër të cilët mund të përmendim moshën e nënës, peshën e saj, racën, anamnezat
familjare për diabet dhe sëmundje kromozomike etj. e bëjnë kampionin e popullatës
shumë të ndryshueshëm duke rritur vështirësinë e përllogaritjes së këtij rreziku.
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Një nga mënyrat për të zvogëluar këtë numër faktorësh është edhe futja e konceptit të
Shumëfishit të Medianes të rregulluar me peshën e nënës. Në përgjithësi testet e
raportojnë vlerën e shënuesit Gausian (PAPP-A,β-HCG e lirë, AFP, HCG dhe uE3) si
një Shumëfish të Medianes (MoM, Multiple of Medians). Kjo marrëveshje
konvencionale për këto lloje testesh u vendos për herë të parë në Britaninë e Madhe.
Matja e përqendrimit të madhësive që shërbejnë si shënues Gausian mund të ndikohet
nga teknika e përdorur duke sjellë probleme në krahasimin e vlerave absolute të
përqëndrimeve në qendra të ndryshme. Po ashtu shmangia standarde ndikohet nga
shpërndarja e të dhënave. MoM janë madhësi individuale të pacientëve të krahasuar me
medianen përkatëse dhe për këtë arsye ato nuk ndikohen nga shpërndarja e të dhënave.
Çdo laborator duhet të llogarisë medianen e tij për çdo javë të shtatzënisë bazuar në
shtatzënitë e pandikuara nga anomalitë e mundshme (Neveux LM. et al., 1996). Këto
MoM të llogaritura në një fazë të dytë rregullohen mbi bazën e peshës së nënës dhe në
raste të veçanta (jo në rastin tonë) rregullohen edhe nga faktorë të tjerë siç janë raca,
barra e shumëfishtë, diabetikët isulinë-vartës.
Vlera e shënuesit që përdoret për të vlerësuar rrezikun për një nga anomalitë e
sipërpërmendura, shprehet si MoM që llogaritet nga raporti i përqendrimit të shënuesit
me medianen e moshës përkatëse të nënës shtatzënë.
Shpërndarja log-gausisane e nivelit të përqendrimeve të këtyre shënuesve të nënave
shtatzëna të paprekura nga anomalitë dhe të atyre me Down dhe Spina Bifida tregohet
në figurën 1.14. Është e qartë se vlera e MoM=1.0 konsiderohet si vlera normale për
një moshë të caktuar ndërsa MoM për Spina Bifida është rreth 3.3 deri 3.8; për
anencefali rreth 7.7; gastroschisis rreth 7.8 dhe ato me omphalocele rreth 4,5.
Sidoqoftë një vlerë jo normale (pozitive) e MoM së njërit prej shënuesve nuk mjafton
për të përcaktuar se fetusi i tij është i prekur nga një anomali por që ai tashmë është
futur në atë kategori pacientësh që kanë një rrezik për fetus anormal dhe që nevojiten
edhe të dhëna të tjera për ta rritur saktësinë e diagnostikimit. (eko tredimensionale apo
amniocentezë)(Palomaki G. et al.,1990).
Shpjegimi lidhur me përdorimin e Shumëfishit të Medianeve të rregulluara apo
korrigjuara me peshën e nënës qëndron në faktin se një nënë me peshë të madhe ka një
vëllim të lëngjeve të saj më të madh se sa një nënë me peshë të vogël duke bërë që
përqendrimi i shënuesve biokimikë me origjinë fetalo-placentale të jetë më i vogël te

Figura 1.14 Shpërndarja Gausiane e Shumëfishit të Medianeve (MoM)
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nënat me peshë të madhe dhe e kundërta tek ato me peshë të vogël.(Wald et al.,1994);
(Reynolds et al.,1991).
Metodat më të pranuara sot për korrigjimin e MoM janë metoda e regresit log-linear
(Reynolds et al.,1998) dhe ajo e regresit reciprok-linear (Neveux et al., 1996). Të dyja
këto metoda përdoren sot për korrigjimin e shënuesve biokimik për skrinimin e të dy
tremujorëve. Formulat e përgjithshme të tyre jepen si më poshtë:
Formula për korrigjimin me peshën sipas regresit log-linear jepet (Reynolds et
al.,1998):
𝑀𝑜𝑀 𝑒 𝑠ℎë𝑛𝑢𝑒𝑠𝑖𝑡

MoMkorr = 10(𝑎−𝑏∗𝑝𝑒𝑠ℎ𝑎 𝑒 𝑛ë𝑛ë𝑠)

(1.9)

Formula për korrigjimin me peshën sipas regresit regresit reciprok -linear jepet(Neveux
et al., 1996):
MoMkorr =

𝑀𝑜𝑀 𝑒 𝑠ℎë𝑛𝑢𝑒𝑠𝑖𝑡
𝑐
+𝑑
𝑝𝑒𝑠ℎ𝑎

(1.10)

ku koeficientët e regresit a,b,c dhe d janë koeficientë të parapërcaktuar. Studimet kanë
treguar se të dyja metodat janë të përshtatshme por secila prej tyre ofron rezultate më
të mira në raport me përllogaritjen e parametrave të ndryshëm të paraqitur më lart.
Moskorrigjimi i MoM tregon se ndikon ndjeshëm në NFP por edhe në DR ndërkohë që
përdorimi i njërës prej metodave të korrigjimit nuk sjell përmirësime të ndjeshme në
këta parametra. Formulat e mësipërme janë të vlefshme për intervalin e peshës nga 39
deri 126kg, në rast të kundër do të merret për bazë vlera minimale për rastet nën 39kg
dhe maksimale në rastet mbi 126kg. (Reynolds T.M. et al., 2005)

1.4.2 Elektrokemilumineshenca për analiza imunologjike (ECLIA)
Kjo metodë njihet ndryshe edhe si kemilunishenca e gjeneruar elektrikisht është një
lloj lumineshence që prodhohet gjatë reaksioneve elektrokimike në tretësira në prani të
fushës elektrike. Në metodën e lumineshencës së gjeneruar elektrikisht molekulat
ndërmjetëse elektrokimikisht të gjeneruara i nënshtrohen një reaksioni shumë
egzergonik duke gjeneruar një gjendje elektronike të ngacmuar, e cila emeton dritë.
Këto reaksione të transferimit të elektroneve janë mjaftueshmërisht ekzergonike që të
lejojnë gjendjet e ngacmuara të luminoforëve, ku përfshihen hidrokarbure aromatike
policiklike dhe komplekse metalesh, që të krijohen pa fotoeksitim. Një reaksion i tillë
rezulton me një ndryshim të energjisë të Gibsit negative, bën që reaksioni të zhvillohet
në mënyrë spontane (L.R. Faulkener et al.,1972).
ΔG=Gproduktit-Gsubhyrëse<0

(1.11)

T*∆S≈ -0.16 eV

(1.12)

Rrezatimi i gjeneruar në ECL, intesiteti i të cilit mundëson përllogaritjen e përqendrimit
të lëndës së tretur (në rastin tonë të bioshënuesve AFP, HCG, Estriol, PAPP-A dhe β23
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HCG e lirë) shkaktohet nga reaksionet e oksido-reduktimit (transferime elektronike
energjitike) midis mostrës dhe kompleksit antitrup-antigen-antitrup në elektrodën e
aparatit. Ky ngacmim me natyrë elektrike është një formë kemilumineshence ku të
gjithë reagentët reduktohen dhe oksidohen elektrokimikisht në elektroda. Fillimisht në
tretësirë janë të pranishme, lënda e tretur në formën e një antigjeni ku më pas shtohen
dy antitrupa njëri nga të cilët, ai i pari është i shënuar me biotin, ndërsa i dyti është i
shënuar me Rutenium. Të dy këta antitrupa janë shumë specifikë për t’u lidhur me
antigjenin, i cili në këtë rast shërben si një “shenjë”. Pasi antitrupat janë lidhur në
mënyrë specifike më antigjenin e pranishëm, me një nga format e treguara më poshtë,
si ajo sanduiç, urë apo kompetitive, në tretësirë shtohen mikrogrimca paramagnetike të
veshura me streptavidin. Antitrupi i shënuar me biotin krijon lidhje të fuqishme me
Streptavidinën duke mbetur kështu ana tjetër e antitrupit tjetër e lirë. Kjo etapë shënon
dhe krijimin përfundimtar të kompleksit të analizës imunologjike. Më pas tretësira
transferohet përmes një aspirimi të fuqishëm në dhomën e matjes (measuring cell)
(figura 2.4).Në dhomën e matjes në prani të një elektrode magnetike komplekset e
lidhura me streptavidinën lidhen në sipërfaqen e elektrodës ndërsa komplekset e tjera
të lira nga streptavidina largohen nga dhoma nga futja në të njëjtën kohe me të e
tretësirës larëse Procell dhe të Tripropilamina (TPA), kjo e fundit është e domosdoshme
për reaksionin e elektrokemilumineshëncës. Zbatimi i tensionit në elektrodë nxit
fillimin e reaksionit duke oksiduar fillimisht edhe Ruteniumin edhe Tripropilaminës:
[Ru(bpy)3]2+→[Ru(bpy)3]3+ + eTPA→TPA+ + eTPA+→TPA* + H+

(1.13)
(1.14)
(1.15)

Gjatë këtij momenti Ruteniumi dhe TPA ngacmohen elektrikisht duke e shndërruar
TPA-në në një radikal TPA* i cili shërben si një reduktues për Ruteniumin. Oksidimi i
[Ru(bpy)3]2+ (figura 1.15) në prani të tripropilaminës rezulton me një emetim dritë
analog me emetimin e prodhuar nga fotoeksitimi:
[Ru(bpy)3]3+ + e→ [Ru(bpy)3]2+ + hυ
(1.16)
Ky emetim ndodh në gjatësinë e valës 620 nm. Reaksioni i ECL së rutheniumit tris dhe
tripropylamin ndodh në sipërfaqe të elektrodës së platiniumit. Zbatimi i tensionit krijon
një fushë elektrike, e cila shkakton bashkëveprimin e materies në këtë fushë.

Figura 1.15 (Majtas)Kompleksi Ruthenium [Ru(bpy)3]2+;(djathtas) Krijimi i TPA* dhe
çlirimi i elektroneve dhe fotonit.
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Tripropylamina oksidohet në elektrodë duke lëshuar një elektron dhe formon një kation
të ndërmjetëm tripropylamine, i cili më vonë reagon duke lëshuar një proton (H+) për
të formuar një radikal TPA-së (TPA*). Në vazhdim kompleksi i Rutheniumit lëshon
një elektron në sipërfaqe të elektrodës, si rrjedhim oksidohet duke formuar kationin
[Ru(bpy)3]3+. Ky kation i Rutheniumit është komponenti i dytë veprues për reaksionin
ndjekës të kemilumineshences me radikalin TPA*. TPA* dhe [Ru(bpy)3]3+
bashkëveprojnë me njëra-tjetrën përmes së cilës [Ru(bpy)3]3+kalon në [Ru(bpy)3]2+dhe
në të njëjtën kohë formon një gjendje të ngacmuar në sajë të transferimit të energjisë.
Kjo gjendje e ngacmuar (eksituar) e kësaj molekule është e paqëndrueshme dhe kthehet
në gjendjen bazë të saj përmes emetimit të fotonit në gjatësinë e valës 620 nm. Ky
emetimin kapet nga fotoshumëzuesi i aparatit dhe është në varësi të energjisë së
prodhuar nga kalimi nga gjendja e ngacmuar në gjendjen bazë të molekulës. Intensiteti
i këtij rrezatimi është i përpjesshëm me përqendrimin e shënuesve biokimikë. Cikli i
reaksionit mund të fillojë përsëri. Radikali tripropylaminë reduktohet në produktin
fillestar i cili nuk ndikon në procesin kemilumineshent.
Teknika e ECL është provuar si shumë e nevojshme, e ndjeshme dhe përzgjedhëse në
shumë aplikime analitike. Kjo metodë kombinon përparësitë analitike të
kemilunineshencës në raport me metodat klasike të fotometrisë (mungesën e një sinjali
dritor) me lehtësinë e kontrollit të reaksionit nëpërmjet aplikimit të tensionit në
elektroda. Selektiviteti i kësaj metode arrihet nëpërmjet vlerave të ndryshme të tensionit
në elektroda dhe lëndëve që marrin pjesë në reaksionin e ECL.
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KREU 2
2. MATERIALI DHE METODAT
2.1. Aparatura dhe parimi biofizik i funksionimit
Aparatet e përdorur për matjet e përqendrimit të PAPP-A, β-hCG së lirë, AFP-së dhe
hCG-së është ELECSYS2010 si dhe COBAS6000. Matjet e kryera në këtë studim janë
të një saktësie dhe ndjeshmërie të lartë në sajë të aparateve që punojnë me ECL.

Figura 2.1 Aparati ELECSYS 2010 (foto E.Xhuvani)

Përqendrimet e matura për shënuesit biokimikë janë të rendit pikomolar dhe otomolare.
Të dy këta aparate mundësojnë matjen e përqendrimeve në bazë të katër parime testesh:


parimi kompetitiv, që përdoret për detektimin e substancave me peshë
molekulare të vogël;



parimi sanduiç, që përdoret për detektimin e substancave me peshë molekulare
të lartë (p.sh PAPP-A, β-hCG e lirë, AFP, HCG);



parimi urë që përdoret për detektimin e imunoglobulinave IgG dhe IgM.



Përcaktimi i ADN

Në punën tonë ne përdorëm parimin sanduiç për të përcaktuar nivelin e përqendrimit
në serumin e nënës shtatzënë të PAPP-A apo β-hCG-së së lirë të tremujorit të parë dhe
AFP-së për tremujorin e dytë. Pasi janë marrë 15 µl serum nga nëna shtatzënë dhe është
vendosur në aparat zhvillohen hapat e mëposhtme.
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Në hapin e parë mostra e pacientit kombinohet me reagentin që përmban PAPP-A (ose
β-hCG e lirë) të biotiniluar dhe antitrupat specifike në analizat. Përgjatë një periudhe

Figura 2.2 Tërësia e parimeve të testeve

Figura 2.3 Varësia e Intensitetit të ECL nga koha

kohe relativisht të shkurtër inkubimi, antitrupat kapin njërin nga shënuesit biokimikë
(PAPP-A, β-hCG e lirë, AFP, HCG) të pranishëm në mostër. Në hapin e dytë shtohen
mikrogrimcat paramagnetike të veshura me streptavidin. Gjatë një periudhe kohe të
mjaftueshme antitrupat e biotiniluar ngjiten në sipërfaqen e mikrogrimcave. Pas këtij
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hapi, përzierja e reaksionit thithet automatikisht në dhomën e matjes ku mikrogrimcat
tërhiqen në sipërfaqen e elektrodës nga fusha magnetike.
Aplikimi i tensionit në elektrode indukton një rrezatim lumineshent (620 nm)(figura
3.7) i cili kapet dhe matet nga fotoshumëzuesi(figura 2.3);(Roche diagnostics, Manual
operator 2011).

Figura 2.4 Dhoma e ECL

2.2 Marrja dhe parapërgatitja e mostrave
Mostrat e marra janë ato të gjakut të nënës shtatzënë si dhe ato të lëngut amniotik (LA).
a.Gjaku. Nëna shtatzënë që do t’i nënshtrohet njërit prej testeve të skrinimit paraqitet
në mjediset e klinikës dhe drejtohet për te dhoma e marrjes së gjakut. Ajo i nënshtrohet
procedurës rutinë të sterilizimit të parakrahut dhe pastaj përmes shiringës i merret rreth
3-5cc gjak. Gjaku menjëherë hidhet në tubat standardë me xhel dhe centrifugohet me
5000 rpm. Serumi i fituar nëpërmjet kësaj metode është i gatshëm për t’iu nënshtruar
matjeve me njërin nga aparatet e ECL. Serumet që kanë rezultuar pozitivë janë ruajtur
në frigorifer në temperaturë -25ºC për t’u ritestuar në rast nevoje.
b.Lëngu amniotik (LA). Marrja e lëngut amniotik është realizuar në kushte absolute
sterile në spitale dhe klinika të ndryshme. Sasia e lëngut amniotik që merret për të
mundësuar realizimin e kariotipit është 20-30cc dhe pasi largohen 2cc e para të
mbledhura futen në dy tuba centrifuge konike. Në disa raste është mbajtur në frigorifer
në temperaturën 4ºC për 48 orë. Transporti është realizuar me enë të posaçme në
temperaturë dhome pa e ngrohur apo ngrirë kampionin e lëngut. Lëngu amniotik mund
të transportohet në enë të posaçme në temperaturë dhome brenda 48 orëve pa qenë
nevoja për ngrohje apo ngrirje. (figura 2.5)
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c.CVS. Marrja e kampionit për realizimin e kariotipit kryhet në kushtet e sterilitetit
absolut nga mjeku specialist rreth javës së 11-të të shtatzënisë. Sasia e nevojshme e

Figura 2.5 Mostra e LA dhe mënyra e ruajtjes së saj (foto E.Xhuvani)

kampionit është rreth 10-15 mg dhe ai futet menjëherë tuba sterile konike që përmbajnë
kulturë indi. Në kushtet e temperaturës së dhomës dhe të vendosur në enë të posaçme
ato mund të transportohen brenda 48 orëve.

2.3 Përgatitja e tretësirave për kryerjen e analizave.
2.3.1 Reagentët për β-hCG e lirë
Reagentët e nevojshëm për përcaktimin e përqendrimit të β-hCG së lirë me
ELECSYS2010 dhe COBAS6000 janë siguruar nga firma ROCHE në formën e një kiti
(Elecsys and cobas ref 04854071-200,2011-06); (figura 2.6)










Mikrogrimca të veshura-Streptavidin 1 shishe, 6 mL (tapa
transparente),C=0.72 mg/mL
Biotin-anti- β-hCG –Ab 1 shishe 9 mL,
Antitrupa β-hCG të lirë monoklonal të biotiniluar C=3.5 mg/mL,
Tampon fosfati CM=40 mmol/L pH=6.8
[Ru(bpy)3]2+anti- β-hCG e lirë, 1 shishe, 9 mL,
Antitrupa monoklonal të biotiniluar β-hCG e lirë të shënuar me
kompleksin Ruthenium, C=1.6 mg/L,
Tampon fosfat C=40mmol/L, pH=7.
β-hCG e lirë Calset 4x1mL,
Diluent universal 2x36 mL,
29

VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I
DREJTPËRDREJTË QË KA NË SHËNDETIN E POPULLATËS








PreciControl Maternal Care 3x2 mL,
Procell tampon 6x380 mL,
Cleancell 6x380 mL,
Elecsys syswash 1x500 mL, 100 teste PAPP-A dhe
CalSet PAPP-A për 4x1 mL.(përdorim për rrezikun për trizomi 21).

Të gjithë reagentët e mësipërm pasi nxirren nga frigoriferët, lihen në ambient në
temperaturën 20⁰C, duke mënjanuar njëkohësisht edhe formimin e shkumës në to. Në
po të njëjtën temperaturë duhet të jetë edhe mostra e gjakut të pacientit. Pasi vendosen
në aparat, temperatura rregullohet në mënyrë automatike dhe po kështu edhe hapja e
mbyllja e tapave të shisheve ku gjenden reagentët e mësipërm. Matjet duhet të kryhen
brenda dy orësh për të shmangur avullimin e mundshëm të reagentëve dhe mostrave te
gjakut.

2.3.2 Kalibrimi i aparatit ELECSYS2010 dhe COBAS6000 për β-hCG e lirë
Kjo metodë është standardizuar sipas referencave të përgatitjes për β-hCG e lirë nga
Instituti Kombëtar i Biologjisë për Standardet dhe Kontrollet, Gjeneve me kodin
75/551. Çdo reagent i β-hCG së lirë ka një etiketë me një barkod, i cili përmban
informacionin e duhur për t’u njohur si i tillë nga ana e aparatit. Kurba e kalibrimit të
aparatit ELECSYS 2010 dhe COBAS 601 realizohet nga reagenti për β-hCG e lirë
CalSet. Sa herë që përdorim një reagent të ri, ribëhet kalibrimi i aparatit.
Pas çdo kalibrimi bëhet edhe kontrolli i cilësisë së aparatit ku përdoret reagenti
PreciControl Maternal Care1,2 dhe 3. Vlerat e kontrollit për përqendrimet e matura
duhet të gjenden brenda intervalit të vlerave të lejuara.
Aparati mat në intervalin nga vlera minimale 0.1 IU/L deri në maksimumi 190 IU/L, që
njihen dhe si vlerat minimale dhe maksimale të detektimit nga ana e aparatit, gjë e cila
pasqyrohet dhe në kurbën e tij të kalibrimit. Vlerat nën minimalen konsiderohen më të
vogla se minimalja (<0.1 IU/L) dhe ato mbi maksimalen konsiderohen si më të mëdha
se sa maksimalja (>190 IU/L).
Në rastet kur përqendrimet janë mbi intervalin e përcaktuar më lart ato mund të hollohen
me Elecsys Diluent Universal në raportin 1:10 (që mund të bëhet manualisht ose edhe
automatikisht në rastet e Elecsys2010 dhe cobas). Në rastin kur e hollojmë manualisht
duhet të kemi parasysh që vlera e përqendrimit duhet të jetë > 19IU/L dhe rezultati i
marrë duhet të shumëzohet me faktorin e hollimit, ndërkohë që aparati e llogarit direkt
përqendrimin. Aparati llogarit në mënyrë automatike përqendrimin për çdo kampion në
njësitë IU/L, mIU/mL, ng/mL. Kalimi i këtyre vlerave të përqendrimeve nga njëra te
tjetra bëhet si më poshtë :
IU/L x 1=mIU/mL; IU/L x 1= ng/mL; mIU/mL x 1=ng/mL.

30

VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I
DREJTPËRDREJTË QË KA NË SHËNDETIN E POPULLATËS

Aparati ka disa kufizime në matjen e përqendrimit të β-hCG së lirë në rastet kur pacienti
ndjek një terapi me doza të larta biotine (p.sh >5 mg/ditë ). Në këto raste është pritur që
të kenë kaluar të paktën 8 orë nga marrja e trajtimit të fundit me biotinë dhe pastaj është

Figura 2.6 Kitet përkatëse për PAPP-A dhe β-HCG së lirë (foto E.Xhuvani)

bërë marrja e mostrës së gjakut.(Roche Diagnostics, Operators manual, Version 1.0,
2011)
Përcaktimi i vlerës minimale normale klinike për β-hCG e lirë, është bërë nga
specialistët e kompanisë prodhuese të aparatit duke u nisur nga një kampion prej 500
donorë gjaku të shëndetshëm jo shtatzënë dhe ka rezultuar një vlerë më e vogël se 0.013
IU/L, ndërsa përcaktimi i vlerës normale është kryer duke u nisur nga përcaktimi i
vlerës mediane ku u përdor analiza e regresit log-linear për 3’270 matje të β-hCG së
lirë te gratë shtatzëna sipas moshës së barrës si më poshtë:
Tabela 2.1 Rezultatet e përqendrimit të β-hCG së lirë tek 3270 nëna shtatzëna
Mosha e shtatzënisë(jave)
Numri i mostrave
Përqendrimi median(IU/L

11
206
49.9

12
623
40.6

13
1384
33.6

14
1057
28.8

Nga 3.270 mostra e mësipërme vetëm për 1.079, të shpërndara këto sipas moshës, u
ndoqën deri në përfundim të barrës dhe konstatuan vetëm 32 raste prej tyre me anomali
kromozomike.
Duke zbatuar parimin sanduiç përgatitja në aparat realizohet në disa etapa:


Inkubimi i parë; 10µL të mostrës, antitrupa β-hCG të lirë specifik monoklonal
të biotiniluar dhe antitrupa β-hCG të lirë specifik monoklonal të shënuar me
kompleksin Ruthenium[Tris(2,2’-bipyridyl)ruthenium(II)-complex] (figura
1.15)
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Inkubimi i dytë; pas shtimit të mikrogrimcave paramagnetike të veshura me
streptavidin, kompleksi lidhet në mënyrë të ngurtë si pasojë e bashkëveprimit të
streptavidinës me biotinën.



Përzierja e reaksionit thithet në dhomën e matjes ku mikrogrimcat tërhiqen në
sipërfaqen e elektrodës nga fusha magnetike. Mikrogrimcat e palidhura
largohen nëpërmjet ProCell. Aplikimi i një tensioni në elektrode indukton një
rrezatim lumineshent (620 nm) i cili kapet dhe matet nga fotoshumëzuesi.(figura
2.3).



Rezultati përcaktohet nga një kurbë kalibrimi standard dhe në mënyrë
automatike nxirret përqendrimi i β-hCG të lirë.

2.3.3 Proteina plazmatike A shoqëruese e shtatzënisë (PAPP-A)
Reagentët e nevojshëm për përcaktimin e përqendrimit të β-hCG së lirë me
ELECSYS2010 dhe COBAS6000 janë të firmës ROCHE në formën e një kiti (Elecsys
and cobas v3, 2011-04); (figura 2.6);
















Mikrogrimca të veshura-Streptavidin 1 shishe, 6 mL (tapa transparente),
C=0.72 mg/mL
Biotin-anti- PAPP-A –Ab 1 shishe 9 mL,
Antitrupa PAPP-A monoklonal te biotiniluar C=2.0 mg/L,
Tampon TRIS CM=40 mmol/L pH=7.0
[Ru(bpy)3]2+anti- β-hCG e lirë, 1 shishe, 9 mL,
Antitrupa monoklonal të biotiniluar PAPP-A të shënuar me kompleksin
Ruthenium, C=1.0 mg/L,
Tampon fosfat C=50mmol/L, pH=7.4
PAPP-A Calset 4x1mL,
Diluent universal 2x36 mL,
PreciControl Maternal Care 2x2 mL,
Procell tampon 6x380 mL,
Cleancell 6x380 mL,
Elecsys syswash 1x500 mL,
100 teste β-hCG e lirë (përdorim për rrezikun për trizomi 21).
CalSet β-hCG e lirë për 4x1 mL.(përdorim për rrezikun për trizomi 21).

Të gjithë reagentët e mësipërm pasi nxirren nga frigoriferët, lihen në ambient në
temperaturën 20⁰C, vendosen në diskun e aparatit ELECSYS2010 duke mënjanuar
njëkohësisht edhe formimin e shkumës në to. Pasi vendosen në aparat, temperatura
rregullohet në mënyrë automatike dhe po kështu edhe hapja e mbyllja e tapave të
shisheve ku gjenden reagentët e mësipërm. Me po të njëjtën temperaturë duhet të jetë
edhe mostra e gjakut të pacientit
Matjet duhet të kryhen brenda dy orësh për të shmangur avullimin e mundshëm të
reagentëve dhe mostrave të gjakut.
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2.3.4 Kalibrimi i aparatit ELECSYS2010 dhe COBAS6000 për PAPP-A.
Kjo metodë është standardizuar sipas referencave të përgatitjes për PAPP-A nga
Organizata Botërore e Shëndetësisë me kodin IRP 78/610. Çdo reagent i PAPP-A ka
një barkod i cili përmban informacionin e duhur për t’u njohur si i tillë. Kurba e
kalibrimit të aparatit ELECSYS2010 realizohet nga reagenti për PAPP-A CalSet.
Pas çdo kalibrimi bëhet edhe kontrolli i cilësisë së aparatit ku përdoret reagenti
PreciControl Maternal Care1,2 dhe 3. Vlerat e kontrollit për përqendrimet e matura
duhet të gjenden brenda intervalit të vlerave të lejuara.
Aparati mat në intervalin nga vlera minimale 4 mlU/L deri në maksimumi 10.000
mIU/L, që njihen dhe si vlerat minimale dhe maksimale të detektimit nga ana e aparatit
gjë e cila pasqyrohet dhe në kurbën e tij te kalibrimit. Vlerat nën minimalen
konsiderohen më të vogla se minimalja (<4mIU/L) dhe ato mbi maksimalen
konsiderohen si më të mëdha se sa maksimalja (>10’000 mIU/L).
Aparati llogarit në mënyrë automatike përqendrimin për çdo kampion në njësitë IU/L,
mIU/mL, ng/mL. Kalimi i këtyre vlerave të përqendrimeve nga njëra te tjetra bëhet si
më si më sipër.
Aparati, sikurse dhe në rastin e β-hCG së lirë, ka disa kufizime në matjen e përqendrimit
në rastet kur pacienti ndjek një terapi me doza të larta biotine (p.sh >5 mg/dite). Edhe
në këtë rast është pritur që të kalonin të paktën 8 orë nga marrja e trajtimit të fundit me
biotinë dhe pastaj është bërë marrja e mostrës së gjakut.
Përcaktimi i vlerës minimale normale klinike për PAPP-A, është bërë nga specialistët
e kompanisë ROCHE duke u nisur nga një kampion me 500 donorë gjaku të
shëndetshëm jo shtatzënë dhe ka rezultuar një vlerë më e vogël se 7.15 mIU/L, ndërsa
për përcaktimin e vlerës normale të llogaritur nisur nga përcaktimi i vlerës mediane, u
përdor analiza e regresit log-linear për 3.270 matje të PAPP-A tek gratë shtatzënë sipas
moshës së shtatzënisë si më poshtë:
Tabela 2.2 Rezultatet e përqendrimit median të PAPP-A tek 3’270 nëna shtatzëna
Mosha e shtatzënisë(jave)
Numri i mostrave
Përqendrimi median(IU/L

11
206
1’337

12
623
1’919

13
1384
2’925

14
1057
4’358

Nga 3’270 mostra e mësipërme vetëm për 1’079 prej tyre, të shpërndara këto sipas
moshës, u ndoqën deri në përfundim të shtatzënisë dhe konstatuan vetëm 32 raste me
anomali kromozomike. Nisur nga rezultatet e mësipërme janë përcaktuar dhe MoM që
janë vlerat e raportit të përqendrimit të pacientit me atë median. Në një moment të dytë
ky MoM i parregulluar korrigjohet përmes një formule për peshën e nënës si dhe për
duhanpirës, binjaket etj.
Duke aplikuar parimin sanduiç përgatitja në aparat realizohet në disa etapa:


Inkubimi i parë; 10µL e mostrës, antitrupa PAPP-A specifik monoklonal të
biotiniluar dhe antitrupaPAPP-A specifik monoklonal të shënuar me
kompleksin Ruthenium[Tris(2,2’-bipyridyl)ruthenium(II)-complex]
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Inkubimi i dytë; mbas shtimit të mikrogrimcave paramagnetike të veshura me
streptavidin, kompleksi lidhet në mënyrë të ngurtë si pasojë e bashkëveprimit të
streptavidinës me biotinën.



Përzierja e reaksionit thithet në dhomën e matjes ku mikropjesëzat tërhiqen në
sipërfaqen e elektrodës nga fusha magnetike. Mikrogrimcat e palidhura
largohen nëpërmjet ProCell. Aplikimi i një tensioni në elektrodë indukton një
rrezatim lumineshent (620 nm) i cili kapet dhe matet nga fotoshumëzuesi.(figura
2.3 e aparatit).



