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LISTA E SHKURTESAVE
ABC
Transportues të llojit ABC (ATP- binding cassette)
ATP
Adenozinë-3’-trifosfati
BMI
Indeksi i masës trupore
ADN
Acidi dezoksiribonukleik
FC
Fibroza cistike
CFTR
Gjeni rregullator i përshkueshmërisë membranore të fibrozës cistike
ADRB2
Gjeni i receptorit beta 2 adrenergjik
β2AR
Receptor beta 2 adrenergjik
PKA
Proteinë kinaza A
PKC
Proteinë kinaza C
AMPc
AMP ciklike (Cyclic adenosine monophosphate)
OBSH
Organizata Botërore e Shëndetësisë
GPRC
Receptor i çiftuar me proteinën G
AS PCR
PCR alel specifike
TMD
Domene transmembranore
NBD
Domene citoplazmatike
MI
Meconium ileus
CBAVD
Mungesa kongenitale bilaterale e vas deferens
ROMK
Kanalet e kaliumit me drejtim nga brenda
ENaC
Kanalet epitelialë të natriumit
ORCC
Kanalet e klorit me drejtim nga jashtë
ER
Rrjeti endoplazmatik
EndoH
Endoglukozidaza
IUPHAR
Bashkimi Ndërkombëtar i Farmakologjisë Bazë dhe Klinike
ASM
Muskulatura e lëmuar e rrugëve të frymëmarrjes
β-ARK
β-AR kinazë
EBP50
Kompleksi ezrin/radixin/moesin binding phosphoprotein 50
AQP
Akuaporina
SNP
Polimorfizmi i një nukleotidi të vetëm
Arg
Argininë
Gly
Glicinë
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Glu
Val
Met
Ile
Thr
FEV1
FVC
∆F508
NPD
IRT
ICM
DPC
FFA
GDP
GTP
GRKs
TGF-β1
EDNRA
ET1
LABA
SABA
PDZ
AKAP
N
Hsp
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Glutaminë
Acidi glutamik
Valinë
Metioninë
Izoleucinë
Treoninë
Volumi ekspirator i drejtuar në 1 sekondë
Kapaciteti vital i forcuar
Delecioni i fenilalaninës në pozicionin 508
Diferenca e potencialit nazal
Tripsinogjeni imunoreaktiv
Matjet bioelektrike të intestinit
Acidi difenilamid-2karboksilik
Acidi flufenamik
Guanozinë difosfati
Guanozinë -3’- trifosfati
Kinazat receptore të çiftuara me proteinën G
Faktori i rritjes beta 1
Gjeni i receptorit endotelin tipi A
Endotelina-1
Agonistët beta me veprim afatgjatë
Agonistët me veprim afatshkurtër
Domene të cilat ankorojnë proteinat në membranë
Proteina ankoruese A-kinazë
Asparaginë
Proteina shoqëruese
Adenilat ciklazë
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PARATHËNIE
Nisur nga të dhënat e autorëve të huaj, fibroza cistike është një sëmundje tepër e
përhapur jo vetëm në popullatat europiane por edhe në atë shqiptare. Gjeni përgjegjës
për këtë sëmundje është gjeni CFTR, i cili preket përafërsisht nga 1800 mutacione.
Frekuenca e mutacionit kryesor të fibrozës cistike (delta F508) paraqitet mjaft e lartë
në popullatën shqiptare, gati 70% në raport me mutacionet e tjera. Prania e këtij
mutacioni në gjendje homozigote është gjetur në rreth 90% të pacientëve shqiptarë me
FC.
Pacientët me FC, edhe pse zotërojnë të njëjtat mutacione lidhur me gjenin CFTR,
shfaqin shenja klinike të ndryshme të sëmundjes. Një rol të rëndësishëm në këtë
sëmundje luajnë edhe gjenet modifikues, të cilët ndikojnë në shprehjen e ndryshme të
profilit klinik të pacientëve me FC si dhe në reagimin e ndryshëm të tyre ndaj trajtimit
me medikamente. Një nga këto gjene modifikues është edhe gjeni ADRB2, përgjegjës
për kodimin e receptorit β2-adrenergjik të membranës qelizore. Ky receptor aktivizohet
nën veprimin e katekolaminave dhe kryen funksione të shumëfishta në organizëm.
Për të hetuar ndikimin e këtij gjeni në profilin klinik të pacientëve shqiptarë me
fibrozë cistike, ne ndërmorëm këtë studim me qëllim përcaktimin e dy polimorfizmave
kryesorë të gjenit ADRB2 (Arg16Gly dhe Gln27Glu) në një grup pacientësh me FC.
Përcaktimi i këtyre dy varianteve gjenetike u realizua edhe për një grup individësh të
shëndetshëm.
Studime të fokusuara në astmën bronkiale, sëmundjet kardiake, diabeti etj. kanë
treguar se pacientët të cilët mbartin gjenotipe të ndryshme të polimorfizmave Arg16Gly
dhe Gln27Glu, përgjigjen në mënyrë të ndryshme ndaj trajtimimit me bronkodilatatorë.
Ky fakt është vërtetuar edhe në disa studime të cilat kanë analizuar pacientët me FC,
edhe pse këto rezultate kanë qënë të kufizuara. Me mjaft interes do të ishte përcaktimi i
këtyre varianteve edhe për popullatën shqiptare me FC si dhe realizimi i një korelacioni
të tyre me përgjigjen bronkodilatatore të këtyre pacientëve. Njohja e kësaj lidhjeje do
të ndikonte në trajtimin e personalizuar të pacientëve shqiptarë me FC, dhe rritjen e
jetëgjatësisë së tyre.
Të dhënat klinike të pacientëve me FC, të ruajtura në qendrën e fibrozës cistike
pranë Spitalit Pediatrik, Tiranë ku trajtohen pjesa më e madhe e pacientëve të përfshirë
në studim, nuk janë regjistruar sipas standarteve të kërkuara lidhur me parametrat
klinik të fibrozës cistike, prandaj nuk ishte e mundur përdorimi i tyre për të gjetur
korelacionet midis gjenotipeve të gjenit ADRB2 dhe fenotipit klinik.
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QËLLIMI I STUDIMIT

Ky studim synon të zbulojë situatën e polimorfizmave Arg16Gly dhe Gln27Glu
të gjenit ADRB2 në popullatën shqiptare normale dhe me fibrozë cistike, të bëjë një
vështrim krahasues me të dhënat e raportuara për popullatat e vendeve tjera si dhe t´i
hapë rrugë studimeve më të thelluara për trajtimin me β2-agonistë të të sëmurëve me
FC mbi bazën e profilit të varianteve gjenetike.

Për realizimin e këtij studimi ne jemi mbështetur në këto objektiva:
 Përcaktimi i frekuencave gjenotipike dhe alelike të polimorfizmave Arg16Gly dhe Gln27Glu të gjenit ADRB2 në një grup pacientësh shqiptarë me fibrozë cistike dhe një
grup individësh të shëndetshëm.

 Krahasimi i frekuencave alelike dhe gjenotipike midis grupit të pacientëve
shqiptarë me fibrozë cistike si dhe grupeve me fibrozë cistike në popullata të
tjera europiane dhe më gjerë.
 Krahasimi i frekuencave alelike dhe gjenotipike midis grupit tonë të kontrollit
si dhe popullatave të shëndetshme europiane dhe atyre aziatike.
 Përcaktimi i haplotive të gjenit ADRB2 në të sëmurët shqiptarë me fibrozë cistike dhe gjetja e një korelacioni të mundshëm të tyre me shenjat klinike të sëmundjes.

X

KREU I
KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME
PËR FIBROZËN CISTIKE (FC),
RECEPTORËT β2-AR DHE

POLIMORFIZMAT E GJENIT ADRB2

1.1 Vështrim i përgjithshëm për fibrozën cistike (FC)
Fibroza cistike është ndër sëmundjet trashëguese më vdekjeprurëse që prek të gjitha
popullatat në botë. Ajo shkaktohet nga një mutacion që prek gjenin rregullator të
përshkueshmërisë membranore të fibrozës cistike (në angl cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator gene) ose shkurt gjenin CFTR, i cili kodon proteinën
transmembranore me të njëjtin emër. Kjo proteinë integrale luan rol thelbësor në
transportin e klorit në qelizat epiteliale. Fibroza cistike prek shumë organe, por një ndër
ndërlikimet më të rënda që shkakton vdekshmërinë e parakohshme të pacientëve me
FC është infeksioni kronik i mushkërive (Amaral and Kunzelmann, 2007). Shenjat dhe
simptomat kryesore të fibrozës cistike janë: shija e kripur e djersës, rritje e ngadaltë, një
peshë e ulët me gjithë ushqyerjen normale, grumbullimi i mukusit të trashë e me përbërje
ngjitëse, infeksione të vazhdueshme torakale, kollitje, frymëkëmbime të shkurtëra etj.
Falë progresit në trajtimin e fibrozës cistike, jetëgjatësia mesatare e pacientëve
të prekur nga FC ka ardhur duke u rritur, pavarësisht luhatjeve nga një vend në tjetrin.
Kështu për shembull në SHBA, nëse në vitin 1938 jetëgjatësia mesatare e pacientëve me
FC ishte 6 muaj, në vitin 1970 arriti në 12 vjet dhe në vitin 2010 në 35 vjet (Lebecque,
2012). Në vendet e komunitetit europian rritja e jetëgjatësisë së pacientëve me fibrozë
cistike mbi moshën 18 vjet është më e madhe se në vendet jashtëkomunitare (Burgel
et al., 2015). Studimet aktuale tregojnë se diagnostikimi i hershëm i të sapolindurve si
dhe të kuptuarit e patofiziologjisë së sëmundjes mund të rritin shpresat jo vetëm për një
jetëgjatësi më të madhe, por edhe për një kualitet jete më të mirë.
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1.1.1 Historik i shkurtër për zbulimin e fibrozës cistike
Konstatimet e para për fibrozën cistike datojnë qysh në mesjetë, kur nënat që puthnin
fëmijët e prekur nga kjo sëmundje ndjenin shije të kripur. Aty nga fundi i shekullit të
gjashtëmbëdhjetë u krye autopsia e një fëmije të tillë dhe u zbulua se ai kishte pankreas
të zmadhuar, të fortë dhe me ngjyrë të bardhë. Termi fibroza cistike e pankreasit u
përdor për herë të parë nga pediatri zvicerian Guido Fankoni në vitin 1936, ndërsa termi
mukovisidozë u përdor në vitin 1943 nga doktor S. Farber, për shkak të mukusit viskoz
që sekretohet te pacientët me fibrozë cistike. Përshkrimi i fibrozës cistike si sëmundje
trashëguese autozomike reçesive u sugjerua për herë të parë nga pediatrja amerikane D.
H Andersen në vitin 1945. Emërtimi fibrozë cistike i referohet pranisë së fibrozës dhe
kisteve në pankreasin e të sëmurëve (Andersen, 1938).
Çrregullimet elektrolitike si rritja e përqëndrimit të natriumit dhe klorit në
djersën e të sëmurëve me fibrozë cistike u përshkruan për herë të parë në vitin 1953
nga mjeku P. di Sant´ Agnese (di Sant’Agnese and Hubbard, 1984). Ky zbulim shërbeu
si shtysë për të diagnostikuar të prekurit nga fibroza cistike përmes testit që provonte
tepricën e NaCl në djersën e tyre.
Gjeni CFTR, mutacionet e të cilit shkaktojnë fibrozën cistike, u identifikua për
herë të parë në vitin 1989 nga Riordan dhe bashkëpunëtorët e tij (Riordan et al, 1989).

1.1.2 Tabloja klinike e fibrozës cistike
Kërkimet e sotme për fibrozën cistike janë përqëndruar më shumë në rolin specifik të
mutacioneve të gjenit CFTR mbi fenotipin e sëmundjes si dhe rolin e faktorëve të tjerë
modifikues mbi shprehjen e këtij gjeni. Në planin fenotipik tabloja klinike e fibrozës
cistike, si sëmundje trashëguese monogjenike, paraqitet shumë e larmishme. Për fat
të keq faktorët përgjegjës që qëndrojnë në themel të kësaj larmie shfaqjesh klinike
ende mbeten të paqartë, e për rrjedhojë vështirësojnë si prognozën e sëmundjes ashtu
edhe trajtimin e saj. Kërkuesit e fushës mendojnë se faktorët që ndikojnë në shfaqjen e
larmisë fenotipike të FC janë njëherazi mjedisorë e gjenetikë.
Në planin klinik, FC prek funksionet e të gjitha gjendrave ekzokrine, si gjendrat
e djersës, gjendrat e pështymës, pankreasin, sistemin hepatobiliar, mushkëritë, zorrët
dhe sistemin riprodhues (Padman and Pasii, 2012). Ajo karakterizohet nga grumbullimi
i mukusit viskoz në rrugët e frymëkëmbimit duke ndikuar në mbylljen kronike të tyre, në
shfaqjen e fibrozës e përfundimisht në shkatërrimin e indit mushkëror (Sheppard et al.,
1995). Përkundrazi, në nivelin e sistemit tretës FC karakterizohet nga një keqpërthithje
e lëndëve ushqyese si pasojë e pamjaftueshmërisë së sekretimit të enzimave tretëse
me origjinë pankreatike. Ndërkaq gjendrat e djersës prodhojnë vazhdimisht djersë
me përmbajtje të lartë klori dhe natriumi. Tabloja e përgjithshme e ndërlikimeve të
shkaktuara nga fibroza cistike është dhënë në figurën 1.1.
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Figura 1.1 Tabloja e shenjave klinike të fibrozës cistike
1.1.2.1 Dëmtimet e sistemit respirator
Dëmtimet e sistemit respirator përbëjnë shkakun kryesor të 90% të vdekjeve të
pacientëve të prekur nga fibroza cistike (Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry,
2007). Një bebe i prekur nga FC lind pa komplikacione të rrugëve të frymëmarrjes.
Këto komplikacione shfaqen gradualisht në muajt e parë pas lindjes.
Dëmtimet e para prekin alveolat dhe bronkiolat e mushkërive, të cilat fillojnë të
bllokohen nga mukusi i tepërt, duke dhënë një tablo klinike të ngjashme me sëmundjen
obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes. Mukozat e bronkiolave fillojnë të inflamohen.
Gjendrat submukoze në afërsi të rrugëve të frymëmarrjes, ndonëse normale në lindje,
fillojnë të mbyllen nga mukusi, zgjerohen dhe i nënshtrohen hipertrofisë. Mukusi jo
vetëm që shtohet e bëhet më viskoz, por ndryshon edhe përbërjen e tij.
Mukusi i pacientëve me fibrozë cistike përmban më shumë glikoproteina të
sulfatuara se ai i njerëzve normalë. Shtimi i këtyre glikoproteinave e bën mukusin më
të trashë dhe tepër të vështirë për tu pastruar. Shumica e pacientëve me fibrozë cistike
vuajnë nga rhiniti kronik dhe irritime të mukozës nazofaringiale. Kjo situatë në 15-20%
të rasteve çon në shfaqjen e polipëve nazalë, të cilët janë më të shpeshtë në intervalin
moshor 5-15 vjeç.
Progresi gradual i sëmundjes çon në dëmtimin dhe zgjerimin e përhershëm të
bronkeve (bronchiectasis) dhe bronkiolave (bronnciolectasis), si pasojë e prodhimit
të një mukusi të trashë e ngjitës, i cili krijon një mjedis të favorshëm për zhvillimin
3
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e baktereve. E gjithë kjo tablo e vështirëson së tepërmi lëvizjen e ajrit në rrugët e
frymëmarrjes dhe në vet alveolat e mushkërive, gjë që çon në hipoksi kronike. Ndërkaq
edhe muret e arterieve pësojnë dëmtime. Ngushtimi i tyre shkakton hipertensionin
pulmonar sekondar.
Rrugët e frymëmarrjes së pacientëve me FC preken nga infeksione kronike të shkaktuara
nga baktere si Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. Këto dy lloje bakteresh
janë mbizotëruese në dhjetë vitet e para të jetës. Përkundrazi, në dhjetëvjeçarin e dytë të
jetës, mbizotërues bëhet bakteri Pseudomonas aeruginosa. Po ashtu në rrugët respiratore
rriten edhe baktere të tjera, si Burkholderia cepacia, Bordetella bronchiseptica,
Burkholderia cenocepacia, mykobakteret jo tuberkulare etj. që janë rezistente pothuajse
ndaj të gjithë antibiotikëve të njohur (Hendry et al., 1999). Ndërlikimet që sjellin këto
infeksione shpesh janë përgjegjëse për vdekjen e parakohshme të pacientëve me fibrozë
cistike. Zhdukja e këtyre baktereve nga rrugët e frymëmarrjes është shumë e vështirë në
saj të aftësisë së tyre për të formuar biofilma Figura 1.2.