Rezultati përcaktohet nga një kurbë kalibrimi standard.

2.3.5 Reagentët e përdorur për Alfa fetoproteina (AFP)
Reagentët-tretësirat e nevojshme për përcaktimin e përqendrimit të alfa fetoproteinës
ELECSYS 2010 dhe COBAS 6000 janë të firmës ROCHE në formën e një kiti ((Elecsys
and cobas ref 04481798, 2010) si në figurën 2.7;











M 1 shishe 6,5ml (tapa transparente) me mikropjesëza të veshura me
streptavidin me përqendrim 0,72 mg/ml
R1 1 shishe 10ml (tapa gri) me antitrupa AFP-specifik të biotinilizuar me
përqendrim 4,5 mg/ml dhe tretësirë buferike fosfati me përqendrim 10mmol/l
dhe pH=6.0
R2 1 shishe 10 ml (tapa e zezë) me antitrupa monoklonal anti –AFP të shënuar
me kompleksin Rutenium me përqendrim 12mg/ml dhe tretësirë buferike
fosfati 100 mmol/l dhe pH=6.0.
AFP CalSet II, 4 x 1 ml;
PreciControl universal 2 x 3 ml;
Diluent universal 2 x 3 ml;
HCG+β CalSet 4 x 1 ml
Procell sistem tampon
Cleancell tretësirë pastruese
Sysclean Adaptues M

Gjatë përdorimit të reagentëve bëhet kujdes që temperatura e tyre të jetë 20o C dhe të
shmanget krijimi i shkumave gjatë përpunimit të tyre për të minimalizuar ndikimin në
saktësinë e rezultatit.Gjithashtu metoda është e standardizuar IRP WHO me reference
standarde 72/225.
Ky standardizim parashikon një kalibrim nëpërmjet masterkurbës kalibruese me
AFPCalset II me një frekuencë që përcaktohet nga përdorimi i lotit të reagentit.
Aparati llogarit automatikisht përqendrimin e AFP në mostër në njësitë IU/ml ose
ng/ml. Kalimi nga njëra njësi në tjetrën bëhet edhe përmes lidhjes së mëposhtme:
1,21 * IU/ml = ng/ml ose 0,83 * ng/ml = IU/ml
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Figura 2.7 Kitet e AFP dhe HCG (foto E.Xhuvani)

2.3.6 Kalibrimi i aparateve ELECSYS dhe COBAS për AFP.
Testi bazohet në parimin sanduiç (sandwich principle) dhe zgjat rreth 18 minuta dhe
matja realizohet përmes njërit prej aparateve të mësipërm.







Inkubimi i parë: merret një mostër e serumit të nënës shtatzënë me një vëllim
prej 10μl dhe i shtohet tretësira me antitrupa specifik-AFP monoklonal i
biotinilizuar dhe me antitrupa specifik monoklonal i shënuar me kompleksin
rutenium duke krijuar në këtë mënyrë në tretësirë një tërësi me komplekse
sanduiç.
Inkubimi i dytë: në këtë përzierje shtohen mikropjesëza të veshura me
streptavidin duke e shndërruar kështu kompleksin sanduiç në një fazë të ngurtë
si pasojë e lidhjes së biotinës së antitrupit me streptavidinën e mikropjesëzave.
Në fazën përfundimtare përzierja kalon në dhomën e realizimit të matjeve të
aparatit ku mikropjesëzat në sajë të tërheqjes magnetike përfundojnë në
sipërfaqen e elektrodave. Pjesëzat e palidhura largohen përmes shpëlarjes me
ProCell. Aplikimi i tensionit me një voltazh konstant indukton fenomenin e
kemilumineshencës që shoqërohet me një rrezatim që kapet nga pjesa e
fotoshumëzuesit të aparatit.
Përqendrimi përcaktohet përmes një kurbe të ndërtuar me 2 pika kalibrimi dhe
nga masterkurba e barkodit të reagentit.

Kufizimet dhe ndërhyrjet
Metoda nuk ndikohet në saktësinë dhe përcaktimin e saj në rast se përqendrimet në gjak
janë siç tregohet mëposhtë: bilirubina < 65mg/dl; Hb < 2,2g/dl; intralipide < 1500mg/dl;
biotina < 60ng/ml, si dhe nga faktorët reumatoide < 1500IU/ml. Vlera më e ulët e
matshme nga aparati për AFP është vlera 0,61ng/ml ndërsa ajo maksimale 1210ng/ml.
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Çdo vlerë tjetër që është më e vogël se minimumi e maksimumi i kapshëm konsiderohet
si <0,61ng/ml dhe >1210ng/ml.
2.3.7 Kalibrimi i aparatit ELECSYS2010 dhe COBAS 6000 për HCG.
Në rastin e HCG të dy aparatet përdorin parimin sanduiç i cili zgjat rreth 18 minuta.
Reagentët dhe tretësira e nevojshme janë në e formën e kitit (figura 2.7) dhe më
kryesoret për matjen e vlerave të përqendrimit të HCG nëpërmjet këtyre aparaturave
janë (Elecsys and cobas ref 03271749):
M 1 shishe 6,5ml (tapa transparente) me mikropjesëza të veshura me
streptavidin me përqendrim 0,72 mg/ml
 R1 1 shishe 9ml (tapa gri) me antitrupa hCG-specifik të biotinilizuar me
përqendrim 2,6 mg/ml dhe tretësirë buferike fosfati me përqendrim 40mmol/l
dhe pH=7.5
 R2 1 shishe 10 ml (tapa e zezë) me antitrupa monoklonal anti–HCG të shënuar
me kompleksin Rutenium me përqendrim 4.6mg/ml dhe tretësirë buferike
fosfati 40 mmol/l dhe pH=6.5.
 HCG CalSet II, 4 x 1 ml;
 PreciControl universal 2 x 3 ml;
 Diluent universal 2 x 16 ml;
 HCG CalSet 4 x 1 ml
 Procell sistem tampon
 Cleancell tretësirë pastruese
 Sysclean Adaptues M
Të gjithë reagentët e mësipërm ku një pjesë e të cilëve është në formën e një kiti duhet
të ruhen në temperatura nga 2 deri në 8ºC. Që nga momenti i parë i përdorimit ato mund
të ruhen në po të njëjtën temperaturë për rreth 12 javë, ndërsa në rastet e alternimit
midis aparatit dhe frigoriferit mund të ruhen 20 orë gjithsej.


Përpara përdorimit reagentët lihen në temperaturën e dhomës për një periudhë kohë që
temperatura e tyre të afrohet më atë të dhomës së punës dhe pastaj dhe pastaj vendosen
në diskun e reagentëve(t=20ºC). Kujdes duhet bërë që gjatë përdorimit të mos krijohet
shkumë përpara vendosjes në diskun e reagentëve pasi në veprimet që pasojnë aparatura
i kryen hapjet/mbylljet e tapave të shisheve automatikisht duke ruajtur temperaturën
dhe gjendjen e reagentëve dhe të serumit.
Parimi i testit. Sikurse në rastin e AFP edhe në rastin e HCG parimi i përdorur është
sanduiç. Ky test që nga momenti i vendosjes së reagentëve në aparat kryhet për rreth
18 minuta. Ky test kalon në katër etapa.




Inkubimi i parë: merren 10μl serum dhe shtohen në të një tretësirë me antitrupa
specifik-HCG monoklonal i biotinilizuar dhe me antitrupa specifik monoklonal
i shënuar me kompleksin rutenium duke mundësuar në këtë mënyrë në tretësirë
formimin e një tërësie me komplekse sanduiç.
Inkubimi i dytë: përzierjes së krijuar në inkubimin e parë i shtohen mikropjesëza
të veshura me streptavidin duke e shndërruar kështu kompleksin sanduiç në një
fazë të ngurtë si pasojë e lidhjes së biotinës së antitrupit me streptavidinën e
mikropjesëzave.
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Në fazën përfundimtare përzierja kalon në mënyrë automatike në dhomën e
realizimit të matjeve të aparatit ku mikropjesëzat në sajë të tërheqjes magnetike
përfundojnë në sipërfaqen e elektrodave. Pjesëzat e palidhura largohen përmes
shpëlarjes me ProCell. Zbatimi i tensionit me një voltazh konstant indukton
fenomenin e kemilumineshencës që shoqërohet me një rrezatim që kapet nga
pjesa e fotoshumëzuesit të aparatit.
Përqendrimi përcaktohet përmes një kurbe të ndërtuar me 2 pika kalibrimi dhe
nga masterkurba e barkodit të reagentit.

Kjo metodë matjeje është standardizuar sipas Standardit të katërt Ndërkombëtar për
HCG të përcaktuar nga Instituti për Standardeve Biologjike me kodin 75/589. Kusht
për një saktësi të lartë gjatë matjeve për përqendrimin e HCG është kalibrimi i
aparaturës jo më vonë se 24 orë pas futjes së kitit të ri në aparat për 28 ditë në vazhdim.
Analizatori(aparati) e përllogarit në mënyrë automatike përqendrimin në mIU/ml ose
në IU/ml. Intervali matës që përcaktohet nga niveli më i ulët i zbulimit deri tek vlera
maksimale e kurbës së kalibrimit është nga 0.100-10000mIU/ml. Vlerat që jepen nën
vlerën limit 0.100mIU/ml konsiderohen si të barabarta me minimumin ndërsa ato mbi
maksimumin e përcaktuar si të barabarta me të.
Kujdes duhet treguar për pacientët që për arsye të ndryshme janë nën terapi me vlera të
larta të biotinës (>5mg/ditë). Në raste të tilla është ndjekur procedura që mostra e gjakut
është marrë 8 orë pas administrimit të dozës së fundit të biotinës.
2.3.8 Përgatitja për punë e aparatit COBAS6000 dhe ELECSYS2010
Aparati COBAS6000 është i përbërë nga dy pjesë, COBAS501 dhe COBAS601.
Konfigurimi i tyre mund të bëhet sipas nevojave dhe kjo i jep fleksibilitet këtij sistemi.
Pjesa COBAS601 (figura 2.8) realizon matjet nëpërmjet ECL (Modular analitics E170,
Elecsys 2010 and Cobas analyzers, 2011) matjet për përqendrimet e të gjithë proteinave
të mësipërme sipas procedurave të përshkruara. Ky aparat kryen në mënyrë automatike

Figura 2.8 Njësia komanduese e aparatit COBAS (majtas), COBAS 501,601 (djathtas)
(foto E.Xhuvani)
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një numër të madh të procedurave duke eliminuar kështu gabimet që mund të vijnë nga
manipulimet manuale. Automatizmi lidhet ngushtë me barkodet dydimensionale të të
gjithë reagentëve, tretësirave kalibruese. Barkodi i tretësirave mundëson leximin e
skadencës së tyre duke mos lejuar kështu funksionimin e mëtejshëm të aparatit ndërsa
barkodi i vendosur tek mostrat siguron një regjistrim automatik të tyre në sistem.

Figura 2.9 Aparati COBAS6000, raku i mostrave (foto E.Xhuvani)

Fillimisht ndizet aparati dhe lihet për një kohë relativisht të shkurtër derisa të
stabilizohen parametrat e tij të punës dhe më pas shfaqet në ekran statusi për fillimin e
punës. Në varësi të analizës që do të kryhet në diskun e reagentëve vendoset kiti, i cili
paraprakisht skanohet për vlefshmërinë e tij. Në një moment të dytë vendoset në rakun
e mostrave kampioni i serumit të nënës që do të analizohet që paraprakisht ka të
vendosur një barkod, i cili do ta identifikojë atë me pacientin përkatës. Përzgjidhet nga
ekrani i pajisjes komanduese lloji i analizës që do të kryhet dhe fillon procedura sipas
një protokolli të mirëpërcaktuar. Nga kitet e reagentëve përzgjidhen dhe thithen
automatikisht reagentët nëpërmjet gjilpërave. E njëjta procedurë kryhet edhe për
thithjen e mostrave. Mostra dhe reagentët kalojnë në ato që quhen “kupa të analizës”
ndërsa pas çdo përthithjeje gjilpërat vetëpastrohen duke u përgatitur kështu për analizën
e radhës.
Procedura zgjat rreth 20 minuta. Rezultati afishohet në ekranin e njësisë komanduese
dhe më pas printohet duke koordinuar barkodin e mostrës me emrin e pacientit. Pasi
janë marrë vlerat përkatëse, fletës së analizës i vendoset një numër që përkon me emrin
e pacientit dhe vlerat hidhen në bazën e të dhënave të paraqitura në kreun e rezultateve,
ku në tabelën përkatëse nëna shtatzënë identifikohet përmes inicialeve të emrit të saj
duke ruajtur në këtë mënyrë anonimatin e analizës. Në mënyrë të ngjashme kryhet vënia
në punë edhe e aparatit ELECSYS2010
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2.4.0 ELISA kit Euroimun për Estriolin e lirë.
Kiti ELISA (in vitro) është një Enzyme-Linked Immunosorbent Assay për matjen me
saktësi të lartë të përqendrimit në serumin dhe plazmën e nënës shtatzënë të Estriolit të
lirë. Ky kit i është i markës Euroimun. Parimi i kitit i markës Euroimun është ai sanduiç.
Ai përbëhet nga një pllakë me 96 mikropuseta e veshur paraprakisht me antitrupa antiEstriol IgG (fazë e ngurtë). Estrioli i lirë i kampionit dhe Estriol-HRP(Horseradish
Peroxidase) (i çiftuar) shtohen në mikromikropuseta, ku estrioli i mostrës konkurron
për të krijuar lidhje me antitrupin me atë Estriol-HRP. Pas inkubimit, mikropusetat
lahen me qëllim largimin e materialit të palidhur dhe më pas për të vënë në dukje
praninë e kompleksit imun, i krijuar nga antigjeni i shënuar-enzima shtohet edhe
substrat TMB (Tetrametylbenzidine) i cili katalizohet nga HRP dhe krijon ngjyrën blu.
Reaksioni ndalohet kur në pllakë shtojmë Tretësirën Stop dhe kjo bën që ngjyra të
shndërrohet nga blu në të verdhë.
Intensiteti i sinjalit është në përpjesëtim të zhdrejtë me përqendrimin e Estriolit të lirë
(figura 2.10). Intensiteti i sinjalit matet në spektrofotometri e markës Tecan SUNRISE
në gjatësinë e valës 450nm ose 620nm.
2.4.1 Përgatitja për matje
Procedurat për matjen e përqendrimit të estriolit të lirë ndjekin protokollin e kitit
(EUROIMUN AG manual, 2011).Gjatë përgatitjes për të llogaritur përqendrimin e
estriolit të lirë përmes kitit ELISA euroimun duhet bërë kujdes për të mos modifikuar
përbërësit e kitit, pasi kjo mund të ulë performancën e tij dhe për këtë duhet të
respektohet vendosja e tapave të secilit nga përbërësit me qëllim mospërzierjen e
kryqëzuar të tyre. Kalimi i tretësirave nga pipetat në puse që të mënjanohet spërkatja
dhe ndotja duhet të bëhet jo me hedhje por me rrjedhje, duke e derdhur me kujdes në
fund të puseve. Gjatë kryerjes së përzierjes dhe veprimeve të tjera duhet të mënjanohet
krijimi i shkumave apo i flluskave. Gjithashtu gjatë periudhës së inkubimit mikropjatat
duhet të jenë të izoluara apo të mbuluara në mënyrë që të shmanget efekti i avullimit si
dhe ai i “ndotjes së buzëve” (edge effects). Gjatë etapave të larjes dhe thithjes së
tretësirave nga mikropjata (mikropusetat) duhet treguar kujdes që të tërhiqet e tërë sasia
përndryshe do të ketë pasaktësi në matje. Ky proces kryhet automatikisht nga aparati
Tecan SUNRISE.
Kiti mbahet në ruajtje në një temperaturë 2-8ºC. Në përbërje të kitit janë Mikropjata e
veshur me anti-Estriol IgG (12x8); 15ml të tretësirës stop që përbëhet kryesisht nga
acid sulfurik i holluar; 1ml Estriol HRP i lidhur i përqendruar; 15ml tretësirë TMB;
30ml tretësirë inkubimi buferike; 4 tretësira standarde me nga 1ml me përqendrime 0,11ng/ml, 1-2ng/ml, 3-4ng/ml, 4-12ng/ml. Konkretisht vlerat e përqëndrimeve për katër
tretësirat standarde janë C0=0ng/ml, C1=0,1ng/ml; C2=1ng/ml; C3=4ng/ml dhe
C4=12ng/ml. Pajisjet e tjera të nevojshme janë inkubatori në një temperaturë 37ºC,
mikser rrotullues, i dejonizuar, mikropipeta me vëllim nga 10 deri 1000μl si dhe
spektrofotometri Tecan për leximin e densitetit optik (D.O) të mikropllakës në gjatësitë
e valës përkatëse.
a. Përgatitja e reagentëve. Përpara përdorimit reagentët nxirren nga frigoriferi dhe lihen
në temperaturën e dhomës qe mund të jetë nga 18-25ºC. Fillimisht shtohen 10μl Estriol39
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HRP i çiftuar në tretësirën buferike. Përzihen me kujdes për rreth 5 minuta në përzierës.
Estriol-HRP i çiftuar mund të përgatitet në çast, sidoqoftë ai mbetet i qëndrueshëm për
rreth 3 orë. Tretësirat e tjera janë të gatshme për vazhdimin e procedurës.
b.Marrja e kampionit dhe ruajtja. Përcaktimi i përqendrimit të Estriolit mund të kryhet
në plazmë apo në serum. Kampioni ruhet në temperaturën 2-8ºC në rastin kur analiza
do të kryhet brenda të njëjtës ditë në rast të kundërt e vendosim atë në ngrije të thellë (20ºC). Kampioni mund të nxirret nga ngrirja dhe të shkrijë për një periudhë të shkurtër
kohore rreth 5 minuta. Në rastet kur përqendrimi i Estriolit është më i lartë se 12ng/ml
e tretim serumin me tretësirë buferike në raportin 1:3. Gjatë llogaritjes së përqendrimit
merret parasysh faktori i hollimit. Kampioni nuk duhet të shkrijë apo të ngrijë disa herë.
c.Përgatitja e pllakës. Pllaka me 96 mikropuseta është gati për përdorim dhe nuk është
e nevojshme të shpëlahet paraprakisht përpara se të shtohen reagentët. Njëri nga puset
përdoret gjithnjë si provë e bardhë, ndërsa për çdo kampion dhe reagent për arsye
statistikore duhet të analizohet të paktën dy herë.
d.Procedura e plotë e analizës. Nxirren të gjitha materialet dhe reagentët dhe lihen në
temperaturën e dhomës përpara përdorimit. Në rastin e përdorimit të testit në sistemin
automatik ELISA rekomandohet shtimi i etapave të shpëlarjes nga tre në pesë si dhe
shtimi i vëllimit të tretësirës larëse nga 300μl në 350μl për të shmangur efektet nga
larja. Kjo shpëlarje realizohet përmes aparatit Tecan HYDRA (figura 2.11) i cili
mundëson shpëlarjen automatike dhe shpëlarjen “e lehtë”.

Përqendrimi Densiteti optik
[ng/ml]
[D.O]
0.00
2.60
0.15
2.23
0.75
1.65
2.00
1.20
5.00
0.77
15.00
0.43
Figura 2.10 Vlerat standard (majtas) dhe kurba standard (djathtas)

Përgatiten dy seri standardesh, kampionësh dhe materialesh të njëjta. Në çdo pusetë
shtohet 20μl tretësirë buferike si dhe 200μl estriol-HRP i çiftuar. Njëra nga
mikropusetat përdoret si provë e bardhë, pra nuk i shtohet vetëm kampioni i plazmës
apo i serumit. Izolohet mikropllaka e mikropusetave me celofan 50μm për të shmangur
avullimin dhe efektin e ndotjes së buzëve. Lihet në termostat për 1 orë në 37ºC. Pas
përfundimit të inkubimit hiqet me shumë kujdes celofani, thithet përzierja e
mikropusetave dhe lahet mirë. Koha e larjes nuk duhet të jetë më shumë se 5 sekonda.
Shtohet 100μl tretësirë bazë TMB në të gjithë mikropusetat dhe i inkubojmë për
saktësisht 15 minuta në temperaturën e dhomës në errësirë. Shtohet 100μl tretësirë stop
(H2SO41N) me të njëjtën radhë pune si në rastin e tretësirës TMB. Tundet lehtësisht
pllakën për të ndihmuar përzierjen derisa çdo ngjyrë blu në mikropuseta të shndërrohet
në të verdhë. E tërë pllaka futet në lexuesin e pllakës të aparatit Tecan SUNRISE për të
matur D.O në 450nm jo më vonë se 30 minuta pasi kemi shtuar tretësirën stop. Leximi
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i vlerës së D.O bëhet pasi të jetë zeruar aparati me vlerën e D.O të provës së bardhë që
zakonisht është mikropuseta A1. Në rastet kur kjo nuk është e mundur atëherë për të
siguruar rezultate të besueshme vlerës së D.O së mikropusetave të kampionit i zbritet
vlera e D.O së A1.
e.Llogaritja. Llogaritja e përqendrimit bëhet në mënyrë automatike duke u bazuar në
ndërtimin e kurbës standarde me metodën e katrorëve më të vegjël (figura 2.10) e cila
ndërtohet për çdo matje duke u bazuar në vlerat e përqendrimeve të tretësirave
standarde të pranishme në pllakën ELISA. Përqendrimi shprehet në ng/ml. Në figurën
2.10 jepet për ilustrim kurba standarde e ndërtuar me disa vlera përqendrimesh të
njohura.
Vlera më e ulët e përqendrimit që mund të zbulohet në tretësirën buferike është
Cmin=0.06ng/ml që përbën edhe ndjeshmërinë testit me një kufi besueshmërie prej 95%.
Shtimi i një sasie prej 2-4-8ng/ml estriol në një kampion jep një vlerë mesatare
SD=97.42±5.13% në raport me përqendrimet fillestare. Në rastet kur kemi një sinjal të
dobët si shkak duhet kërkuar koha e shkurtër e inkubimit, krijimi i precipitatit në
mikropuseta si pasojë i përqendrimit të lartë në mostër të estriolit ose kur në përgjithësi
kampioni nuk është përgatitur në bazë të protokollit të përshkruar më sipër.
Në rastet kur kemi CV (koeficient ndryshueshmërie) të madh duhet bërë kujdes në
eliminim e flluskave, në larjen e mirë, në përzierjen jo të plotë të reagentëve etj. Në
përgjithësi lindja e problemeve vjen si rezultat i moszbatimit me përpikmëri të
procedurës të përcaktuar nga protokolli.

Figura 2.11 Mikropusetat, aparati Tecan HYDRA (majtas) dhe Tecan SUNRISE
(djathtas), (foto E.Xhuvani)

41

VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I
DREJTPËRDREJTË QË KA NË SHËNDETIN E POPULLATËS

2.4.2 Metodat e nxjerrjes së Kariotipeve
Protokollet e përdorura për realizimin e kariogramave përmes mbjelljes së lëngut
amniotik, siҫ sqarohet edhe në paragrafin 1.3.8, janë protokolli Chang. dhe protokolli
apo metoda “flask” , që e merr emrin nga forma e veҫantë e enës së qelqit në të cilën
realizohet mbjellja e qelizave të lëngut amniotik. Ndryshimet kryesore midis këtyre dy
metodave qëndrojnë: së pari se mbjellja realizohet në enë të ndryshme (pjata Petri dhe
lama, ndërsa tek e dyta në shishe në formë faqore ose “flask”) dhe së dyti në llojet e
terreneve ushqyes të përdorur që gjithsesi më shumë janë ndryshime që vijnë nga kodet
e përdorura dhe origjinat e ndryshme se sa nga përmbajtja e tyre kimike dhe nga
procedurat e ndjekura. Metoda flask është edhe metoda e përdorur në analizimin e gjithë
rasteve tona.
Në metodën “flask” parimi bazë është përgatitja e kromozomeve për vëzhgim në
mikroskop duke e ndalur mitozën e qelizave në metafazë nëpërmjet trajtimit me
kolkicinë dhe më pas me një tretësirë hipotonike. Në parim kjo metodë mundëson
identifikimin e ҫdo anormaliteti, si mungesa apo teprica të kromozomeve, këputje të
kromozomeve, tepricë në material gjenetik (si pasojë e procesit të rikombinimit).
Përdorimi i kësaj metode mundësohet për lëngun amniotik, për vilet korionike, qelizat
e gjakut periferike etj. Lëngu amniotik përmban fibroblaste, amniocite dhe qeliza
epiteliale. Qelizat më të përshtatshme për analizat gjenetike janë fibroblastet dhe
amniocitet, të cilat japin një pamje të qartë të kromozomeve të fetusit. Sasia e
nevojshme e LA e marrë përmes amniocentezës varion nga 20-40ml. Qelizat mbillen
për të përftuar brenda nje periudhe 5-7 ditore kolonitë apo kulturat qelizore. Në
momentin e ndarjes qelizore mund të ndërhyhet nëpërmjet prepaprateve të ndryshme
për ta ndalur atë duke bërë të mundur realizimin e kariogramës. Një pjesë e qelizave
amniotike mund të veҫohen për të realizuar një metode, më të shpejtë se sa kariograma,
për identifikimin e disa anomalive kromozomike (FISH dhe QF-PCR). Në rastin tonë
është përdorur testi QF-PCR (Quantitativ Fluorescent Polymerase Chain Reaction) që
njihet si Reaksioni Zhinxhir Sasior Fluoreshent i Polimerazës.
Materialet e nevojshme për realizimin e kësaj procedure janë sigururar nga disa
kompani, të cilat kanë zhvilluar një tërësi prodhimesh citogjenetike ku përfshihen edhe
terreni ushqyes që përdoret për qelizat amniotike dhe kampionin nga vilet korionike që
njihen si BIOAMF-1, 2, 3. BIOAMF-1 është i përshtatshëm për mbjelljen e kulturës
primare të LA për të dy llojet e sistemeve ato të hapura (5% CO2) dhe të mbyllura. Ky
lloj terreni lejon një rritje të shpejtë të amniociteve për të realizuar kariotipin. Ky lloj
terreni nuk ka nevojë për shtesa serumi apo materiale të ngjashme më të. Ky lloj
ushqyesi përbëhet nga dy lloj përbërësish; ushqyesi bazë dhe suplementi i ngrirë(basal
medium and frozen supplements).
a)Mënyra e përgatitjes: Fillimisht shkrihet suplementi duke e vendosur në një banjo me
ujë në temperaturë 37ºC, që në varësi të sasisë përdoret 1-190-1A i kombinuar me 01192-1E. Më pas derdhet kjo sasi tek shishja me BIOAMF-1 bazë. Përzihen të dy duke
tundur shishen dhe duke shtuar edhe 2mM L-Glutamine (Tretësirë L-Glutamine
200mM, cat. no. 03-020-1). Antibiotikë mund të shtohen në rast se paraqitet nevoja
(Gentamicin, Cat. No. 03-035-1). Kjo lloj përzierje mund të ruhet për për rreth 15 muaj
në rast se ruhet në temperaturën 2-8ºC ose 24 muaj në -20ºC. Kultura nuk duhet të ngrijë
përsëri dhe nuk duhet të ekspozohet për një kohë të gjatë në dritë. Në rastet kur nevojitet
një kariotip në një periudhë më të shkurtër kohe përdoret terren ushqyes BIOAMF-2, i
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cili po ashtu përdoret për mbjelljen e amniociteve apo të kampionit të vileve korionike.
Ky lloj tereni ushqyes përdoret për sistemet e hapura (5% CO2) dhe të mbyllura dhe
nuk kërkon shtesë serumi ndërsa L-Glutamine dhe antibiotikët janë të futur në një
shishe më vete që më pas tretet me terrenin. Ky lloj terreni ushqyes duhet të mbahet në
ngrirje dhe në rastin kur përdoret duhet të shkrihet dhe të përdoret brenda 7 ditëve.
Ruhet në vende të errëta. BIOAMF-3 është një terren ushqyes i plotë dhe më i avancuar
që përdoret për të rritur prodhimin e metafazave. Ky lloj terreni përdoret për
përshpejtuar rritjen e qelizave joepiteliale që përdoren për kariograma. Ky lloj terreni
ruhet në -20ºC. Pasi shkrihet ai mund të ruhet nga 2-8ºC në errësirë dhe duhet të përdoret
brenda 14 ditëve pas shkrirjes.
b)Përshkrim i procedurës “flask” për qelizat e LA: Protokolli i metodës “flask” mundëson
përgatitjen e kromozomeve për vëzhgim në mikroskop për një periudhë kohore prej 10 deri
14 ditësh. Procedura e përgatitjes realizohet në kushte aseptike laboratorike.
Centrifugohen 20ml LA me 750 rpm për 10 minuta dhe më pas veçohet me kujdes

Figura 2.12 Ndarja e LA nga precipitati i qelizave (majtas), centrifugimi i LA (djathtas)
(foto E.Xhuvani)

precipitati i qelizave me ndihmën e një tubi steril analizash; ritresim precipitatin e
qelizave dhe më pas shtojmë terrenin ushqyes duke i përzier lehtësisht të dy sëbashku.
Mbjellim nga 5ml kulturë për çdo flask T25, i gazifikojmë me një përzierje gazesh për
5 sekonda dhe i vendosin në inkubator në 37°C në një atmosferë prej 5% CO2. Pas 5-6
ditësh inkubim i kontrollojmë flask-ët dhe zevendësojmë terrenin ushqyes me një të
parangrohur në 37°C duke përsëritur procedurën e gazifikimit dhe inkubimit.
Kontrollojmë flask-et për prani të kolonive; në rast se kolonitë janë në sasinë dhe
madhësinë e mjaftueshme thithet terreni ushqyes dhe e trajtojmë me një përzierje
tripsin-EDTA për të shkëputur qelizat dhe më pas përzihen me 3ml ushqyes dhe hidhen
në lama dhe inkubohen. Më pas procedura vazhdon me trajtimin me kolkicinë duke e
ndalur mitozën e qelizave në metafazë dhe me trajtimin me një tretësirë hipotonike dhe
në fund trajtohen me një fiksues. Preparati lihet për 24 orë në tharje dhe është gati për
procedurën përfundimtare, atë bandëzimit.Një pjesë e qelizave amniotike mund të
veçohen për të realizuar një metode, më të shpejtë se sa kariograma, për identifikimin
e disa anomalive kromozomike nëpërmjet testit QF-PCR (Quantitativ Fluorescent
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Polymerase Chain Reaction) që njihet si Reaksioni Zhinxhir Sasior Fluoreshent i
Polimerazës.

2.4.3 Procedura e bandëzimit RHG
Metoda kryesore e përdorur është RHG (Reverse Heat and Geimsa) me rreth 350 banda
të nxjerra nga të paktën 16 metafaza të përftuara nga dy mbjellje të pavarura për të
siguruar një besueshmëri maksimale të rezultatit. Nëpërmjet kësaj analize mundësohet
një zbulim i shpejtë për anomali si T21, T18, T13, X dhe Y si dhe mundësohet zbulimi
i mutacionit të gjenit CFTR F508del për fibrozën cistike. Përgjigjja e testit për
anomalitë e mësipërme mundësohet brenda 48 orëve ndërsa përgjigjja përfundimtare e
kariotipit mundësohet brenda 14 ditëve. Zbulimi i mutacionit të gjenit F508del vetëm
përmes lëngut amniotik nuk shërben si një analizë e plotë prandaj nevojitet zbulimi i
tij edhe nga mostra e gjakut të tharë.
Metodat e përdorur për bandëzim është ajo Dutrillaux dhe Lejeune dhe mundëson
analizimin e këputjeve dhe translokacioneve që përfshijnë telomerët e kromozomit.
Metoda e bandëzimit me rezolucion duke përdorur nxehtësinë dhe ngjyrosësin Geimsa
konsiston në inkubimin e mostrës me kromozome në një tretësirë buffer fosfati dhe më
pas ngjyrimin me Geimsa. Kromozomi do të ngjyroset dukshëm me banda të errëta R
dhe më banda më të çelura G. Bandat R janë të pasura me çifte GC dhe ato më të çelura
më çiftet AT. Të para (GC) janë më të qëndrueshme përsa i përket temperaturës dhe
prandaj dhe nuk denatyrohen (3 lidhje hidrogjenore) ndërsa lidhjet AT denatyrohen (2
lidhje hidrogjenore) duke u shpleksur. (Gustashaw KM. et al., 1991).
1.Tretësirat:Bufer: 10.0 mL Tretësirë kripe e balancuar Earle; 0.1 mL 7.5%
Bikarbonat Sodiumi; 89.9 mL ujë i distiluar. Vendoset buferi në një banjomari dhe
ngrohet deri në temperaturën 88ºC, 89ºC; Ujë rubineti;2% Giemsa të tretur në ujë të
distiluar.
2. Procedura në vija të përgjithshme është si më poshtë:







Inkubojmë mostrat në EBSS të ngrohtë për 10 deri 15 minuta. (Mostrat e
freskëta kërkojnë nga 1 deri 2 orë. Mostrat e vjetra prej një dite kërkojnë rreth
25 minuta, ato njëjavore 7 minuta. Në përgjithësi sa më e vjetër mostra aq më
pak kohë kërkon për inkubim.
E ftohim menjëherë në ujin e rubinetit pa e tharë.
E ngjyrosim në tretësirë 2% Giemsa për10 deri 20 minuta.
E shpëlajmë me ksilene.
E shpëlajmë me ujë rubineti dhe pastaj e thajmë me ajër.
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f

Figura 2.13 Radhitja në mikroskop me fluoreshencë i kromozomeve (majtas), trajtimi
me tretësirë hipotonike dhe tripsinë (djathtas) (foto E.Xhuvani)

Kur procesi i bandëzimit përfundon procedura shoqërohet edhe me trajtim me shënues
fluoreshent me qëllim që të lehtësohet vëzhgimi dhe identifikimi në mikroskop i
kromozomeve. Procedura e kariotipit përfundon pas rregullimit të kromozomeve
përmes një programi kompjuterik të posaҫëm që i radhit ҫiftet kromozomike duke bërë
të mundur evidentimin e anormaliteteve kromozomike.

2.4.4 Metodologjia e nxjerrjes së kariotipit molekular Array CGH (aCGH)
Aplikimi i rreshtimeve CGH (Comparativ Genomic Hibridization) lejon detektimin
molekular të të gjitha aneuploidive të mëdha kromozomike që mund të detektohen nga
kariotipi normal por mundëson gjithashtu edhe identifikimin e detajuar për praninë e
delecioneve submikroskopike apo dhe të duplikimeve në gjatësinë e tërë kromozomit
në një nivel madhësie ≥ 1Mb(1,000,000 ҫifte bazash) ose 5 deri 10 herë më shumë se
kariotipi normal.
Kampioni i gjakut periferik i marrë nga nëna shtatzëne shënohet dhe hibridizohet me
një kampion ADN-je referuese. Në një rreshtim BAC sipas protokollit Cytoship Focus
Constitutional BAC array v1.1( Blugnome, UK). Më pas kryhet analiza përfundimtare
e rezultateve duke përdorur një program kompjuterik BlueFuse Multi v3.2 (Genome
Assembly NCBI Build37, hg19) i cili i referohet bazës ndërkombëtare të të dhënave
(Database of Genomic Variants, UCSC Genome Browser, Decipher, ISCA etc).
Në rastin tonë kemi realizuar tre kariotipe molekulare që janë përdorur si metodë
konfirmimi për gjendjen e fetusit krahas kariotipit normal dhe përfundimit të
shtatzënisë.
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Tabela 2.3 Shkalla e zbulimit (DR) për NIPT sipas (Bianchi DW. et al,2012)
Anomalia
T21
T18
Monozomia X
Trizomi seksuale
XX/XY
T13

Shkalla e zbulimit (Detection rate)
>99.9 %
97.4%
95%
E panjohur
89.6% -99.1%
87.5%

2.2.5 Përdorimi i kalkulatorit SBP Soft 2007 S.L (ssdlab5)
Kalkulatori për përcaktimin e rrezikut (KRT) për trizomi T21, T18-T13 apo spina bifida
është një mjet i krijuar dhe i zhvilluar nga SBP Soft 2007 S.L. Përmes tij tregohen dhe
konfirmohen mundësitë e mëdha për një skrinim të paralindjes për sindromat Down,
Eduards dhe Patau (trizomitë më të rëndomta) dhe për spina bifida. Zbulimi i
paralindjes së anomalive trizomike 21, 18-13 apo spina bifida etj vlerëson probabilitetin
ose rrezikun që një nënë shtatzënë të mund të jetë mbartëse e një fetusi të prekur nga
anomalitë kromozomike, bazuar kjo në moshën e saj dhe e kombinuar me shënuesit
biokimikë (sipas testit të skrinimit, pra PAPP-A ose TT) të analizuar në serumin e nënës
shtatzënë si dhe bazuar në të dhënat ekografike (vlerat e CRL dhe të NT). Në rastin kur
rreziku përcaktohet si i lartë atëherë procedura ndiqet nga mjeku specialist për të parë
mundësitë e zbulimit me saktësi të anomalisë. Ky rrezik mund të përcaktohet me një
nga testet invazive (në varësi të moshës së fetusit) që janë (CVS, amniocenteza, etj.),
me NIPT apo në nëpërmjet një ekografie tredimensionale të realizuar nga specialisti.
Vlerat e kërkuara nga ky kalkulator janë mosha e nënës, CRL,NT, si dhe MoM e
shënuesve biokimikë (AFP, uE3, hCG dhe PAPP-A), ku këto të fundit në vlerësimin
standard janë të përcaktuara nga vetë hartuesi i kalkulatorit. Ky kalkulator mundëson
përdorimin e MoM të llogaritura nga ne bazuar nga vlerat e përqendrimeve të këtyre
shënuesve të matura në laborator nga kampioni i grave shtatzëna shqiptare. Krahasimi
i vlerave të rrezikut të llogaritura nga vlera standarde me ato të llogaritura nga vlerat e
kampionit, siç do tregojmë më hollësisht më poshtë, të jep mundësinë të krahasosh
vlerat e DTR apo të FPR FNR për testin përkatës. Në kutinë e parë vendoset vlera e
pritshme e moshës së nënës në ditën e lindjes (EDD), vlera duhet të jepet në vite dhe në
muaj, e shprehur kjo e fundit si një numër me presje dhjetore (pjesa e muajit, psh në
rast se nëna në ditën e saj të lindjes do të ishte 30 vjeç e 6 muaj atëherë në kutinë e
moshës do të shkruhej si 30,5 vjeç). Në kutitë e tjera vendosen vlerat përkatëse të
shënuesve të shprehura në MoM duke shmangur kështu ndikimet e tyre nga pesha e
nënës apo raca etj. Ky kalkulator mund të përllogarisë rrezikun për PAPP-A test të
tremujorit të parë si dhe tre skrinime të tremujorit të dytë duke përfshirë këtu edhe triple
testin. Gjatë plotësimit të kutive duhet treguar kujdes që të vendosen sipas testit edhe
vlerat përkatëse, kështu p.sh kur llogarisim rrezikun për trizomi gjatë tremujorit të parë
të shtatzënisë duhet vendosur në kutinë përkatëse mosha, MoMβ-HCG, MoMPAPP-A,
MoMNT(në rastin tonë është përdorur ajo standarde) dhe vlerat të shprehura në
milimetra të CRL, NT. Pasi janë vendosur vlerat në kutitë përkatëse klikohet mbi
butonin "Compute" duke dërguar kështu të dhënat në server i cili kryen llogaritjet dhe
rezultatet paraqiten në fund të ekranit në një formë grafike si drejtkëndësha si dhe në
formë numerike
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Drejtkëndëshat janë tre, ku i pari tregon rrezikun e moshës, i dyti rrezikun për trizomi
21 dhe i fundit atë për trizomi 18-13. Secili nga drejtkëndëshat në varësi të rezultatit
ngjyroset i pari me ngjyrë të verdhë dhe dy të tjerët me të gjelbër kur nuk paraqitet
rrezikshmëri e lartë dhe me të kuqe kur rrezikshmëria është e lartë. Kjo lloj
përllogaritjeje rrit efektshmërinë për zbulimin e trizomisë 21 nga 29% deri në 50%

Figura 2.14 Shembuj të rezultateve të rrezikut: negativ (majtas); pozitiv (djathtas)

ndërsa atë për trizomitë 18-13 në vlerat nga 75% deri në 85% për të dy tremujorët.
Është e rëndësishme që të theksohet se përllogaritja është kryer bazuar në moshën e
nënës në ditën lindjes dhe jo si në disa kalkulatorë, në moshën e ditës së skrinimit.

Figura 2.15 Një pamje e plotë e KRT

Rifillimi i përllogaritjes bëhet duke klikuar mbi butonin "Reset" që do të fshinte të
dhënat e përllogaritjes së mëparshme duke bërë të mundur rifillim për përllogaritjen e
rrezikut për një pacient të ri. Rifillimi i përllogaritjes bëhet duke klikuar mbi butonin
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"Reset" që do të fshinte të dhënat e përllogaritjes së mëparshme duke bërë të mundur
rifillim për përllogaritjen e rrezikut për një pacient të ri (Figura 2.15).

2.4.6 Bazat shkencore të kalkulatorit (KRT)
Në ditët e sotme skrinimi i paralindjes për të vlerësuar rrezikun e fetusit të prekur nga
një prej trizomive të përmendura më sipër është i një rëndësie të veçantë si për
diagnostikimin e paralindjes së anomalive kongjenitale ashtu edhe për monitorimin e
shtatzënisë.
Procedura e vlerësimit të rrezikut apo thjesht vlerësimi i rrezikut për një shtatzëni të
dhënë qëndron në një seri metodash matematiko-statistikore që janë përdorur për të
marrë apo indeksuar rrezikun apo për të përcaktuar probabilitetin.
KRT llogarit rrezikun duke përdorur “metodën e përngjasjes” ("likelihood method")
(Palomaki GE et al 1987). Kjo metodë gërsheton rrezikun “a priori” të moshës së
llogaritur nga një meta-analizë (Cuckle HS et al1987), me vlerat e MoM-ve të
përdorura të shënuesve të ndryshëm (në varësi të skrinimit) që janë llogaritur duke
përdorur shpërndarjen multivariabël normale. (Reynolds T. et al 1990).
Llogaritja e shpërndarjes multivariabël normale bëhet duke përdorur “parametrat e
popullatës” që shpjegojnë formën e kurbës së Gaussit për fetuset e prekura dhe ato të
paprekura nga njëra prej trizomive 21 apo 18-13 (mesatarja log10 dhe shmangia
standarde), dhe nga koeficienti i korrelimit midis secilit prej shënuesve të skrinimit
përkatës. Në mënyrë më specifike për skrinimin e tremujorit të dytë (triple tests) që
llogarit rrezikun për T-21, KRT përdor parametrat e publikuara në SURUSS (Wald NJ,
Rodeck C et al 2003); ndërsa për skrinimin e tremujorit të parë përdor parametrat e
popullatës të përcaktuara nga DSQA Tools software (Decision Support Tools for
screening QA Version 2.0 from Media Innovations Ltd, a University of Leeds and UK
National Screening Committee partnership).(Wald et al 1995), (Barkai et al 1993),
(Nicolaides et al 1998) ( Cuckle 2001).
Në llogaritjen e CRL dhe MoM NT (Nuchal Translucency) kalkulatori përdor Robinson
HP, 1975 si dhe ekuacionin e publikuar nga K.H. Nicolaides, 1998. Përdorimi i KRT
na mundëson që të personalizojmë futjen e të dhënave duke përdorur vlerat e llogaritura
nga kampioni grave shqiptare të MoM-ve të shënuesve gausian dhe duke marrë
rezultatet që më pas mund të krahasohen me rezultatet e marra nga përdorimi i MoMve standard të shënuesve. Ky kalkulator përdoret që prej vitesh për qëllime klinike dhe
shkencore në një numër të madh qendrash në të pestë kontinentet. Më poshtë po
tregojmë mënyrën e llogaritjes nga ana e kalkulatorit të rrezikut për T21 si dhe mënyrën
e llogaritjes së MoM të korrigjuar për peshën e nënës.
Në paragrafin e mëposhtëm do të tregojmë gjithashtu edhe algoritmet e llogaritjes së
rrezikut që përdor kalkulatori i rrezikut i programit Ssdwlab5 ose 6 në rastin e rrezikut
të tremujorit të dytë përmes Testit të Trefishtë (Triple Test) për anomali të tubit Neural
dhe sindromën Down. Në mënyrë pothuajse të njëjtë paraqitet edhe algoritmi i
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llogaritjes së rrezikut për T18 si dhe për anomalitë që zbulon Testi i Kombinuar i
tremujorit të parë ose PAPP-A testin.

2.4.7 Algoritmi i llogaritjes së rrezikut për anomali të Tubit Neural
Këtu paraqitet metoda për llogaritjen e rrezikut për defektet e tubit neural nëpërmjet
kalkulatorit të rrezikut të përshkruar mësipër. Kjo përllogaritje ndjek hapat si mëposhtë:
1. Fillimisht merren të dhënat për përqendrimin e AFP në serumin e nënës shtatzënë.
2. Bëhet përcaktimi i AFP MoM-së së rregulluar në serum.
a. Përcaktohet mediania e përshtatshme e AFP për moshën e shtatzënisë bazuar në
të dhënat e mjekut (formulari 1).
b. Llogaritet AFP MoM e parregulluar duke pjesëtuar vlerën e përqendrimit të
pacientit me medianen e përcaktuar më sipër. Vlera përafrohet deri në 4 shifra
pas zeros dhe përdoret për llogaritjet e mëtejshme.
c. Bëjmë korrigjimin për peshën e nënës të AFPMoM të parregulluar duke
përcaktuar AFPMoM e rregulluar duke përdorur formulën:
𝑀𝑜𝑀

AFPMoM e rregulluar për peshën = 10(𝐴+𝐵∗𝑝𝑒𝑠ℎ𝑎)

(2.0)

ku A dhe B janë koeficientë të përcaktuar si parametra të regresionit linear
ndërsa pesha është e ajo e pacientit e shprehur në kg. Ky ekuacion është i
vlefshëm edhe për korrigjimin e HCG MoM dhe Estriol MoM. Vlerat e
koeficientëve A dhe B janë të paracaktuara. Në qoftë se pacienti peshon më pak
se 35kg atëherë do të konsiderohet si 35kg, dhe në rast se peshon më shumë se
115kg do të merret si 115kg.
d. Në rast se pacienti ka një anamnezë familjare për diabet dhe nëna është insulinëvartëse atëherë AFPMoM e rregulluar pjesëtohet me 0.80.
e. Në rast se pacienti është me ngjyrë të zezë, atëherë ajo pjesëtohet edhe me 1.10
duke e përafruar vlerën e MoM së rregulluar deri në 0.1.
3.Përcaktohet rreziku “a priori” i pacientit të normal(RN) për spina bifida dhe
anencefali, binjakët (Rbinjak, RSB dhe Ranencefali)
a. Incidenca e përdorur është ajo për këto gjendje në SHBA. Në rast se do kishim
të dhëna kombëtare do të vendoseshin vlerat përkatëse duke i kthyer ato nga një
vlerë thyese në shifër me (1 në 800 duhet të përdoret

1

800

= 0.00125).

b. Atëhere rrezikun “a priori” do të llogaritej si :
RN = 1.000 – ( Rbinjak +RSB + Ranacefali)
4. Përcaktohet rreziku posterior për binjakët, për spina bifida dhe anancefali:

(2.1)

a. Së pari duke llogaritur standardin e ordinatës log-gausiane dhe i shënojmë me,
ZN , Zbinjak, ZSB, Zanancefali bazuar në mesataret dhe shmangien standarde (SD)
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sipas tabelës l 48-6, duke përdorur ekuacionin e mëposhtëm në të cilën indeksi
i përfaqëson, normal, binjak, spina bifida dhe anencefali.
b. 𝑍𝑖 =

log10(AFP MoM)−Meani

(2.2)

Sdi

c. Dhe së dyti duke llogaritur frekuencat relative për secilën AFPMoM të
vëzhguar, fN, fbinjak, fSB, fanencefali duke u bazuar në SD, Zi dhe shpërndarjen
gausiane të secilit sipas Wald N.J et al 1982:
d. 𝑓𝑖 =
e.

1
√2п𝑆𝐷𝑖

𝑒−

𝑍𝑖2
2

(2.3)

Bazuar në të gjitha veprimet e mësipërme është plotësisht e mundshme
përllogaritja e rrezikut posterior:
f. Rreziku posterior =

𝑅𝑖 𝑓𝑖

(2.4)

∑ 𝑅 𝑖𝑓𝑖

Në rastet kur numri i fetuseve njihet paraprakisht ky kusht përjashtohet, po ashtu mund
të përjashtohet në përllogaritjen e rrezikut edhe rastet me anacefali në rast se pacienti
ka kryer një ekografi. Rreziku mund të shprehet edhe në formën e raportit edhe si numër
dhjetor.
Tabela 2.4 Incidenca në lindje për disa anomali (Edward.R al 1997)
Shtatzëni binjake
Sindrom Down (T21)
Spina Bifida
Anancefali
Sindrom Eduarts(T18)
Omfalocele
Gastrokisis

1 në 80
1 në 800
1 në 1800
1 në 1800
1 në 3800
1 në 6000
1 në 10000

2.4.8 Algoritmi i llogaritjes së rrezikut për Sindromën Down përmes Testit të
Trefishtë
Algoritmi i rreziku T21 përmes Testit të trefishtë kalon nëpër disa etapa. Vlerat e
mesatareve gjeometrike dhe SD për shtatzënitë e normale dhe sindromën Down të
përdorura në përllogaritjen e rrezikut janë marrë nga Wald,N.J.et al,1994 si dhe
Palomaki, G.E et al,1994. Hapat e përllogaritjes janë si më poshtë:
1. Përdorim AFP MoM e rregulluar nga llogaritjet e rrezikut për anomali të tubit
neural duke i kufizuar vlerat për MoM ndërmjet 0.3 dhe 3.3.
2. Përcaktojmë përqendrimin e HCG dhe uE3 në serumin e nënës.
3. Bëjmë rregullimin e HCG MoM të pacientit në mënyrë të ngjashme me atë të
TN vetëm duke ndryshuar koeficientët e korrelacionit për HCG.
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4. Përcaktojmë rrezikun “a priori”të pacientit për sindromën Down, RDS, bazuar në
moshën e pacientit. Ky rrezik duhet të shprehet si numër dhjetor dhe jo si raport,
(p.sh 0.00625 në vend të 1 në 160) RNr, 1- RDS.
5. Në mënyrë të ngjashme bëjmë rregullimin MoM uE3 të pacientit. Tregojmë
kujdes në vlerat e koeficientëve a dhe b të korrelacionit.
a. E kufizojmë MoM uE3 në intervalin 0.5 dhe 2.0.
Përdorimi i vlerave të kufizuara në intervalet e treguara më sipër për AFP, HCG dhe
uE3 përcakton frekuencën relative për kushtet për secilin rast, fN, fSD duke përdorur,
mesataren dhe SD përkatësisht sipas Wald,N.J.,et al 1994 si dhe Palomaki,G.E., 1994
ku indeksi i përfaqëson kushtet metodën si dhe shpërndarjen gausiane trivariante.
f i ( AFP,CG,uE3 ) =
(2.5)
ku χi përfaqëson distancën nga log(Mean i) X’i’ është një matricë 3 për 1 dhe Ei është
një matricë 3 për 3 (përfaqëson SD-të dhe korrelacionet),
χi = Xi’∙ Ei ∙Xi

(2.6)

log (AFP MoM) – √log(𝐴𝐹𝑃 𝑀𝑜𝑀)i

’

Xi = log(CG MoM) –√log(𝐶𝐺 𝑀𝑜𝑀)i

(2.7)

log(uE3 MoM) –√log(𝑢𝐸3 𝑚𝑜𝑀)𝑖
SD21

.

ρ1SD1Sd2

ρ2SD1SD3

SD22

ρ3SD2SD3

Ei = ρ1SD1 SD2
ρ2SD1SD3

ρ3SD2SD3

SD23.

.

(2.8)
.

ku:
SD1 = SDiAFP

ρ1 = piAFP,CG

SD2 = SDiCG

ρ2 = piAFP,uE3

SD3 = SDiuE3

ρ3 =piCG,uE3

.

(2.9)
.

Në formulën (24) termi ρi përfaqëson koeficientin e korrelacionit për secilin nga tre
shënuesit biokimikë AFP, HCG dhe Estriolin. Përfundimisht rreziku posterior për
sindromën Down(DS) do të llogaritej si më poshtë:
Rreziku posteriorDS = 𝑅

𝑅𝐷𝑆 𝑓𝐷𝑆
𝑁∗ 𝑓𝑁 +RDS 𝑓𝐷𝑆

(3)

Rezultati i rrezikut pavarësisht se për cilën anomali raportohet ai shprehet si një raport.
Vlera kufi (cut off) e këtij raporti për të cilën fetusi konsiderohet si në zonën e rrezikut
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të ulët apo të lartë për njërën nga anomalitë kromozomike është e ndryshme për testet
e tremujorit të parë dhe të dytë. Vlera kufi e përdorur për testin e kombinuar të
tremujorit të parë është 1 në 250 (1:250) me një shkallë fals pozitive 5%. Të gjitha rastet
e rrezikut që kanë një vlerë më të madhe se vlerat e përcaktuara si “vlera kufi” (cut off)
janë konsideruar si raste me rrezikshmëri të lartë dhe janë këshilluar për t’u konsultuar
më mjekun specialist (Eward R.,Ashwood et al.,1992).
Vlera kufi (cut off) për testin e trefishtë të tremujorit të dytë konsiderohet 1 në 270
(1:270) që i korrespondon një shkallë fals pozitive deri 9%. Në të gjitha analizat tona
është përdorur kjo vlerë kufi për rezultatet e testit të tremujorit të dytë.

2.4.9 Metoda dhe kriteret e përdorura në grumbullimin e të dhënave
Krijimi i bazës së të dhënave ka filluar në muajin nëntor 2009 dhe ka përfunduar në
janar 2014. Në bazë të marrëveshjeve paraprake të arritura me klinika të ndryshme dhe
spitale për dërgimin e nënave shtatzëne në laboratorin Intermedica, mjeku specialist
plotëson formularët e treguar më poshtë(figurat 2.16 dhe 2.17). Kriteret kryesore për
përfshirjen e rasteve në bazën e të dhënave janë:
 Mosha e nënës 18 vjeç ose më e madhe;
• Mosha e shtatzënisë më e madhe se 8 javë por jo më shumë se 22 javë (TT);
• Dakordësia nga ana e nënës shtatzënë për kryerjen e analizave të nevojshme për
t’iu nënshtruar testit përkatës (PAPP-A ose TT);
• Formular model i plotësuar në mënyrë të plotë nga ana e mjekut specialist
• Shtatzënia të jetë e konfirmuar me një fetus
• Të gjitha nënat janë shqiptare
• Të gjitha nënat janë jo diabetike apo insulinë-vartëse
• Rezultati i shtatzënisë i konfirmuar nga rezultatet e kariotipit (normal apo
molekular), pas lindjes dhe nëpërmjet konfirmimit të mjekut përkatës;
• Vlerat e përqendrimeve të shënuesve biologjikë janë të plota dhe të
realizuara brenda 24 orëve pasi është kryer matja e TN (në rastin e
tremujorit të parë);
• Vlerat nën kufirin e matshëm të mundshëm (ndjeshmërisë së aparatit) të
përqendrimeve të shënuesve biokimik si dhe ato mbi kufirin maksimal të
lejuar janë kufizuar (truncated) në vlerat kufi të përcaktuara nga secila
metodë e matjes.
Të gjitha rastet e tjera që nuk përmbushin kriteret e mësipërme nuk janë përfshirë në
tabelën e bazës së të dhënave.
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Figura 2.16 Formulari model PAPP-A
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Figura 2.17 Formulari model TT
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KREU III
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Testi i tremujorit të parë (testi i kombinuar), tabela e rezultateve
Në tabelën 3-1(shih tek shtojca) paraqiten në mënyrë të detajuar rezultatet e analizave
sëbashku me të dhënat kryesore të pacientëve, nënat shtatzëne, të cilat i janë nënshtruar
testit të kombinuar të tremujorit të parë të shtatzënisë. Në tabelë janë përfshirë vetëm
rastet me shtatzëni me një fetus si dhe janë respektuar të gjitha kriteret e përmendura
në paragrafin 2.4.9. Çdo pacient është simbolizuar me një kod që përbëhet nga inicialet
e emrit dhe mbiemrit të tij (kollona 2) të cilit i kemi vendosur dhe një korrespondencë
me numrin rendor (kollona 1). Kollonat në vazhdim (3,4,5dhe 6) janë përkatësisht vlerat
e moshës së nënës shtatzëne e shprehur në vite, peshë e saj trupore e shprehur në kg,
CRL në mm dhe MSH (mosha e shtatzënisë) e shprehur në ditë. Në vazhdim janë
kollonat 7,8 që përmbajnë përkatësisht vlerat e përqendrimeve dhe ato të MoM-ve për
secilin nga shënuesit biokimik gausian β-HCG e lirë dhe PAPP-A të shprehur në
milinjësi ndërkombëtare për litër (mIU/L) dhe 9 që përmban vlerat e TN në mm dhe
MoM-në e saj. Kollonat 10 jep shkallën e rrezikut si një probabilitet që ka secili nga
rastet e kampionit për të rezultuar me një nga anomalitë kromozomike. Në rast se
rreziku jepet p.sh në vlerën 1:1000, do të thotë që rasti ka probabilitet më pak se 1 në
1000 lindje (p<0,0001) që mund të rezultojë më një nga anomalitë kromozomike. Në të
njejtën mënyrë lexohen edhe kollonat 11 dhe 12. Kollona 13 jep rezultatin e testit për
secilin nga rastet bazuar në probabilitetin e përcaktuar në kollonat 11 dhe 12. Kollona
14 tregon përputhjen midis mënyrës së verifikimit; (P.L është verifikimi “Pas Lindjes”
ndërsa “K. Numër”) është verifikimi përmes kariogramës më numrin përkatës tek tabela
e kariotipeve (Tabela 3-2).
Me germa vetëm të kuqe në sfond të bardhë ( POZITIVE ) janë rastet e dyshuara apo
rastet e cilësuara si në zonën me rrezik të lartë për një nga aneuploiditë si nga rrezultati
i testit ashtu edhe nga rreziku i moshës, gjithashtu në këtë grup përfshihen edhe rastet
kur rreziku i moshës nuk është në zonën e rrezikut të lartë ndërsa rreziku i testit për një
nga aneuploiditë është shumë pranë zonës së rrezikut të lartë; me germa vetëm të zeza
me sfond të bardhë ( NEGATIVE ) janë shënuar rastet të konsideruara si jashtë rrezikut
apo me rrezik të ulët. Me germa të kuqe në sfond bojëqielli ( POZITIVE BOJQELLI ) janë
shënuar rastet për të cilët rreziku i moshës nuk është në zonën e rrezikut ndërsa testi e
përfshin në zonën me rrezik të lartë dhe së fundi janë rastet të shënuara me germa të
zeza dhe sfond të verdhë ( NEGATIVE ) për të cilat rreziku i moshës e përfshin në zonën
e rrezikut ndërsa testi e lë jashtë zonës me rrezik të lartë.
Ndarja në katër grupe na mundëson më mirë të bëjmë dallimet mes metodave sidomos
në përcaktimin e FPR dhe DTR. Në tabelën e mëposhtme paraqitet në mënyrë të
përmbledhur numri i rasteve sipas secilit grup si dhe rastet vetëm negative të verifikuara
(503 raste) dhe vetëm pozitive (11 raste).
Bazuar në vlerat e regjistruara kampioni ka karakteristikat e mëposhtme: gjithsej 514
raste të verifikuara nga 580 të analizuara. Rastet e paverifikuara nuk janë pjesë e
studimit dhe nuk janë marrë parasysh në përllogaritjet.
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Tabela 3-2 Shpërndarja e rasteve sipas grupeve të rrezikut sipas TK (gjithsej 514 raste)

Grupi
Rastet pozitive me rrezik të lartë (mosha po+testi po)
Rastet pozitive me rrezik të lartë (mosha jo+testi po)
Rastet negative me rrezik të ulët (mosha jo+testi jo)
Rastet negative me rrezik të ulët (mosha po+testi jo)
Rastet me aneuploidi të verifikuara me kriteret e përcaktuara
Raste negative të verifikuara
Raste FP të verifikuara

Numri i rasteve
16
14
446
41
11
503
20

Më poshtë paraqiten karakteristikat e kampionit lidhur me moshën e nënës shtatzënë,
moshën e shtatzënisë (M.SH), CRL, NT, PAPP-A dhe MoMPAPP-A, β-HCG e lirë dhe
MoMβ-HCG s lirë etj.