Figura 1.2 Biofilmi i bakterit Pseudomonas aeruginosa në
mushkëritë e një pacienti të prekur nga FC.
1.1.2.2 Dëmtimet e sistemit gastrointestinal
Nga pikpamja histologjike, epiteli intestinal përbëhet nga invaginimet e tij, vilet dhe
gjendrat intestinale. Këto të fundit luajnë një rol të rëndësishëm në prodhimin e mukusit,
i cili vesh dhe njëkohësisht mbron epitelin e zorrës së hollë dhe të trashë. Invaginimet
intestinale janë të pasura me proteina CFTR, të cilët mundësojnë sekretimin e klorit dhe
fluideve në drejtim të lumenit të zorrës.
Në rastin e sëmundjes së fibrozës cistike, mosfunksionimi i CFTR shoqërohet
me një mungesë të klorit dhe fluideve të lidhur me të duke penguar në këtë mënyrë
hidratimin e mukusit. Grumbullimi i këtij mukusi shkakton një zgjerim të kanaleve
(dukteve) dhe lumenit të gjendrave në duoden duke sjellë shpeshherë një bllokim të
plotë apo të pjesshëm të tyre (di Sant’Agnese, 1984). Çrregullimet gastrointestinale
janë të parat që evidentohen në të sëmurët me FC. Të porsalindurit vuajnë nga një
çrregullim i quajtur meconium ileus (MI), term që tregon pamundësinë e masës fekale
të veshur me mukus për të lëvizur në zorrë gjatë jashtëqitjes. Mbyllja totale e ileumit
4

MSc. Enilda RRAPAJ

TEZË DOKTORATURE
IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS
SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME
SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE

me meconium ndodh në gati 10-15% të fëmijëve të porsalindur me fibrozë cistike (Park
and Grand, 1981). MI shërben si indikator për diagnostikimin e fibrozës cistike, madje
në 90% të rasteve prania e MI lidhet me egzistencën e mutacionit ΔF508. Ky sindrom
i atribuohet insufiçencës pankreatike, e cila shoqërohet me një keqpërthithje të lëndëve
ushqyese, zgjerim të abdomenit dhe fece të yndyrshme e me erë të keqe.

1.1.2.3 Dëmtimet pankreatike dhe hepatike
Gjatë FC, pankreasi sintetizon një sasi të ulët të bikarbonatit të natriumit, duke sjellë
si pasojë një dehidratim të sekrecioneve dhe një bllokim të dukteve të tij. Ky bllokim
dëmton funksionin ekzokrin të pankreasit duke penguar në këtë mënyrë sekretimin
e enzimave proteolitike dhe lipolitike të cilat nevojiten për tretjen dhe absorbimin e
proteinave e yndyrnave. Mungesa e këtyre enzimave në gati 85% të pacientëve me FC
shoqërohet me insufiçencë pankreatike (Oppenheimer and Esterly, 1973).
Ndryshimet patofiziologjike të pankreasit mund të zbulohen që gjatë jetës
intrauterine. Insufiçenca pankreatike në shumicën e pacientëve me fibrozë cistike është
e pranishme që në lindje (Imrie et al., 1979). Në këto kushte, pacientët vuajnë nga
keqpërthithja e lëndëve ushqyese dhe humbja në peshë. Terapia më e mirë për ta është
marrja e suplementëve të enzimave pankreatike dhe një dietë e pasur me kalori.
Progresi i sëmundjes dëmton njëkohësisht dhe funksionin endokrin të pankreasit.
Shkatërrimi i qelizave beta të ishujve të Langerhansit, bllokon prodhimin e insulinës,
duke u bërë shkak për shfaqjen e diabetit melitus. Bllokimi i dukteve shkakton një
inflamacion të pankreasit (pancreatitis), i cili shoqërohet me dhimbje abdominale, të
vjella dhe diare. Dëmtimi i mëlçisë si rezultat i mosfunksionimit të proteinës CFTR,
prek gjithashtu funksionin detoksifikues dhe sekretues të saj. Në FC, çrregullimet në
transportin e joneve, të ujit dhe të kriprave bëhen shkak për prodhimin e një bile të
dehidratuar, e cila grumbullohet dhe shkakton bllokim të dukteve biliare.
Ky bllokim në pak raste progreson në cirozë. Kjo konditë shoqërohet me
krijimin e një indi fibroz në brendësi të dukteve, i cili bëhet pasojë për shkatërrimin
e qelizave të mëlçisë. Një pjesë e pacientëve vuajnë dhe nga inflamacioni i fshikëzës
së tëmthit (cholecystitis), pasi bila e dehidratuar bëhet shkak për krijimin e gurëve, të
cilët përmbajnë kalçium, proteina dhe mukus të trashë. Një dëmtim i plotë i mëlçisë
lejon qarkullimin e toksinave dhe lëndëve të dëmshme të prodhuara gjatë metabolizmit
me anë të gjakut duke shkaktuar konfuzion, koma e deri në vdekje. Afërsisht 3-7% e
pacientëve mund të zhvillojnë dëmtime hepatobiliare që çojnë në lindjen e hipertensionit
portal dhe në mosfunksionimin e mëlçisë, çka shtron nevojën për transplant të organit
(Padman and Passi, 2012).
1.1.2.4. Dëmtimet e sistemit riprodhues
CFTR është i pranishëm edhe në qelizat sekretuese të sistemit riprodhues. Mosfunksionimi
i saj shoqërohet me një transport të çrregullt të klorit dhe të bikarbonateve në këto
qeliza. Mendohet se mungesa e CFTR funksionale gjatë stadit embrional bëhet shkak
për mungesën e vas deferens (CBAVD) duke shkaktuar sterilitet te meshkujt.
Gati 98% e meshkujve me FC kanë azospermi obstruktive (Frayman and Sawyer,
2015). Studimet e bëra në meshkujt me azospermi dhe në individët e shëndetshëm me
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rënie të cilësisë së spermës, treguan se proteina CFTR mund të luajë rol të rëndësishëm
në zhvillimin e epididimës, vezikulës seminale, vas deferens si dhe në proçesin e
spermatogjenezës.
Fibroza cistike ndikon negativisht edhe në sistemin riprodhues femëror duke
ulur në mënyrë të ndjeshme fertilitetin e tyre. Ulja e aftësisë riprodhuese te këto femra
mund të shkaktohet nga pakësimi i sasisë së ujit në mukusin e qafës së mitrës. Trashja
e mukusit pengon lëvizjen e gametëve mashkullorë, duke ndikuar në këtë mënyrë në
uljen e pjellorisë te femrat me FC (Kopito et al., 1973; Frayman and Sawyer, 2014).
Kjo sëmundje, megjithëse nuk shoqërohet me çrregullime të dukshme anatomike në
traktin riprodhues femëror, ajo shkakton te femrat një sërë problemesh si mungesën e
ciklit, mosovulim, ciste në vezore dhe një pubertet të vonuar. Proteina CFTR gjendet e
shprehur në qafën e mitrës, endometër, në gypat e Fallopit dhe në hipotalamus.
1.1.2.5 Gjendrat e djersës në fibrozën cistike
Gjendrat e djersës së pacientëve të prekur nga fibroza cistike nuk pësojnë ndryshime
anatomike (Munger et al., 1961). Këta pacientë karakterizohen nga përqëndrime të larta
të klorurit dhe natriumit në djersën e tyre. Këto ndryshime specifike shkaktohen nga
dëmtimet që pëson transporti i joneve përgjatë gypave të gjendrave të djersës.

1.1.3. Diagnostikimi
Diagnostikimi i pacientëve me fibrozë cistike ndodh që në vitet e para të jetës. Për
të përcaktuar diagnozën e tyre merren në konsideratë shenjat klinike, prania e dy
mutacioneve shkaktare të sëmundjes, përqëndrimi i klorit në djersë, testi i tripsinogjenit
imunoreaktiv etj (Rosenstein and Cutting, 1998; Farrell et al., 2008).
Testi i djersës: Mosfunksionimi i CFTR, nxit sekretimin e klorit nga gjendrat e
djersës në pacientët me FC, prandaj matja e përqëndrimit të tij në djersë mbetet një ndër
teknikat standarte dhe mjaft efikase në përcaktimin e diagnozës së FC. Vlerat e këtij
testi >40mmol/L konsiderohen si jo nomale, prandaj është e nevojshme konfirmimi i
rezultatit në një moment të dytë me qëllim shmangien e rezultateve false që mund të
shkaktohen nga faktorë të ndryshëm (Taylor et al., 2009). Testi i djersës përveçse prodhon rezultate të besueshme kërkon më pak kohë në raport me testet gjenetike, të cilat
mund të vonojnë disa javë.
Testet gjenetike: Individët me shenja klinike të sëmundjes ose me histori familjare me FC i nënshtrohen më tej analizave gjenetike. Mutacioni më i zakonshëm në gati
70% të aleleve me FC është delecioni ∆F508 (Quinton,1999, Quinton, 2007; Rogan et
al., 2011).
Përveç tij, një rol të rëndësishëm në këtë sëmundje luajnë dhe mutacione të tilla
si G542X, G551D, N1303K dhe W1282X. Frekuencat e këtyre mutacioneve si dhe
efektet fenotipike që ato shkaktojnë varen në mënyrë të veçantë edhe nga etniciteti i
popullatave. Duke marrë në konsideratë numrin e madh të mutacioneve që prekin gjenin CFTR, në disa raste përcaktimi i diagnozës me anë të testeve gjenetike paraqitet i
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vështirë. Përveç 23 mutacioneve të zakonshme në FC, gjenetistët duhet të kërkojnë dhe
për praninë e mutacioneve të rralla (Watson et al.,2004).
Diferenca e potencialit nazal (NPD): Kur testi i djersës gjeneron rezultate të
dyshimta, kërkuesit e mbështesin diagnozën e tyre në analiza të tjera, ku njëra prej tyre
është dhe matja e NPD. Në epitelin nazal të individëve të shëndetshëm krijohet një diferencë potenciali, në saj të lëvizjes së joneve Na+ (të absorbuar) dhe Cl- (të sekretuar).
Kjo diferencë matet me anë të një elektrode reference të vendosur nën lëkurë dhe një
elektrode njohëse të vendosur në sipërfaqe të epitelit nazal (Knowles et al., 1981).Vlerat normale të këtij testi luhaten midis -15 dhe -25 mV.
Matja e NPD bazohet në gjenerimin e një gradienti kimik të klorit. Ky gradient
arrihet në sajë të superfuzimit të mukozës nazale me amiloid, i cili ka veti të bllokojë
kanalet ENaC (kanalet epitelialë të natriumit) ose përdorimit të solucioneve pa klor. Në
individët me FC vihet re një hiperabsorbim i joneve Na+ në saj të hiperaktivizimit të
kanaleve ENaC dhe një mungesë e përgjigjes në rastin e përdorimit të solucioneve pa
klor (isoprenaline) (Taylor et al., 2009).
Tripsinogjeni imunoreaktiv (IRT): Testi IRT është një metodë jo e kushtueshme,
e cila mundëson evidentimin e dëmtimeve pankreatike që në stadet e para të jetës. Gjatë
FC, bllokimi i dukteve pankreatike shoqërohet me nivele të larta të tripsinogjenit imunoreaktiv, të cilat vazhdojnë të mbeten të tilla për muaj me radhë (Crossley et al., 1979).
Megjithëse është një metodë që gjen një përdorim të gjerë, ajo shpeshherë prodhon dhe
rezultate fals pozitive (Wilcken, 1983) . Këto rezultate duhet të konfirmohen nga një
matje e dytë e IRT ose përcaktimi i diagnozës duhet të mbështetet në testin e djersës dhe
analizën gjenetike (De Boeck et al., 2006; Rosenstein and Cutting, 1998).
Matjet bioelektrike të intestinit (ICM): Kjo teknikë përcakton funksionimin e
CFTR dhe të kanaleve të tjerë duke u mbështetur në matjen e aktivitetit elektik në
biopsitë e marra nga zorra e hollë ose mukoza e kolonës. Aktiviteti elektrik në këto inde
përcaktohet përmes matjeve të rrymave të qarkut të shkurtër apo matjeve të voltazhit
transepitelial (De Jonge et al., 2004; Mall et al., 2004). ICM lehtëson përcaktimin e
diagnozës së FC sidomos në rastet kur testi i djersës dhe analizat gjenetike nuk japin një
informacion të saktë në lidhje me këtë sëmundje (Bombieri et al., 2011).
Këshillimi gjenetik: Këshillimi gjenetik mundëson njohjen e historisë familjare
në lidhje me sëmundjen e FC, testimin gjenetik si dhe informimin në lidhje me mundësinë e të paturit të një fëmije të prekur me FC. Hapi i parë i një këshillimi gjenetik
të suksesshëm ka të bëjë me përcaktimin e diagnozës definitive e cila mbështetet në
gjetjen e dy mutacioneve shkaktare të sëmundjes, në matjen e dy vlerave të klorit në
djersë më të mëdha se 60 mEq/L, si dhe në gjetjen e një rezultati të NPD karakteristik
për FC (Moskowitz et al., 2008). Duke patur parsysh që FC është një sëmundje reçesive
autozomale, gjenetisti mund të përcaktojë mundësinë e lindjes së një fëmije të prekur
me FC.
Nëse të dy prindërit janë heterozigotë në lidhje me mutacionin në gjenin CFTR,
atëherë mundësia për të lindur një fëmijë të prekur me FC është 25%. Në rastet kur njëri
prind vuan nga FC ndërsa prindi tjetër është mbartës, ky probabilitet rritet deri në 50%.
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1.2 Proteina CFTR
Kërkimet për strukturën dhe funksionin e proteinës CFTR kanë qenë dhe mbeten një
problem i vështirë për studiuesit e fushës. Këto vështirësi janë të lidhura si me madhësinë
ashtu edhe me peshën e lartë molekulare të kësaj proteine. Megjithatë, zbulimi i gjenit
CFTR në vitin 1989, si dhe analiza e renditjes së aminoacideve të proteinës krijuan
mundësi të reja për të kuptuar më mirë jo vetëm rolin e proteinës, por edhe familjen në
të cilën ajo bënte pjesë. Analizat krahasuese treguan se CFTR i përkiste superfamiljes
së proteinave transportuese të paketës ABC (ATP Binding Cassette) (Riordan et al.,
1989).