3.1.1 Karakteristikat statistikore lidhur me moshën e nënës.
Në tabelën e mëposhtme tregohen vlerat e disa parametrave statistikorë të moshës.
Bazuar tek llogaritja sipas testit Kolmogorov-Smirnov, vlera e P=0.0053 pra më e vogël
se sa 0.05 (P<0.05) tregon që shpërndarja e moshave të pacientëve nuk plotëson kushtet
e një shpërndarje normale (Altman DG et al,1983) . Gjithashtu vlera e koefiҫientit të
Skewness, i cili tregon simetrinë e shpërndarjes së moshës dhe vlera p korresponduese
(p<0.05) është më e vogël se sa 0.05, që do të thotë se simetria e variablit (moshës)
është larg të qenit e një simetrie të shpërndarjes normale (e cila e ka koefiҫientin e
Skewness të barabartë me 0) (Sheskin, 2011).
Tabela 3.3 Karakteristikat statistikore të moshës së nënave shtatzëne me rezultate për T.K
Përshkrimi
Gjendja e aktuale
Madhësia e kampionit
Mosha më e vogël
Mosha më e madhe
Mosha mesatare
Mediania e moshës
Mediania e moshës me 95% CI
Koefiҫienti i Skewness
Koefiҫienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale bazuar tek mosha

Njësia
Vlerat
[raste]
Negative
Pozitive
[raste]
503
11
[vite]
17
24
[vite]
47
43
[vite]
29.4
36.2
[vite]
29.00
37
[vite] 28.0 deri 30.0
31.69 deri 40.86
0.4581 (P<0.0001)
-1.2645 (P=0.0780)
0.3805 (P=0.1060)
1.8217 (P=0.1967)
Jo shpërndarje normale Shpërndarje normale
(P=0.0053)
(P=0.4992)

Po kështu nga përllogaritja e koefiҫientit të Kurtosis, i cili është një masë për shkallën
e pjerrësisë së kurbës (flatnesss/peakedness) të shpërndarjes së variablit që e ka vlerën
p korresponduese më të vogël se 0.05, përforcon përfundimin se shpërndarja e moshave
të nënave shtatzëne për rastet negative nuk është normale(shpërndarja normale e ka këtë
koefiҫient 0) (Sheskin, 2011) dhe se kurba është e pjerrët nga e djathta dhe leptokurtike.
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Rastet pozitive kanë një shpërndarje normale. Vija e ndërprerë tregon se si do të ishte
shpërndarja në rast se ajo do kishtë qenë normale dhe prerja me histogramat tregon për
frekuencën relative respektive. Kurba është lehtësisht e pjerrët nga e majta dhe
leptokurtike.
Histograma dhe shpërndarja e peshave të nënave (rastet negative)

Histograma dhe shpërndarja e moshave tek nënat (rastet pozitive)
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Figura 3.1 Histogramat dhe shpërndarja e moshës sipas rasteve

Krahasimi i medianeve të moshës midis rasteve pozitive dhe atyre negative rezulton se
moshat e rritura dhe në mënyrë të veҫantë ato mbi 35 vjeҫ janë më të rrezikuarat për
aneuploidi (29 vjeҫ për rastet normale dhe 37 për ato me probleme). Po ashtu edhe
krahasimi i moshave mesatare tregon për një moshë më të madhe të rasteve pozitive
(36.2 vjeҫ) në raport me ato negative (29.4 vjeҫ)

3.1.2 Karakteristikat statistikore të CRL-së.
Tabela e mëposhtme tregon parametrat statistikorë lidhur me CRL e fetusit, ku në bazë
të testit Kolmogorov-Smirnov, shpërndarja e vlerave të CRL më vete rezulton normale
si për rastet pozitive ashtu edhe për ato negative, ndërsa dy koeficientët, ai i skewness
dhe i kurtosis, tregojnë për një kurbë shpërndarjeje më të pjerrët nga e djathta dhe
platikurtike (të shtrira).
Tabela 3.4 Karakteristikat statistikore të CRL së nënave shtatzëne për T.K
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive
Madhësia e kampionit
[raste]
503
11
CRL më e vogël
[mm]
34
45
CRL më e madhe
[mm]
85
75
Vlera mesatare
[mm]
63
57
Mediania e CRL
[mm]
64
55
Mediania e CRL me 95% CI
[mm] 62.1 deri 65.00
47.12 deri 64.98
Koefiҫienti i Skewness
0.1663 (P=0.1341)
0.4632 (P=0.5084)
Koefiҫienti i Kurtosis
-0.3817 (P=0.406)
-0.5400 (P=0.8004)
Testi Kolmogorov-Smirnov për
Shpërndarje normale
Shpërndarje
shpërndarjen Normale bazuar tek CRL
(P=0.3366)
normale (P=0.960)
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Vlerat e mesatares si dhe e medianes për CRL për rastet pozitive dhe negative tregojnë
se nisur nga mosha më e madhe skrinimi i rasteve pozitive është realizuar në një moshë
shtatzënie më të vogël se sa ato pozitive (63>57 dhe 64>55).
Duke patur parasysh se matja e CRL kryesisht realizohet për përcaktimin e moshës së
fetusit si dhe për përcaktimin e datës së lindjes atëhere duhej që edhe krahasimi i
medianeve dhe mesatareve të MSH për rastet pozitive dhe ato negative të ishte i të
njejtit rend me atë të CRL, gjë e cila konfirmohet edhe nga rezultatet e MSH në tabelën
3.6.

3.1.3 Karakteristikat statistikore të peshës së nënës shtatzëne
Tabela 3.5 tregon karakterisitkat statistikore të lidhura me peshën e nënës. Nga
rezultatet kemi që vlerat e peshës për rastet normale luhaten në intervalin 42-106kg
ndërsa ato pozitive nga 46-63kg. Pesha mesatare si dhe mediania e rasteve pozitive
është më e vogël se ajo e rasteve negative, por ky rezultat duhet diskutuar sëbashku me
ndikimin që sjell ky parametër në përllogaritjen e MoM të korrigjuara lidhur me peshën.
Pesha në vetvete ndikon në vlerësimin e rrezikut por nuk ndikon në rrezikun e vërtetë
(T.M Reynolds et al, 2006). Ky ndikim i peshës mund të mënjanohet përmes llogaritjes
së MoM-ve të korrigjuara me peshën e nënës (MoMkor), sidomos ky ndikim zvogëlohet
shumë në rastet e peshave ekstreme.

Tabela 3.5 Karakteristikat statistikore të peshës së nënave shtatzëne për T.K

Përshkrimi

Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
Pesha më e vogël
Pesha më e madhe
Mediania e peshës
Pesha mesatare
Mediania e peshës me 95% CI
Koefiҫienti i Skewness
Koefiҫienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për shpërndarjen
Normale bazuar tek pesha

Njësia
Vlerat
[raste]
Negative
Pozitive
[raste]
503
11
[kg]
42
46
[kg]
106
63
[kg]
62.00
50
[kg]
62.94
54.22
[kg] 61.0 deri 63.0 47.28 deri 61.86
1.0715 (P<0.0001)
0.1938 (P=0.7813)
2.2057 (P=0.0001) -2.2637 (P=0.0163)
Jo shpërndarje normale
Shpërndarje
(P=0.0001)
normale (P=0.4134)

Figura 3.2 tregon histogramën dhe llojin e shpërndarjes së peshave ku duket qartë
shpërndarja normale në rastet pozitive dhe vihet re një kurbë shpërndarjeje me pjerrësi
më të madhe nga e djathta dhe platikurtike. Numri i më i madh i peshave luhatet në
intervalin 50-78 kg, pra larg vlerave ekstreme gjë e cila ndikon pozitivisht në saktësinë
e llogaritjes së rrezikut.

58

VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I
DREJTPËRDREJTË QË KA NË SHËNDETIN E POPULLATËS

Histograma dhe shpërndarje e peshës së nënave (rastet negative)
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Figura 3.2 Histogramat dhe shpërndarjet e peshës sipas rasteve

3.1.4 Karakteristikat moshës së shtatzënisë (MSH)
Përllogaritjet për MSH-së tregohen në tabelën 3.6 ku rezulton se mosha mesatare dhe
mediania e rasteve pozitive është më e vogël se sa ajo e rasteve negative dhe se ato
përputhen me rezultatet e tabelës 3.4 për CRL.
Tabela 3.6 Karakteristikat statistikore të MSH-së me rezultate negative për T.K
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive
Madhësia e kampionit
[raste]
503
11
MSH më e vogël
[ditë]
74
81
MSH më e madhe
[ditë]
111
97
Mediania e MSH
[ditë]
91.00
90
MSH mesatare
[ditë]
90.8
88.8
Mediania e MSH me 95% CI
[ditë]
91 deri 92
84.3 deri 92.0
Koefiҫienti i Skewness
-0.05270 (P=0.6251) 0.02849 (P=0.9674)
Koefiҫienti i Kurtosis
0.2820 (P=0.2044)
-0.07018
(P=0.8926)
Testi Kolmogorov-Smirnov për shpërndarjen Jo shpërndarje normale
Shpërndarje
Normale bazuar tek MSH
(P=0.0213)
normale (P=0.9691)

Bazuar në të dhënat e MSH do të paraqiten në disa tabela nga 3.30-a deri në 3.30-v
(shiko shtojca) ndarja në grupmosha sipas javëve të shtatzënisë për të treguar vlerat e
medianeve për secilin nga shënuesit në krahasim me ato të përcaktuara
ndërkombëtarisht si standarte. Bazuar tek histograma e figurës 3.3 grupimi më i madh
i vlerave për rastet negative paraqitet në intervalin 84-97 ditë ndërkohë që ai i rasteve
pozitive grupimi më i madh i vlerave paraqitet në intervalin 80-90 ditë. Sipas studimeve
të rendësishme ndërkombëtare ulja e moshës së shtatzënisë rrit shkallën e saktësisë së
përllogaritjes së rrezikut për trizomi dhe ul nivelin fals pozitiv të saj (K.O.Kagan et al
2008). Performanca e përllogaritjes së rrezikut është më e lartë në javët 10,11dhe 12
dhe më e ulët në 13 e më shumë. Kampioni ynë e plotëson këtë kusht të saktësisë.
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Histograma dhe shpërndarja e vlerave të M.SH (rastet pozitive)
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Figura 3.3 Histogramat dhe shpërndarjet e M.SH sipas rasteve

3.1.5 Karakteristikat e transparencës së tubit nervor (NT)
Tabela 3.7 dhe 3.8 paraqesin karakteristikat lidhur me NT dhe MoMNT.
Tabela 3.7 Karakteristikat statistikore të NT së nënave shtatzëne me rezultate negative për
T.K
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive
Madhësia e kampionit
[raste]
503
11
NT më e vogël
[mm]
0.5
1.3
NT më e madhe
[mm]
4.00
5
Mediania e NT
[mm]
1.5
2.2
Mediania e NT me 95% K.B
[mm] 1.40 deri 1.50
1.3414 deri 4.2448
Koefiҫienti i Skewness
1.2939 (P<0.0001)
0.3635 (P=0.6031)
Koefiҫienti i Kurtosis
3.9296 (P<0.0001)
-1.8388 (P=0.0857)
Testi Kolmogorov-Smirnov për
Jo shpërndarje normale Shpërndarje normale
shpërndarjen Normale bazuar tek NT
(P<0.0001)
(P=0.7299)

Prania e dy vlerave të NT-së me një vlerë prej 1.3mm i korrespondojnë moshave mbi
40 vjeҫ (17, B.V dhe 394, B.E) i cili është kufiri i moshës ku dhe vlera kufi (cut off) për
rastet me aneuploidi ulet (Miron P,et al 2009). Rendësia e vlerës së NT në skrinimin
për T21 dhe T18 është e madhe, pasi për vlera që janë mbi kufirin e lejuar për moshën
vlerat e shënuesve biokimikë, në këtë rast ato të PAPP-A dhe β-HCG së lirë nuk japin
asnjë informacion shtesë pasi testi për to rezulton gjithnjë pozitiv. Në këto raste
sugjerimi i bazuar vetëm tek rezultatet e NT është për vazhdimin e skrinimit me metodat
invazive, e cila përcaktohet nga mjeku specialist e lidhur kjo me moshën e shtatzënisë
(Miron P.,et al 2009). Kjo është dhe një nga arësyet që në përllogaritjet e bëra për
përcaktimin e rrezikut bazuar tek vlerat e MoM-ve shqiptare të korrigjuara për peshën
si vlera të MoMNT-së janë marrë ato standarde. Shumë punime të rëndësishme
ndërkombëtare tregojnë se NT dhe MoMNT nuk varen as nga pesha e nënës (Gilbert et
al., 2001) dhe as nga mosha e saj (Taipale et al.,1997).
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Tabela 3.8 Karakteristikat statistikore të MoMNT së nënave shtatzëne për T.K
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive
Madhësia e kampionit
[raste]
503
11
MoMNT më e vogël
0.36
0.8
MoMNT më e madhe
3.4
3.65
Mediania e MoMNT
0.92
1.35
Mediania e MoMNT me 95% CI
0.90 deri 0.95 1.1061 to 2.6384
Koeficienti i Skewness
1.9499 (P<0.0001)
0.7188 (P=0.3073)
Koeficienti i Kurtosis
9.3322 (P<0.0001)
-0.7387 (P=0.6638)
Testi Kolmogorov-Smirnov për
Jo shpërndarje normale Shpërndarje normale
shpërndarjen Normale bazuar tek MoMNT
(P<0.0001)
(P=0.5521)

3.1.6 Karakteristikat e β-HCG e lirë dhe MoMβ-HCG e lirë
Tabelat 3.9 dhe 3.10 tregojnë qartë karakteristikat statistikore të vlerave për β-HCG e
lirë dhe MoMβ-HCG-lirë..
Tabela 3.9 Karakteristikat statistikore të β-HCG e lirë së nënave shtatzëne për T.K(T21)
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive(T21)
Madhësia e kampionit
[raste]
503
6
β-HCG e lirë më e vogël
[mIU/ml]
4.17
22.65
β-HCG e lirë më e madhe
[mIU/ml]
335.00
150.7
Mediania e β-HCG e lirë
[mIU/ml]
33.08
57.18
Mediania e β-HCG e lirë me 95% CI
[mIU/ml] 31.18 deri 36.56
15.75 deri 115.43
Koeficienti i Skewness
2.6941
1.3190
(P<0.0001)
Koeficienti i Kurtosis
12.8371
1.7844 (P=0.2938)
(P<0.0001)
Testi Kolmogorov-Smirnov për
Jo shpërndarje normale
Shpërndarje normale
shpërndarjen Normale tek β-HCG e
(P<0.0001)
(P=0.8894)
lirë
Tabela 3.10 Karakteristikat statistikore të MoMβ-HCG nënave shtatzëne për T.K (T21)
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive(T21)
Madhësia e kampionit
[raste]
503
6
MoM β-HCG më e vogël
0.15
0.53
MoM β-HCG më e madhe
9.84
4.02
Mediania e MoM β-HCG
1.08
1.675
Mediania MoM β-HCG me 95% CI
1.3046 deri 1.4937 0.6154 deri 3.741
Koeficienti i Skewness
3.0360 (P<0.0001)
0.9278
Koeficienti i Kurtosis
15.8726 (P<0.0001)
0.5929 (P=0.6549)
Testi Kolmogorov-Smirnov për
Jo shpërndarje normale
Shpërndarje
shpërndarjen Normale bazuar tek MoM
(P<0.0001)
normale
β-HCG
(P=0.9934)
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Histograma dhe shpërndarja e vlerave për MoMβ-HCG e lirë (T21)

Histograma dhe shpërndarja e vlerave të MoM β-HCG e lirë (rastet negative)
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Shpërndarja jo normale e vlerave për rastet negative qëndron si për β-HCG e lirë ashtu
dhe MoMβ-HCG-lirë, ndërsa e kundërta për rastet pozitive për T21 ku shpërndarja e
vlerave rezulton normale Në figurën 3.3 tregohen histograma dhe shpërndarja
probabilitare e vlerave të MoMβ-HCG e lirë ku duket qartë se për rastet negative kemi
të bëjmë me një shpërndarje probabilitare me pjerrësi nga e majta
(koefiҫienti i Skewness është pozitiv) dhe leptokurtike (koefiҫienti i Kurtosis është
pozitiv). Në rastet pozitive shpërndarja rezulton normale dhe kemi pothuajse po të
njejtat karakteristika statistikore por me pjerrësi më të moderuar dhe më shumë si në
rastet negative. Shmangia standarde (SD) për rastet pozitive llogaritet SD=1.18 ndërsa
për rastet negative vlera e SD=1.08.
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Figura 3.4 Histogramat dhe shpërndarja e MoMβ-HCG e lirë sipas rasteve

Mediania e vlerave të rasteve negative si për β-HCG e lirë ashtu edhe për MoMβ-HCG
e lirë rezulton më e vogël se sa për rastet pozitive, gjë e cila është në përputhje të plotë
me vlerat ndërkombëtare (K. O. Kagan, et al. 2008). Të gjitha rezultatet janë për një CI
95%.
3.1.6 Karakteristikat e PAPP-A dhe MoMPAPP-A
Në tabelat 3.11 dhe 3.12 tregohen karakteristikat statistikore të shpërndarjes së
shënuesit të fundit për testin e kombinuar të tremujorit të parë të shtatzënisë. Figura 3.4
tregon grafikisht këtë shpërndarje. Rezultatet lidhur me vlerat e PAPPA-së dhe
MoMPAPP-A së tregojnë se shpërndarja e rasteve negative paraqitet asimetrike e
djathtë dhe leptokurtike, pra numri i rasteve është më i madh në qendër dhe në bisht se
sa në krahë (Koni M., 2005).
Tabela 3.11 Karakteristikat statistikore të PAPP-A për T.K rastet negative dhe T21
Përshkrimi
Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
PAPP-A më e vogël
PAPP-A më e madhe
Mediania e PAPP-A

Njësia
[raste]
[raste]
[mIU/ml]
[mIU/ml]
[mIU/ml]
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Negative
503
556
22229
4323

Vlerat
Pozitive(T21)
6
1123
15209
3443
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Mediania PAPP-A me 95% CI
[mIU/ml] 4004 deri 4580
Koeficienti i Skewness
1.6024 (P<0.0001)
Koeficienti i Kurtosis
3.6438 (P<0.0001)
Testi Kolmogorov-Smirnov për
Jo shpërndarje normale
shpërndarjen Normale bazuar tek PAPP-A
(P<0.0001)

1364 deri 13529
1.771
3.2607 (P=0.0903)
Shpërndarje
normale
(P=0.8176)

Tabela 3.12 Karakteristikat statistikore të MoMPAPP-A për T.K rastet negative dhe T21
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive(T21)
Madhësia e kampionit
[raste]
503
6
MoMPAPP-A më e vogël
0.21
0.3
MoMPAPP-A më e madhe
6.00
3.55
Mediania e MoMPAPP-A
1.27
0.905
Mediania MoMPAPP-A me 95% CI
1.19 deri 1.35 0.3369 deri 3.1656
Koeficienti i Skewness
1.5846 (P<0.0001)
1.6999
Koeficienti i Kurtosis
3.7841 (P<0.0001)
3.0150 (P=0.1111)
Testi Kolmogorov-Smirnov për shpërndarjen Jo shpërndarje normale Shpërndarje
Normale bazuar tek MoMPAPP-A
(P<0.0001)
normale
(P=0.8249)

Histograma dhe shpërndarja e vlerave për MoMPAPP-A (rastet T21)

Histograma dhe shpërndarja e vlerave të MoMPAPP-A (rastet negative)
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Figura 3.5 Histogramat dhe shpërndarja e vlerave të MoMPAPP-A sipas rasteve

Rezultatet për rastet pozitive flasin për një shpërndarje probabilitare normale dhe se
kurba për MoMPAPP-A paraqitet lehtësisht asimetrike nga e djathta dhe leptokurtike.
Tabela 3.13 Karakteristikat statistikore të PAPP-A për T.K rastet negative dhe T18
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive(T18)
Madhësia e kampionit
[raste]
503
5
PAPP-A më e vogël
[mIU/ml]
556
302
PAPP-A më e madhe
[mIU/ml]
22229
15209
Mediania e PAPP-A
[mIU/ml]
4323
1855
Mediania PAPP-A me 95% CI
[mIU/ml] 4004 deri 4580
1364 deri 13529
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Koeficienti i Skewness
Koeficienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale bazuar tek PAPP-A

1.6024 (P<0.0001)
3.6438 (P<0.0001)
Jo shpërndarje normale
(P<0.0001)

2.138
4.6506 (P=0.0314)
Shpërndarje
normale
(P=0.2887)

Tabela 3.14 Karakteristikat statistikore të MoMPAPP-A për T.K rastet negative dhe T18
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive(T18)
Madhësia e kampionit
[raste]
503
5
MoMPAPP-A më e vogël
0.21
0.09
MoMPAPP-A më e madhe
6.00
3.55
Mediania e MoMPAPP-A
1.27
0.49
Mediania MoMPAPP-A me 95% CI
1.19 deri 1.35 0.3369 deri 3.1656
Koeficienti i Skewness
1.5846 (P<0.0001)
2.1382
Koeficienti i Kurtosis
3.7841 (P<0.0001)
4.6729 (P=0.0307)
Testi Kolmogorov-Smirnov për
Jo shpërndarje normale Shpërndarje
shpërndarjen Normale bazuar tek
(P<0.0001)
normale
MoMPAPP-A
(P=0.2647)

Histograma dhe shpërndarja e vlerave të MoMPAPP-A për T18

Histograma dhe shpërndarja e vlerave të MoMPAPP-A (rastet negative)
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Figura 3.6 Histogramat dhe shpërndarja e vlerave të MoMPAPP-A sipas rasteve

Krahasimi i medianeve midis rasteve negative dhe pozitive tregon se mediania e rasteve
pozitive(T21) është më e vogël se sa ajo e rasteve negative, gjë e cila përputhet me
përfundimet e studimeve të rendësishme ndërkombëtare (K. O. Kagan et al,. 2008).
Mediania e rasteve me T18 jo vetën që është më e vogël se ajo e rasteve negative por
është më e vogël edhe se ajo e rasteve me T21 ndërkohë që shpërndarja mbetet normale
dhe asimetrike e djathtë dhe leptokurtike. (tabela 3.14 dhe figura 3.6)
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3.1.7 Karakteristikat e shënuesve biokimik për rastet me anomali kromozomike
seksuale
Gjatë skrinimit për T21, T18 dhe T13 në tremujorin e parë një e pjesë e rasteve pozitive
rezultuan nga verifikimi si raste me Sindromin Turner (2 raste), me trizomi X (2 raste)
dhe një rast me monozomi 18. Nga tabela 3.15, ku tregohen rezultatet e disa studimeve
më të rendësishme ndërkombëtare, duket qartë se ndryshimet e medianeve dhe
kombinimi midis tyre për rastet e anomalive kromozomike seksuale dhe atyre T18 janë
shumë të përafërta. Gjithashtu mungesa e një numri të mjaftueshëm rastesh me këto lloj
anomalish nuk ka bërë akoma të mundur që të ketë një kalkulator rreziku që të mund të
dallojë këto raste midis tyre.
Tabela 3.15 Tabela e medianeve sipas anomalive (Nyberg A. et al, 2003)
Anomalia
Studimi
Mediania NT
MoMβ-HCG
MoMPAPP-A
lirë
T21
Spencer et al,2002
2.27
2.15
0.51
T18
Tul et al,1999
3.27
0.28
0.18
Turner
Spencer et al,2002
4.76
1.11
0.49
Trizomi seksuale Spencer et al, 2003
2.07
1.07
0.88

Në rastin tonë vlerat e medianeve paraqiten në tabelën 3.16. Gabimet relative të
përllogaritura për secilin nga parametrat rezultojnë: δNTT21=21%; δNT18=14%;
δNTTXT21=21%;
δNTX0T21=19%; δHCGT21=7%; δHCGT18=132%;
δHCGTX=19%;
δHCGX0=9%; δPAPPAT21=8%%; δPAPPAT18=33%; δPAPPATX=1% dhe δPAPPAX0=2%. Vlerat
e këtyre gabimeve janë relativisht të pranueshme duke marrë parasysh këtu edhe kufijtë
e besimit të vlerave të Nyberg A. et al, 2003, të cilat tregojnë se brenda këtyre kufijve
përfshihen edhe vlerat e medianeve lokale, me përjashtim të gabimit për β-HCG e lirë
për T18. Afërsia midis vlerave të medianeve lokale për rastet me T18 dhe T21 është
arësyeja kryesore që llogaritja e rrezikut për pacientët me këto vlera të medianeve kanë
dhënë “alarmin” për njërën nga këto anomali në vend të anomalive seksuale
kromozomike. Sidoqoftë më mirë një rast fals pozitiv më shumë se sa një rast fals
negative.
Tabela 3.16 Tabela e medianeve shqiptare sipas anomalive
Anomalia
Mediania NT
MoMβ-HCG lirë
MoMPAPP-A
T21
1.45
2.00
0.47
T18
2.80
0.65
0.24
Turner
3.85
1.21
0.50
Trizomi seksuale
2.5
1.27
0.89

Si përfundim për të tre parametrat gausianë (NT, PAPP-A dhe β-HCG e lirë)
karakteristikat statistikore të tyre përputhen pothuajse plotësisht me ato të rezultateve
të studimeve më të rendësishme ndërkombëtare.

3.1.8 Rezultatet e metodave invazive (kariotipet)
Në tabelën 3.17 janë paraqitur rezultatet e të gjitha shtatzënive të dyshuara që iu
nështruan amniocentezës. Këtu përfshihen ato raste nënash shtatzëne që kanë pranuar
të kryejnë njërin nga skrinimet e kontrollit (PAPP-A test apo Triple Test) dhe që
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kryesisht kanë rezultuar me dyshime nga përpunimi i të dhënave të tyre me kalkulatorin
e rrezikut. Po ashtu nënat që kanë pasur një moshë mbi 35 vjeҫ dhe që mjeku i ka
rekomanduar kryerjen e njërit prej testeve (invazive ose jo) si dhe ato raste të cilat kanë
pasur një problematikë të caktuar në tentativat e mëparshme të shtatzënisë. Këtu janë
përfshirë edhe rastet të cilat rrezikun e moshës e kanë pasur jashtë zonës së rrezikut të
lartë ndërsa rreziku i testit për një nga aneuploiditë ka qenë shumë afër zonës së rrezikut
të lartë. Rezultatet e mëposhtme i korrespondojnë rasteve me një fetus dhe që kanë kryer
amniocentezën (me përjashtim të tre pacientëve rastet 75,76,77 që kanë kryer kariotipin
molekular. Saktësia e këtyre rezultateve është e rendit 99,6%. Në një pjesë të mirë të
rasteve është kryer testi paraprak dhe më i shpejtë i QF-PCR dhe që pasohet nga nxjerrja
e kariogramës (10-14 ditë). Gjithashtu veҫ metodës RHG të bandëzimit në shumë raste
janë përdorur edhe metoda të tjera më specifike (RTBG, NOR, dhe GTG) më qëllim
saktësimin e mëtejshëm të anomalive, në rastet kur ato kanë qenë të pranishme.
Gjithashtu nuk janë përfshirë në këtë tabelë edhe tre raste nga të cilët një nga mostrat e
lëngut amniotik nuk kishte mjaftueshëm qeliza për të kryer mbjelljen e tyre por
sidoqoftë u bë e mundur të realizonte QF-PCR, i dyti lëngu amniotik ishte hemorragjik
dhe duhej marrë një kampion i ri dhe i treti lëngu amniotik ishte por nuk u kultivua për
shkak se mosha e shtatzënisë ishte mbi 24 javë.