1.2.1. Ndërtimi i CFTR si pjesë e paketës së proteinave transportuese ABC
Proteinat e superfamiljes ABC janë gjetur në të gjitha llojet duke filluar nga prokariotët
e deri te eukariotët. Ato shërbejnë si importues vetëm te prokariotët, ndërsa si
eksportues takohen në të gjitha mbretëritë e botës së gjallë (Rees et al., 2009). Lëndët që
transportohen nga proteinat e superfamiljes ABC janë aminoacidet, peptidet, proteinat,
jonet organike dhe joorganike, disa toksina, madje edhe antibiotikët (Dean et al., 2001).
Deri më sot njihen 48 proteina humane të paketës ABC, të cilat grupohen
në shtatë nënfamilje: nga ABCAA deri te ABCG. Ndër to vetëm CFTR, që i përket
nënfamiljes ABCC, sillet si kanal portë për jonet klorur. Kjo proteinë lokalizohet në
membranën apikale të qelizave epiteliale dhe funksionon në varësi të AMP ciklike.
Rreth 77% e proteinës CFTR ndodhet në citoplazmë, 19% në membranë dhe vetëm 4%
në pjesën jashtëqelizore. Proteinat transportuese të paketës ABC përmbajnë dy domene
homologe (NBD1 dhe NBD2) që lidhen me nukleotidet. Këto domene ekspozohen në
anën citoplazmike të membranës qelizore. Proteinat transportuese ABC përmbajnë dhe
dy domene transmembranore, TMD1 dhe TMD2 (MSD1 dhe MSD2), të cilët qëndrojnë
të lidhur respektivisht me domenet citoplazmike NBD1 dhe NBD2. Fig 1.3.
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Figura 1.3 Struktura e përgjithshme e gjenit dhe proteinës CFTR. Gjeni CFTR
përmban rajonin promotor (P) dhe 27 ekzone. Proteina CFTR përmban dy domenet
TMD ku secili prej tyre është i pajisur me gjashtë segmente transmembranorë
α-helikoidalë, domenin rregullues (R) që pozicionohet në mes të proteinës si dhe dy
domenet NBD.
CFTR në dallim nga proteinat e tjera transportuese të paketës ABC, përmban edhe një
domen rregullues (R), i cili pozicionohet në mesin e proteinës. Në të dy anët e domenit
R ndodhen dy gjysma simetrike të proteinës, ku secila prej tyre përmban një domen
NBD dhe një TMD (Hwang et al., 2013). Domeni rregullues (R) përbën pjesën më
konservative të proteinës CFTR (Sheppard and Welsh, 1999). Ai përmban shumë site
serinë që mund të fosforilohen nga proteinë kinaza A. Në mënyrë skematike organizimi
i përgjithshëm i CFTR mund të shprehej në formën TMD1–NBD1–R–TMD2–NBD2.
Çdo TMD përmban 6 segmente transmembranore α-helikoidale, të cilët e përshkojnë
membranën nga njëra anë në tjetrën.
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Të gjithë transportuesit e paketës ABC mundësojnë transportin e lëndëve të ndryshme
kundër gradientit të përqendrimit duke shfrytëzuar energjinë që çlirohet gjatë hidrolizës
së ATP (Zolnerciks et al., 2011).
CFTR, si një pompë e modifikuar e tipit ABC, përmban edhe porin përmes të cilit
difuzojnë jonet klorur. Për formimin e porit kontribuojnë dy domenet transmembranorë,
ku TMD1 luan rol të rëndësishëm në përshkueshmërinë dhe selektivitetin e kanalit
CFTR. Segmentet transmembranorë TMD1, TMD5, TMD6 dhe TMD12 marrin pjesë
në formimin e porit, ku rolin kryesor e luan segmenti TMD6. Pjesa më e ngushtë e
kanalit arrin diametrin 5.3 Ao. Aftësia përzgjedhëse e porit të CFTR konsiderohet e ulët.
Përmes tij mund të kalojnë edhe jonet HCO3- , Br- , I- dhe F- (Gadsby et al., 2006)..
1.2.2 Mekanizmi i hapjes dhe mbylljes së kanalit CFTR
Domenet NBD1 dhe NBD2 të proteinës CFTR si dhe te të gjithë transportuesit ABC,
kanë site lidhëse dhe hidrolizuese për ATP. Aktiviteti ATP-azik i këtyre domeneve
përbën aktorin kryesor për ciklin e hapjes dhe mbylljes së kanalit. Sot nuk është ende
e qartë nëse dy domenet NBD funksionojnë në mënyrë të pavarur, apo së bashku duke
formuar një strukturë heterodimere. Shumë studime janë në favor të dimerizimit sipas
një modeli hapësinor “nga koka te bishti”, i cili do të zotëronte dy site lidhëse dhe
hidrolizuese për ATP (Sheppard and Welsh, 1999).
Në nivelin e domenit R janë identifikuar rreth 15 site fosforiluese (Tabcharani
et al., 1991; Cheng,1991). Këto site mund të fosforilohen nga proteinë kinazat e varur
nga AMPc (PKA) ose nga proteinë kinazat C (PKC). Ekuilibri fosforilim/defosforilim
i këtyre siteve modulohet nga kushtet qelizore që modifikojnë vazhdimisht sasinë e
AMPc, të kalçiumit brendaqelizor, si dhe të sasisë së inozitol trifosfatit (IP3) (Seibert et
al., 1999; Gadsby, 1999). Fosforilimi i domenit R mesa duket ndikon në bashkëveprimin
e domeneve të tjerë, duke e bërë proteinën CFTR më kompakte (Zhang et al., 2009). Po
ashtu fosforilimi është i domosdoshëm edhe për heterodimerizimin e NBD1 dhe NBD2.
Kur domeni R nuk është i fosforiluar mund të konsiderohet si një lloj “tape” që
pengon kalimin e joneve përmes porit. Fosforilimi shkakton ndryshimin hapsinor të domenit R. Ky ndryshim konformacional ndikon në bashkëveprimin e ATP me domenet
NBD1 dhe NBD2. Sa më shumë fosforilohet domeni R, aq më shumë krijohen kushte
për lidhjen e ATP me NBD.
Hapja e kanalit jonik CFTR varet nga hidroliza e ATP në nivelin e domeneve
NBD. Prej një kohe shumë të gjatë është supozuar se hapja e kanalit do të varej nga
domeni NBD1 ndërsa mbyllja e tij nga domeni NBD2 (Anderson et al., 199; Carson et
al., 1995; Gadsby et al., 1999). Kjo hipotezë mbetet akoma e diskutueshme. Cikli i hapjes
dhe mbylljes së kanalit CFTR do të ecte sipas kësaj skeme: lidhja e ATP→dimerizimi
i fortë i NBD-ve→ hidroliza e ATP dhe shkëputja e një mbetjeje fosfat→ shpërbërja e
dimerit. Figura 1.4.
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Figura 1.4 Rregullimi i kanalit CFTR në varësi të ATP. 1 dhe 2 janë NBD1 dhe NBD2,
M0, M1 dhe M2 tre stadet të kanalit në gjendje të mbyllur, H1 dhe H2 stade të kanalit
në gjendje të hapur. Pi, mbetje fosfat (Vergani et al., 2005)
Lidhja e ATP-së në sitet A dhe B të domeneve përkatëse të NBD-ve fillon proçesin e
dimerizimit e për pasojë edhe ndryshimin strukturor të segmenteve transmembranorë.
Përfundimisht kjo kaskadë dukurish çon në hapjen e kanalit CFTR. Gjatë kohës që
ndodh hidroliza e ATP, largohet një grup fosfat ndërsa ADP vazhdon të qëndrojë edhe
pak e lidhur me sitet përkatëse. Gjatë kësaj kohe kanali CFTR vazhdon të qëndrojë ende
i hapur. Largimi i ADP nga këto site shkakton shpërbërjen e dimerit të NBD-ve, duke
shënuar në këtë mënyrë dhe mbylljen e kanalit. Pas kësaj faze kanali CFTR mund të
fillojë një cikël të ri.
1.2.3 Inhibitorët dhe aktivizuesit e proteinës CFTR
Sot janë identifikuar një sërë lëndësh inhibitore dhe nxitëse të cilat veprojnë në pika të
ndryshme të proteinës CFTR, te pori, domeni R dhe domenet NBD.
Disa lëndë me natyrë inhibitore veprojnë në anën e brendshme ose citoplazmike të
porit, duke e bllokuar atë. Lëndë të tilla si DPC (acidi diphénylamide-2-carboxilique)
dhe FFA (acidi flufénamique), pozicionohen në hyrje të kanalit të hapur dhe e bllokojnë
atë (McCarty et al., 1993).
Lëndë të tjera inhibojnë aktivitetin e proteinë kinazave PKA dhe PKC duke
ndikuar në çrregullimin e ekuilibrit fosforilim/defosforilim të domenit R. Edhe në këtë
rast kanali nuk mund të hapet. Lëndë të tjera inhibitore pengojnë lidhjen e ATP me sitet
përkatëse të NBD-ve ose nxitin shpërbërjen e dimerit NBD1/NBD2 (Bachmann et al.,
2000; Melin et al., 2005).
Të gjitha rrugët metabolike që rritin sasinë e proteinë kinazave ndikojnë në
fosforilimin e domenit R, e për pasojë ndikojnë edhe në përshkueshmërinë e kanalit
CFTR. Rritja e sasisë së AMPc si pasojë e nxitjes së receptorëve beta adrenergjik,
ushtron ndikim pozitiv në përshkueshmërinë e këtij kanali. Po ashtu të gjitha lëndët që
rritin aktivitetin e enzimës adenilat ciklazë kanë të njëjtin efekt. Nukleotidet sintetike
analoge të ATP dhe GTP, ndikojnë në hapjen e kanalit. Ndërkohë lëndë të tilla si
flavonoidet që ndikojnë drejtëpërdrejtë mbi NBD-të, zgjasin kohën e qëndrimit hapur
të kanalit (Melin et al., 2005).
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1.2.4 Sinteza, maturimi dhe degradimi i proteinës CFTR
Gjatë maturimit proteina CFTR kalon në faza të ndryshme glikoziluese (Cheng et
al.,1990). Figura 1.5.