Nr
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
27
28

Tabela 3.17 Rezultat e kariotipit sipas rasteve në të dy testet (trem1; trem II)
Nr.
Teknika e
Rezultat
E.M
qelizav
Tipi kromozomik
ngjyrimit
i
e
H.S
40
RHG
46,XY
N
D.F
40
RHG,NOR
46,XX,14ps+
Kom(N)
SH.D
40
RHG
46,XY
N
K.L
40
RHG
47,XY, +21
T21
R.F
16
RHG,NOR
47,XX,14ps+
Kom(N)
M.M
16
RHG
46,XY
N
Dh.L
20
RHG
46,XY,inv(9qh)
Kom(N)
DH.I
16
RHG
46,XY,14ps+
Kom(N)
K.E
16
RHG
46,XY
N
N.D
16
RHG
46,XY,21ps+
Kom(N)
Xh.G
40
RHG
46,XY
N
O.ZH
40
RHG
46,XY
N
T.F
30
RHG
46,XX
N
M.Q
40
RHG
46,XY
N
E.P
16
RHG
46,XX
N
P.L
16
RHG
46,XY
N
M.L
16
RHG
47,XXX
TX
A.K
16
RHG
47,XY,+18
T18
F.O
16
RHG
46,XX
N
H.A
16
RHG
46,XX,13ps+
Kom(N)
A.E
16
RHG
46,XY
N
S.M
16
RHG
46,XY
N
M.A
16
RHG
46,XY
N
H.J
16
RHG
46,XY
N
M.SH
16
RHG
46,XY
N
S.E
16
RHG
46,XY
N
P.A
16
RHG
46,XX
N
I.SH
16
RHG
46,XY
N
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

E.M
E.D
M.F
M.I
I.T
P.A
B.C
K.V
B.K
D.I
P.A
C.M
R.F
Z.R
E.S
H.A
Xh.R
D.A
S.R
L.N
E.P1
H.A
Z.O
C.T
E.A
Z.D
R.L
L.N
I.G
H.K
S.I
E.U
B.E
A.M
A.S
J.Z
E.K
D.M
V.M
V.GJ
M.M
H.I
E.S
E.C
V.H
E.M
E.G
L.M
M.E
E.S

16
16
16
16
16
16
16
16
30
16
16
16
16
16
30
20
20
16
16
30
30
30
20
30
30
25
30
30
30
35
40
20
40
28
28
30
30
27
20
25
30
60
16
20
16
20
GJ.P20
GJ.P20
GJ.P20
20

RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RTBG
RTBG
RTBG
RHG
QF-PCR;RHG
QF-PCR;RHG
QF-PCR;RHG
QF-PCR;RHG
QF-PCR;GTG
QF-PCR;GTG
QF-PCR;GTG
GTG
QF-PCR;GTG
GTG
GTG
GTG
GTG
GTG
RHG
QF-PCR;GTG
QF-PCR;GTG
GTG
GTG
QF-PCR;GTG
RHG
QF-PCR;GTG
QF-PCR;GTG
RHG
QF PCR;RHG
QF-PCR;RHG
QF-PCR;RHG
QF-PCR;RHG
ARRAYaCGH
ARRAYaCGH
ARRAYaCGH
QF-PCR;RHG

B.J

40

RHG

80

D.M

40

QF-PCR;RHG

46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XX
46,XY
46,XY,+21
47,XY,+21
46,XY
46,XY
46,XX
47,XXX
46,XY
47,XY,+21
46,XY
45,X0
45,X0
46,XY
46,XY,13ps,15ps
46,XX
46,XY
46,XY
47,XX,+21
46,XY
46,XY
47,XX,+18
46,XX
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY9
46,XYdel(18p,q)etj
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY(inv1)p13q21
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,del(18q21.2q23)
47,XY+21
46,X,del(Yq)
46,XY
46,
XY,del(18)(P?q?)[26]/46,etj
47,XY+18
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N
N
N
N
N
N
T21
T21
N
N
N
TX
N
T21
N
X0
X0
N
Kom(N)
N
N
N
T21
N
N
T18
N
N
N
N
N
N
del18
N
N
N
N
N
N
N
Kom(N)
N
N
N
N
N
de18
T21
delY
N
MON18
T18
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Në tabelën e mësipërme paraqiten 80 rastet e konfirmuara me një nga metodat e
përdorura në këtë studim, 75 prej tyre janë konfirmuar nëpërmjet kariotipit të realizuar
nisur nga qelizat e lëngut amniotik siҫ është përshkruar në Kreu II, 3 raste (75,76,77)
me kariotip të realizuar nga gjaku periferik të nënës shtatzëne me teknikën e re
arrayCGH.
Tabela 3.18 Rezultat pozitive të kariotipit sipas rasteve me të dy testet (trem1; trem II)

Nr

E.M

2
4
5
7
8
10
17
18
20
35
36
40
42
44
45
47
51
54
61
69
75
76
77
79
80

D.F
K.L
R.F
Dh.L
DH.I
N.D
M.L
A.K
H.A
B.C
K.V
C.M
Z.R
H.A
Xh.R
S.R
Z.O
Z.D
B.E
M.M
E.G
L.M
M.E
B.J
D.M

Nr.
qelizav
e
40
40
16
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
20
25
40
30
GJ.P20
30
GJ.P20
40
40

Teknika e
ngjyrimit

Tipi kromozomik

Rezultati

RHG,NOR
RHG
RHG,NOR
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RTBG
RTBG
QF-PCR;RHG
QF-PCR;GTG
GTG
RHG
QF-PCR;GTG
ARRAYaCGH
QF-PCR;GTG
ARRAYaCGH
RHG
QF-PCR;RHG

46,XX,14ps+
47,XY, +21
47,XX,14ps+
46,XY,inv(9qh)
46,XY,14ps+
46,XY,21ps+
47,XXX
47,XY,+18
46,XX,13ps+
46,XY,+21
47,XY,+21
47,XXX
47,XY,+21
45,X0
45,X0
46,XY,13ps,15ps
47,XX,+21
47,XX,+18
46,XYdel(18p,q)etj
46,XY(inv1)p13q21
46,del(18q21.2q23)
47,XY+21
46,X,del(Yq)
46, XY,del(18)(P?q?)[26]/46, etj
47,XY+18

Kom(N)
T21
Kom(N)
Kom(N)
Kom(N)
Kom(N)
TX
T18
Kom(N)
T21
T21
TX
T21
X0
X0
Kom(N)
T21
T18
Prob(del18)
Kom(N)
Prob(del18)
T21
Prob(delY)
MON18
T18

Në total kemi 6 raste me T21(3 raste tremujori i parë dhe 3 raste tremujori i dytë), 2
raste me T18 dhe 1 monozomi18 (tremujori i parë), 2 raste me X0 ose Sindromi Turner
(tremujori i parë), 2 raste me TX ose Triplo X (tremujori i parë), 3 raste problematike
me delecione të ndryshme (1 rast me delecion në tremujorin e parë) si dhe 8 raste (5 në
tremujorin e parë) që shfaqën një kariotip jo të rregullt por pa pasoja fenotipike.
Pacienti 79 rezultoi me një anomali kromozomike të komplikuar ku 26 metafaza
rezultuan me delecion të kromozomit 18, ndërsa 9 prej tyre rezultuan me mozomi18.
55 rastet e tjera kanë konfirmuar gjendjen normale të kariotipit të të gjithë fetuseve të
analizuar pa asnje problematikë. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur në mënyrë të
përmbledhur të gjitha rastet jonormale të konfirmuara.
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Tabela 3.19 Rezultatet pozitive të kariotipit të tremujorit të I-rë

K.L
M.L
A.K
K.V
C.M
H.A
Xh.R
Z.O
M.E

Nr.
qeliza
ve
40
16
16
16
16
20
20
20
GJ.P20

RHG
RHG
RHG
RHG
RHG
RTBG
RTBG
QF-PCR;GTG
ARRAYaCGH

79

B.J

40

RHG

80

D.M

40

QF-PCR;RHG

Nr

E.M

4
17
18
36
40
44
45
51
77

Teknika e
ngjyrimit

Tipi kromozomik

Rezultati

47,XY, +21
47,XXX
47,XY,+18
47,XY,+21
47,XXX
45,X0
45,X0
47,XX,+21
46,X,del(Yq)
46, XY,del(18)(P?q?)[26]/46,XY,r
etj
47,XY+18

T21
TX
T18
T21
TX
X0
X0
T21
Prob(delY)
MON18
T18

Pacientët 2 dhe 8 (tremujori I-rë) ku kariotipit rezultoi 46,XY,14ps+, në të gjitha
metafazat u gjet numër dhe strukturë normale kromozomike. Në një kromzom 14 u gjet
një shtesë e zonës heterokromatike të krahut të shkurtër të tij si rrjedhojë e ekzistencës
së centromerit të dyfishtë dhe dy ҫifteve të satelitëve të cilët u konstatuan me teknikën
e ngjyrosjes C dhe NOR. Kjo është një gjetje polimorfike dhe nuk lidhet me fenotip
patologjik. Gjithashtu edhe vlerat e AFP në lëngun amniotik rezultuan normale. Pra
rasti u konsiderua normal.
Pacienti 7 (tremujori I-rë), ku kariotipi rezultoi 46,XY,inv(9qh), u analizuan 20 metafaza
ku u gjet një numër dhe strukturë normale kromozomike. Në një kromozom 9 u vu re
një inversion pericentral i zonës heterokromatike të centromerit të tij, pra një gjetje
polimorfike që nuk lidhet me fenotip patologjik. Vlera e AFP amniotike rezultoi në
nivele normale. Si përfundim rasti u konsiderua normal.
Pacienti 10 (tremujori II-të), ku kariotipi rezultoi 46,XY,21ps+, u analizuan 16 metafaza
me një numër dhe strukturë normale kromozomike. Në një kromozom 21 u vu re shtesë
heterokromatike të krahëve të shkurtër të tij e cila ishte një gjetje polimorfike dhe nuk
lidhet me fenotip patologjik. Vlera e e AFP së lëngut amniotik është normale. Edhe ky
rast u këshillua si rast normal.
Pacienti 20 (tremujori I-rë ) ka të njejtën problematikë si në rastin e pacientëve 3,7,8
dhe 10 por kjo e lidhur me shtesën në një kromozom 13 (46,XX,13ps+). Edhe ky rast u
këshillua si normal.
Tek pacienti 47 (tremujori i I-rë) u vu re një rritje e zonës heterokromatike e krahëve të
shkurtër të një kromozomi 13 dhe të një kromozomi 15 gjë e cila nuk korrespondon me
asnjë patologji fenotipike (46,XY,13ps,15ps). Rasti u këshillua si normal duke e
përforcuar këtë edhe niveli normal i AFP në lëngun amniotik.
Pacienti 69 (tremujori i dytë) me kariotip 46,XY(inv1)p13q21 rezultoi normal. Kariotipi
i një kromozomi 1 rezultoi me një inversion pericentrik gjë e cila konsiderohet si një
variant polimorfik familjar normal pa pasoja klinike (ISCN tab1 pg11). Po ashtu edhe
realizimi i QF-PCR rezultoi me një numër normal kromozomesh 21,18 dhe 13. Pacientit
iu këshillua për të siguruar diagnozën, një kariotip i dy prindërve. Fetusi rezultoi
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normal. Në të gjitha rastet e tjera rezultuan normale ose patologjike siҫ tregohen në
tabelën e mësipërme.
Në tabelën e mëposhtme (tabela 3.20) paraqiten në mënyrë të përmbledhur rastet me
anomali sipas frekuencës së hasur me përjashtim të kollonës së fundit ku është paraqitur
numri i rasteve me komente që i analizuam më lart që kanë rezultuar normal. Në këtë
tabelë përfshihen rastet e verifikuara për të dy tremujorët.
Në rastet e konfirmimit për rastet e dyshuara për spina bifida, si mënyrë verifikimi është
përdorur edhe EKO e realizuar nga mjeku specialist.
Tabela 3.20 Rastet me anomali kromozomike dhe SB (të dy tremujorët)
Anomalia
Numri i rasteve

T21
6

T18
3

SB
3

TX
2

X0
2

Del
3

Kom
8

3.1.10 Llogaritja e medianeve shqiptare mbi bazën e moshës së shtatzënisë
Në këtë paragraf paraqiten rezultatet e medianeve të kampionit të nënavë shtatzëne
shqiptare të skrinuara për proteinat PAPP-A dhe β-HCG e lirë mbi bazë javësh
shtatzënie. Qëllimi i përllogaritjes së këtyre medianeve është krahasimi i tyre me
medianet standarde të paracaktuara (default values) (Elecsys PAPP-A,2011) të
përdorura në kitet për kryerjen e analizave për matjen e vlerave të përqendrimit të këtyre
dy proteinave të tremujorit të parë të shtatzënisë.
Përdorimi i këtyre medianeve në përllogaritjen e MoM së korrigjuar mundëson futjen e
këtyre të fundit në kalkulatorin e rrezikut për të vlerësuar rrezikun për aneuploidi
tashmë bazuar në karakteristikat e kampionit të nënave shqiptare.
Në vlerat e medianeve të paracaktuar bie në sy rritja e tyre graduale nga java e 10 deri
në javën e 14. Një rritje e tillë bie në sy edhe tek vlerat e medianeve shqiptare. Trendi
rritës është një karakteristikë dalluese për medianet në rastin e proteinës PAPP-A, sasia
e së cilës vjen duke u rritur deri në javën e 14-të.
Tabela 3.21 Rezultatet e përqendrimit median të PAPP-A tek nëna shtatzëna
MSH [javë]
Mediania
Numri i mostrave
Përqen.median [mIU/L]
CI (sh)

11
de
sh
206
8
1337
2885
1050↔5874

12
de
sh
623
73
1919
3096
2560↔3744

13
de
sh
1384 184
2925 3489
3202↔3820

14
de
sh
1057 241
4358 5381
5023↔5899

Në tabelën 3.21 paraqiten rezultatet e medianeve të PAPP-A-së të përllogaritura në bazë
të MSH ku krahas vlerave të medianeve të paracaktuara (default values, de) (Elecsys
PAPP-A, 2011) gjenden dhe vlerat e medianeve shqiptare (sh). Përllogaritja e këtyre
medianeve është realizuar duke marrë parasysh si vlera të përqendrimeve të PAPP-Asë vetëm vlerat normale të rasteve negative. Medianet shqiptare për javën e 11-të, 12të dhe 13-të rezultojnë më të larta se sa ato të medianeve të paracaktuara. Vlera e
medianes së javës së 14 janë pothuajse të të njejtit rend. Duke e konsideruar procedurën
automatike të matjes si të saktë brenda parametrave të treguar më sipër (ndjeshmëria e
metodës është ≈4mIU/L) mbetet që një arësye e mundshme që ka ndikuar në vlera më
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Figura 3.7 Krahasimi i trendit të medianeve të PAPP-A-së (de me rrathë; sh
me katrorë)

të larta medianes shqiptare të jetë saktësia e matjes së CRL-së, gjë e cila mund të sjellë
një gabim në llogaritjen e MSH. Përsëritja e matjes së CRL deri në tre herë do të sillte
një ulje të gabimit për përcaktimin e MSH deri në 2,7 ditë (nga 4,7 ditë që është gabimi
kur realizohet vetëm një matje) (Robinson HP. et al., 1975). Vetëdeklarimi i nënës
lidhur me ditën e fundit të ciklit të menstruacioneve mund të jetë një tjetër faktor që
lidhet me atë të CRL-së në përcaktimin e MSH dhe së fundi, bazuar në disa studime
(Kagan O. et al., 2008) kjo mund të jetë edhe një karakteristikë e kampionit shqiptar.

3.1.11 Krahasimi i medianeve të paracaktuara me ato të kampionit të grave
shqiptare
Në tabelën 3.22 tregohen vlerat e medianeve për β-hCG e lirë ku krahas atyre të
paracaktuara (de) (Elecsys PAPP-A,2011) janë vendosur edhe ato shqiptare (sh). Në
vlerat e mëposhtme të medianeve bie në sy që vlerat e medianeve shqiptare janë më të
mëdha se ato përkatëse të paracaktuara, ndërkohë që për të dy llojet e medianeve trendi
është zbritës.
Kufijt e besimit (CI) 95% të medianeve shqiptare përfshijnë në të gjitha rastet edhe
vlerat e medianeve të paracaktuara, pra me një α=0.05 ekziston probabiliteti që njëra
nga këto vlera të jetë ajo e vërteta. Në figurën 3.7 tregohet qartë përputhja e trendit ku
me rrathë pa ngjyrë apo me vijë të plotë tregohet trendi i medianeve të paracaktuara
ndërsa me katrorë të kuq ose vijë të ndërprerë tregohet trendi i medianeve shqiptare.

71

VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I
DREJTPËRDREJTË QË KA NË SHËNDETIN E POPULLATËS

Tabela 3.22 Rezultatet e përqendrimit median të β-hCG së lirë tek nënat shtatzëna

Mediane [mIU/l]

MSH [javë]
Mediania
Numri i mostrave
Përqen.median [mIU/L]
95% CI (sh)

11

de
sh
206
8
49.9
57
31.17 ↔ 76.11

12

de
sh
623
73
40.6
46
35.95↔51.39

13

14

de
sh
de
sh
1384 184 1057 241
33.6 32.9 28.8 30.12
29.44↔36.93 27.16↔38.69

60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
11

12

13

14

Figura 3.8-Krahasimi i trendit të medianeve
β-hCG së lirë (de me rrathë;
MSH [javë]
sh me katrorë)

3.1.11 Llogaritja e MoM-ve shqiptare të korrigjuar për peshën e nënës
Në kapitullin e parë, paragrafi 1.4.1 tregohet dhe argumentohet se përse është i
nevojshëm rregullimi i MoM për peshën e nënës shtatzëne. Më poshtë do të pasqyrohet
konkretisht se si realizohet ky rregullim(korrigjim) për të llogaritur MoMkor (MoM e
korrigjuar) për PAPP-A. Sipas mënyrës së mëposhtme janë përllogaritur të gjitha
MoMkor për të gjitha grupmoshat e mbi bazë ditësh shtatzënie. Vendosja e vlerave të
PAPP-AMoMkor së bashku me atë të MoMkorβ-HCG së lirë, duke përdorur vlerat e
paracaktuara të NT dhe MoMNT dhe ato të CRL në kalkulatorin e llogaritjes së rrezikut
mund të përcaktojmë rrezikun sipas MoM-ve të korrigjuara shqiptare. Këtë rrezik mund
ta krahasojmë me atë të llogaritur duke u bazuar tek vlerat e paracaktuara.
Më poshtë paraqitet si shembull llogaritja për një grupmoshë (78 ditë). Fillimisht
llogarisim medianen (M) e të gjitha vlerave të PAPP-A-së të matura me COBAS6000.
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Tabela 3.23 Rreziku për MSH 78 ditë bazuar në MoMkorr shqiptare dhe të paracaktuara
E.M

MoMβhCG

S.T
T. E
V. I
S.E
P.A
T.E

de
0.75
1.12
1.72
0.91
0.94
1.10

sh
0.47
1.12
1.64
0.74
0.95
0.80

MoM
PAPP-A
de
sh
0.53 0.92
2.28 1.41
1.36 0.79
1.73 0.74
0.4 0.25
1.06 1.12

Rreziku
moshës
1:1453
1:793
1:822
1:1199
1:1485
1:1287

Rreziku T-21
de
1:9399
1:10000
1:10000
1:5
1:97
1;10000

sh
1;54869
1;11651
1;4558
1;10
1;50
1;41555

Rreziku T18-13
de
1;100000
1;100000
1;100000
1;105
1;967
1;100000

sh
1;100000
1;100000
1;100000
1;14
1;3605
1;100000

Në tabelën 3.23 vlera e medianeve për përqëndrimet e PAPP-A është MedianePAPPA; MP =2534 mIU/L, ndërsa ajo e βHCG së lirë, Mediane βHCGlirë: Mβ = 42.5 mIU/L.
Më pas llogaritet shumëfishi i medianes i parregulluar (MoMparregulluar) që jepet si raport
i vlerës së përqëndrimit të shënuesit me vlerën e medianes përkatëse: MoMparregulluar =
𝐶

𝑀

. Shumëfishi i medianes së korrigjuar për peshën e nënës (MoMkor) llogaritet sipas

formulës log-lineare të Reynolds et al., 1991, nxjerrë nga një kampion prej më shumë
se 32000 nënash shtatzëne:
𝑴𝒐𝑴𝒑𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒍𝒖𝒂𝒓

MoM kor= 𝟏𝟎(𝒂−𝒃∗𝒑𝒆𝒔𝒉𝒂 𝒆 𝒏ë𝒏ë𝒔)

(3.1)

ku a dhe b janë parametra të njohur të regresit:
për β-HCG e lirë: a=0.276 dhe b=0.0040, ndërsa për PAPP-A: a=0.4416 dhe
b=0.0066.
Bazuar në procedurën e mësipërme janë llogaritur të gjitha MoMkor për shënuesit
biokimikë. Më pas vlerat e tyre vendosen rast pas rasti (513 raste) në kalkulatorin e
rrezikut dhe vlerësohet në këtë mënyrë shkalla e rrezikut për secilin nga rastet në
studim, rreziku për T21, T18 dhe T13. Në tabelën 3.23 janë vendosur në kollona vlerat
e MoM-ve, të përqëndrimeve, rrezikut të llogaritur me vlerat e paracaktuara (de) dhe ai
me ato shqiptare (sh). Ndryshimi midis këtyre vlerave është në vetvete i
konsiderueshëm por ndikimi i tyre në shkallën e rrezikut është i vogël. Në rezultatet e
paraqitura në tabelën 3.23 rreziku për pacientët S.E dhe P.A (me të kuqe) është i
llogaritur më të dyja MoMkor. Ai mbetet i lartë pra gjenden mbi cutoff (>1:250 ose
p>0,004) për T21. Rreziku për T18-13 për pacientin S.E vlerësohet i lartë me të dyja
MoMkor, kurse për pacientin P.A vlerësohet i ulët (<1:250). Duke përgjithësuar, mund
të themi se pacientët të cilët ishin të konfirmuar si raste normale (kariotipet K.26 dhe
K.34), ndërkohë që testi i skrinimit (T.K) i kishte klasifikuar me rrezik të lartë për
anomali kromozomike, pra rasti mbetet fals pozitiv. Përdorimi i MoMkor shqiptare (sh)
nuk solli ndryshim të rrezikut nga ai i MoMkor i paracaktuar(de). Në mënyrë të ngjashme
është vepruar me të gjithë rastet negative dhe fals pozitive të verifikuara për testin e
tremujorit të parë. Tabelat 3.24 dhe 3.25 paraqesin rezultatet për rastet pozitive dhe FP,
për të gjitha grupmoshat e shtatzënisë, duke filluar nga 74 ditë deri në 98 ditë.
Tabela 3.24 paraqet krahasimin e vlerave të rrezikut për 11 rastet pozitive të verifikuara
dhe të rillogaritura mbi bazën e MoMkor shqiptare dhe atyre të paracaktuara.
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Tabela 3.24 Vlerat e rrezikut bazuar MoMkor shqiptare dhe të paracaktuara (rastet pozitive)
E. M
H.A
C. M
M.E
D.M
B. J
K.L
K.V
M.L
Xh.R
A.K
Z.O

MoMkor
βHCG
de
1.07
1.27
1.90
0.12
4.02
1.43
2.58
1.19
1.35
0.65
0.97

sh
1.54
0.91
1.50
0.08
3.83
1.22
2.24
1.03
1.15
0.54
1.09

MoMkor
PAPP-A
sh
0.37
0.89
0.59
0.09
3.55
0.30
0.64
1.19
0.63
0.24
0.49

Rreziku T21

de
de
0.27
1;5
0.43 1;59
63.00 1;5
0.08 1;298
1.54
1;5
0.21 1;69
0.47 1;78
0.88 1;49
0.59 1;22
0.54 1;155
0.41
1;6

sh
1;10
1;43
1;10
1;2385
1;10
1;79
1;61
1;924
1;29
1;103
1;21

Rreziku T18
de
1;15
1;2424
1;5
1;1
1;25
1;4134
1;81825
1;100000
1;100000
1;87
1;152

sh
1;10
1;1309
1;10
1;174
1;6731
1;3022
1;100000
1;100000
1;2110
1;101
1;2540

Anomalia
X0
TX
Del(Y)
T18
T21(Mon)
T21
T21
TX
X0
T18
T21

Nga përpunimi i të dhënave rezultoi se vetëm në një rast përdorimi i MoMkor shqiptare
nuk konfirmoi rezultatet e kariogramës (pacienti M.L), pra ky rast do kishte qenë një
fals negative në rast se do kishim përdorur vetëm MoMkor shqiptare. Sidoqoftë, duke
mbajtur parasysh se TK nuk është një test specifik për trizomitë seksuale (TX), rasti i
mësipërm mund të mos konsiderohet si një fals negative, pasi në fakt pacienti M.L nuk
rezulton as me T21, as me T18 apo T13, që janë dhe anomalitë kryesore për të cilën
TK ka një DR të lartë. Të gjitha rastet e tjera të verifikuara si pozitive konfirmohen
edhe nga përdorimi i MoMkor shqiptare. Bazuar në këto rezultate mund të nxjerrim
përfundimin se numri i rasteve pozitive nuk ndryshon, pra përdorimi i MoMkor shqiptare
nuk sjell ndryshime në nivelin e zbulimit (DR).
Tabela 3.25 Ndikimi për vlerat FP bazuar tek përdorimi i MoMkor shqiptare
E.M

V. M
D. A
D. F
M.E
R.L
R.S
SH.D
V.GJ

MoMβHCG

MoMPAPP-A

de

sh

de

sh

1.89
0.60
1.72
2.49
2.00
1.65
6.84
2.17

1.06
1.04
1.14
3.25
1.78
1.40
4.16
2.39

1.90
2.70
1.30
1.90
2.70
1.80
1.30
1.60

1.09
2.08
0.87
1.68
1.52
1.06
0.75
0.85

Rreziku T21
de

sh

Rreziku T18
de

Anomalia

sh

1;200 1;2467 1;100000 1;100000
1;259 1;53
1;847
1;2116
1;71 1;252 1;23503 1;18510
1;527 1;191 1;100000 1;100000
1;13 1;329 1;10040 1;14697
1;99 1;2620 1;100000 1;100000
1;114 1;613 1;100000 1;100000
1;207 1;273
1;8115 1;100000

T21 T21+
Kom T21+
T21KomT21T21-

Përllogaritjet për të gjitha rastet e tjera (shiko shtojcat) sollën disa ndryshime të vogla
vlerësimin për shkallën e rrezikut. Ndryshimet më të rendësishme që lidhen me
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ndryshimin e shkallës së rrezikut paraqiten në tabelën 3.25 ku paraqiten 8 raste. Pacienti
V.M që me përdorimin e MoMkor të paracaktuar ka rezultuar si rast FP, me përdorimin
e MoMkor shqiptare ka kaluar në një rast negativ (T21-), pra nga zona e rrezikut të lartë
ka kaluar në atë të ulët. Si ky rast rast rezultuan në total 6 pacientë (4 raste T21-; 2 raste
Kom). E kundërta ka ndodhur me 2 raste e tjera (T21+) që me përllogaritjen e rrezikut
mbi bazën e MoMkor shqiptare kaluan nga zona e rrezikut të ulë në atë të lartë. Në total
numri i rasteve FP-ve zvogëlohet me 4 raste duke u ulur nga 20 raste që kishim me
përllogaritjen e rrezikut me MoMkor e paracaktuar në 16 të tilla.
Rezultatet e marra nga rillogaritja e rrezikut për trizomi duke përdorur MoMkor
shqiptare në vend të MoMkor të paracaktuar paraqiten në tabelën 3.24.
Tabela 3.26 Numri i rasteve me anomali TK (i përllogaritur me të dyja MoMkor)
Anomalia
MoMkor
Numri i rasteve

T21
de sh
3
3

T18
de sh
3
3

XXX
de sh
2
1

X0
de sh
2
2

Del
de sh
1
1

Kom
de sh
5
3

FP

de
20

sh
16

Tabela 3.27 Vlerat e medianeve të MoMkor të paracaktuara dhe shqiptare
M.SH
[ditë]
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Përqëndrimi
βHCG lirë
[mIU/L]
59.84
24.67
78.68
42.52
65.94
51.20
22.44
65.45
27.66
46.85
48.54
48.26
29.45
40.86
30.46
32.43
32.09
33.08
32.79
25.30
31.14
39.45
22.76
26.96

MoMkor
βHCG lirë
de
1.14
0.70
1.52
1.02
1.87
1.23
0.52
1.50
0.73
1.31
1.50
1.38
0.89
1.17
0.87
1.08
1.08
1.29
1.04
1.07
1.06
1.42
0.86
0.96

MoMkor
βHCG
lirë sh
0.89
0.92
0.92
0.87
1.09
0.92
0.88
0.93
0.92
0.95
0.89
0.94
0.94
0.90
0.87
0.95
1.06
1.03
1.10
1.10
0.94
0.88
0.96
1.03

Përqendrimi
PAPP-A
[mIU/L]
3159.50
626.00
3213.00
2534.00
1595.00
2881.00
3204.00
2428.00
2273.50
3984.00
2630.00
2990.00
3595.00
3924.00
4339.00
4037.50
4346.00
4708.00
4580.00
6079.50
5671.00
5025.50
5240.00
5533.00

MoMkor
PAPPA de
1.58
0.31
0.90
1.21
1.28
2.00
1.01
1.28
1.20
1.56
1.01
1.15
1.03
1.36
1.46
1.51
1.29
1.40
1.21
1.41
1.42
1.23
1.15
0.97

MoMkor
PAPPA sh
0.84
0.90
0.90
0.86
1.18
1.10
0.84
0.90
1.01
0.88
0.83
0.90
0.92
0.94
0.91
1.05
1.16
1.00
0.90
0.87
0.96
1.07
1.01
0.87

Rezultatet tregojnë se numri i rasteve pozitive mbetet i njejtë për të gjitha llojet e
aneuploidive, ndërsa numri i rasteve FP rezulton më i vogël kur përdoret MoMkor
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shqiptare se sa ai MoMkor të paracaktuar. Numri i rasteve Kom nga 5, që janë verifikuar
si raste normale por që me TK rezultojnë pozitive kur përdorim MoMkor e paracaktuar,
zbret në 3 kur përdorim MoMkor shqiptare. Të njëjtin reduktim vërejmë tek rastet FP.
Kjo ndikon në uljen e vlerës së FPR por jo në atë të DR. Ulja e rasteve FP sjell një ulje
të FPR. Sigurisht që ky reduktim nuk sjell përmirësim në DR por sidoqoftë ky efekt ka
një rendësi të madhe psikologjike për secilin nga pacientët. Fakti që vlerësimi i rrezikut
bie jashtë zonës me rrezik të lartë është një lehtësim i madh psikologjik për nënën
shtazëne.

2.0
1.8
1.6

MoM

kor

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
MoM_βHCG_lirë_de

MoM_βHCG_lirë_sh

Figura 3.9a Paraqitja grafike boxplot-whisker, dotplot për MoMkorPAPP-A

2.0
1.8
1.6

MoM

kor

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
MoM__PAPP_A_de

MoM__PAPP_A_sh

Figura 3.9b Paraqitja grafike boxplot-whisker, dotplot për

MoMkorβHCGlirë
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Procedura e përcaktuar nga Neveux (Neveux et al, 1996) mundësoi verifikimin që
përllogaritja e vlerave të MoMkor është i saktë dhe i pranueshëm. Kjo procedurë kalon
në tre faza:


faza e parë është llogaritja e medianeve të MoM-ve të korrigjuara dhe të
pakorrigjuara;



faza e dytë është krahasimi i vlerave të medianeve të MoM të pakorrigjuara dhe
të korrigjuara për peshën dhe;



në përgjithësi vlerat e MoM-ve të korrigjuara dhe të pakorrigjuara duhet të jenë
afërsisht të barabarta dhe pranë vlerës 1.00 MoM.

Në tabelën 3.27 tregohen vlerat e MoM-ve të korrigjuara shqiptare (sh) dhe të
paracaktuara (de) për të dy shënuesit biokimikë. Vlera e mesatareve rezulton për
MoMkorβHCGlirëde mes =1.1338 (95%CI 1.0041 deri 1.2634) > MoMkorβHCGlirësh mes=
0.953(95% CI 0.9221 deri 0.9486), ndërsa për MoMkorPAPP-A demes=1.247 (95%CI
1.1151 deri 1.376) >MoMkorPAPP-Ashmes= 0.95 (95% CI 0.9075 deri 0.9925). Kufijtë
e besimit të mesatareve janë përcaktuar me shpërndarjen t. Vlera e mesatares së
shmangies nga 1, (1- MoMkor)mes rezulton 0.05 për MoMkorβHCGlirësh dhe -0.13 për
MoMkorβHCGlirëde, ndërsa për MoMkorPAPP-Ash është 0.05 dhe për MoMkorPAPP-Ade
është -0.25.
Gjithashtu paraqitja grafike (figurat 3.8 dhe 3.9) e kombinuar e tipit boxplot-whisker
dhe dotplot, e bazuar në shpërndarjen t, tregon qartë se për të dy shënuesit vlerat janë
shumë afër 1 dhe se vlerat shqiptare janë më të grupuara (me katrorë të kuq). Përmes
këtyre përllogaritjeve mund të nxjerrim përfundimin e rendësishëm se përllogaritja e
MoMkor shqiptare i plotëson kushtet e procedurës së Neveux dhe se vlerat e tyre janë të
pranueshme për tu përdorur në përllogaritjen e rrezikut për aneuploidi duke i përdorur
këto vlera në kalkulatorin e rrezikut ssdlab5.

3.2.1 Performanca e testit të tremujorit të parë
Përllogaritja e FPR, FNR dhe DR është një mënyrë për të vlerësuar aftësinë
diagnostikuese të testit të kombinuar dhe është kryer përmes hipotezës “zero” dhe
“likelihood ratios (Gardner IA et al, 2006 dhe DeLong et al.1988). Krahasimi i
rezultateve të marra me MoM shqiptare me ato të paracaktuara është bërë duke përdorur
analizën ROC (Receiver Operating Characteristics), e cila mundëson studimin e
varësisë së ndjeshmërisë së metodës nga FPR për vlera kufi (cut off) të ndryshme, në
rastin tonë 1:250 (Zweig MH et al,1993)
Përllogaritja e FPR është bërë me dy mënyra alternative, e para e llogarit atë si
diferencë:
FPR=(1-specifiteti)

(3.2)

e dyta duke u bazuar në formulën për llogaritjen e FPR (Fals Positiv Rate) direkte :
𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒 𝐹𝑃

𝐹𝑃𝑅 = 𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
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i cili vlerëson pjesën e rasteve (%) normale që nga testi rezultojnë pozitive (janë
normale, pa aneuploidi) (Nicholas J, 1988).
Llogaritja e FNR (Fals Negativ Rate), që vlerëson pjesën e rasteve negative të shprehur
në % kur testi është pozitiv, është realizuar përmes formulës:
𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒 𝐹𝑁

𝐹𝑁𝑅 = 𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

(3.4)

ose ndryshe jepet si diference midis :
(3.5)

FNR=(1-ndjeshmëria)

Së fundmi, në mungesë të rasteve FP, shkalla e zbulimit për rastet pozitive dhe negative
të vërteta, (DTR) është përllogaritur bazuar në formulën :
𝐷𝑇𝑅 =

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒 𝐹𝑃 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑉𝑃+𝑉𝑁

= 𝐹𝑃+𝑉𝑁

(3.6)

dhe tregon (në % ) atë pjesë të rasteve të vërteta pozitive dhe negative (VP dhe VN) që
kanë rezultuar (zbuluar)gjatë skrinimit të popullatës në raport me totalin e rasteve
negative. Kjo DTR është përdorur për të krahasuar performancat e testeve dhe nuk
duhet të merret si pjesë të shtatzënive me anomali që kanë rezultuar me një test pozitiv
gjatë skrinimit(DR)(Nicholas J, 1988). Llogaritja e specifitetit, ndjeshmerisë, VPP,
VPN, LR+ dhe LR- është bërë bazuar në formulat e paragrafit 1.3.9 dhe 1.4.0. Vlerat
numerike janë marrë nga tabelat 3.1, 3.2 dhe 3.20. Analiza është realizuar bazuar mbi
tre kategori grupesh: grupi T21, grupi T18-13 dhe grupi “të gjitha” ku përfshihen të
gjitha anomalitë e detektuara dhe të konfirmuara pozitivisht. Vlera kufi e përcaktuar si
masë për shkallën e rrezikut është 1:250 ose p>0.004.

3.2.2 Analiza statistikore bazuar vetëm mbi moshën e nënës
Në tabelat 3.28a dhe 3.28b paraqiten vlerat e madhësive të përmendura më sipër në
varësi vetëm të moshë së nënës, për një vlerë kufi 1:250, pa u kombinuar me vlerat e
shënuesve biokimike dhe ato të NT-së. Bazuar në rezultatet e tabelës 3.1 për sindromin
Down mund të numërojmë: raste të VPm janë 2, raste të VNm janë 462, raste FPm janë
52 dhe raste FNm është 1; për sindromin Eduarts dhe Patau mund të numërojmë: raste
të VPm janë 0, raste të VNm janë 464, raste FPm janë 50 dhe raste FNm është 1; dhe së
fundi për të gjitha anomalitë së bashku numërohen: raste të VPm janë 4, raste të VNm
janë 463, raste FPm janë 51 dhe raste FNm është 6.
Në tabelat e mëposhtme vihet re që DTRm është e krahasueshme pavarësisht nga lloji i
skrinimit që bëhet dhe kjo ndodh për shkak se numri i rasteve pozitive është i vogël
ndërsa ai i rasteve negative është i lartë. I njëjti përfundim është i vlefshëm edhe për
specifitetin dhe VNP. Nuk paraqitet e njëjta pamje për koefiҫientët e tjerë.
Ndjeshmëria bie në zero (0%) gjatë skrinimit për trizomitë 18 dhe 13, në 40% për të
gjitha anomalitë dhe në 66.67% për T21. Vlerat për VPPm, pra që probabiletiti për të
qenë i sëmurë midis atyre që kanë një test pozitiv merr vlerën minimale (zero) gjatë
skrinimit për T18-13, dhe maksimale për të gjitha.
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Tabela 3.28a Parametrat statistikorë sipas moshës së nënës shtatzëne
Anomalia
T21
T18-13
“Të gjitha”

Ndjeshmëriam [%] (CI)
66.67 (11.55↔94.53)
0 (0.00↔ 52.05)
40 (12.40↔73.63)

Specifitetm [%] (CI)
89.82 (86.87↔92.31)
90.27 (87.38↔92.69)
90.08 (87.16↔92.52)

DTRm
90.18
90.27
90.86

FPRm
10.18
9.73
9.92

FNRm
33.3
100
60

Tabela 3.28b Parametrat statistikorë sipas moshës së nënës shtatzëne
Anomalia
T21
T18-13
“Të gjitha”

Prevalencam
[%] (CI)
0.71
(0.21↔1.95)
0.96
(0.32↔ 2.24)
1.91
(0.92↔3.48)

VPPm
[%] (CI)
3.7
(0.56↔12.77)

VNPm
[%](CI)
99.79
(98.81↔99.96)

LR+m
(CI)
6.53
(2.82↔15.12)

0

98.93

0

7.27
(2.06↔17.60)

98.72
(2.06↔17.60)

4.03
(1.81↔8.99)

LR-m
(CI)
0.37
(0.07↔1.84)
1.11
(1.08↔1.14)
0.67
(0.40↔1.11)

Vlerat për LR+m pra, raporti i probabilitetit të një testi të dhënë pozitiv për praninë e
anomalisë me probabilitetin e një testi të dhënë pozitiv për mungesën e anomalisë ose
ndryshe raporti i ndjeshmërisë me FPRm, rezultojnë nga zero për skrinimin T18-13 në
6.53 gjatë skrinimit për T21. Në rastet kur LR+m>1 atëhere probabiliteti që anomalia të
jetë pranishme është e lartë dhe e kundërta kur LR-m<1 atëhere probabiliteti që anomalia
të jetë pranishme është i vogël. LR-, që jepet nga raporti midis probabilitetit të një testi
të dhënë negativ për praninë e anomalisë më probabilitetin e një testi të dhënë për
mungesen e anomalisë, merr vlera minimale gjatë skrinimit për T21 dhe maksimale
gjatë skrinimit për T18-13. Rezultati LR- mund të argumetohet me faktin se
ndjeshmëria është maksimale për skrinimin T21 ndërkohë që specifiteti mbetet
pothuajse i njejtë.
Si përfundim, mund të themi se skrinimit për T18-13 bazuar mbi moshën e nënës nuk
është aspak i përshtatshëm, ndërkohë që për të dy grupet e tjera (T21 dhe të gjitha)
probabiliteti për t’i zbuluar anomalitë është i vogël por sidoqoftë mund të përdoret si
një masë paraprake parandalimi kur nuk ekzistojnë mundësi të tjera.

3.2.3 Analiza statistikore bazuar mbi parametrat e paracaktuar (default)
Në rastin e analizës statistikore (tabela 3.1) bazuar në vlerat e paracaktuara të MoM kor
për anomalinë T21, rezultojnë: raste të VPde janë 3, raste të VNde janë 487, raste FPde
janë 24 dhe raste FNde është 0; për sindromin Eduarts dhe Patau mund të numërojmë:
raste të VPde janë 2, raste të VNde janë 507, raste FPde janë 5 dhe raste FNde janë 0; dhe
së fundi për të gjitha anomalitë së bashku numërohen: raste të VPde janë 11, raste të
VNde janë 483, raste FPde janë 20 dhe raste FNde janë 0. Si raste FP janë konsideruar
edhe ato raste ku testi tregonte probabilitet me rrezik të lartë për T21 dhe konfirmimi
ishte i ndryshëm nga T21 (pacienti 452 M.L; 131B.J; 129C.M; 97A.K; 67Xh.R). Në të
njëjtën mënyrë është vepruar edhe T18-13 për pacientët 131B.J; 271S.E; 364Z.O;
495M.E dhe 502H.A. Në rastin e grupit “të gjitha” janë konsideruar si raste të VP. Në
tabelat 3.29a dhe 3.29b jepen në mënyrë të përmbledhur rezultatet për secilin grup.
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Tabela 3.29a Parametrat statistikorë sipas vlerave të paracaktuara MoM kor
Anomalia
T21
T18-13
“Të gjitha”

Ndjeshmëriade [%] (CI)
100 (30.48↔100.00)
100 (19.29↔100.00)
100 (71.33↔100.00)

Specifitetde [%] (CI)
95.30 (93.09↔ 96.97)
99.02 (97.73↔ 99.68)
96.02 (93.93↔ 97.55)

DTRde
96.69
99.4
98.21

FPRde
4.7
0.88
3.98

FNRde
0
0
0

Tabela 3.29b Parametrat statistikorë sipas vlerave të paracaktuara MoM kor
Anomalia
T21
T18-13
“Të gjitha”

Prevalencade
[%] (CI)
0.39
(0.06↔ 1.40)
0.96
(0.32↔ 2.24)
2.14
(1.07↔ 3.80)

VPPde
[%] (CI)
11.11
(2.48↔ 29.19)
28.7
(4.52↔ 70.73)
35.48
(19.25↔54.63)

VNPde
[%](CI)
100
(99.24↔100.00)
100
(99.27↔100)
100
(99.23↔100.00)

LR+de
(CI)
21.29
(14.41↔31.47)
102.2
(42.72↔244.49)
25.15
(16.37↔38.64)

LR-de
(CI)
0
0
0

Bazuar në rezultatet e tabelave 3.29a dhe 3.29b performanca e TK lidhur me zbulimin
e aneuplodive është në nivele shumë të larta. Ndjeshmëria në nivelin 100% brenda një
kufiri besimi(CI) siҫ tregohet në tabelë, tregon se probabiliteti për një test pozitiv midis
atyre me aneuploidi është pothuajse një ngjarje e sigurt, ndërsa vlerat e specifitetit
tregojnë probabilitetin e një testi negativ në rastet pa aneuploidi, i cili është 95%. Vlera
DTRde=96.69% me një FPRde = 4.7% për T21 tregon probabilitetin që testi të detektojë
saktësisht një rast të vërtetë. (Schuste K. et al 2002). Vlera e VPP që tregon se
probabiliteti që pacienti me aneupliodi të ketë një test pozitiv vjen duke u rritur nga
grupi me T21 në grupin “të gjitha”. Testi jep për T18-13 një DTR=99.4% për një
FPR=1% dhe është pothuajse e të njëjtit rend me ato ndërkombëtare (Wapner R. et
al., 2003)
Vlerat e ndjeshmërisë për një FPR≈5%, janë më të larta se ato që jep literatura
ndërkombëtare (Bindra R. 2002). Pra skrinimi përmes TK qoftë për T21,T18-13 apo
edhe për anomali seksuale është me një performancë të mirë. Fakti që vlera është më e
lartë se sa ajo vendeve të tjera lidhet: me karakteristikat moshore (Spencer K. 2001) të
kampionit. 26% e pacientëve janë ≥35 vjeҫ dhe përfshijnë 56% të rasteve pozitive (6
nga 11 rastet pozitive dy nga të cilë me T21) me një moshë mesatare 38 vjeҫ. Dhe se
përzgjedhja e pacientëve nuk ka qenë tërësisht rastësore pasi janë skrinuar kryesisht
rastet që ishin të dyshuar për motive të ndryshme, si p.sh mosha, gjë që justifikon
rezultatin e TK për një rrezik të rritur në krahasim me rastet me moshë më të vogël.
Për grupin “të gjitha” ku përfshihen të gjitha aneuploiditë kemi një përmirësim të gjithë
parametrave ku vlera e ndjeshmërisë arrin në 100% (vlera fikse) arrihet për një
FPR=4%. Performanca e lartë për këtë grup mund të justifikohet me të njëtat argumente
sikurse edhe për grupin T21.
Si përfundim, përdorimi i shënuesve të paracaktuar është i vlefshëm për popullatën në
studim si për skrinimin T21, T18-13 dhe për grupin e anomalive seksuale..
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3.2.4 Analiza statistikore bazuar mbi parametrat e biokimikë shqiptarë
Rezultatet e paraqitura në tabelat 3.30a deri 3.30b (shiko shtojca), ku paraqiten vlerat e
llogaritura të MoMkor shqiptare si dhe rreziku përkatës, tregojnë se kemi pothuajse të
njëjtat raste pozitive (gjithsej10), në rast se rastin e pacientit 452M.L do ta
konsiderojmë fals pozitiv për T21, ndërsa rastet FP janë ulur nga 24 raste në 22 të tilla
(tabela 3.25). Skrinimi për T21 jep 3 raste VPsh, 489 raste VNsh, 22 raste FPsh dhe asnjë
rast FNsh. Në tabelat 3.30a dhe 3.30b janë paraqitur të njëjtët parametra si në dy rastet
e mësipërme bazuar edhe tek të dhënat e tabelës 3.1 dhe 3.26.
Tabela 3.30a Parametrat statistikorë sipas vlerave të shqiptare të MoMkor
Anomalia
T21
T18-13
“Të gjitha”

Ndjeshmëriash [%] (CI)
100 (30.48↔100.00)
100 (19.29↔100.00)
90.91(58.67↔98.49)

Specifitetsh [%] (CI)
95.69 (93.55↔97.28)
99.22 (98.01↔99.78)
96.82 (94.89↔98.17)

DTRsh
96.28
99.61
98.81

FPRsh
4.31
0.78
3.18

FNRsh
0
0
9

Tabela 3.30b Parametrat statistikorë sipas vlerave të shqiptare të MoMkor
Anomalia
T21
T18-13
“Të gjitha”

Prevalencash
[%] (CI)
0.58
(0.13↔1.70)
0.39
(0.06↔1.4)
2.14
(1.07↔3.80)

VPPsh
[%] (CI)
12
(2.69↔31.25)
33.33
(5.33↔77.32)
38.46
(20.25↔59.42)

VNPsh
[%](CI)
100
(99.24↔100)
100
(99.24↔100)
99.80
(98.86↔99.97)

LR+sh
(CI)
23.23
(15.43↔34.96)
128
(48.22↔339.7)
28.58
(17.04↔47.93)

LR-sh
(CI)
0
0
0.09
(0.01↔0.61)

Gjatë skrinimit me vlerat e MoMkor shqiptare për T21, vlera e ndjeshmërisë rezulton
100% dhe intervali i kufirit të besimit paraqitet i njëjtë me rastin e vlerave të
paracaktuara, ndërkohë që specifiteti rezulton në vlera lehtësisht më të larta
∆=0.39%.Vlera e DTRsh=96.28% për një FPRsh=4.31%. Vlera e DTR rezulton më e
ulët (DTRde-DTRsh= 0.41%) se ajo e llogaritur bazuar mbi MoMkor të paracaktuara por
ndërkohë vlera e FPRde>FPRsh (FPRde-FPRsh=0.39%). Ulja e lehtë e DTRsh vjen si
rezultat i zvogëlimit të FPRsh pasi në total numri i rasteve FP në përllogaritje e rrezikut
mbi bazën e MoMkor është më i vogël. Siҫ u theksua edhe në paragrafin 3.1.10 kjo ulje
e numrit të FP pritej të sillte një ulje të FPR, ose një ulje të probabilitetit që një rast
negativ të japë një test pozitiv. Vlerat përkatëse të LR-ve i përforcojnë saktësinë e testit
si për rastet pozitive ashtu edhe për ato pozitive.
Skrinimi për dy aneuoloiditë e tjera T18 dhe T13 rezulton me 2 raste me VP, 4 raste
FP, me 506 raste VN dhe 0 raste FN. Në rastin e skrinimit të kësaj aneuploidie vlerat
për parametrat statistikorë diagnostikues të testit bazuar tek MoMkor shqiptare janë
pothuajse identike me atë të llogaritur me vlerat e paracaktuara, pra performanca e tyre
mund të konsiderohet e njejtë. Së fundmi, do të përcaktohen parametrat statistikorë edhe
për rastin kur do të merren parasysh të gjitha anomalitë e konfirmuara si pozitive përmes
përdorimit të MoMkor shqiptare që në tabelën 3.30a dhe 3.30b tregohen tek grupi “të
gjitha”. Rezultatet e marra për këtë grup janë: 3 raste T21, 3 raste T18, 2 raste XO, 1
rast Del, 1 rast TX pra në total raste të VP janë 10, 16 raste FP, me 487 raste VN dhe
1 rast FN.
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Në figurën 3.10 paraqitet grafikisht ndryshimi midis vlerave të FPR-ve dhe DTR-ve.
Nga grafiku duket se për një FPR pothuajse të njëjtë kemi një DTRsh dhe DTRde
lehtësisht më të madhe se sa DTRn=95.75% (ndërkombëtar) (Bindra et al.,2002).
Performanca e testit me MoMkor shqiptare është lehtësisht më e mirë, përderisa kemi
një rritje të DTR. Krahasimi nuk është plotësisht i drejtë pasi numri i vogël i rasteve i
kampionit shqiptar është i vogël dhe nuk ka raste FN.
6

100

5

90
80

3

[%]

[%]

[%]

4

2

70
60

1
0
FPRn

50

FPRsh

DTRnT21

DTRshT21

Figura 3.10 Krahasimi i DTRn me DTRsh për një FPR të njejtë në skrinimin për T21

Në të gjitha rastet, brenda të njëjtit grup anomalish, vihet re një rritje e VPP-ve dhe e
VNP-ve. Krahasuar me vlerat e studimeve të ngjashme ndërkombëtare vlerat e tyre janë
të kënaqshme por sidoqoftë mbeten më të vogla se ato të NIPT që kapin vlerën e 45%
(Diana W.et al., 2014). Vlera e tyre është e lidhur edhe me prevalencën, e cila në të
gjitha rastet rezulton relativisht e lartë. Vlerat e prevalencës në të gjitha rastet janë
proporcionalisht të drejta (p.sh tek përllogaritja e rrezikut me MoM shqiptare kemi për
T21 një prevalencë 0.58%, për T18-13 ajo kap një vlerë më të ulët 0.39% ndërsa tek
grupi të gjitha rritet në 2.14%), pra rastet me T18-13 ndeshen më rrallë se sa ato me
T21dhe të dyja sëbashku kanë një prevalencë më të madhe se secila më vete. Vlerat e
larta të prevalencës lidhen ngushtë kryesisht me moshën e kampionit të skrinuar për
aneuploid (29.2vjeҫ). Krahasimi i prevalencave tregon se prevalenca e llogaritur nga
MoMsh rezulton me e lartë se ajo e llogaritur me MoMde, që mund të interpretohet se
një pjesë rastesh do të mund të mos ishin zbuluar.
Skrinimi për T21 përmes TK ka një performancë të lartë në kampionin e grave
shqiptare.
3.2.5 Analiza ROC e tremujorit të parë
Përmes analizës ROC do të mund të vlerësohet perfomanca diagnostikuese e testit të
kombinuar të tremujorit të parë, aftësia e tij ndarëse midis rasteve me anomali dhe atyre
normale (Griner PF et al.,1981). Gjithashtu ROC do të mund ta përdorim për të
krahasuar performancën e dy mënyrave të llogaritjes së rrezikut përmes MoMkor të
paracaktuar dhe atyre shqiptare, dhe të dyja së bashku me ato ndërkombëtare.
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Në figurën 3.11 janë ndërtuar dy kurbat ROC që paraqesin varësinë e ndjeshmërisë së
metodës (në %) nga FPR (në %). Me ngjyrë vishnje janë paraqitur kurbat e varësisë,
me vijë blu të ndërprerë janë paraqitur kufijtë e besimit (CI95%) dhe me pika të kuqe
janë vlerat e rrezikut që janë me një p>0.004(CI 0.0004054↔0.0117647) që është
përcaktuar si vlera cut off (kriteri).
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Figura 3.11 Analiza ROC për grupin “të gjitha” (majtas sh; djathtas de)

Në të dyja kurbat vihet re se ato kalojnë shumë pranë zonës majtas-lart gjë që tregon
për aftësinë ndarëse (diskriminuese) të testit midis rasteve me aneuploidi dhe ato
normale (Zweig & Campbell, 1993). Analiza e sipërfaqes nën kurbën ROC jep rezultatet
që paraqiten në tabelën 3.31. tabela paraqet paralelisht performancën e testit për të dy
grupet, me të kuqe shqiptare dhe të zezë ato të paracaktuara. Krahasimi është bërë për
vlera fikse të ndjeshmërisë dhe të FPR (5%).
Tabela 3.31 Krahasimi i rezultateve të analizës ROC (metoda DeLong et al)
Studimi
Rreziku “të gjitha”sh
Rreziku “të gjitha”de
Klasifikimi
Diagnoza "të gjitha”
Diagnoza "të gjitha”
Madhësia e kampionit
514
514
Pozitiv:
10
11
Negativ:
504
503
Sipërfaqja nën kurbën ROC (AUC)
ROC (AUC)
0.980
0.981
Gabimi standard (CI 95%)
0.0141 (0.964↔0.991)
0.0128 (0.965↔0.991)
Niveli i sinjifikancës P (sip=0.5)
<0.0001
<0.0001
Vlera e specifitetit për një vlerë fikse të ndjeshmërisë
Ndjeshmëria [%]
Specifiteti [%] (CI 95%)
95.00
85.12 (80.69↔98.31)
85.29 (80.66↔ 98.21)
Vlera e ndjeshmërisë për një vlerë fikse të specifitetit
Specifiteti[%]
Ndjeshmëria[%] (CI 95%)
95.00
90.00 (53.01↔ 100.00)
90.91(54.55↔100.00)
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Vihet re se me të dyja përllogaritjet testi ka një performancë të lartë dhe se ndryshimet
janë të neglizhueshme (që vijnë si pasojë e rastit me TX, i cili u konsiderua si FP,
meqenëse ky lloj testi nuk është specifik për këtë lloj anomalie). Në rastin e
ndjeshmërisë fikse specifitetet ndryshojnë vetëm me 0.17%, ndërsa ndjeshmëritë me
0.91% në rastin e specifitetit fiks.
Në rast se do t’i referoheshim studimeve të ngjashme ndërkombëtare (Bindra R et al.,
2002) atëhere për një vlerë 90% të ndjeshmërisë do të kishim një FPR prej 5% për TK,
bazuar vetëm tek mosha e nënës do të kishim një ndjeshmëri prej 65% për një FPR prej
19.1%. Krahasimi me këto vlera me ato të kampionit shqiptar tregon se performanca e
TK në rastin e kampionit shqiptar rezulton e mirë dhe se intervali i kufirit të saj të
besimit (për të dy mënyrat e përllogaritjes de dhe sh) tregon se kjo performancë mund
të jetë edhe më e mirë dhe se FPR mund të arrijë deri në vlerën 1.7%. Numri i vogël i
rasteve dhe përzgjedhja e rasteve për kryerjen e kariogrameve nuk na lejon ta shtrijmë
këtë krahasim edhe në pjesën e detektuar me raste me anomali nga pjesë e rasteve me
anomali të skrinuar pozitivisht për njërën nga aneuploiditë.
Bazuar në vlerat e DTR dhe FPR me të dyja mënyrat rezulton se DTR e llogaritur sipas
MoM-ve shqiptare ka një epërsi fare të lehtë në raport me atë të përllogaritur me MoMtë e paracaktuara dhe janë pothuajse të njejta me ato ndërkombëtare.
Ndryshimi midis vlerave AUC është trivial 0.001, pra vlerat e ndjeshmërisë dhe të
specifitetit midis përllogaritjes më vlerat e paracaktuara dhe atyre shqiptare janë
pothuajse të njejta. Ndryshimi midis DTR-ve mbetet i vetmi parametër i cili i jep një
përparësi të lehtë përllogaritjes së rrezikut me anë të vlerave të MoMkor shqiptare.
3.3.1 Testi i tremujorit të dytë (testi i trefishtë), tabela e rezultateve
Sikurse në rastin e rezultateve të TK në tabelën 3.32 (shih tek shtojca) janë paraqitur
rezultatet e analizave së bashku me të dhënat kryesore të pacientëve, nënat shtatzëne,
të cilat i janë nënshtruar testit të trefishtë apo triple testit (TT) në tremujorin e dytë të
shtatzënisë në periudhën 2010-2014. Kriteret e përzgjedhjes së tyre janë të njejtat si
kriteret e përmendura në paragrafin 2.4.9. Çdo pacient është simbolizuar me një kod që
përbëhet nga inicialet e emrit dhe mbiemrit të tij (kollona 2), me numrin rendor (kollona
1). Kollonat në vazhdim (3,4,5) janë përkatësisht vlerat e moshës së nënës shtatzëne e
shprehur në vite, peshë e saj trupore e shprehur në kg dhe MSH (mosha e shtatzënisë)
e shprehur në ditë. Në vazhdim kollonat 6,7 janë vlerat e përqendrimeve në ng/ml dhe
ato të MoM-ve për shënuesin biokimik gausian μE3, kollonat 8, 9 janë vendosur vlerat
e përqendrimit të AFP-së të shprehur në njësi ndërkombëtare për litër (IU/L); kollona
10 dhe 11 përmban vlerat e përqendrimeve të HCG në milinjësi ndërkombëtare për litër
(mIU/L) dhe 4 kollonat e tjera që pasojnë (12,13,14,15) përmbajnë përkatësisht
probabilitetin e rrezikut të moshës, rrezikut për T21, rrezikut për T18 dhe rrezikun për
SB. Kollonat e japin shkallën e rrezikut si një probabilitet që ka secili nga rastet e
kampionit për të rezultuar me një nga anomalitë kromozomike. Në rast se rreziku jepet
p.sh në vlerën 1:1000 do të thotë që rasti ka probabilitet më pak se 1 në 1000 lindje
(p<0,0001) që mund të rezultojë me një nga anomalitë kromozomike të dyshuara.
Kollona 16 tregon gjendjen e fetusit sipas rezultatit të testit, kollona 17 jep mënyrën e
verifikimit të gjendjes së fetusit ku: P.L është verifikimi “Pas Lindjes”; “K. Numër”
(K.100) është verifikimi përmes kariogramës më numrin korrespondues tek tabela e
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kariotipeve (Tabela 3.2) dhe EKO është konfirmimi përmes ekografisë e përdorur në
mënyrë të veҫantë për anomalitë e SB.
Me germa vetëm të kuqe në sfond të bardhë ( POZITIVE ) janë rastet e dyshuara apo
rastet e cilësuara si në zonën me rrezik të lartë për një nga aneuploiditë si nga rrezultati
i testit ashtu edhe nga rreziku i moshës, gjithashtu në këtë grup përfshihen edhe rastet
kur rreziku i moshës nuk është në zonën e rrezikut të lartë ndërsa rreziku i testit për një
nga aneuploiditë është shumë pranë zonës së rrezikut të lartë; me germa vetëm të zeza
me sfond të bardhë ( NEGATIVE ) janë shënuar rastet të konsideruara si jashtë rrezikut
apo me rrezik të ulët. Me germa të kuqe në sfond bojëqielli ( POZITIVE BOJQELLI ) janë
shënuar rastet për të cilët rreziku i moshës nuk është në zonën e rrezikut ndërsa testi e
përfshin në zonën me rrezik të lartë, së fundi janë rastet të shënuara me germa të zeza
dhe sfond të verdhë ( NEGATIVE ) për të cilat rreziku i moshës e përfshin në zonën e
rrezikut ndërsa testi e lë jashtë zonës me rrezik të lartë. Në tabelën e mëposhtme 3.32
paraqitet në mënyrë të përmbledhur numri i rasteve sipas secilit grup si dhe rastet vetëm
negative të verifikuara (VP=478 raste), vetëm pozitive (VP=9 raste) dhe fals pozitive
(FP=57raste).
Bazuar në vlerat e regjistruara kampioni ka karakteristikat e mëposhtme: gjithsej 487
raste të verifikuara nga 604 të analizuara. Rastet e paverifikuara nuk janë pjesë e
studimit dhe nuk janë marrë parasysh në përllogaritjet. Më poshtë paraqiten
karakteristikat e kampionit lidhur me moshën e nënës shtazënisë, moshën e shtatzënisë
(M.SH), HCG-së, AFP-së dhe μE3 etj.
Tabela 3.33 Shpërndarja e rasteve sipas grupeve të rrezikut sipas T.T (gjithsej 487 raste)
Grupi
Rastet pozitive me rrezik të lartë (mosha po+testi po)
Rastet pozitive me rrezik të lartë (mosha jo+testi po)
Rastet negative me rrezik të ulët (mosha jo+testi jo)
Rastet negative me rrezik të ulët (mosha po+testi jo)
Rastet me anomalitë verifikuara me kriteret e përcaktuara
Raste negative të verifikuara
Raste FP të verifikuara

Numri i rasteve
30
38
379
29
9
478
57

3.3.2 Karakteristikat lidhur me moshën e nënës (tremujori II)
Tabela 3.34 paraqet vlerat e disa parametrave statistikorë të moshës së nënave shtatzëne
si për rastet negative ashtu edhe ato pozitive. Bazuar tek llogaritja sipas D'AgostinoPearson, vlera e p=0.0080, pra më e vogël se sa 0.05 (p<0.05) tregon që shpërndarja e
moshave të pacientëve nuk plotëson kushtet e një shpërndarje normale klasike (Altman
DG et al,1983). Vlera e koefiҫientit të Skewness, i cili tregon masën e simetrisë së
shpërndarjes së moshës dhe vlera korresponduese e probabilitetit p>0.05, që do të thotë
se simetria e variablit (moshës) është afërt me atë të një simetrie të shpërndarjes normale
(e cila e ka koefiҫientin e Skewness të barabartë me 0) (Sheskin, 2011). Përllogaritja e
koefiҫientit të Kurtosis, i cili është një masë për shkallën e pjerrësisë së kurbës
(flatnesss/peakedness) të shpërndarjes së variablit e ka vlerën p korresponduese pak më
të vogël se 0.05 për rastet negative dhe se kurba është e pjerrët nga e majta dhe
leptokurtike.
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Tabela 3.34 Karakteristikat statistikore të moshës së nënave shtatzëne me rezultate për T.K
Përshkrimi
Gjendja e aktuale
Madhësia e kampionit
Mosha më e vogël
Mosha më e madhe
Mosha mesatare
Mediania e moshës
Mediania e moshës me 95% CI
Koefiҫienti i Skewness
Koefiҫienti i Kurtosis
Testi D'Agostino-Pearson për shpërndarjen
Normale bazuar tek mosha

Njësia
Vlerat
[raste]
Negative
Pozitive
[raste]
478
9
[vite]
17
20
[vite]
47
40
[vite]
29.2
29.8
[vite]
29
28
[vite] 28.1 deri 30.0
21.41deri 39.86
0.1417 (p=0.2026)
0.3265 (p=0.6404)
-0.4877 (p=0.0046)
-1.6610 (p=0.1414)
Jo shpërndarje normale Shpërndarje normale
(p=0.0080)
(p=0.3042)

Rastet pozitive kanë një shpërndarje normale. Vija e ndërprerë, për rastet pozitive dhe
negative, tregon se si do të ishte shpërndarja në rast se ajo do kishtë qenë normale dhe
prerja me histogramat tregon për frekuencën respektive të peshë. Kurba është lehtësisht
e pjerrët nga e djathta dhe leptokurtike.
Krahasimi i medianeve të moshës midis rasteve pozitive dhe atyre negative rezulton se
mosha mesatare e rasteve pozitive është lehtësisht më e madhe se ajo e rasteve negative
Histograma dhe shpërndarja e moshave të nënave shtatzënë

Histograma dhe shpërndarja e moshave e nënave shtazëne (rastet pozitive)
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Figura 3.12 Histogramat dhe shpërndarja e moshës sipas rasteve (tremujori i II-të)

3.3.3 Karakteristikat lidhur me peshën e nënës (tremujori II)
Një parametër i rendësishëm në përllogaritjen e rrezikut në tremujorin e dytë është
pesha e nënës. Përcaktimi i medianes së peshës do të na lejojë të përcaktojmë
koefiҫientët e regresit (a, slope dhe b, intercept) që përdoren në përllogaritjen e MoMve të korrigjuara për peshën. Krahasimi i këtyre koefiҫientëve na jep një mundësi të
gjykojmë krahas rezultateve të tjera, mbi shkallën e vlefshmërisë së këtij testi për
popullsinë shqiptare. Më poshtë paraqitet histograma dhe shpërndarja variabël e peshës
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së nënave normale (rezultatet negative dhe fals pozitive) si dhe për ato me anomali
(pozitive).
Tabela 3.35 tregon karakterisitkat statistikore të lidhura me peshën e nënës. Nga
rezultatet kemi që vlerat e peshës për rastet normale luhaten në intervalin 42-62 kg
ndërsa ato pozitive nga 46-63 kg. Pesha mesatare si dhe mediania e rasteve pozitive
është më e vogël se ajo e rasteve negative, por ky rezultat duhet diskutuar sëbashku me
ndikimin që sjell ky parametër në përllogaritjen e MoM të korrigjuara lidhur me peshën.
Pesha në vetvete ndikon në vlerësimin e rrezikut por nuk ndikon në rrezikun e vërtetë
(T.M Reynolds et al, 2006). Ky ndikim i peshës mund të mënjanohet përmes llogaritjes
së MoM-ve të korrigjuara me peshën e nënës (MoMkor), sidomos ky ndikim zbutet
shumë në rastet e peshave ekstreme.
Tabela 3.35 Karakteristikat statistikore të peshës së nënave shtatzëne për TT
Përshkrimi
Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
Pesha më e vogël
Pesha më e madhe
Mediania e peshës
Pesha mesatare
Mediania e peshës me 95% CI
Koefiҫienti i Skewness
Koefiҫienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për shpërndarjen
Normale bazuar tek pesha

Njësia
Vlerat
[raste]
Negative
Pozitive
[raste]
478
9
[kg]
42
44
[kg]
110
82
[kg]
65.00
64
[kg]
65.03
61.88
[kg]
63 deri 65
45.8 deri 72.9
0.6845 (P<0.0001)
-0.0623 (P=0.9288)
0.7947 (P=0.0056)
-1.4088 (P=0.2503)
Jo shpërndarje normale
Shpërndarje
(P=0.0001)
normale
((P=0.9344))
Histograma dhe shpërndarja e peshë së nenave
(rastet pozitive, TT)

Histograma dhe shpërndarja e peshës së nënave
(rastet negative, TT)
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Figura 3.13 Histogramat dhe shpërndarjet e peshës sipas rasteve
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Figura 3.13 tregon histogramën dhe llojin e shpërndarjes së peshave ku duket qartë
shpërndarja normale në rastet pozitive dhe vihet re një kurbë shpërndarjeje me pjerrësi
më të madhe nga e djathta dhe platikurtike. Numri i më i madh i peshave luhatet në
intervalin 50-80 kg, pra larg vlerave ekstreme gjë e cila ndikon pozitivisht në saktësinë
e llogaritjes së rrezikut. Përdorimi i formulës 3.1 në këtë rast është plotësisht i
mundshëm pasi peshat e nënavë shtatzëne janë brenda kufirit maksimal dhe minimal të
lejuar.