Figura 1.5 Sinteza,
maturimi dhe degradimi
i proteinës CFTR
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Fillimisht proteina CFTR sintetizohet në ribozomet e rrjetit endoplazmatik (ER) e në
vijim zhvendoset në membranat e kësaj organele, për t´iu nënshtruar ndryshimeve posttranslatuese që kanë të bëjnë me palosjen korrekte të proteinës dhe glikozilimin e saj.
Palosja dhe maturimi i CFTR normale dhe CFTR-Δ508 ndryshojnë mes tyre.
Në të dy rastet palosja fillon kur kompleksi oligosahariltransferazë (kompleksi OST)
lidhet me CFTR normale ose CFTR-ΔF508 në ER. Ky proces quhet N-glikozilim. Në
vijim pjesa më e madhe e CFTR-ΔF508 i nënshtrohet degradimit të varur nga proteina
e shokut termik Hsc70. Përkundrazi, CFTR normale vazhdon proçesin e mëtejshëm të
palosjes duke ju nënshtruar glikozilimit të dyfishtë përmes enzimave α-glukozidazë I
dhe α-glukozidazë II. Struktura oligosaharidike e monoglukozuar njihet më pas nga
kalneksina.
Në stabilizimin e palosjes së CFTR marrin pjesë një sërë proteinash citosolike
shoqëruese dhe të shokut termik. Funksioni i një pjese të mirë të këtyre proteinave
mbetet ende i panjohur. Ndër proteinat shoqëruese mund të përmenden Hsp40, dhe
Hdj-1, HspBP1 etj, ndërsa në proteinat e shokut termik Hsp70 dhe Hsp90. Tërësia e
këtyre proteinave shoqërojnë gjithë proçesin e maturimit të kësaj proteinës CFTR për
të përjashtuar gabimet e mundshme që mund të ndodhin gjatë këtij proçesi.
Shkëputja e proteinës nga kalneksina përkon me largimin e glukozës së tretë
nga struktura proteinike në saj të veprimit të glukozidazës II. Kur proteina CFTR është
palosur e glikolizuar në mënyrë korrekte, zhvendoset në aparatin e Golxhit ku pëson
modifikime të mëtejshme glikoziluese. Nëse proteina CFTR nuk paloset siç duhet, ajo
njihet nga UGCGL1 (UDP-glycoprotein glucosyltransferase) e cila mundëson riglukozimin e saj. Nëse edhe ky proçes maturues përfundon me sukses, proteina e maturuar
transportohet përmes një sistemi vezikular drejt membranës apikale duke u bërë pjesë
integrale e saj. (Riordan, 1999).
Pasi lokalizohet në membranën qelizore, CFTR i nënshtrohet cikleve të endocitozës (përmes vezikulave të veshura me klatrinë) dhe riciklimit për t´u rikthyer përsëri
në membranë. Skaji C terminal i saj përmban një sinjal të pasur me tirozinë. Mutacioni
që shndërron tirozinën në alaninë zvogëlon endocitozën me 40%. Proçesi i riciklimit
varet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga AMPc, ku një rritje e saj ndikon në rritjen e sasisë
së proteinës CFTR të pranishme në membranë (Vankeerberghen et al., 2002). Pjesa e pa
glikolizuar në mënyrë korrekte i nënshtrohet degradimit.
Gjeni CFTR shprehet në shumë inde të organizmit si për shembull në membranën apikale të qelizave të gypave të pankreasit, në gypat e gjendrave submukoze, në
membranën apikale të qelizave epiteliale të rrugëve respiratore, në membranën apikale
të qelizave të vileve dhe invaginimeve të zorrës së hollë, në gypat ripërthithës të gjendrave të djersës, në gypat e tëmthit në mëlçi, në membranën apikale të gypave intralobularë të gjendrave të djersës si dhe në gypthat e nefroneve në veshka.
1.2.5 Klasat e mutacioneve të CFTR
Mutacionet që prekin CFTR grupohen në 6 klasa, të cilat dikojnë në transkriptimin
proçesimin qelizor, vendodhjen finale dhe funksionin e proteinës (Amaral &
Kunzelmann, 2007; O’Sullivan & Freedman, 2009; Rogan et al., 2011; Vankeerberghen
et al., 2002). Mutacionet e klasës së parë (I), të dytë (II) dhe të tretë (III) janë mjaft të
rënda, ndërsa mutacionet e klasave tjera janë më të lehta. Fig. 1.6.
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Figura 1.6 Gjashtë klasat e e mutacioneve që prekin gjenin dhe proteinën CFTR
Mutacionet e klasës së parë (I) dëmtojnë prodhimin e plotë të proteinës. Këto mutacione
shkaktojnë fenotipin më të rëndë të fibrozës cistike. Zakonisht ato përfaqësohen nga
mutacione nonsense, të cilat çojnë në prodhimin e kodoneve stop premature, delecione
dhe insercione të vogla e të mëdha. .
Mutacionet e klasës së dytë (II) përfshijnë mutacione që dëmtojnë proçesimin dhe
maturimin e proteinës, duke ulur në këtë mënyrë sasinë e saj në membranën apikale të
qelizave. Në këtë klasë bën pjesë dhe mutacioni ΔF508 (The Cystic Fibrosis Genetic
Analysis Consortium, 1990).
Mutacionet e klasës së tretë (III) përfshijnë mutacione që dëmtojnë hapjen e kanalit.
Megjithëse proteina CFTR vendoset në membranën apikale, ajo nuk aktivizohet siç
duhet nga ATP ose AMPc. Në këtë rast funksioni i CFTR zvogëlohet ose mund të
dëmtohet plotësisht.
Mutacionet e klasës së katërt (IV) përfshijnë çrregullimet që zvogëlojnë transportin e
joneve Cl- në kanalin CFTR (mutacione që prekin përshkueshmërinë e Cl-). Në këtë
rast CFTR është e pranishme në membranën apikale, por nuk mund të sigurojë fluksin
e duhur të Cl-.
Mutacionet e klasës së pestë (V) janë defekte splicingu, të cilat shkaktojnë një reduktim
të mARN së CFTR (tipi i egër).
Mutacionet e klasës së gjashtë (VI) zvogëlojnë qëndrueshmërinë e CFTR ose prekin
rregullimin e kanaleve të tjerë. Ata mund të jenë mutacione missense por edhe nonsense,
të cilat formojnë kodone stop, duke lejuar prodhimin e një proteine me një funksion të
pjesshëm të transportit të Cl-.
CFTR preket nga rreth 1890 mutacione të ndryshme. Ky fakt tregon shumë për
heterogjenitetin e sëmundjes së fibrozës cistike (Cystic Fibrosis Mutation Database).
Mutacioni më i zakonshëm (ΔF508), shkaktohet nga delecioni i fenilalaninës në
pozicionin 508 të produktit proteinik (Kerem et al., 1989). Figura 1.7.
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Figura 1.7 Mutacioni ΔF508 që prek gjenin CFTR në kromozomin 7.
Mutacioni ΔF508 ka një frekuencë të lartë (më shumë se 70%) në popullatat e Evropës
veriore dhe një frekuencë më të ulët në ato jugore (Crossley et al., 1979). Kjo përqindje
e lartë shprehet gjithmonë në raport me mutacionet e tjera jo delta F508. Këto të fundit
takohen më rrallë (më pak se 2-3 %) dhe përfaqësohen nga mutacione të tilla si G542X,
G551D, R553X, W1282X dhe N1303K. Frekuencat e këtyre mutacioneve mund të
ndryshojnë mjaft brenda një popullsie apo grupeve të ndryshme etnike (Bobadilla,
2002).

1.3 Funksionet e proteinës CFTR në indin epitelial
Indi epitelial merr pjesë në ndërtimin e një barriere që izolon mjedisin e brendshëm nga
ai i jashtëm. Qelizat e këtij indi kanë një sipërfaqe apikale të ekspozuar në drejtim të
lumenit të një organi dhe një sipërfaqe bazolaterale, e cila mbështetet në membranën
bazale. Indi epitelial i rrugëve të frymëmarrjes përbëhet nga qeliza prizmatike. Epitelet
nuk janë të vaskularizuara e për pasojë furnizimi me lëndë ushqyese dhe largimi i
mbetjeve metabolike realizohet përmes komunikimit të membranës bazale me indin
lidhor të bashkëngjitur. Përbërja jonike e qelizave epiteliale rregullohet përmes
pompave, proteinave të transportit dhe kanaleve jonike të membranës qelizore.
Sekretimi i joneve të klorit realizohet përmes një sërë aktorësh. Ata hyjnë në
qelizën epiteliale përmes membranës bazolaterale duke shfrytëzuar kotransportin
Na+/K+/2Cl-. Aktiviteti i pompës Na+/K+ ATP-azë, e lokalizuar në anën bazolaterale
lejon rregullimin e përqëndrimit brendaqelizor të natriumit duke krijuar një gradient
përqëndrimi në favor të grumbullimit brendaqelizor të klorit. Jonet kalium dalin nga
qeliza përmes kanaleve jonik të kaliumit në anën bazolaterale. Sekretimi i joneve të
klorit bëhet përmes kanaleve të pranishëm në anën apikale. Ndër këto kanale përmendim
kanalin CFTR, ClC-2, ClVol si dhe ORCC. Figura 1.8.
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Figura 1.8 (A) Sekretimi
i klorit nga një qelizë
epiteliale
e
rrugëve
respiratore. Klori futet në
qelizë në anën bazolaterale
përmes kotransportit Na+/
K+/2Cl- dhe
sekretohet
në anën apikale me anë
të kanaleve të klorit.
(B) Absorbimi i NaCl
në gypat e gjendrave të
djersës. Na+ absorbohet
në përputhje me gradientin
e përqendrimit në anën
apikale dhe transportohet
në
anën
bazolaterale
përmes pompës Na+/K+
ATP-azë. Klori gjithashtu
ndjek të njëjtën rrugë duke
e përshkuar anën apikale
dhe atë bazolaterale me
anë të kanaleve CFTR. Në
individët e prekur nga FC
ky mekanizëm transporti
nuk funksionon.
CFTR është një ndër kanalet e rëndësishme të klorit, që lokalizohet në anën apikale të
qelizave epiteliale (Crawford et al., 1991). Ai mundëson daljen e klorit nga brendësia e
qelizës drejt lumenit. Dalja e klorit shoqërohet edhe me osmozën e ujit drejt zonës që
përmban mukus duke shkaktuar hidratimin e këtij të fundit. Hollimi i mukusit është i
domosdoshëm për funksionimin normal të sistemit ciliar të qelizave epiteliale. Sekretimi
i kriprave dhe ujit në sipërfaqen apikale të qelizave epiteliale luan rol të rëndësishëm
në përmbushjen e funksioneve normale të rrugëve të frymëmarrjes, zorrëve, pankreasit
dhe gjendrave të djersës. Kështu për shembull, fluidi që lag qelizat epiteliale të
rrugëve të frymëmarrjes është shumë i rëndësishëm për pastrimin mukociliar. Ai është
i domosdoshëm edhe për formimin e lëngut që zhvendos enzimat pankreatike drejt
duodenumit, për ruajtjen e nivelit të duhur të lëngut intestinal, për tretjen etj. Sekrecioni
intestinal gjatë një dite arrin deri në tetë litra (Frizzell and Hanrahan, 2012).
Në rastin e fibrozës cistike, për shkak të mungesës ose çrregullimit të funksionit
të kanalit CFTR, përqëndrimi klorit brendaqelizor rritet, ndërsa në pjesën jashtëqelizore
ulet. Në një situatë të tillë mukusi dehidratohet e për pasojë bëhet shumë viskoz.
Kjo dukuri ndodh në rrugët e frymëmarrjes, gypin tretës, në pankreas dhe mëlçi.
Grumbullimi i mukusit në sipërfaqen e epiteleve krijon kushte të përshtatshme për
zhvillimin e infeksioneve bakteriale.
Përkundrazi, në qelizat e gypave të gjendrave të djersës, dukuria e sekretimit dhe
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absorbimit të klorit e natriumit, zhvillohet në drejtim të kundërt. Jonet e Cl- absorbohen
në qelizë përmes kanaleve CFTR të pjesës apikale, ndërsa ata të Na+ me anë të kanaleve
jonik të natriumit. Në anën bazolaterale ndodh e kundërta. Jonet Na+ nxirren jashtë me
anë të pompës Na+/K+ ATP-azë, ndërsa jonet Cl- dhe Na+ nxirren me anë të kanaleve
jonikë përkatës (Bijman and Quinton, 1984).
Mungesa e CFTR në membranën qelizore rrit sasinë e klorit jashtëqelizor çka
shpjegon përmbajtjen e lartë të tij në djersën e të sëmurëve me fibrozë cistike. Duhet
theksuar se përveç kanaleve CFTR në anën apikale të qelizave të gjendrave të djersës
nuk takohen kanale të llojeve të tjerë për jonet Cl- si në indet e tjera epiteliale. Kjo
bën që përshkueshmëria e joneve Cl- të dëmtohet si në anën apikale ashtu edhe në atë
bazolaterale të qelizave (Reddy Quinton, 1992; Bijman, 1987).
Mekanizmi i sekretimit të fluideve në indin intestinal është i ngjashëm me atë
të epitelit të rrugëve respiratore. Sekretimi i klorit sipas gradientit elektrokimik në anën
apikale shkakton osmozën e ujit në hapësirën e zorrës, kur absorbimi aktiv i Na+ përmes
pompës Na+/K+ ATP-azë në anën bazolaterale çon në përthithjen e ujit në qelizën
epiteliale. Funksioni bazë i zorrës së hollë është kryesisht sekretimi i fluidit, ndërsa ai i
kolonës përthithja e tij.
1.3.1 CFTR si proteinë rregulluese
Proteina CFTR, përveç funksionit si kanal jonik i klorit luan rol të rëndësishëm edhe si
proteinë rregulluese për kanalet e tjerë jonikë, si ORCC, ENaC, ROMK, akuaporinave
dhe të disa koneksinave.
Ndikimi i CFTR mbi kanalet e klorit ORCC: Kanalet e klorit me drejtim nga jashtë
(rectified chloride channels) ose ORCC dhe CFTR janë kanale jonikë të lidhur mes
tyre nga pikpamja funksionale përmes një mekanizmi të panjohur mirë. Administrimi i
CFTR “së egër” në qelizat e izoluara nga subjekte me FC rivendos funksionin e kanalit
ORCC përmes PKA (Egan et.al., 1992).
Studime të tjera dëshmojnë se CFTR e rregullon aktivitetin e ORCC duke lehtësuar
daljen e ATP nga qelizat. Dalja e ATP-së nga qeliza nxit aktivitetin e ORCC përmes
receptorëve purinergjikë duke çuar në aktivizimin e transportit të klorit dhe zvogëlimin
e volumit të qelizës (Erik et.al., 1998). Kur CFTR mungon ose ka pësuar mutacionin
∆F508, vihet re që qeliza nuk liron ATP dhe ul aftësinë për të reduktuar vëllimin qelizor.
Ndikimi i CFTR mbi kanalet epitelialë të natriumit ENaC: Djersa e të sëmurëve me
fibrozë cistike ka nivel të lartë të NaCl. Në vitin 1997 u konstatua se në një numër të
madh sistemesh qelizore, inhibimi i absorbimit të natriumit korelon me aktivitetin e
CFTR endogjene (Ling et al., 1997). Sot ekzistojnë shumë hipoteza për të shpjeguar
mekanizmin e veprimit inhibitor të CFTR mbi kanalet ENaC. Në mungesë të CFTR,
AMPc nxit aktivitetin absorbues të kanaleve ENaC, ndërsa në prani të CFTR, AMPc
zvogëlon absorbimin e joneve të natriumit përgjatë epitelit. Kjo dukuri e tipit down–
regulation nuk ndodh në rastet e mutacioneve ∆F508 apo të mutacioneve të tjerë.
Ndikimi i CFTR mbi kanalet e kaliumit me drejtim nga brenda ROMK: Kanalet ROMK
janë kanale të kaliumit me drejtim nga brenda, që luajnë rol të rëndësishëm në sekretimin
e kaliumit në veshkë. Ata aktivizohen nga ATP dhe inhibohen nga një molekulë e klasës së
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sulfonilureve që quhet glibenclamide. Kanalet CFTR dhe ROMK shprehen të dy së bashku
në qelizat e gypave kolektorë të veshkave (Devuyst et al., 1996). Mekanizmi i saktë i këtij
bashkëveprimi mbetet ende i panjohur, megjithatë disa kërkime tregojnë se domenet NBD1
dhe ai rregullator (R) të CFTR janë të domosdoshëm në këtë proçes.
Ndikimi i CFTR mbi akuaporinat: Akuaporinat janë proteina membranore që formojnë
pore. Përmes poreve uji kalon nga një anë në anën tjetër të membranës qelizore.
Akuaporinat takohen si në botën bimore edhe në atë shtazore. Disa studime kanë filluar
të hedhin dritë për rolin e CFTR mbi akuaporinat e llojit AQP3. Prania e CFTR e rrit
së tepërmi kalimin e ujit përmes kësaj akuaporine (Schreiber et al., 2000). Me fjalë të
tjera mungesa e CFTR do të ndikonte në trashjen e mukusit edhe për shkak të uljes së
përshkueshmërisë së akuaporinave.

1.4 Receptorët β2-AR
Receptorët adrenergjikë janë proteina transmembranore të cilat njohin në mënyrë
specifike katekolaminat si adrenalina dhe noradrenalina. Familja e receptorëve
adrenergjikë përfshin shumë anëtarë të cilët ndryshojnë mes tyre si nga struktura
ashtu edhe nga funksioni. Katekolaminat, adrenalinë dhe noradrenalinë, duke vepruar
mbi këta receptorë shkaktojnë një sërë efektesh metabolike dhe neuroendokrine në
organizmin e njeriut. Këto ligande, pasi lidhen me receptorët adrenergjikë aktivizojnë
një sërë mekanizmash të transduksionit të sinjalit në qelizë, proçes që çon në aktivizimin
e proteinave G, rritjen e aktivitetit të adenilat ciklazës, rritjen e sasisë së AMPc,
fosforilimin e proteinë kinazave e deri në përmbushjen e një funksioni të caktuar qelizor.
Receptorët adrenergjikë janë pjesë e familjes së receptorëve të çiftuar me proteinat G (GPRC). Në këtë familje përfshihen receptorë që nxiten dhe lidhen nga një sërë
sinjalesh jashtëqelizore, si fotonet, jonet, lëndët olfaktive, peptidet, proteinat drogat etj
(Strosberg, 1993). Deri më sot njihen rreth 800 lloje receptorësh GPRC, të cilët klasifikohen në pesë klasa madhore (G, R, A, F, S). Transmetimi i sinjalit ndodh përmes
çiftimit me proteinat brendaqelizore si G-proteinat heteromere, arrestinat dhe kinazat,
të cilat nga ana e tyre aktivizojnë përbërës të tjerë qelizorë që çojnë në një sërë përgjigjesh qelizore e fiziologjike (Raymond et al., 2013).
Studimi i strukturës dhe funksionit të GPCR-ve nuk ka vetëm vlerë teorike, por
edhe praktike. Gati 50% e medikamenteve të tregut të sotëm farmaceutik shënjestrojnë
një sërë sëmundjesh, përfshirë këtu edhe fibrozën cistike, të cilët aktivizojnë ose
inhibojnë aktivitetin e GPCR-ve (Karnik et al., 2003).
1.4.1 Zbulimi dhe klasifikimi i receptorëve adrenergjikë
Zbulimi i kaskadës së reaksioneve që fillon me lidhjen e receptorëve adrenergjikë me
katekolaminat dhe që përfundon me përgjigjen qelizore, konsumoi më shumë se tre
dekada kërkimesh intensive shkencore. Disa nga përbërësit kryesorë brendaqelizor
të realizmit të kësaj rrruge sinjalizuese, u zbuluan para se të identifikohej struktura
dhe kinetika e funksionimit të receptorëve adrenergjikë. Ndër këta përbërës mund të
përmendim AMP ciklike (AMPc) si mesazher sekondar, enzimën adenilat ciklazë (AC),
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proteinë kinazën e varur nga AMPc dhe proteinat G (Rall and Sutherland, 1958; Walsh
et al. 1968; Rodbell et al., 1971; Gilman, 1987).
Në vitet 1970 kishte shumë diskutime për natyrën e receptorëve adrenergjikë.
Shumë prej kërkuesve të kohës mendonin se receptori adrenergjik dhe enzima adenilat
ciklazë ishin e njëjta gjë. Zbulimi dhe pozicionimi i receptorëve β-adrenergjik në
membranën qelizore u zbulua falë përdorimit të radiologandëve specifikë (Levitzki et
al., 1974; Aurbach, 1974). Studimet e mirëfillta për rrugën e sinjalizimit qelizor që
kalonte përmes proteinave G u kuptua rreth viteve 1980 (Limbird et al. 1980).
Receptorët β2 adrenergjik lidhen me katekolaminat endogjene, noradrenalinë e
adrenalinë, dhe transferojnë sinjalin në brendësi të qelizës përmes nxitjes së proteinës G
(Dohlman et al., 1991). Një ndër arritjet më kulmore të kësaj rruge të sinjalizimit qelizor ishte
zbulimi në vitin 2011 i strukturës tredimensionale të kompleksit receptor β-adrenergjik-G
proteinë nga Kolinka dhe bashkëpunëtorët e tij (Rasmussen et al., 2011).
Ndarja e receptorëve adrenergjikë në receptorë α-adrenergjikë (α-AR) dhe
β-adrenergjik (β-AR) u propozua për herë të parë nga Ahlquis në vitin 1948 (Ahlquist,
1948). Kriteret për klasifikimin aktual të receptorëve adrenergjikë mbështeten në funksionet
që kryejnë, lidhjen me agonistët dhe antagonistët si dhe homologjinë e tyre molekulare.
Mbështetur në këto kritere janë zbuluar të paktën nëntë lloje receptorësh
adrenergjikë, të cilët përfshihen në grupet e receptorëve α dhe β adrenergjikë. Bashkimi Ndërkombëtar i Farmakologjisë Bazë dhe Klinike (IUPHAR) e ka ndarë familjen
e receptorëve adrenergjikë në nëntë nëntipe : α1A, α1B, α1D; α2A, α2B, α2C; β1, β2, dhe β3
(Humphrey and Barnard, 1998). Figura 1.9.
Gjenet e receptorëve α1 adrenergjikë

Gjenet e receptorëve α2 adrenergjikë

Gjenet e receptorëve β2 adrenergjikë

Figura 1.9 Struktura e gjeneve të receptorëve adrenergjikë.
Pjesët cilindrike me ngjyrë blu tregojnë ekzonet, ndërsa pjesët
me ngjyrë të verdhë janë pjesët e patranslatueshme (intronet).
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1.4.2 Lokalizimi dhe funksionet fiziologjike të receptorëve β2-AR në rrugët e
frymëmarrjes
Receptorët β1-AR takohen më shumë në zemër dhe indin dhjamor, ndërsa ata β2-AR në
muskujt e enëve të gjakut, mitrës dhe rrugëve të frymëmarrjes. Në disa inde takohen
si receptorët β1-AR ashtu edhe receptorët β2-AR, e për më tepër kryejnë edhe të njëjtin
funksion biologjik. Rreth 70% e receptorëve β-AR pulmonarë i takojnë tipit β2-AR. Gati
90% e këtyre receptorëve takohen në alveola. Kjo nuk do të thotë se në këto struktura nuk
ndodhen receptorë të tjerë si ata β1-AR, por këta të fundit takohen në përqindje shumë më
të ulët (Carstairs et al., 1985). Aktivizimi i β2-AR ndikon në relaksimin e muskulaturës së
lëmuar të rrugëve të frymëmarrjes (ASM), në rritjen e frekuencës së lëvizjes së cilieve, në
ndryshimin e përshkueshmërisë vaskulare, në zvogëlimin e lirimit të ACh dhe në modulimin
e funksionit të qelizave imunitare (Carstairs et al., 1985; Hamid et al., 1991).
Këta receptorë lokalizohen më shumë në muskujt e lëmuar të bronkeve periferike,
në indin epitelial, në muskujt e lëmuar të enëve të gjakut si dhe gjendrat submukoze. Po
ashtu receptorët β2-AR shprehen në qelizat inflamatore si mastocitet, makrofaget, neutrofilet, limfocitet dhe eozinofilet.
Receptorët β-AR aktivizohen fuqimisht nga isoproterenoli e adrenalina, ndërsa noradrenalina ka ndikim të dobët mbi ta. Ata shkaktojnë relaksimin e muskujve të lëmuar
bronkialë e për pasojë japin bronkodilatacion.
β2-agonistët inhibojnë lirimin e mediatorëve bronkokonstruktiv nga mastocitet,
pakësojnë daljen e plazmës nga venulat postkapilare, rritin prodhimin e surfaktantit nga
pneumocitet 2, pengojnë transmetimin kolinergjik dhe shkaktojnë pandjeshmëri të shpejtë
të eozinofileve, neutrofileve dhe qelizave T (Peter, 2004). Figura 1.10.

Figura 1.10 Roli i receptorëve β-adrenergjikë në rrugët respiratore.
Receptorët β2AR takohen në muskujt e lëmuar të rrugëve respiratore, ku shkaktojnë relaksim,
por edhe në qeliza të tjera si ato mukociliare ku shkaktojnë pastrim të mukusit, në pneumocitet
2 ku nxitin prodhimin e surfaktantit, në mastocite, ku inhibojnë çlirimin e histaminës, si dhe në
eozinofilet, neutrofilet dhe qelizat T, ku shkaktojnë desensitim të shpejtë.
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Receptorët β1-adrenergjikë janë të ndjeshëm ndaj noradrenalinës dhe adrenalinës,
ndërsa receptorët β2-AR, përgjegjës për relaksimin, janë më pak të ndjeshëm ndaj noradrenalinës se sa ndaj adrenalinës. Përkundrazi, receptorët β3-AR janë atipik sepse janë
të pandjeshëm ndaj β-antagonistëve të ndryshëm.

1.4.3 Struktura e receptorit β2-AR
Receptorët β2-AR, i takojnë familjes së receptorëve me shtatë domene transmembranore
të çiftuar me proteinat G. Anëtarët e kësaj familjeje ndajnë disa veçori të përbashkëta, si
prania e një segmenti N-terminal ekstraqelizor, shtatë domenet transmembranorë (TM1TM7) të lidhur me tre laqe brendaqelizore (e1-e3) dhe një skaj C-terminal brendaqelizor.
Veçoria e dytë e përbashkët e anëtarëve të kësaj familjeje lidhet me funskionin e tyre.
Niveli i parë i transduksionit të sinjalit jashtëqelizor kalon përmes proteinave G, të cilat
konsiderohen si proteina të çiftuara me receptorët.
Receptori β2-AR është proteinë membranore që përmban 413 aminoacide dhe
peshon afërsisht 46.5 kD. Pjesa N-terminale e zinxhirit polipeptidik të kësaj proteine
përmban 30 aminoacide, ndërsa ajo C-terminale 100 aminoacide (Mutlu et al., 2004).
Figura 1.11.

Mjedisi jashtëqelizor

Figura 1.11 Struktura e receptorit β2-AR. Kjo proteinë është e përbërë nga
shtatë segmente helikoidale transmembranore. Skaji N-terminal ndodhet në anën
jashtëqelizore, ndërsa ai c-terminal në anën brendaqelizore. Katrori me ngjyrë të
purpurt tregon domenin që çiftohet me G proteinën dhe që fosforilohet nga GRKs.
Receptori ka një segment jashtëqelizor N-terminal, shtatë segmente trasmembranorë
(TM1-TM7) të lidhur me tre laqe brenda qelizore (i1-i3) e tre laqe jashtëqelizore (e1e3), si dhe një segment të gjatë C-terminal në anën citoplazmike. Delecionet që prekin
aminoacidet 179-187 të lakut të dytë e ulin afinitetin si për agonistët ashtu edhe për
antagonistët. Skaji N-terminal përmban dy sekuenca konsensusi, të cilat shërbejnë për
glikozilim. Glikozilimi ndodh në aminoacidet 65 dhe 187 dhe është i rëndësishëm për
futjen e receptorit në membranën qelizore (Strosberg, 1993).
Çdo segment transmembranor përmban 21-28 aminoacide. Skaji C-terminal
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përmban dy site fosforiluese. Sheqernat e lidhur me renditjen e N-terminalit përbëjnë
gati një të katërtën e gjithë peshës së molekulës. Sheqernat mendohet se luajnë rol në
trafikimin e receptorit në membranën qelizore.
Studimet për strukturën e β2-AR kanë treguar se domenet jashtëqelizorë
dhe transmembranorë janë të rëndësishëm për lidhjen me ligandin, ndërsa domenet
brendaqelizorë janë të rëndësishëm për çiftimin me proteinën G si dhe për desensitimin
e receptorit (Gerald and Dorn, 2010).
1.4.4 Sinjalizimi qelizor i induktuar nga receptorët β2-AR
G-proteinat janë heteromerë të formuar nga nënnjësitë α, β dhe γ. Në kushte qetësie
nënjësia α, qëndron e lidhur fort me një molekulë GDP. Aktivizimi i receptorit çon në
zëvendësimin e GDP me GTP. Ky zëvendësim shoqërohet me shpërbërjen e nënjësive
α-GTP nga kompleksi i nënnjësive βγ. Nënjësia α-GTP shërben për të aktivizuar
efektorin qelizor të radhës. Receptorët β2-AR çiftohen me proteinën e llojit Gs (s =
stimulatory ose nxitëse). Efektori kryesor i nënjësisë α-GTP është enzima adenilat
ciklazë.
Në këtë mënyrë aktivizimi i receptorit β2-AR çon në rritjen e përqëndrimit
brendaqelizor të AMPc. AMPc si mesazher sekondar aktivizon kryesisht një proteinë kinazë
të varur nga AMPc (PKA) dhe që nga ana e vet fosforilon një numër proteinash të përfshira
në relaksimin e muskujve të lëmuar (Savineau and Marthan, 1994). Figura 1.12.

Figura 1.12 Sinjalizimi qelizor përmes receptorëve β2-AR. Kur ligandi lidhet me receptorin β2-AR, proteina Gs humbet GDP dhe e zëvendëson atë me GTP. Në vijim nga
proteina G shkëputet nënnjësia Gα-GTP nga kompleksi i nënnjësive βγ. Gα- GTP nxit
adenilat ciklazën e cila e nga ana e saj shndërron ATP në AMPc. AMPc shndërron
PKA inaktive në PKA aktive e kështu proçesi përfundon me përgjigjen qelizore.
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1.4.5 Humbja e ndjeshmërisë (desensitimi) së receptorëve β2-AR
Përgjigja qelizore ndaj shumë hormoneve dhe neurotransmetuesve ulet shpejt
megjithëse ligandi vazhdon të jetë i pranishëm. Kjo dukuri quhet humbje ndjeshmërie
ose desensitim. Desensitimi është studiuar në kultura qelizore, organe të izoluara si dhe
në modelin in vivo. Desensitimi shkaktohet si nga rritja e përqëndrimit të agonistit ashtu
edhe nga kohëzgjatja e veprimit të tij mbi receptorin (Barisione et al., 2010). Humbja
e ndjeshmërisë ose desensitimi mund të jetë specifik ose homolog dhe jospecifik ose
heterolog. Në desensitimin homolog marrin pjesë një familje kinazash brendaqelizore
si proteina G të çiftuara me kinazat receptore (GRKs), të cilat fosforilojnë në mënyrë
selektive receptorët mbi të cilët veprojnë agonistët. Ky fosforilim shkakton uljen e
përgjigjes nga ana e receptorit. GRK fosforiluese e receptorëve ka afinitet për arrestinën,
e cila lidhet me të dhe inhibon proteinat G të implikuara në rrugën e transduksionit të
sinjalit.
Në desensitimin heterolog, proteinë kinazat e varura nga AMPc, si për shembull
PKA dhe PKC fosforilojnë receptorin, i cili mund të jetë i lidhur ose i lirë nga agonisti.
Edhe në këtë rast do të kishim një rënie të përgjigjes qelizore megjithëse agonisti vazhdon të jetë i pranishëm (Nishizuka, 1986; Lohse et al., 1990). Shumë studime të kryera
në modele qelizore kanë treguar se desensitimi i β2-AR ndodh për shkak të fosforilimit
të receptorit nga rritja e përqëndrimit të proteinë kinazave të varura nga AMPc, nga
përfshirja e receptorëve në fshikëzat citoplazmike si dhe përmes mekanizmit down-regulation. Në vijim po shpjegojmë shkurtimisht këto mekanizma desensitizues të receptorëve β2-AR.