3.3.4 Karakteristikat moshës së shtatzënisë (MSH)
Përllogaritjet për MSH-së tregohen në tabelën 3.36 ku rezulton se mosha mesatare dhe
mediania e rasteve pozitive është më e vogël se sa ajo e rasteve negative.
Tabela 3.36 Karakteristikat statistikore të MSH-së me rezultate negative për TT
Përshkrimi
Njësia
Vlerat
Gjendja aktuale
[raste]
Negative
Pozitive
Madhësia e kampionit
[raste]
478
9
MSH më e vogël
[ditë]
102
107
MSH më e madhe
[ditë]
154
133
Mediania e MSH
[ditë]
121
116
MSH mesatare
[ditë]
122.5
119.6
Mediania e MSH me 95% CI
[ditë]
120 deri 122
84.3 deri 92.0
Koefiҫienti i Skewness
0.6238 (P<0.0001)
0.2337 (P=0.7378)
Koefiҫienti i Kurtosis
0.4698 (P=0.0620)
-0.8800 (P=0.5676)
Testi Kolmogorov-Smirnov për shpërndarjen Jo shpërndarje normale
Shpërndarje
Normale bazuar tek MSH
(P=0.0004)
normale (P=0.7285)

Histograma dhe shpërndarja e MSH
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Figura 3.14 Histogramat dhe shpërndarjet e MSH sipas rasteve

Pjesa tjetër, rreth 2% është konsideruar si 20 javësh. Në grupin e rasteve pozitive rastet
gjenden në intervalin nga 105 ditë shtatzënie deri në 135 ditë. Sipas studimeve të
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rendësishme ndërkombëtare ulja e moshës së shtatzënisë rrit shkallën e saktësisë së
përllogaritjes së rrezikut për trizomi dhe ul nivelin fals pozitiv të saj duke përmirësuar
performancën e testit (K.O.Kagan et al., 2008). Bazuar në të dhënat e MSH të shprehur
në javë, në tabelën 3.37 ku është bërë ndarja në grupmosha sipas javëve të shtatzënisë
për të treguar vlerat e medianeve për secilin nga shënuesit të kampionit shqiptar në
krahasim me ato të përcaktuara ndërkombëtarisht si standarde. Për të përcaktuar nëse
mediania e diferencave midis vlerave të medianeve të të njëjtit bioshënues janë
sinjifikative, është përdorur testi Wilcoxon (W) (vlerat nuk janë parametrike), duke
qenë se shpërndarja e vlerave të medianeve nuk është normale dhe është një numër i
vogël vlerash. Trendi i vlerave për rastin e AFP-së dhe μE3-it është rritës me rritjen e
MSH dhe vlerat e përqëndrimeve janë më të larta se sa ato të përqendrimeve të
paracaktuara, ndërsa për HCG-në trendi është zbritës me rritjen e MSH dhe
përqendrimet janë të gjitha më të vogla se sa ato të paracaktuara
Tabela 3.37- Krahasimi i medianeve të rasteve normale të përqendrimeve të shënuesve
biokimikë të TT
MSH
[javë]

HCG sh
[mIU/ml]

HCG de
[mIU/ml]

AFP sh
[IU/ml]

AFP de
[IU/ml]

μE3 sh
[ng/ml

μE3 de
[ng/ml]

14
15
16
17
18
19
20

40220.5
30150.0
31450.0
27702.5
24776.5
21228.0
15602.5

34440
28962
23930
20860
19817
N.V
N.V

21.95
27.95
34.3
35.95
41.75
44
50

23.2
25.6
30
33.3
40.1
45.5
N.V

0.435
0.515
0.76
0.81
0.95
1.14
1.26

0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2

Nga përllogaritjet vlera e p rezulton p(HCG)=0.0625; p(AFP)=0.1562 dhe
p(μE3)=0.0156. Sipas testit W për një p<0.05 kemi që vlera e medianes së diferencës
midis medianeve është statistikisht sinjifikative e ndryshme nga zero. Në rastin e AFP
dhe HCG kushti për p<0.05 nuk plotësohet ndërsa për μE3 rezulton më e vogël. Tabela
3.38 paraqet vlerat e analizës së regresit linear për secilin nga bioshënuesit. Krahasimi
i varësisë nga MSH i përqendrimit të bioshënuesve paraqitet në diagramat e figurës
3.15.
Tabela 3.38 Analiza e regresit linear e varësisë së bioshënuesve nga MSH
Përshkrimi

Koefiҫienti R2

HCG de
HCG sh
AFP de
AFP sh
μE3 de
μE3 sh

0.9415
0.9278
0.9767
0.9727
0.9846
0.9855

Ekuacioni i regresit
(y =b+ax)
y = 85358.60 + -3734.80x
y = 87029.84 + -3513.27x
y = -41.6771 + 4.52290x
y = -37.9533 + 4.3800x
y = -2.53570 + 0.2214x
y = -1.5384 + 0.13980 x

Sinjifikanca(Ftest)p<0.05
P=0.0061
P=0.0005
P=0.0002
P=0.0003
P<0.0001
P<0.0001

Analiza e regresit tregon qartë se koeficienti i përcaktimit R2, që mat saktësinë e
përputhjes së ekuacionit të regresit me përqendrimet e bioshënuesve (Koni M.,2005)
për të tre këta shënues biokimikë të tremujorit të dytë është në vlera të larta.
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Figura 3.15 Krahasimi i vijave të regresit me CI përkatëse
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Vlerat e e sinjifikancës janë më të vogla se sa 0.05, që tregojnë se varësia është lineare
midis vlerave të përqendrimeve të shënuesve biokimike dhe MSH.
Gabimi relativ midis vlerave të koeficientëve të pjerrësisë së vijave të regresit (de;sh)
për HCG është 5.9%; për AFP është 3.1% dhe për μE3 është 36.9%. Gabimi relativ në
rastin e μE3 mund të shpjegohet me një numër të madh rastesh fals positive për T21 në
javën e 15 dhe të 20 (gjithsej 10) por sidoqoftë vlerat e medianeve gjenden në brenda
intervalit të kufirit të besimit (CI paraqitet me vija të kuqe të ndërprera në të gjitha
diagramat e figurës 3.15) . Si përfundim, vlerat e HCGsh kanë një tendencë për të qenë
më të larta se sa ato të HCGde sikurse dhe vlerat e AFPsh, ndërsa ato të estriolit shqiptar
kanë një tendencë për të qenë më të ulta. Këto tendenca mund të konsiderohen si një
karakteristikë e popullsisë shqiptare, pa përjashtuar këtu edhe ndonjë gabim të
mundshëm në përcaktimin e MSH (i njëjti fenomen u paraqit edhe në rastin e shënuesve
biokimikë të tremujorit të parë).

3.3.5 Karakteristikat statistikore për HCG dhe MoMHCG
Tabela 3.39 dhe 3.40 paraqesin karakteristikat lidhur me HCG dhe MoMHCG gjatë
skrinimit për tremujorin e dytë.
Tabela 3.39 Karakteristikat statistikore të HCG-së së nënave shtatzëne,TT
Përshkrimi
Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
HCG më e vogël
HCG më e madhe
Mediania e HCG
Mediania e HCG me 95% CI

Njësia
Vlerat
[raste]
Negative
[raste]
478
[mIU/ml)]
5125
[mIU/ml]
188871
[mIU/ml)]
27136.5
[mIU/ml)] 25634.2 deri 29301.2

Mesatarja e HCG
Koefiҫienti i Skewness
Koefiҫienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale të HCG

[mIU/ml)]
33337.2
2.6642 (P<0.0001)
9.5494 (P<0.0001)
Jo shpërndarje normale
(P<0.0001)

Pozitive
9
20589
98639
40121
25498.5
deri 86562.2
49426.8
0.9016 (P=0.2028)
-0.6988 (P=0.6912)
Shpërndarje
normale (P=0.6982)

Vlerat më të larta të MoMHCG të rasteve pozitive tregojnë për probleme me fetusin në
tremujorin e dytë të shtatzënisë (Chandra S.et al, 2003, Spencer K. 2000). Në tabelën
3.38 vlera më e lartë e medianes së MoMHCG të rasteve pozitive rezulton më e lartë
se ajo e rasteve negative, që tregon për një përputhje të kësaj vlere me ato të studimeve
të rendësishme ndërkombëtare (Spencer K. 2000).
Në përllogaritjen e rrezikut vlera maksimale e MoMHCG tek rastet negative është
“prerë” (truncated) në vlerën 5.00 MoMHCG siҫ e kërkon edhe manuali i përllogaritjes
së rrezikut. Vlera më të vogla se 0.5 MoMHCG nuk janë të lidhura me praninë e ndonjë
anomalie kromozomike (Chandra S.et al, 2003).
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Tabela 3.40 Karakteristikat statistikore të MoMHCG së nënave shtatzëne për TT
Përshkrimi
Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
MoMHCG më e vogël
MoMHCG më e madhe
Mediania e MoMHCG
Mediania e MoMHCG me 95% CI
Mesatarja e MoMHCG
Koeficienti i Skewness
Koeficienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale bazuar tek MoMHCG

Njësia
[raste]
[raste]

Vlerat
Negative
Pozitive
478
9
0.39
0.82
9.73
3.61
1.15
1.72
1.1 deri 1.21
0.935 deri 3.14
1.3953
1.91
3.1144 (P<0.0001)
0.6033 (P=0.3903)
16.6482 (P<0.0001) -1.0961 (P=0.4270)
Jo shpërndarje normale Shpërndarje normale
(P<0.0001)
(P=0.5521)

Tabelat 3.39 dhe 3.40 tregojnë qartë karakteristikat statistikore të vlerave për HCG dhe
MoMHCG. Shpërndarja jo normale e vlerave për rastet negative qëndron si për HCG
ashtu dhe për MoMHCG, ndërsa e kundërta për rastet pozitive ku shpërndarja e vlerave
rezulton normale.
Nga figura 3.16 histogramat tregojnë se tek rastet negative rreth 90% e tyre kanë një
vlerë që luhatet në intervalin 0.5 deri 3MoM dhe pjesa tjetër që kanë vlera më të larta i
korrespondojnë rasteve fals pozitive. Shpërndarja është jo normale si për HCG dhe
Histograma dhe shpërndarja e HCG
(rastet pozitive, TT)

45

40

40

35

35

30

Frekuenca relative [%]

Frekuenca relative [%]

Histograma e dhe shpërndarja e vlerave të HCG
(rastet negative, TT)

30
25
20
15
10
5

25
20
15
10
5
0

0
0

33333

66667

100000 133333 166667 200000

HCG (mIU/ml)

0

32000

64000

96000

128000

160000

HCG (mIU/ml)

Figura 3.16 Histogramat dhe shpërndarja e HCG sipas rasteve

MoMHCG dhe në të dyja rastet koeficientët Kurtosis dhe Skewness janë pozitivë që do
të thotë se shpërndarja probabilitare është me pjerrësi nga e majta dhe leptokurtike.
Tabela 3.41 Vlerat e medianeve të MoM për tre shënuesit biokimik për TT, rastet pozitive
Përshkrimi
T21
T18
SB

Mediane
(mosha)
40
28
26

MoMAFP

MoMHCG

MoMμE3

1.05
0.4
3.76

1.72
1.09
2.38

0.8
0.79
1.23
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Në tabelën 3.11 jepen vlerat e medianeve të rasteve pozitive për të treja anomalitë që
TT skrinon. Vlerat e medianeve për rastet me T21 po të vendoseshin në kalkulatorin e
përllogaritjes se rrezikut do të na jepnin një rrezik për T21 për një shtatzëni me moshë
40 vjeҫ një rrezik të lartë për këtë anomali (1:237), pra brenda kufirit (cut off) për
tremujorin e dytë që është 1:270. Sidoqoftë parimisht vlera e MoMHCG-së duhet të jetë
e lartë dhe vlerat e dy bioshënuesve të tjerë duhet të jenë të ulëta (për moshën 40 vjeҫ
kjo vlerë mund të konsiderohet e tillë) (Cunningham FG & al,1997)
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Figura 3.17 Histogramat dhe shpërndarja e MoMHCG sipas rasteve

Në rastin e T18 vlerat e MoM duhet të jenë normalisht të ulëta. Vlerësimi i rrezikut me
vlerat e tabelës 3.11 na jep një rrezik për T21 dhe jo për T18. Kombimi i vlerave të
bioshënuesve në këtë rast jep një tjetër anomali nga ajo që pritet, sidoqoftë më mirë një
rast fals pozitv se sa një rast fals negativ. Në rastin e SB vlerat e larta të MoMAFP (2
deri 5 herë më shumë se vlerat normale të MoM) janë një tregues për një rrezik të lartë
të kësaj sëmundjeje tek fetusi (Wald NJ. et al., 1977)
Medianiet për të tre rastet e anomalive na japin një alarm për anomali. Ky alarm për
rastet T21 dhe SB rezulton në përputhje të plotë me vlerat e studimeve të rendësishme
ndërkombëtare, të cilat përbëjnë edhe bazën e llogaritjeve të kalkulatorit të rrezikut.
Në rastin e T18 bazuar nga medianet e MoM-ve, fetuset rezultojnë me T18 dhe jo T21
siҫ edhe pritej nga përdorimi i kalkulatorit të rrezikut dhe mund të konsideroheshin si
FP. Numri i vogël i rasteve në këtë rast na jep një mediane jo të saktë, pasi në dy nga
tre rastet me e dyshuara për T18 përmbushet kushti që të tre MoM-të duhet të jenë nën
1 MoM (tabela 3.32) (Cunningham FG & al,1997).
3.3.6 Karakteristikat statistikore për AFP dhe MoMAFP
Në tabelat 3.42 dhe 3.43 tregohen karakteristikat statistikore të shpërndarjes së
shënuesit AFP për testin e trefishtë të tremujorit të dytë të shtatzënisë. Në këtë rast,
numri i vogël i matjeve për secilin nga rastet pozitive nuk lejon që të mund të bëjmë
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krahasime të drejta me rastet negative. Sidoqoftë dy nga tre rastet me T21 e kanë vlerën
e tyre më to vogël dhe janë përkatësisht 0.4(249E.G) dhe 0.28 (270Z.D), ndërkohë që
e treta e ka 1.24 (98B.E), pra më e lartë. Në këtë rast duhet patur parasysh edhe MSH,
që është rreth 14-15 javë, që do të thotë se vlerat e AFP janë maksimale. Rezultatet e
rasteve negative lidhur me vlerat e AFP-së dhe MoMAFP-së tregojnë se shpërndarja e
rasteve negative paraqitet asimetrike e djathtë dhe leptokurtike, pra numri i rasteve
është më i madh në qendër se sa në krahë (Koni M., 2005).
Tabela 3.42 Karakteristikat statistikore të AFP për TT, rastet negative dhe T21
Përshkrimi

Njësia
Vlerat
[raste]
Negative
Pozitive(T21)
[raste]
478
3
[IU/ml]
10.8
28.6
[IU/ml]
39.9
38.4
[IU/ml]
145
50.7
[IU/ml]
35.85
35.8
[IU/ml] 34.4 deri 37.7
1.6207 (P<0.0001)
0.9716
4.2987 (P<0.0001)
Jo shpërndarje normale
Numër i vogël
(P<0.0001)
matjesh

Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
AFP më e vogël
Vlera mesatare AFP
AFP më e madhe
Mediania e AFP
Mediania AFP me 95% CI
Koeficienti i Skewness
Koeficienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale bazuar tek AFP

Tabela 3.43 Karakteristikat statistikore të MoMAFP për TT rastet negative dhe T21
Përshkrimi

Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
MoMAFP më e vogël
MoMAFP më e madhe
Mediania e MoMAFP
Mediania MoMAFP me 95% CI
Koeficienti i Skewness
Koeficienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për shpërndarjen
Normale bazuar tek MoMAFP

Njësia
[raste]
[raste]

Vlerat
Negative
Pozitive(T21)
478
3
0.35
0.82
3.53
1.31
1.04
1.05
1.01deri 1.07
1.6839 (P<0.0001)
0.1883
4.6562 (P<0.0001)
Jo shpërndarje normale Numër i vogël
(P<0.0001)
matjesh

Në rastin e T18 vlerat e MoMAFP të rasteve negative rezultojnë më të larta se ato të
rasteve pozitive, gjë e cila është në përputhje dhe me rezultatet e mjaft studimeve të
rendësishme ndërkombëtare (Cunningham FG & al,1997). Vlerat e ulëta të MoMAFP
janë kusht edhe për të patur rrezik për T21 dhe është kjo arësyeja kryesore që pacientët
98B.E dhe 249E.G sipas testit rezultojnë edhe me rrezik T21 edhe më rrezik T18. Në
përllogaritjet e parametrave janë konsideruar si raste T18.
Konfirmimi përmes kariogramës rezultoi për të dy rastet del18.
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Tabela 3.44 Karakteristikat statistikore të MoMAFP për TT rastet negative dhe T18
Përshkrimi
Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
MoMAFP më e vogël
MoMAFP më e madhe
Mediania e MoMAFP
Mediania MoMAFP me 95% CI
Koeficienti i Skewness
Koeficienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale bazuar tek MoMAFP

Njësia
[raste]
[raste]

Vlerat
Negative
Pozitive(T18)
478
3(1)
0.35
0.28
3.53
1.24
1.04
0.4
1.01deri 1.07
1.6839 (P<0.0001)
1.6301
4.6562 (P<0.0001)
Jo shpërndarje normale
Numër i vogël
(P<0.0001)
matjesh

3.3.7 Karakteristikat statistikore për μE3(estriolin)
Gjatë skrinimit për T21, T18 në tremujorin e dytë është e nevojshme të maten edhe
vlerat e estriolit. Në tabelën 3.45 jepen përkatësisht karakteristikat e vlerave të MoMμE3
për rastet negative si dhe ato pozitive për T21 si dhe në tabelën 3.46 ato të MoMμE3 të
rasteve negative dhe ato pozitive për T18.
Tabela 3.45 Karakteristikat statistikore të MoMμE3 të nënave shtatzëne,TT(T18)
Përshkrimi
Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
MoMμE3 më e vogël
MoMμE3 më e madhe
Mediania MoMμE3
Mediania e MoMμE3 me 95% CI
Mesatarja e MoMμE3
Koeficienti i Skewness
Koeficienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale tek MoMμE3

Njësia
Vlerat
[raste]
Negative
Pozitive(T18)
[raste]
478
3(1)
0.29
[mIU/ml)]
0.31
[mIU/ml]
2.06
0.85
[mIU/ml)]
0.8
0.79
[mIU/ml)] 0.79 deri 0.8
[mIU/ml)]
0.8225
0.65
2.6464 (P<0.0001)
-1.6523
14.0389 (P<0.0001)
Jo shpërndarje normale
Numër i vogël
(P<0.0001)
matjesh

Në histogramat e figurës 3.18, ku drejtkëndëshat tregojnë frekuencën në përqindje të
vlerave të MoMμE3 dhe μE3, ndërsa me vijë të kuqe të ndërprerë tregohet se si
shpërndarja e këtyre vlerava do të kishte qenë normale, duket qartë se 77% e vlerave të
MoM shtrihen në intervalin 0.7 deri 0.9. Duke i krahasuar këto vlera me ato vlerave të
paracaktuara dhe të studimeve të ndryshme ndërkombëtare rezultojnë se janë nën vlerat
normale. Kjo mund të konsiderohet si një karakterisitkë e kampionit shqiptar. Numri i
vogël i rasteve pozitive T21 dhe T18 e bën të vështirë krahasimin e medianeve.
Bazuar në vlerat e tabelës 3.37 dhe analiza e regresit linear për vlerat e medianeve sipas
javëve të shtatzënisë mund të nxjerrim përfundimin se vlerat e estriolit të kampionit
shqiptar janë më të vogla se sa ato të paracaktuara.
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Histograma dhe shpërndarja e vlerave të µΕ3
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Figura 3.18 Histograma dhe shpërndarja e vlerave të μE3 dhe MoMμE3

Tabela 3.46 Karakteristikat statistikore të MoMμE3 të nënave shtatzëne,TT(T21)
Përshkrimi
Gjendja aktuale
Madhësia e kampionit
MoMμE3 më e vogël
MoMμE3 më e madhe
Mediania MoMμE3
Mediania e μE3 me 95% CI
Mesatarja e μE3
Koeficienti i Skewness
Koeficienti i Kurtosis
Testi Kolmogorov-Smirnov për
shpërndarjen Normale tek MoMμE3

Njësia
[raste]
[raste]
[mIU/ml)]
[mIU/ml]
[mIU/ml)]
[mIU/ml)]

Negative
478
0.29

2.06
0.80
0.79 deri
0.8
[mIU/ml)]
0.8225
2.6464 (P<0.0001)
14.0389 (P<0.0001)
Jo shpërndarje normale
(P<0.0001)

Vlerat
Pozitive(T21)
3
0.79
0.80
0.80
0.7965
-1.7321
Numër i vogël
matjesh

Si përfundim për dy shënuesit biokimike (AFP dhe HCG) karakteristikat statistikore të
tyre përputhen pothuajse plotësisht me ato të rezultateve të studimeve më të
rendësishme ndërkombëtare, ndërsa ato të estriolit rezultojnë në vlera më të ulëta se
ato të paracaktuara për moshën respektive të shtatzënisë.
3.3.8 Rezultatet e metodave invazive (kariotipet) për tremujorin e II-të
Në mënyrë të ngjashme me tabelën 3.17 të tremujorit të parë, tabela 3.47 paraqet
rezultatet e të gjitha shtatzënive të dyshuara që iu nështruan amniocentezës. Këtu
përfshihen ato raste nënash shtatzëne që kanë pranuar të kryejnë TT dhe që kryesisht
kanë rezultuar me dyshime nga përpunimi i të dhënave; nënat që kanë pasur një moshë
mbi 35 vjeҫ dhe që mjeku i ka rekomanduar kryerjen e TT si dhe ato raste të cilat kanë

96

VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I
DREJTPËRDREJTË QË KA NË SHËNDETIN E POPULLATËS

pasur një problematikë të caktuar në tentativat e mëparshme të shtatzënisë. Janë
realizuar po të njejtat metoda siҫ është sqaruar në paragrafin 3.1.7 për rastet e tremujorit
të parë (RHG, RTBG, NOR, dhe GTG).
Tabela 3.47 Përputhja e rezultateve të kariotipit sipas rasteve tw TT; trem II)
Nr.
Nr E.M qelizave Teknika e ngjyrimit
1
H.S
40
RHG
5
R.F
16
RHG,NOR
6 M.M
16
RHG
9
K.E
16
RHG
10 N.D
16
RHG
11 Xh.G
40
RHG
12 O.ZH
40
RHG
13 T.F
30
RHG
14 M.Q
40
RHG
15 E.P
16
RHG
16 P.L
16
RHG
19 F.O
16
RHG
21 A.E
16
RHG
22 S.M
16
RHG
23 M.A
16
RHG
24 H.J
16
RHG
27 P.A
16
RHG
28 I.SH
16
RHG
29 E.M
16
RHG
30 E.D
16
RHG
31 M.F
16
RHG
32 M.I
16
RHG
33
I.T
16
RHG
35 B.C
16
RHG
37 B.K
30
RHG
38
D.I
16
RHG
39 P.A
16
RHG
41 R.Fi
16
RHG
42 Z.R
16
RHG
43 E.S
30
RTBG
53 E.A
30
QF-PCR;GTG
54 Z.D
25
GTG
56 L.N
30
GTG
58 H.K
35
GTG
60 E.U
20
GTG
61 B.E
40
RHG
62 A.M
28
QF-PCR;GTG
63 A.S
28
QF-PCR;GTG
64
J.Z
30
GTG
65 E.K
30
GTG
69 M.M
30
QF-PCR;GTG
71 E.S
16
QF PCR;RHG
72 E.C
20
QF-PCR;RHG
73 V.H
16
QF-PCR;RHG

Tipi kromozomik
46,XY
47,XX,14ps+
46,XY
46,XY
46,XY,21ps+
46,XY
46,XY
46,XX
46,XY
46,XX
46,XY
46,XX
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XX
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XX
46,XY,+21
46,XY
46,XY
46,XX
46,XY
47,XY,+21
46,XY
46,XY
47,XX,+18
46,XY
46,XY
46,XY9
46,XYdel(18p,q)etj
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY(inv1)p13q21
46,XY
46,XY
46,XY
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Rezultati
N
Kom(N)
N
N
Kom(N)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
T21
N
N
N
N
T21
N
N
T18
N
N
N
Prob(de18)
N
N
N
N
Kom(N)
N
N
N
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74
75
76
78

E.M
E.G
L.M
E.S

20
GJ.P20
30
20

QF-PCR;RHG
ARRAYaCGH
QF-PCR;GTG
QF-PCR;RHG

46,XY
46,del(18q21.2q23)
47,XY+21
46,XY

N
Prob(de18)
T21
N

Në tabelën e mësipërme paraqiten 48 rastet e konfirmuara me një nga metodat e
përdorura në këtë studim të konfirmuar nëpërmjet kariotipit të realizuar nisur nga
qelizat e lëngut amniotik siҫ është përshkruar në Kreu II.
Tabela 3.48 Rezultat pozitive të kariotipit sipas rasteve të tremujorit të II-të
Nr
5
10
35
42
54
61
69
75
76

Nr.
Teknika e ngjyrimit
qelizave
R.F
16
RHG,NOR
N.D
16
RHG
B.C
16
RHG
Z.R
16
RHG
Z.D
25
GTG
B.E
40
RHG
M.M
30
QF-PCR;GTG
E.G GJ.P20
ARRAYaCGH
L.M GJ.P20
ARRAYaCGH
E.M

Tipi kromozomik

Rezultati

47,XX,14ps+
46,XY,21ps+
46,XY,+21
47,XY,+21
47,XX,+18
46,XYdel(18p,q)etj
46,XY(inv1)p13q21
46,del(18q21.2q23)
47,XY+21