1.4.5.1 Desensitimi me anë të fosforilimit
Deçiftimi receptor- G-proteinë shkaktohet nga fosforilimi i receptorit β2-AR prej dy
proteinë kinazave: PKA dhe β-AR kinazës (β-ARK) (Lefkowitz et al., 1990). Figura
1.13.

Figura 1.13 Mekanizmi i desensitimit me anë të
fosforilimit dhe
sekuestrimit të
receptorëve β2-AR,
ku β-ARK= receptor
kinaza β–agoniste,
PKA= Proteinë
kinaza (Hein and
Kobilka, 1997)
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Ashtu si edhe shumica e GPCR-ve edhe receptorët β2-AR kalojnë vazhdimisht
nga forma aktive në atë joaktive dhe anasjellas. Këto dy gjendje kanë të bëjnë respektivisht me fosforilimin dhe defosforilimin e receptorit nga proteinë kinazat. Ekuilibri
mes fosforilimit dhe defosforilimit të receptorit përcakton edhe aftësinë për t´u çiftuar
ose deçiftuar nga proteinat Gs (Swift et al., 2007).
Gjendja konformacionale si dhe aktiviteti i receptorëve β2-AR ndryshon me
fosforilimin e receptorit. Fosforilimi i pjesës brendaqelizore të receptorit me anë të
proteinë kinazave shkakton ndryshimin hapsinor të strukturës së tij. Në këtë gjendje
reduktohet bashkëveprimi i receptorit β2AR me proteinën Gs, e në të njëjtën kohë ulet
edhe afiniteti për ligandin. Në këtë mënyrë receptori kalon në gjendje joaktive. β2AR
e fosforiluar në këtë rrugë, lidhet me β2-arrestinën, gjë që ndikon në deçiftëzimin e receptorit nga proteina Gs.
Ky lloj densitimi është një shembull i rregullimit feedback negativ të receptorëve
β2-AR përmes fosforilimit nga proteinë kinazat. Kur hormonet lidhen me receptorin,
nxitin prodhimin e AMPc. Kjo e fundit rrit sasinë e PKA ose β-ARK, të cilat kur arrijnë
një pikë kritike fosforilojnë receptorin, duke shkaktuar desensitimin e tij (Stadel et al.,
1983; Kassis and Fishman,1984).
1.4.5.2 Desensitimi me anë të sekuestrimit
Brendësimi ose sekuestrimi i receptorëve në kompartimentet qelizore eshtë një
mekanizëm tjetër i desensitimit të receptorëve β2AR. Kur receptorët β2-AR ekspozohen
të paktën për 30 minuta ndaj një agonisti, fillon proçesi i sekuestrimit brendaqelizor të
këtyre receptorëve. Ata kapen nga vezikulat endocitike dhe më vonë shënjestrohen në
lizozome ku degradohen prej tyre.
Sasia e receptorëve që i nënshtrohen kësaj dukurie varet nga lloji i qelizave.
Përgjithësisht receptorët β2-AR të muskujve të lëmuar të rrugëve të frymëmarrjes që
shkaktojnë relaksim janë relativisht rezistentë ndaj sekuestrimit brendaqelizor. Pas
largimit të agonistit, receptorët e sekuestruar që nuk i janë nënshtruar degradimit,
riciklohen për t´u ripërdorur sërish në membranën qelizore (Yu et al., 1993). Kur
receptori β2AR, mbartës i Arg16Gly, ekspozohet për një kohë të gjatë ndaj një agonisti
β2AR, vihet re një rritje e internalizimit të receptorit (Green et al., 1995).
Përkundrazi, receptori që mbart mutacionin Gln27Glu shoqërohet me uljen
e kësaj dukurie internalizuese. Të dhënat e kërkimeve in vitro për rolin e agonistëve
në desensitimin e varianteve Arg16Gly dhe Gln27Glu nuk janë shumë të qarta dhe
shpeshherë kontradiktore (Brodde and Leineweber, 2005).
1.4.5.3 Desensitimi përmes mekanizmit Down-Regulation
Kur receptorët β2-AR ekspozohen për 3-6 orë ndaj një agonisti, fillon reduktimi i
numrit të tyre. Kjo dukuri quhet down-regulation dhe arrin maksimumin pas 18-24
orësh. Në këtë rast qeliza mund të humbasë deri në 90% të receptorëve të vet (Liggett
and Lefkowitz, 1993). Ky mekanizëm mund të konsiderohet si desensitim për shkak
të pranisë afatgjatë të agonistëve β2-AR. Mekanizmi down-regulation shkaktohet nga
ulja e prodhimit të receptorëve si dhe nga rritja e shpejtësisë së degradimit të tyre.
Përkundrazi, kur qeliza i nënshtrohet sinjaleve të dobëta, ajo mund të vendosë në
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lëvizje mekanizmat që çojnë në rritjen e numrit të receptorëve në membranën qelizore.
Ky mekanizëm që quhet “up regulation”, çon në rritjen e nxitshmërisë qelizore ndaj
ligandëve në sasi të kufizuar.
Mutacionet që prekin pozicionet 16 dhe 27 të pjesës N-terminale, pra respektivisht Arg16Gly dhe Gln27Glu (C79G, rs1042714), nuk e modifikojnë afinitetin e receptorit β2AR për agonistin, por shoqërohen me modifikimin e rregullimit negativ të
tipit down-regulation të receptorit. Ato kanë frekuencë të mjaftueshme ndaj dhe kanë
rëndësi klinike (Green and Liggett, 1994).

1.4.6 Bashkëveprimi i receptorëve β2-AR me CFTR
Rrugët e frymëmarrjes largojnë vazhdimisht lëndët e dëmshme me anë të pastrimit
mukociliar. Ky proçes e ka të domosdoshëm sekretimin e lëngjeve në sipërfaqe të epitelit
që vesh lumenin e këtyre rrugëve. Katekolaminat endogjene, por edhe ato ekzogjene e
nxitin pastrimin mukociliar përmes aktivizimit të receptorëve β2-AR. Kjo dukuri është
provuar eksperimentalisht në indin mushkëror të një sërë kafshëve gjitare, përfshirë
këtu edhe njeriun (Gökhan et al., 2008). Në formimin e lëngut në sipërfaqe të qelizave
epiteliale të lumenit të rrugëve të frymëmarrjes ndikojnë shumë edhe kanalet CFTR,
aktiviteti i të cilëve rregullohet nga prania e AMPc (Pingbo et al., 2001). Këto kanale
ndodhen në sipërfaqen apikale të shumë qelizave epiteliale siç janë ato të rrugëve të
frymëmarrjes, gjendrave të djersës dhe gypit tretës (Welsh et al., 1995). Një nga pyetjet
më intriguese është se si angazhohen receptorët β2-AR në rritjen e aktivitetit të kanaleve
CFTR.
Studimet biokimike kanë treguar se skaji C-terminal i CFTR dhe receptorët
β2AR zotërojnë motive PDZ, të cilët kontribuojnë në bashkëveprimin mes proteinave
membranore dhe atyre citoskleletike që janë të rëndësishme si për rregullimin e kanaleve edhe për trafikimin e tyre. Në kushte eksperimentale in vitro është demonstruar që
skajet C-terminale të CFTR dhe β2AR mund të lidhen me EBP50 (ezrin/radixin/moesin-binding fosfoprotein 50), duke formuar kompleksin CFTR-EBP50-β2AR. Në këtë
mënyrë EBP50 do të ndërmjetësonte bashkëveprimin mes CFTR dhe β2AR (Naren et al.,
2003). Proteina skelë EBP50 përmban dy domene PDZ, të cilat ndërmjetësojnë asamblimin e proteinave citosolike dhe transmembranore në një kompleks të transduksionit
të sinjalit. Praktikisht në qelizat epiteliale, domeni PDZ1 i kompleksit EBP50 shërben
për lidhjen e C-terminalit të β2AR dhe C-terminalit të proteinës CFTR. Theksojmë se
β2AR dhe proteina CFTR lokalizohen në sipërfaqen apikale të qelizave epiteliale. Delecioni që prek sekuencën lidhëse të C-terminalit të CFTR shkakton deçiftëzimin fizik
dhe funksional mes kanalit dhe receptorit β2AR. Ky deçiftëzim është specifik vetëm për
receptorin β2AR, por nuk prek raportet mes CFTR dhe receptorëve të tjerë.
Kompleksit EBP50 i shtohet edhe një proteinë tjetër ankoruese (AKAP),
e cila siguron lidhjen me proteinë kinazën A, duke e pozicionuar atë në mënyrën
më të mirë të mundshme në raport me domenin rregullator (R) të proteinës CFTR.
Kur një agonist arrin në sitën lidhëse të receptorit β2-AR, proteina G aktivizohet e
për pasojë rritet aktiviteti i enzimës adenilat cilkazë. Kjo enzimë shndërron ATP në
AMPc, e cila nga ana e vet aktivizon PKA. Kjo e fundit fosforilon domenin rregullator
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të CFTR si parakusht për vënien në lëvizje të mekanizmit të hapjes së kanalit CFTR.
Klori përmes membranës apikale të qelizës epiteliale del jashtë, duke u ndjekur edhe
nga osmoza e ujit. Figura 1.14.

Figura 1.14 Mekanizmi i hapjes së kanalit CFTR nën ndikimin e receptorit β2AR.

1.5 Gjenet modifikues të CFTR
1.5.1 Gjeni i receptorit β2AR
Gjeni human i β2AR, ose shkurt ADRB2 lokalizohet në krahun e gjatë (q31-32) të
kromozomit 5 (Kobilka et al., 1987). Në të njëjtin pozicion ndodhet edhe gjeni që
kodon receptorin për faktorin e rritjes me origjinë nga trombocitet. Në afërsi të gjenit
ADRB2 ndodhet edhe onkogjeni FMS. Transkripti primar i ADRB2 nuk i nënshtrohet
splicingut sepse përmban vetëm një ekzon të përbërë nga 2015 nukleotide. Madhësia e
gjenit të β2AR është 2.01Kb, ndërsa mARN-ja përkatëse është 2011bp. Ai nuk përmban
introne as në sekuencën koduese dhe as në atë translatuese.
ADRB2 kodon receptorin β2AR, që është një proteinë me 413 aminoacide.
ADRB2 shprehet gjerësisht në qelizat e muskujve të lëmuar bronkialë, në miocitet
kardiake, qelizat e muskujve të lëmuar të enëve të gjakut, qelizat epiteliale të rrugëve të
frymëmarrjes etj. Nga pikpamja filogjenetike gjeni ADRB2 i njeriut është më i afërt me
atë të shimpanzesë, kalit dhe miut (Cho et al., 2015).
1.5.2 Polimorfizmi i gjenit të β2AR
Studimet e ndërmarra në vitet 1990 treguan se gjeni i β2AR preket nga shumë
polimorfizma të shkaktuara nga mutacione pikëzore (Reihsaus et al.,1993; Drysdale
et al., 2000). Në të gjitha rastet kemi ndryshimin e një baze të vetme (SNP ose single
nucleotide polymorphysms) të gjenit kodues. Nëse ndryshimi i nukleotideve respektive
në rajonin kodues nuk e ndryshon sekuencën e aminoacideve, variacioni quhet sinonim.
Përkundrazi, variacionet josinonime përfundojnë me ndryshim të aminoacidit gjë që
çon në ndryshimin e strukturës primare të proteinës e për pasojë edhe në çrregullimin
e funksionit të saj.
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Në përputhje me database për gjenin e β2-AR rezulton se janë zbuluar më
shumë se 100 SNP në rajonin e promotorit, pesë SNP në rajonin 59 UTR dhe 18 SNP
në rajonin kodues të tij. Katër prej SNP-ve të rajonit kodues shkaktojnë ndryshime jo
sinonime të aminoacideve në pozicionet 16, 27, 34 dhe 164. Përkundrazi, pesë SNP-të
e tjera nuk shkaktojnë ndryshime në renditjen e proteinës β2-AR (Liang et al., 2014).
Dy nga SNP më të rëndësishme, por edhe më të shpeshta, lokalizohen në skajin
amino-terminal të ekspozuar në anën jashtëqelizore dhe që ndodhet afër sitës lidhëse
me ligandin. Ato kanë të bëjnë me zëvendësimin e argininës 16 → glicinën (Arg16
Gly ose rs1042713) dhe i glutaminës 27 →acidin glutamik (Gln27Glu ose rs1042714
) në pjesën N-terminale të receptorit β2AR (Kulminski et al., 2010). Mutacioni i tretë
prek pjesën që lidh N-terminalin me TM1 dhe zëvendëson valinën (Val) në pozicion
34 me metioninën (Met), ndërsa mutacioni i katërt prek TM4 në pozicionin 164 dhe
zëvendëson aminoacidin threoninë (Thr) me izoleucinën (Ile). Zëvendësimi i këtyre
bazave jo vetëm që mund të ndryshojë shprehjen e gjenit dhe funksionin e receptorit β2AR, por mund të çrregullojë edhe përgjigjen e këtij të fundit ndaj terapisë me
β-agonistë. Figura 1.15.

Mjedisi jashtëqelizor

Figura 1.15 Katër nga polimorfizmat më të zakonshëm të receptorit β2AR në pozicionet: Arg16Gly, Gln27Glu, Val34Met dhe Thr164Ile.

Në fakt mutacionet që prekin aminoacidet në pozicionet 34 dhe 164 janë të rralla
dhe takohen vetëm në formë heterozigote. Kështu SNP Thre164Ile shprehet në 3-5%
të popullatave. Përkundrazi, mutacionet që prekin zëvendësimet e aminoacideve në
pozicionet 16 dhe 27 janë shumë të shpeshta dhe takohen si në format homozigote
ashtu edhe në ato heterozigote. Ato kanë vlerë klinike (Brodde and Leineweber, 2005).
Kështu frekuenca e Gly16 është rrteh 57% më e lartë se Arg16 (konsiderohet si alel
normal), ndërsa frekuenca e Glu27 është rreth 7% më e vogël se Gln27 (Atia et al.,
2014). Frekuencat e këtyre mutacioneve ndryshojnë nga një etni në tjetrën (Weir et al.,
1998).
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1.5.3 Pasojat klinike të polimorfizmave të receptorëve β2AR në disa sëmundje
Studimi i frekuencave gjenotipike dhe alelike të këtyre varianteve polimorfike të β2AR në subjektet normale si dhe në pacientët që vuajnë nga sëmundje të tilla si astma
bronkiale, sëmundjet kardiovaskulare, obeziteti, hipertensioni, fibroza cistike, diabeti
etj, kanë synuar të gjejnë ndonjë bashkëlidhje të mundshme mes tyre dhe trajtimit
afatshkurtër ose afatgjatë të β-agonistëve me efekte desensitizuese. Studimet e para
për rolin e mundshëm të varianteve polimorfike të β2-AR mbi bronkodilatacionin u
ndërmorrën në grupe subjektesh që vuanin nga astma nokturne dhe jo nokturne.
Mutacionet që shkaktojnë ndryshimin e aminoacideve në pozicionet 34 dhe
64 u takojnë domeneve transmembranore. Nëse mutacioni Val34Met është normal,
mutacioni Thre164Ile sjell një sërë pasojash në afinitetin receptor-ligand. Ky mutacion
zvogëlon afinitetin e receptorit për ligandin rreth katër herë, zvogëlon aftësinë nxitëse
të adenilat ciklazës në 50% dhe ul aftësinë sekuestruese të β2AR deri në 65% (Green et
al., 1993). Të gjitha këto pasoja shkaktojnë një tablo të qartë çrregullimesh funksionale
të receptorit β2AR. Për fat të mirë frekuenca e mutacionit Thre164Ile arrin në 3%.
Kjo frekuencë konsiderohet e rrallë në popullatë e për më tepër mutacioni paraqitet
gjithmonë në formë heterozigote. Këta faktorë e ulin efektin klinik të këtij mutacioni.
Astma bronkiale: Astma bronkiale është sëmundje kronike që karakterizohet
me rritjen e ndjeshmërisë së trakesë, bronkeve dhe bronkioleve ndaj shkaktarëve të
ndryshëm. Kjo ndjeshmëri shoqërohet me ngushtim të fortë të rrugëve të frymëmarrjes.
Astma është ndër sëmundjet më të zakonshme respiratore kronike në botë. Ajo nuk bën
dallim mes të rinjve dhe të rriturve, duke prekur deri në 300 milionë njerëz në botë, nga
të cilët humbasin jetën çdo vit rreth 250 000 njerëz. Faktorët që e shkaktojnë atë janë
gjenetikë dhe mjedisorë.
Receptorët β2-AR përbëjnë shinjestrën më të rëndësishme të β2-agonistëve, të
cilët mbeten ndër medikamentet më të përdorura në trajtimin e astmës në subjektet me
moshë të rritur (Hizawa, 2009). Për trajtimin e shfaqjeve akute të astmës përdoren β2
agonistët selektivë. Receptorët β2-AR luajnë rol të rëndësishëm në bronkodilatacion si
dhe në mbrojtjen e bronkeve përmes pastrimit mukociliar, grumbullimit të fluidit dhe
çlirimit të mediatorëve nga mastocitet dhe bazofilet. Në këtë mënyrë këta receptorë mund
të luajnë rol të rëndësishëm në patofiziologjinë e astmës. Gjeni që kodon receptorin β2AR paraqitet mjaft polimorfik.
Nisur nga këto konsiderata, studimi i këtij gjeni deri në nivel polimorfizmash
mund të sjellë të dhëna të reja për qëllime praktike lidhur me parandalimin, diagnozën
dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje (Hizawa, 2009).
Ndryshimi i aminoacideve në variantet polimorfike të receptorit β2-AR ndikon
në fenotipet e sëmundjes, duke përfshirë këtu dobësimin e funksioneve pulmonare si dhe
përgjigjen e dobët bronkodilatatore ndaj agonistëve β2-adrenergjik. Studimet intensive
të kryera në individët astmatikë kanë treguar se gati 50% e variabilitetit të vëzhguar
në përgjigje të β2-agonistëve ka origjinë gjenetike (Drazen et al., 2000). Polimorfizmat
Arg16Gly dhe Gln27Glu kanë vlerë klinike. Të paktën në rastin e subjekteve astmatikë
frekuencat e gjetura për këto mutacione nuk ndryshojnë nga ato të subjekteve normale.
Ky fakt tregon se mutacionet e kësaj natyre nuk qëndrojnë në origjinë të sëmundjes.
Megjithatë këto mutacione do të përcaktonin fenotipe të ndryshme të subjekteve
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astmatikë për sa i përket gravitetit të sëmundjes.
Rezultatet e studimeve klinike lidhur me përdorimin e agonistëve β2AR, si
bronkodilatatorë të dorës së parë në trajtimin e pacientëve astmatikë, janë mjaft variabël.
Kështu në rastin e astmës nokturne, një formë e veçantë klinike që shoqërohet me
zvogëlim të shprehjes së receptorëve β2AR gjatë natës, është konstatuar se frekuenca e
alelit Gly16 arrin deri në 85%, kur në subjektet astmatikë që nuk vuajnë nga kjo formë
astme është vetëm 50%. Po ashtu përdorimi i β2-agonistëve si bronkodilatatorë në
trajtimin e subjekteve astmatikë, mbartës të Gly16, shkakton desensitim përmes uljes
së numrit të receptorëve membranorë β2AR (Menard et al., 1997; Hadcock and Malbon,
1998; Nishikawa et al., 1996). Pacientët me gjenotipin homozigot Arg16Arg të trajtuar
rregullisht me salbutamol gjatë 24 javëve, shpalosin më shumë acarime se pacientët me
gjenotipet Arg16Gly ose Gly16Gly (Israel et al., 2000).
Në këtë mënyrë pacientët astmatikë homozigotë për Arg në pozicionin 16, që përbëjnë
gati 15% të popullatës, jo vetëm që nuk përfitojnë nga trajtimi kronik me β2AR, por
pësojnë edhe përkeqësim. Megjithatë këto të dhëna duhen marrë me rezervë, për shkak
të numrit të kufizuar të individëve të marrë në studim, si dhe për shkak të origjinës etnike
të pacientëve. Studimet epidemiologjike në shkallë të gjerë kanë treguar një korelacion
pozitiv mes përdorimit kronik të β-agonistëve, si salmeteroli dhe vdekshmërisë nga
astma. Kjo ka bërë që të ndryshojë trajtimi afatgjatë me salmeterol i të sëmurëve afroamerikanë me astmë, për të përjashtuar vdekshmërinë e tyre (Nelson et al., 2006).
Disa të dhëna eksperimentale kanë treguar se desensitimi i receptorëve β2-AR
ndaj agonistëve është më i theksuar në subjektet astmatike se sa në ato normale. Mjaft
kërkime provuan se densitimi i receptorëve β2-AR në muskujt e lëmuar të rrugëve të
frymëmarrjes shkaktohet nga rhinoviruset që prekin epitelin. Ky fakt tregoi se desensitimi i theksuar i β2-AR në rrugët e frymëmarrjes së astmatikëve në raport me subjektet
normale është pasojë e sëmundjes dhe jo shkaku i saj (Trian et al., 2009).
Hipertensioni: Hipertensioni esencial është një çrregullim heterogjen që karakterizohet nga një etologji multifaktoriale si dhe nga çrregullime të shumta poligjenike
(Mancia et al., 2007). Një sërë studimesh janë përqendruar në kërkim të faktorëve të
mundshëm gjenetik që qëndrojnë në themel të këtij çrregullimi.
Për fat të keq rezultatet e kërkimeve për rolin e polimorfizmave të receptorit
β2-AR në rrezikun ndaj hipertensionit mbeten mjaft kontradiktore. Për disa nga këto
kërkime gjenotipet Arg16Gly, Gln27Glu dhe Thr164Ile, si dhe haplotipet e tyre nuk do
të kishin ndonjë ndikim domethënës në hipertensionin esencial (Tomaszewski et al.,
2002).
Për të tjerë receptorët β2AR do të implikoheshin në aspekte të veçanta të
patogjenezës së hipertensionit. Veçanërisht gjenotipi Gly16/Arg16, do të luante rol
në rregullimin e presionit arterial si dhe vet patogjenezën e hipertensionit esencial.
Përgjigja vazodilatatore në përgjigje të β2- agonistëve është konstatuar si në subjektet
e bardhë dhe në ata me ngjyrë (Gratze et al., 1999).
Infarkti i miokardit: Në kushte normale sistemi autonom simpatik është përgjegjës për një sërë dukurish që ndodhin në përgjigje të kërkesave për oksigjen dhe lëndë
ushqyese. Ky sistem përfshin strukturat nervore, neurotransmetuesit, lëndët vazoaktive,
hormonet dhe receptorët specifik β-adrenergjikë. Zemra dhe qarkullimi periferik i nënshtrohen modifikimeve afatshkurtra të rregullimit të debitit kardiak, presionit arterial,
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shpërndarjes së gjakut sipas nevojave funksionale të organeve etj. Këto funksione kontrollohen nga sistemi nervor simpatik përmes lirimit të neurotransmetuesve dhe lëndëve
vazoaktive, të cilat veprojnë mbi receptorët specifikë të membranës qelizore. Receptorët β2-AR luajnë rol të rëndësishëm në realizimin e këtyre funksioneve. Kërkime
të shumta janë përqëndruar në rolin mbrojtës të varianteve polimorfike të β2 –AR në
infarktin e miokardit.
Infarkti i miokardit shfaqet si rezultat i bashkëveprimit të predispozitës gjenetike
të një individi me faktorët e mjedisit. Një rol të rëndësishëm në këtë sëmundje luajnë
dy polimorfizmat Arg16Gly dhe Gln27Glu të β2AR, të cilët ndikojnë në ndryshimin e
sjelljes së receptorit (Johnson, 2006; Litonjua et al., 2010; Pereira et al., 2010; Masuo
and Lambert, 2011; Adriani et al., 2012). Këta receptorë shërbejnë njëkohësisht si
target për mjaft medikamente që kurojnë sëmundjet kardiovaskulare, prandaj studimi
i polimorfizmit të tyre paraqet një interes të veçantë. Shpeshherë të dhënat lidhur
me rolin e këtyre polimorfizmave në pacientët që vuajnë nga infarkti i miokardit
janë kontradiktore. Në grupe të ndryshme etnike janë vërejtur ndryshime të mëdha
të frekuencave gjenotipike dhe të haplotipeve të gjenit ADRB2 (Zee et al., 2005; AlRubaish et al., 2013; Herrmann et al., 2002).
Prania e variantit Gln27/Glu të β2-AR konsiderohet si një faktor rreziku
për sëmundjet kardiovaskulare, përfshirë këtu edhe infarktin e miokardit, si dhe ato
cerebrale. Meqënëse prevalenca gjenetike e varianteve polimorfike, përfshirë këtu edhe
Gln27/Glu varet nga popullatat, atëherë edhe studimet e kryera në këto popullata japin
rezultate që nuk përputhen mes tyre. Studimet e kryera në 25,225 femra treguan se
kombinimet e ndryshme haplotipike të receptorit β2-AR nuk korelojnë me incidencën
e infarktit të miokardit në individët femra (Kumar et al., 2015). Sipas disa të dhënave
haplotipi Gly16-Gln27-Ile164 ka funksion mbrojtës në infarktin e miokardit te meshkujt
(Schürks et al., 2009).