Kom(N)
Kom(N)
T21
T21
T18
del18
Kom(N)
del18
T21

Në total kemi 9 raste me anomali si vijon: T21 3 raste; 1 rast me T18 dhe 2 raste me
delecion 18, 3 raste me SB dhe 3 raste që shfaqën një kariotip jo të rregullt por pa
pasoja fenotipike, Kom(N).
Pacientët me numër kariotipi 5 dhe10 ku kariotipet rezultuan respektivisht 46,XX,14ps+
dhe 46,XY,21ps+ në të gjitha metafazat u gjet numër dhe strukturë normale
kromozomike. Në një kromzom (14 tek njeri dhe 21 tek tjetri) u gjet një shtesë e zonës
heterokromatike të krahut të shkurtër të tij si rrjedhojë e ekzistencës së centromerit të
dyfishtë dhe dy ҫifteve të satelitëve të cilët u konstatuan me teknikën e ngjyrosjes C
dhe NOR. Kjo është një gjetje polimorfike dhe nuk lidhet me fenotip patologjik.
Gjithashtu edhe vlerat e AFP në lëngun amniotik rezultuan normale. Pra rasti u
konsiderua normal.
Pacienti 69 me kariotip 46,XY(inv1)p13q21 rezultoi normal. Kariotipi i një kromozomi
rezultoi me një inversion pericentrik gjë e cila konsiderohet si një variant polimorfik
familjar normal pa pasoja klinike (ISCN tab1 pg11). Po ashtu edhe realizimi i QF-PCR
rezultoi me një numër normal kromozomesh 21,18 dhe 13. Pacientit iu këshillua për të
siguruar diagnozën një kariotip i prindërve. Fetusi rezultoi normal. Në të gjitha rastet e
tjera rezultuan normale ose patologjike siҫ tregohen në tabelën e mësipërme.
Pacientë me numër kariotipi 35, 42 dhe 76 rezultuan me T21 dhe në të gjitha metafazat
e tyre rezultuan 47 kromozome, me një kromozom shtesë 21.
Pacienti me numër kariotipi 54 u analizuan 20 pamje mitotike të kulturave me qeliza të
lëngut amniotik dhe rezultoi një kromozom shtesë 18. Fetusi u konsiderua me T18 pasi
saktësia e metodës luhatet nga 99.4 deri 99.6%.
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Pacientët 61 dhe 75 rezultuan me delecion të kromozomit 18. I pari paraqet një kariotip
mashkullor patologjik me monozomi parciale në (65%) të kromozomit 18, kromozom
unazor 18 (22.5%) dhe monosomi të kromozomit 18 (12,5%); i dyti paraqet një delecion
fundor prej 25Mb të kromozomit 18q21.2q23. Pacienti 75 iu nënshtrua kariotipit
molekular.
Rastet e dyshuar për SB realizuan një eko nga specialisti për të verifikuar rezultatine
TT meqenëse niveli i AFP-së rezultoi mbi normat e lejuara. Performanca e kombinimit
të rezultateve të TT me ato të eko-s është mjaft e lartë dhe arrin një DTR deri në 99%
me 0.2% FPR.
Në rastet e konfirmimit për rastet e dyshuara për spina bifida, si mënyrë verifikimi është
përdorur edhe EKO e realizuar nga mjeku specialist.
Tabela 3.49 Rezultatet e TT për spina bifida
Nr. E.M
1 XH.C
2
N.P
3
A.G

MOSHA [vite]
21
26
30

Metoda
EKO
EKO
EKO

AFP- MoM
3.76
4.70
2.72

Rezultati i TT
SB
SB
SB

Gjendja
SB
SB
SB

3.3.9 Performanca e testit të tremujorit të dytë
Vlerësimi i performancës së TT do të bëhet duke u bazuar në vlerat: FPR-së e llogaritur
nëpërmjet formulave 3.2 dhe 3.3; FNR-së përmes formulave 3.4 dhe 3.5; dhe DTR-së
përmes formulës 3.6. Sikurse dhe në vlerësimin e tremujorit të I-rë, do të përdorim
tabelën sipas H0 dhe do të llogarisim “likelihood ratios” (Gardner IA et al, 2006 dhe
DeLong et al.1988). Përdorimi i analizës ROC (Receiver Operating Characteristics), do
të na mundësojë llogaritjen e ndjeshmërisë dhe specifitetit si dhe studimin e varësisë së
ndjeshmërisë së metodës nga FPR për vlera kufi (cut off) të ndryshme, në rastin tonë
1:270 (Zweig MH et al,1993)
Gjithashtu llogaritja e specifitetit, ndjeshmerisë, VPP, VPN, LR+ dhe LR- do të bëhet
edhe duke u bazuar në formulat e paragrafit 1.3.9 dhe 1.4.0. Vlerat numerike janë marrë
nga tabelat 3.32 dhe 3.33. Analiza është realizuar bazuar mbi 5 kategori grupesh: grupi
T21, grupi T18, grupi SB, grupi “të gjitha1” dhe “të gjitha2” ku përfshihen të gjitha
anomalitë e detektuara dhe të konfirmuara pozitivisht. Vlera kufi e përcaktuar si masë
për shkallën e rrezikut është 1:270 ose p>0.0037. Fillimisht do të vlerësojmë
performancën e skrinimit duke u bazuar vetëm tek mosha e nënës shtatzëne.
3.3.10 Analiza statistikore bazuar vetëm mbi moshën e nënës
Analiza bazuar vetëm mbi moshën e nënës shtatzëne sot praktikisht nuk përdoret më si
një kriter skrinimi por vetëm si një referencë lidhur me rrezikun. Vlerat e madhësive të
përmendura më sipër në varësi vetëm të moshë së nënës (rreziku i moshës), për një
vlerë kufi 1:270, pa u kombinuar me vlerat e shënuesve biokimike paraqiten në tabelat
e mëposhtme 3.50a dhe 3.50b. Bazuar në rezultatet e tabelës 3.32 për TT, për T21 mund
të numërojmë: raste të VPm janë 3, raste të VNm janë 437, raste FPm janë 47 dhe raste
FNm është 0; për sindromin T18: raste të VPm janë 0, raste të VNm janë 404, raste FPm
janë 81 dhe raste FNm është 2; për grupin SB raste të VPm janë 0, raste të VNm janë
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443, raste FPm 31 janë dhe raste FNm është 3 dhe së fundi grupi “të gjitha”, për të gjitha
anomalitë së bashku numërohen: raste të VPm janë 5, raste të VNm janë 426, raste FPm
janë 52 dhe raste FNm është 4.
Në tabelat e mëposhtme vihet re që DTRm për T21 është në vlera të larta por e shoqëruar
më një vlerë po të lartë FPR=9,71, i cili vlerëson pjesën e rasteve (%) normale që nga
testi rezultojnë pozitive. Gjithashtu nisur edhe nga intervali i vlerave të kufirit të besimit
(CI) për ndjeshmërinë, tregojnë se mosha si kriter skrinimi nuk është i mjaftueshëm për
rastet pozitive, gjë që përputhet edhe me studimet e ngjashme ndërkombëtare (Kennard
A et al., 1996). Ky përfundim përforcohet edhe më tej nga rezultatet për grupet T18 dhe
SB (rreziku për SB nuk është i lidhur me moshën) ku ndjeshmëria e skrinimit zbret në
zero. Në rastin “të gjitha” rezultati i ndjeshmërisë zbret në vlera rreth 40%. Këto vlera
janë të vlefshme vetëm për gjendjen aktuale të anomalive në kampion. Analiza ROC
do të na japë vlerat e ndryshme që merr ndjeshmëria në varësi të specifitetit dhe
anasjelltas.
Tabela 3.50a Parametrat statistikorë sipas moshës së nënës shtatzëne
Anomalia
T21
T18
SB
“Të gjitha”

Ndjeshmëriam [%] (CI)
100 (30.5↔100)
0 (0.00↔ 80.71)
0 (0.00↔ 69.52)
40 (12.40↔73.63)

Specifitetm [%] (CI)
90.21 (87.19↔92.72)
35.00 (26.87↔44.25)
93.46 (90.84↔95.51)
90.08 (87.16↔92.52)

DTRm
90.91
83.3
93.44
90.86

FPRm
9.71
16.7
6.54
9.92

FNRm
0
100
100
60

Tabela 3.50b Parametrat statistikorë sipas moshës së nënës shtatzëne
Anomalia
T21
T18
SB
“Të gjitha”

Prevalencam
[%] (CI)
0.62
(0.14↔1.81)
1.57
(0.24↔5.59)
0.63
(0.14↔1.83)
1.91
(0.92↔3.48)

VPPm
[%] (CI)
6
(1.32↔16.57)
-

7.27
(2.06↔17.60)

VNPm
[%](CI)
100
(99.14↔100)
95.65
(85.13↔99.34)
99.3
(97.97↔99.85)
98.72
(2.06↔17.60)

LR+m
(CI)
10.21
(7.78↔13.4)
-

4.03
(1.8↔8.99)

LR-m
(CI)
0.37
(0.14↔1.8)
1
(2.24↔3.6)
1.07
(1.04↔1.1)
0.67
(0.4↔1.11)

Në raport me skrinimin mbi moshën në tremujorin e parë, për të njejtin grup
parametrash kemi një përmirësim të lehtë. Ky përmirësim vjen, së pari se cut off-i i
përdorur në tremujorin e dytë është 1:270 (nga 1:250 në tremujorin e parë), si dhe nga
numri më i vogël i rasteve në krahasim me tremujorin e parë. Mosha mesatare relativisht
e lartë (29,2 vjeҫ) është një arësye tjetër e kësaj performance lidhur me moshën,
sidomos për T21. Bazuar në rezultatet e mësipërme mund të thuhet se skrinimit bazuar
mbi moshën e nënës nuk është aspak i përshtatshëm, ndërkohë që për dy të grupet e
tjera (T21 dhe të gjitha) probabiliteti për t’i zbuluar anomalitë është i vogël por
sidoqoftë mund të përdoret si një masë paraprake parandalimi apo si një indikator kur
nuk ekzistojnë mundësi të tjera.
3..3.11 Analiza statistikore bazuar mbi parametrat e paracaktuar (default)
Në rastin e analizës statistikore (bazuar tek tabela 3.32) duke u nisur nga vlerat e
paracaktuara të MoMkor (për të tre shënuesit biokimikë të tremujorit të dytë) për T21,
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rezultojnë: raste të VPde janë 3, raste të VNde janë 436, raste FPde janë 48 dhe raste FNde
është 0; për sindromin Eduarts: raste të VPde janë 1, raste të VNde janë 484, raste FPde
janë 2 dhe raste FNde është 0; për grupin SB raste të VPm janë 3, raste të VNm janë 471,
raste FPm janë 13 dhe raste FNm është 0 dhe së fundi për të gjitha anomalitë së bashku
(grupi “të gjitha”) numërohen: raste të VPde janë 9, raste të VNde janë 422, raste FPde
janë 56 dhe raste FNde është 0. Në rast se dy rastet me delecion 18 do t’i konsiderojmë
si fals negative atëhere do të kishim: të VPde janë 7, raste të VNde janë 422, raste FPde
janë 56 dhe raste FNde është 2. Rezultatet për këtë grup paraqiten në tabelën në
emërtimin “të gjitha2”. Studimet ndërkombëtare që të tregojnë lidhjen midis një
delecioni 18 dhe TT mungojnë pasi numri i rasteve dhe incidenca është e ulët (Farhan
A et al., 2011. Zbulimi ka ardhur si pasojë e kombinimit të vlerave të MoM-ve që në
njerin nga rastet, të tre vlerat e bioshënuesve rezultojnë të ulëta, pra ngjashmëri për
rrezik T18 (pacienti 270E.G) dhe tjetri kombinimi i MoM-ve është i ngjashëm për rrezik
T21 dhe me SB pasi vlera e AFP-së është e lartë.
Tabela 3.51a Parametrat statistikorë sipas vlerave të paracaktuara MoM kor
Madhësia
T21
T18
SB
“Të gjitha1”
“Të gjitha2”

Ndjeshmëriade [%] (CI)
100 (30.48↔100.00)
100 (16.55↔100.00)
100 (30.48↔100.00)
100 (66.21↔100.00)
77.78 (40.06↔96.53)

Specifitetde [%] (CI)
90.08 (87.07↔92.60)
99.59 (98.52↔ 99.94)
97.31 (95.45↔98.56)
88.28 (85.06↔91.03)
88.28 (85.06↔91.03)

DTRde
90.7
99.79
97.93
90.17
89.75

FPRde
9.92
0.41
2.69
11.72
11.72

FNRde
0
0
0
0
22

Tabela 3.51b Parametrat statistikorë sipas vlerave të paracaktuara MoM kor
Prevalencade
[%] (CI)
0.62
(0.13↔1.79)
0.21
(0.03↔1.14)
0.62
(0.13↔1.79)

VPPde
[%] (CI)
5.88
(1.30↔16.26)
33.33
(5.47↔88.45)
18.75
(4.27↔45.66)

VNPde
[%](CI)
100
(99.15↔100.00)
100
(99.23↔100)
100
(99.21↔100)

LR+de
(CI)
10.08
(7.71↔13.19)
243
(60.95↔968.8)
37.23
(21.78↔ 63.7)

“Të gjitha1”

2.14
(1.07↔ 3.8)

13.85
(6.55↔24.67)

100
(99.12↔100.00)

8.54
(6.67↔10.92)

0

“Të gjitha2”

1.85
(0.85↔3.48)

11.11
(4.62↔1.57)

95.53
(98.30↔99.93)

6.64
(4.33↔10.18)

0.25
(0.07↔0.85)

Madhësia
T21
T18
SB

LR-de
(CI)
0
0
0

Zbulimi përmes TT edhe i tre rasteve të tjera që rezultojnë me rrezik të lartë, Kom(N)
por që nuk rezultuan pozitive, mund të na lejojë të themi që edhe ky test sikurse TK jep
sinjale “alarmi” edhe për anomali të tjera.
Bazuar në rezultatet e tabelave 3.51a dhe 3.51b performanca e TT lidhur me zbulimin
e aneuplodive është në nivele të larta. Ndjeshmëria është në nivelin 100% por me kufij
besimi që luhatet nga 66% deri 100%, ndërkohë që për grupin “të gjitha2” parametrat
përkeqësohen për shkak se rastet me Del18 u konsideruan si raste FN për testin. Po t’i
referohemi studimeve të ngjashme (Summers A.M. et al,2003) për T21, rezulton se për
një FPR=8.2% kemi DTR=90.9%, ndërsa specifiteti dhe ndjeshmëria rezultojnë në
vlerat nga 90% deri 95% . Performanca e mirë mund të jetë e lidhur së pari me moshën
mesatare relativisht të lartë të kampionit të grave shqiptare ku 231 (47%) raste kanë një
moshë mbi 30 vjeҫ me një moshë mesatare që arrin 33.9 vjeҫ (Kevin Spencer.
2001)(brenda këtij grupi gjenden 36 raste FP dhe 5 raste VP). Përzgjedhja e pacientëve
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nuk ka qenë tërësisht rastësore pasi janë skrinuar kryesisht rastet që ishin të dyshuar për
motive të ndryshme, si p.sh mosha, gjë që justifikon rezultatin e TK për një rrezik të
rritur në krahasim me rastet me moshë më të vogël. Zvogëlimi i performancës së testit
nga grupi “të gjitha1” në grupin “të gjitha2” përforcohet edhe nga reduktimi i vlerave
të LR+ dhe rritja e LR-.
Bazuar në të dhënat e mësipërme mund të paraqesim performancën e TT për T21 në
kampionin shqiptar me atë të dhënë ndërkombëtar. Kështu për një FPR=8.2% do të
kishim një DTRn (ndërkombëtare) të barabartë me 90.9% dhe DTRsh shqiptare të
barabartë me 90.7%. dhe FPRsh = 9.9%. Në figurën 3.19 tregohet performanca
pothuajse e njëjtë e skrinimit për T21 në kampionin e nënavë shqiptare.
Vlerat e prevalencës në të gjitha rastet janë proporcionalisht të drejta (p.sh tek
përllogaritja për T21 prevalenca rezulton 0.62%, për T18 është 0.2% dhe SB kap vlerën
0.62%.
10
8
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Figura 3.19 Krahasimi i DTRn me DTRsh për skrinim T21 me TT.

Nisur nga sa u tha më sipër përdorimi i shënuesve të paracaktuar është i vlefshëm për
popullatën në studim si për skrinimin T21, T18 dhe SB. Performanca lidhur me
anomalitë e tjera të zbuluara nga TT mbetet për tu vlerësuar nga rritja e numrit të
rasteve.

3.3.12 Analiza ROC e tremujorit të dytë
Përmes analizës ROC do të mund të vlerësohet perfomanca diagnostikuese e TT, aftësia
e tij ndarëse midis rasteve me aneuploidi dhe atyre normale (Griner PF et al.,1981).
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Figura 3.20 Analiza ROC për skrinimin mbi bazën e moshës dhe për SB
Figura 3.20 paraqet kurbat ROC për skrinimin mbi bazën e moshës së nënës shtatzëne
dhe atë për SB. Grafiku (me vijë të kuqe) dhe analiza ROC për skrinimin mbi bazën e
moshës na e tregon qartë se është praktikisht i pavlefshëm pasi vlera e ROC(AUC) është
0.585. Ashtu siҫ u theksua edhe më lart, kur shqyrtuam parametrat statistikore të
skrinimit mbi bazën e moshës, edhe me analizën AOC arrijmë në përfundimin se mosha
mund të shërbejë si një indikator apo si një shënues ndihmës në skrinim por jo si një
shënues i vetëm. Skrinimi për SB bazohet në vlerat e larta të AFP kur HCG dhe estriol
janë në vlera normale. Me një FPR=0.3% vlera e DTR arrin në 99% (Wald,N.J, et
al.,2002) për rastet kur MoMAFP>2.00 dhe rreth 87% me 0.5% nëpërmjet ekografisë.
Në testin tonë vlera e DTR-së është 97.93% me një FPR=2.69%.
Tabela 3.52 Rezultatet e analizës ROC për rrezikun e moshës dhe SB ( DeLong et al)
Studimi
Klasifikimi
Madhësia e kampionit
Pozitiv:
Negativ:

Rreziku Moshës
Rreziku SB
Diagnoza "të gjitha rastet” Diagnoza "të gjitha rastet”
487
487
9
3
478
484
Sipërfaqja nën kurbën ROC (AUC)
ROC (AUC) (CI 95%)
0.585 (0.540↔0.629)
0.961 (0.939↔0.976)
Gabimi standard
0.0140
0.00884
Niveli i sinjifikancës P (sip=0.5)
=0.5153
<0.0001
Vlera e specifitetit për një vlerë fikse të ndjeshmërisë
Ndjeshmëria [%]
Specifiteti [%](CI 95%)
80
4.6 (1.05↔1.29)
96.07 (93.80↔97.52)
Vlera e ndjeshmërisë për një vlerë fikse të specifitetit
Specifiteti[%]
Ndjeshmëria[%] (CI 95%)
80
100 (100↔100)
55.56 (22.22↔ 66.67)
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Vlera e ROC(AUC) për SB jep vlerën 0.961 dhe grafiku i figurës 3.20 tregon për një
aftësi ndarëse midis rasteve pozitve dhe negative pothuajse perfekte të TT. Vlerat e
ndjeshmërisë dhe specifitetit janë relativisht të larta (tabela 3.52).
Si përfundim TT për SB është me një performancë pak më të ulët se ajo ndërkombëtare
por plotësisht i këshillueshëm. Rendësi të madhe në skrinim për SB ka saktësia e
realizimit të ekografisë nga ana e mjekut specialist.
Në figurën 3.20 janë ndërtuar dy kurbat ROC që paraqesin varësinë e ndjeshmërisë së
metodës (në %) nga FPR (në %). Me ngjyrë vishnje janë paraqitur kurbat e varësisë,
me vijë blu të ndërprerë janë paraqitur kufijtë e besimit (CI95%) dhe me pika të kuqe
janë vlerat e rrezikut që janë me një p>0.004(CI 0.0004054↔0.0117647) që është
përcaktuar si vlera cut off (kriteri).
Në të dyja kurbat ROC në figurën 3.20vihet re se ato kalojnë shumë pranë zonës majtaslart gjë që tregon për aftësinë ndarëse (diskriminuese) të testit midis rasteve me
aneuploidi dhe ato normale (Zweig & Campbell, 1993). Analiza e sipërfaqes nën kurbën
ROC jep rezultatet që paraqiten në tabelën 3.53. Tabela paraqet paralelisht
performancën e testit për të dy grupet, me ngjyrë blu ato të T21 dhe të zezë ato T18.
Krahasimi është bërë për vlera fikse të ndjeshmërisë (95%) dhe të specifitetit (80%) për
një cut off 0.0037.
Vlera e sipëfaqes nën kurbë, ROC(AUC), që në rastin e skrinimit për T21 dhe T18 janë
përkatësisht 0.895 dhe 0.998 me një p<0.0001 na tegon që TT bën mirë “diskriminimin”
midis rasteve positive dhe negative (Zhou XH.et al.,2002). Analiza ROC për T21
rezulton me një performancë të lartë duke ruajtur këtë nivel ndjeshmërie por analiza jep
edhe një të dhënë tjetër të rendësishme lidhur me faktin se kur specifitetit bie nën vlerën
80% atëhere ndjeshmeria e testit është minimale.
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Figura 3.21 Analiza ROC për grupin “T21” dhe “T18” për TT
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Skrinimi për T18 nëpërmjet TT për një ndjeshmëri 95% arrin pothuajse një specifitet
maksimal (99.79%). DTR për kampionin e grave shqiptare arrin në vlerën
DTR=89.75% për një FPR=11.72% .
Bazuar në këto rezultate mund të arrijmë në përfundimin se skrinimi për T18 me TT ka
një performancë të lartë në kampionin e nënave shqiptare.
Tabela 3.53 Krahasimi i rezultateve të analizë ROC për T21 dhe T18 ( DeLong et al)
Studimi
Klasifikimi
Madhësia e kampionit
Pozitiv:
Negativ:

Rreziku T21
Rreziku T18
Diagnoza "të gjitha rastet” Diagnoza "të gjitha rastet”
487
487
3
3
484
484
Sipërfaqja nën kurbën ROC (AUC)
ROC (AUC) (CI 95%)
0.895 (0.864↔0.920)
0.998 (0.989↔1.00)
Gabimi standard
0.0140
0.00207
Niveli i sinjifikancës P (sip=0.5)
<0.0001
<0.0001
Vlera e specifitetit për një vlerë fikse të ndjeshmërisë
Ndjeshmëria [%]
Specifiteti [%](CI 95%)
95.00
89.46 (86.50↔ 91.94)
99.79 (99.17↔100)
Vlera e ndjeshmërisë për një vlerë fikse të specifitetit
Specifiteti[%]
Ndjeshmëria[%] (CI 95%)
80
100 (100↔100)
100 (100↔100)

Bazuar në të dhënat e tabelës 3.53 dhe ato të studimeve të ngjashme ndërkombëtare
(Kate Alldred S. 2012) ku analiza ROC arrin në përfundime të ngjashme, mund të
nxjerrim përfundimin se TT performon mjaft mirë në popullatën shqiptare.
Ndryshimi midis DTR-ve për një FPR pothuajse të njëjtë tregon se edhe sipas këtij
parametri TT performon në mënyrë të ngjashme dhe në të njëjtat nivele edhe në
kampionin e nënave shtatzëne shqiptare.
Krahasimi i performancave për skrinimin e T21 midis TK dhe TT për tregon se TK ka
një DTR më të lartë (96.64%>90.07%) se TT dhe një FPR më të ulët (4.7%<9.92). Si
përfundim TK është më performante se sa TT.
3.4 Ndërgjegjësimi i popullatës
Një ndër qëllimit kryesore, në kuadër të këtij punimi, është ndërgjegjësimi dhe
verifikimi i njohurive të popullatës shqiptare lidhur me testet e skrinimit të paralindjes
me fokus, testin e kombinuar. Në sajë të një financimi pjesërisht nga Fondacioni Soros
dhe pjesërisht nga “Qendra Alternativa” u arrit që në dy zona pilot të realizohej një
projekt me temën “Si mund të parandalojmë lindjen e fëmijëve me probleme gjenetike,
PAPP-A test”.
Projekti mundësoi realizimin e katër seminareve informuese për secilën qendër
shëndetsore (Sauk dhe Kamëz) për personelin shëndetsor dhe në një numër takimesh të
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organizuara në qendër dhe në shtëpi me banorët e zonës. Seminaret u organizuan me
tematike të përcaktuara, nga specialistë të fushës. U përgatit një fletëpalosje (rreth 3000
kopje) informative, e cila u shpërnda në një numër të madh qendrash shëndetsore në
zonat rurale dhe urbane, klinika private dhe spitalet publike.
Projekti gjithashtu organizoi edhe një tavolinë të
rrumbullakët me pjesmarrës të specialiteteve të
ndryshme si dhe nga Ministria e Shëndetësisë.
Në takim u kërkua që të mundësohet mbulimi
financiar i këtyre testeve për nënat shtatzëne
mbi moshën 35 vjeҫ së bashku me procedurën
invazive kur ajo është e domosdoshme, bazuar
në eksperiencat e disa vendeve perendimore si
dhe hartimin e një protokolli nga ana e një grupi
të specializuar që lidhet me etapat e kryerjes së
skrinimit të paralindjes.. Eksperienca e këtij
projekti tregoi se mungesa e informacionit për
ekzistencën e këtyre testeve të skrinimit në mjaft
raste do të kishte shmangur më së paku lindjet
me probleme por edhe do të ndikonte në
mbarëvajtjen e jetës në familje. Shpeshherë
gratë ishin quajtur “fajtore” a priori. Në kuadrin
e këtij projekti u mundësua edhe testimi falas
Figura 3.22 Fletëpalosja
për një numër të kufizuar rastesh. Në përfundim
të këtij projekti u vu re një mungesë njohurish,
gjë e cila nuk është vetëm një fenomen shqiptar (Sadler M., 1997) si nga ana e personelit
të specializuar ashtu edhe nga banorët e qytetit të Tiranës dhe të zonave urbane duke e
bërë një domosdoshmëri nevojën e informimi lidhur me testet e skrinimit dhe metodat
invasive të diagnostikimit.
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PËRFUNDIME
1. Niveli i lartë i zbulimit dhe niveli i ulët fals pozitiv në vlera të larta të ndjeshmërisë
dhe specifitetit i bën, si Testin të Kombinuar të tremujorit të parë ashtu dhe Testin
e Trefishtë të tremujorit të dytë, vlefshëm edhe për popullatën shqiptare.

2. Krahasimi i performancës së Testit të Kombinuar me Testin e Trefishtë nëpërmjet
analizës ROC tregon për një epërsi të testit të tremujorit të parë në raport me testin
e tremujorit të dytë.

3. Përllogaritja nëpërmjet Testi të Kombinuar të rrezikut për anomali, bazuar tek
Shumëfishi i Medianeve të korrigjuara vëtëm për peshën (MoMkorr), ka një epërsi
të lehtë në nivelin e zbulimit krahasuar me rrezikun e përllogaritur nga vlerat e
paracaktuara (default).

4. Testimi nëpërmjet teknikave joinvazive të paralindjes (NIPT) dhe invazive (CVS,
amniocentezë) është i domosdoshëm në rastet kur testet e skrinimit rezultojnë me
rrezik të lartë për të konfirmuar gjendjen e fetusit.

5. Takimet e realizuara në qendrat shëndetsore për ndërgjegjësimin e popullatës lidhur
me rolin e këtyre testeve të paralindjes në parandalimin e lindjeve me anomali
kromozomike në popullatë, konfirmuan nevojën për informim jo vetëm për banorët
por edhe për personelin shëndetsor të qendrave përkatëse .

REKOMANDIM
Rekomandojmë që testet e skrinimit për parandalimin lindjeve me anomalive
kromozomike dhe Spina Bifida në popullatën shqiptare të futen në skrinimin rutinë
të nënave shtatzëne.
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FALENDERIM
Në përfundim të kësaj teze disertacioni dëshiroj të falenderoj të gjithë personat që me
ndihmën e tyre mundësuan realizimin dhe përfundimin e punimit:
Falenderoj në mënyrë të veҫantë dy udhëheqësit e mi të disertacionit, Prof. Dr.
Mynyr Koni dhe Prof. As. Anila Mitre për ndihmën e tyre të gjithanshme;
Falenderoj punonjësit e Laboratorit Intermedica (Tiranë) dhe Intergenetics
(Athinë)për ndihmën dhe gatishmërinë e tyre.
Falenderoj të gjithë ata shokë e kolegë që me këshillat e tyre ndihmuan në
përfundimin e punimit.
Falenderoj “Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros) për
ndihmesën e dhënë në realizimin e fushatës së ndërgjegjësimit.
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PËRMBLEDHJE
Në këto tre dekadat e fundit si pasojë e zbulimeve shkencore është zgjeruar ndjeshëm roli i metodave të
biologjisë molekulare dhe ai i teknologjisë në menaxhimin e shtatzënisë. Zbatimi i skrinimeve sot ka ulur
ndjeshëm numrin e lindjeve të padëshiruara me anomali kromozomike si sindromi Down, Patau, Edwards
apo Spina Bifida etj duke ndikuar në përmirësimin e shëndetit të popullatës. Në katër vjet testuam me
Testin e Kombinuar 514 nëna shtatzëne në tremujorin e parë dhe me Testin e Trefishtë 487 në tremujorin
e dytë. Përcaktimi i përqendrimeve të proteinave PAPP-A, β-HCG e lirë për tremujorin e parë dhe AFP,
HCG dhe μE3 për tremujorin e dytë u realizuan përmes teknikës së elektrokemilumineshencës, që përbën
parimin e aparatit COBAS6000 dhe ELECSYS 2010. Rezultatet treguan se të dyja skrinimet janë të
dobishme për parandalimin e lindjeve me anomali kromozomike etj dhe se metodat japin një sinjal alarmi
për translokacionet dhe anomali të tjera. Bazuar në përllogaritjet e kryera për shkallën e zbulimit dhe
shkallën fals pozitive për të dy testet ne rekomandojmë kryerjen e të dy skrinimeve për parandalimin e
lindjeve me anomalitë e sipërpërmendura. Ne rekomandojmë skrinimin e tremujorit të parë pasi rezultatet
tregojnë një epërsi të në raport me ato të tremujorit të dytë.
Fjalë kyҫe: PAPP-A test, Test i trefishtë, PAPP-A, β-HCGe lirë, AFP, HCG.

ABSTRACT
During the past three decades many scientific discoveries have expanded the molecular biology’s and
technology’s role in managing pregnancy. The screening test has impressively diminished the cases of
abnormal births with Down, Patau and Edwards’s syndromes as well that of Spina Bifida etc. Within
four year period we tested in the first trimester, through combined test 514 pregnant women, and through
triple test in the second trimester 487 one’s. The protein levels of PAPP-A, freeβ-HCG used in the
combined test and AFP, HCG, μE3 for triple test were monitored with COBAS6000 and ELECSYS 2010
both using the electrochemiluminscence technique. The results showed that both screening tests were
very useful in early detection of at least one of the abnormalities, by reducing the number of births with
chromosomal aneuploidies, etc. Both screening tests aware for the possibility of a translocation ans other
anomalies. The calculation of false positive rate and that of detection rate encourage us to strongly
recommend both screening tests to prevent an abnormal birth in Albania. However for better screening
we would prefer the combined test instead of triple tests. The lower false positive rate and the higher
detection rate make this test more accurate and more appropriate.
Key words: PAPP-A-test, Triple test, PAPP-A, freeβ-HCG, AFP, HCG
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