1.5.4 Gjenet modifikues të fibrozës cistike
Studimet e para lidhur me gjenet modifikues të fibrozës cistike u ndërmorën në vitin
2000 nga Universiteti i Karolinës së Veriut në SHBA. Këto studime synonin të zbulonin
gjenet kandidatë që potencialisht do të ndikonin në sëmundjet pulmonare. Fillimisht
studimet u përqëndruan vetëm në rolin e gjeneve kandidatë modifikues në të sëmurët
me fibrozë cistike të prekur vetëm nga mutacioni ΔF508 i gjenit CFTR.
Qëllimi kryesor ishte të zbulohej në se kishte ndonjë korelacion mes varianteve
polimorfike (SNP) të gjeneve modifikues në të sëmurët me simptoma mesatare dhe të
rënda. Sipas tyre nëse konstatohej ndonjë frekuencë e pazakontë në stade të ndryshme
të fibrozës, atëherë gjenet mbartës të një SNP-je të caktuar do të konsideroheshin gjene
modifikues.
Përcaktimi i gravitetit të sëmundjes duhej mbështetur në matje të funksioneve
pulmonare. Një nga mënyrat më të mira për të përcaktuar format mesatare dhe të rënda të
fibrozës cistike, ishte spirometria. Spirometria është një teknikë që përdoret për të matur
një sërë parametrash që kanë të bëjnë me frymëkëmbimin. Kështu vëllimi ekspirator
i sforcuar për një sekondë (FEV1), mat vëllimin e ajrit që mund të frymënxirret në
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mënyrë të sforcuar nga mushkëritë gjatë 1 sekonde.
Kur FEV1 është 80-100% konsiderohet normal, 60-70% mesatar, 40-50%
i moderuar, 35-40% i rënduar dhe nën 35% shumë i rënduar. Këto të dhëna janë të
rëndësishme për të përcaktuar rëndesën e frymëkëmbimit në të sëmurët me fibrozë
cistike. Për të parë efektin e mjekimit me bronkodilatatorë në zgjerimin e bronkeve,
pra në përmirësimin e frymëmarrjes, matjet siprometrike bëhen para dhe pas
trajtimit me bronkodilatatorë. Ky parametër si dhe parametra të tjerë të spirometrisë
përdoren gjerësisht edhe për të kuptuar rolin e varianteve polimorfike në përgjigjen
bronkodilatatore gjatë trajtimeve afatshkurtra dhe afatgjata me β2 agonistë. Nga
studimet e kryera në vitin 2010 në 1604 individë, mbartës të mutacionit ΔF508, rezultoi
se gjenet modifikues të fibrozës cistike ishin gjeni i faktori të rritjes beta-1 (TGF-β1),
gjeni i receptorit β2-AR dhe gjeni i receptorit endotelin tip A (EDNRA).
Gjeni β2-AR: Gjeni i receptorit β2-AR fillimisht u zgjodh si gjen kandidat
modifikues për astmën. Duke filluar nga viti 1954, në terapinë astmatike janë përdorur
gjerësisht bllokuesit e receptorëve β2-AR të administruar me inhalim (Crompton, 2006).
Ata veprojnë si bronkodilatatorë duke relaksuar muskujt e lëmuar të rrugëve respiratore,
për të kontrolluar vështirësitë në frymëmarrje të shkaktuara nga kjo sëmundje. Roli i
receptorëve β2-AR në bronkodilatacion është studiuar gjerësisht si në modelet in vitro
ashtu edhe në ato in vivo.
Sot njihen dy grupe bazë beta bllokuesish: agonistët beta me veprim afatgjatë
(long acting beta agonists ose shkurt LABA) dhe agonistët me veprim afatshkurtër
(short acting beta agonists ose shkurt SABA).Terapia LABA shpesh kombinohet edhe
me preparate steroidë.
Përkundrazi, SABA përdoret më shumë për të lehtësuar të sëmurët nga
simptomat akute (Ortega et al., 2007). Më shumë se 80% e pacientëve me fibrozë
cistike trajtohen me bronkodilatatorë (Bennett, 2002). Një sërë studimesh kanë synuar
të zbulojnë rolin potencial të varianteve polimorfe të receptorëve β2-AR në efikasitetin
e trajtimit afatshkurtër dhe afatgjatë me bronkodilatatorë. Frekuencat gjenotipike dhe
alelike të këtyre varianteve në një popullatë shqiptare normale dhe me fibrozë cistike
përbëjnë thelbin e këtij studimi.
Faktori i rritjes transformuese β1 (TGF-β1): TGF-β1 është një proteinë e
ndërlikuar që ndikon në shumë proçese qelizore si diferencimi, proliferimi, imuniteti
i lindur etj. Ai i takon familjes së proteinave TGF-β që fosforilon proteinat të cilat
veprojnë si faktorë transkriptimi të shumë gjeneve. TGF-β1 ndikon gjithashtu në ciklin
qelizor duke stimuluar apoptozën dhe inhibuar progresin e qelizës gjatë fazës G1.
TGF-β1 implikohet gjithashtu edhe në fibrozën cistike duke nxitur formimin
e matriksit qelizor, ndaj dhe konsiderohet si një faktor modifikues. Në përgjigje të
agjentëve infektues, leukocitet sekretojnë TGF-β1, i cili duke nxitur formimin e
matriksit qelizor ndikon në riparimin e indeve të dëmtuara.
Polimorfizmi i TGF-β1 i shoqëruar me variacionin e përqendrimit të citokinave kanë
ndikim në shfaqjen e fibrozës në një sërë indesh (Wu et al., 2004). Megjithatë kontributi
i citokinave në fibrozën e organeve të subjekteve me fibrozë cistike nuk është shumë
i qartë. TGF-β1 që prodhohet nga shumë qeliza, nxit proliferimin e fibroblasteve dhe
depozitimin e kolagjenit (Ignotz and Massague, 1986).
Prodhimi i TGF-β1 varion në individë të ndryshëm dhe varet pjesërisht nga
polimorfizmi i gjenit TGF-β1 në pozicionet +869 dhe +915 të kodoneve 10 dhe 25.
Ndryshimet në kodonin 10 shoqërohen me ndryshim të aminoacidit leucinë me prolinë,
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ndërsa ato të kodonit 25 janë përgjegjëse për zëvendësimin e argininës me prolinë.
Në kushte in vitro, TGF-β1 që prodhohet nga qelizat epiteliale të bronkeve nxit
proliferimin e fibroblasteve. Shumë studime si te kafshët edhe te njeriu kanë treguar
se rritja e përqëndrimit të TGF-β1 nxit në mënyrë domethënëse fibrozën në përgjigje
të inflamatorëve të ndryshëm. Në fakt roli i TGF-β1 në fibrozën cistike ende nuk është
shumë i qartë. Disa të dhëna eksperimentale tregojnë se TGF-β1 e prekur nga mutacioni
në kodonin 10 shoqërohet me dëmtime, me përkeqësim më të shpejtë të funksioneve
pulmonare dhe rënie të FEV1 poshtë 50%. Këto studime nuk kanë gjetur ndonjë
korelacion mes mutacionit që prek kodonin 25 dhe funksioneve pulmonare (Arkwright
et al., 2000).
Endotelinat dhe receptori A endotelin: Endotelinat janë proteina të përbëra
nga 21 aminoacide. Ato shfaqen në tre izoforma dhe quhen ET-1, ET-2 dhe ET-3.
Endotelina-1(ET-1) shprehet në mushkri, zorrën e hollë, tru dhe veshka (Kedzierski et
al., 2003). Ajo prodhohet nga qelizat epiteliale, makrofaget alveolare dhe fibroblastet.
Përqëndrimi i ET-1 rritet në rastet e hipoksisë, ishemisë, pranisë së nxitësve inflamatorë
etj. Të gjithë këta faktorë janë të pranishëm edhe në mushkri.
Endotelina 1 lidhet me receptorin endotelin A (ENDRA) të çiftuar me proteinën
G, cili takohet kryesisht në qelizat e muskulaturës së lëmuar të zorrës dhe mushkrive.
Kjo lidhje çon në tkurrjen e muskujve të lëmuar të rrugëve respiratore si dhe në
proliferimin qelizor.
Tkurrja e këtyre muskujve dhe proliferimi do të çonin në ngushtimin e bronkeve
të pacientëve me fibrozë cistike, pra në përkeqësimin e frymëkëmbimit të tyre.
Niveli i diferencuar i ET-1 në fibrozën cistike, krahasuar me individët që vuajnë
nga sëmundje të tjera pulmonare sygjeron për rolin që luan ky faktor në këtë sëmundje
(Siahanidou et al., 2000).
Shkurt rritja e përqëndrimit të ET-1 do të çonte në përkeqësim të sëmundjes
pulmonare të shkaktuar nga fibroza cistike. Disa kërkime të tjera kanë synuar të
studiojnë SNP jo vetëm të ET-1, por edhe të ET-2 dhe ET-3 mbi receptorët ENDRA dhe
ENDRB. Këto studime kanë treguar se efektet e dëmshme në fibrozën cistike janë të
lidhura me receptorët ENDRA.
1.5.5 Kërkimet për rolin e receptorëve β2-AR
në fibrozën cistike
Vitet e fundit interesi për identifikimin e gjeneve modifikues, ku përfshihet edhe gjeni
i receptorëve β2AR, në sëmundjen e fibrozës cistike ka ardhur duke u rritur. Ky interes
është i lidhur me faktin se individët me të njëjtin gjenotip për gjenin CFTR shpalosin
shenja të ndryshme klinike dhe përfitime të ndryshme nga trajtimi me bronkodilatatorë
(Hart et al., 2005). Studimi i rolit të receptorëve β2-AR mbi fenotipin e fibrozës
cistike është i shtrirë në kohë dhe prek një sërë aspektesh. Interesi për studimin e
këtyre receptorëve ka lindur si nevojë për të kuptuar efektin e β-agonistëve specifikë si
relaksues të muskujve të lëmuar të rrugëve respiratore si dhe për efekte të tjera që lidhen
me transportin mukociliar, lehtësimin e dëmtimeve inflamatore, rritjen e tolerancës ndaj
ushtrimeve fizike, pakësimin e dispnesë etj (Orenstein et al., 1991).
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Studimet fillestare u përqëndruan më shumë në studimin e veprimit afatshkurtër
e më vonë afatgjatë të β agonistëve në subjektet që vuajnë nga fibroza cistike. Një ndër
treguesit kryesor për të vlerësuar efektin e këtij trajtimi ka qenë dhe mbetet ndryshimi
i parametrave të spirometrisë.
Në një etapë të dytë, kërkimet u përqëndruan në studimin e polimorfizimit të
gjenit β2-AR në subjektet normale e më vonë edhe në ata që vuajnë nga fibroza cistike.
Këto studime kanë synuar jo vetëm të zbulojnë në se ka ndryshime në frekuencat alelike
të formave më të zakonshme polimorfe (Arg16Gly dhe Gln27Glu) mes subjekteve
normale dhe atyre me fibrozë cistike, por edhe të zbulojnë mënyrën e përgjigjes së
këtyre të fundit ndaj trajtimit me β2-agonistë mbi bazën e profilit të tyre gjenetik.
Për shumë kërkues ka qenë dhe mbetet e rëndësishme të kuptojnë në se variantet
polimorfike të β2-AR paraqesin ndryshime në afinitetin ligand-receptor, në aktivitetin e
proteinës G si dhe në ndonjë nga format e desensitimit të receptorëve β2AR.
Sot kërkimet kanë avancuar akoma më shumë duke studiuar rolin e mundshëm
të haplotipeve të ndryshme në përgjigjen ndaj bronkodilatatorëve. Së fundmi janë
ndërmarrë një sërë studimesh për të kuptuar më mirë rolin e formave polimorfike të
receptorëve β2-AR mbi aktivitetin e kanaleve CFTR.
Në fakt studimet e kësaj natyre për fibrozën cistike ende mund të konsiderohen të
kufizuara, në se marrim për krahasim sëmundje të tjera si ato të sistemit kardiovaskular,
astmës, diabetit, obezitetit etj. Kërkimet e autorëve të ndryshëm shpeshherë paraqesin
rezultate kontradiktore.
Për më tepër metanalizat që do të përgjithësonin rezultatet e studimeve për
rolin e receptorëve β2-AR si dhe të varianteve të tyre polimorfikë në fibrozën cistike
mungojnë. Kjo tablo ende nuk mundëson akoma një protokoll të gjithëpranuar në
trajtimin me β2-agonistë të subjekteve me fibrozë cistike.
Ndikimi afatshkurtër dhe afatgjatë i bronkodilatatorëve në fibrozën cistike:
Përdorimi i bronkodilatatorëve synon kryesisht zgjerimin e bronkeve dhe rritjen e
transportit mukociliar. Përgjigja ndaj bronkodilatatorëve të inhaluar në pacientët me
fibrozë cistike është shumë diverse. Nga shumë studime rezulton se afërsisht 50-60%
e pacientëve e përmirësojnë vëllimin ekspirator të sforcuar në një sekond ose FEV1
(Forced expiratory volume 1) pas marrjes së bronkodilatatorëve. Rreth 30% nuk
paraqesin asnjë ndryshim të këtij treguesi, ndërsa 10-20% e përkeqësojnë FEV1 pas
marrjes së këtij trajtimi (Cropp et al., 1996; Macfarlane and Heaf, 1990; Hellinckx et
al., 1998).
Shumica e kërkimeve të deritanishme janë përqëndruar më shumë në trajtimin
afatshkurtër të pacientëve me β2-agonistë, se sa në kërkimet me trajtim afatgjatë
(Marson et al., 2012; Steagall et al., 2007). Megjithatë disa kërkime kanë synuar të
zbulojnë shkallën e reagimit të të sëmurëve me fibrozë cistike gjatë trajtimit afatgjatë
me bronkodilatatorë. Kohëzgjatja e këtyre trajtimeve është shtrirë në 42 javë. Rezultatet
e përftuara kanë treguar se pacientët e trajtuar kanë patur përmirësime të vogla të FEV1
që arrijnë deri në 10% në raport me stadin fillestar të trajtimit (Ko¨nig et al., 1998).
Të gjithë kërkuesit që kanë trajtuar këtë temë kanë arritur në të njëjtin përfundim
sipas të cilit numri i pacientëve të marrë në studim është i vogël ndaj dhe rezultatet e
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përftuara janë të diskutueshme. Për të arritur në përfundime më solide do të duhej të
kryheshin metanaliza, bazuar në studime më të shumta dhe me kontigjente më të mëdha
të sëmurësh. Studimet analoge të kryera te kafshët eksperimentale kanë treguar se
përdorimi afatgjatë i β-agonistëve ka çuar në hipertrofi dhe hipersekrecion të gjendrave
submukoze. Këto dukuri nuk janë konstatuar në subjektet humane (Jones and Reid,
1979).
Pavarësisht nga këto kufizime, kërkimet për rolin e trajtimit afatshkurtër dhe atë
afatgjatë me bronkodilatatorë të inhaluar tregojnë se trajtimi afatshkurtër mbetet efektiv
për përmirësimin e gjëndjes pulmonare të rënduar, ndërsa ai afatgjatë është më efikas
se trajtimi afatshkurtër (Brand, 2000). Gjithsesi studimet për rolin e bronkodilatatorëve
në fibrozën cistike duhet të marrin parasysh edhe rolin që kanë faktorë të tjerë si ata
klinikë, gjenetikë, demografikë etj.
Frekuencat gjenotipike dhe alelike të varianteve polimorfike të β2-AR në subjektet
normale dhe me fibrozë cistike:
Nëse fillimisht studimet për rolin afatshkurtër dhe afatgjatë të bronkodilatatorëve
në fibrozën cistike u bënë pa marrë parasysh profilin gjenetik të të sëmurëve, studimet
e sotme kanë filluar të thellohen akoma më shumë duke marrë parasysh gjenotipet e
varianteve polimorfike të gjenit të β2-AR. Kërkuesit duhet të jepnin një përgjigje për
të shpjeguar faktin pse të sëmurët me fibrozë cistike të shkaktuar nga i njëjti mutacion
paraqisnin një variacion kaq të gjerë të fenotipit të sëmundjes.
Në fakt tabloja klinike e të sëmurëve mund të kuptohet dhe të shpjegohet më
mirë duke marrë parasysh edhe faktorët e tjerë si ata mjedisorë, ushqimorë, psikologjikë,
ekonomik e padyshim edhe ata gjenetikë. Faktorët gjenetik kanë të bëjnë me klasat e
mutacioneve që prekin vet gjenin CFTR si dhe shprehjen e tij në sintezën e proteinës,
palosjen, transportin dhe vendosjen në membranën qelizore, me polimorfizmin e gjenit
të receptorit β2AR, frekuencat gjenotipike, alelike dhe të haplotipeve.
E gjithë kjo tablo kërkimesh synon të kuptojë më mirë rolin e gjenit të β2AR si gjen
modifikues në fibrozën cistike (Cutting, 2010; Stanke et al., 2010).
Siç e kemi përmendur edhe më sipër në rajonin kodues të gjenit β2-AR janë
identifikuar disa SNP, një pjesë e të cilave janë sinonime. Zëvendësimet e tipit missense
janë Arg16Gly, Gln27Glu, Val34Met, dhe Thr164Ile. Dy nga alelet më të zakonshme që
reagojnë ndaj β-agonistëve në kushte in vitro janë Gly 16 dhe Glu27.
Një numër i madh kërkimesh ka krijuar një tablo të qartë për frekuencat
gjenotipike të lokuseve 16 dhe 27, respektivisht për Arg16Arg, Arg16Gly, Gly16Gly
dhe Gln27Gln, Gln27Glu, Glu27Glu.
Këto frekuenca ndryshojnë në popullatat normale të etnive të ndryshme. Kjo
ka qënë edhe një nga shtysat e këtij studimi për të parë se cilat janë frekuencat e këtyre
gjenotipeve në një kampion të popullatës normale shqiptare dhe cila është shkalla e
ndryshimit me popullatat e etnive të tjera europiane.
Nga ana tjetër ka edhe një numër studimesh për variantet polimorfike të β2-AR
në fibrozën cistike, ndonëse numri i tyre është shumë më i kufizuar se ato të ndërmarra
në popullatat normale ose për sëmundje të tjera si astma, hipertensioni, infarkti i
miokardit, obeziteti etj. Të dhënat për frekuencat e gjenotipeve por edhe të aleleve të
tyre mundësojnë të kuptohet në se ka ndryshime mes të sëmurëve me fibrozë cistike dhe
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subjekteve normale.
Disa studime gjejnë ndryshime sinjifikative, ndërsa të tjera nuk e konstatojnë
një gjë të tillë. Variantet polimorfike që lidhen me lokuset 16 dhe 27 të β2-AR janë
shfrytëzuar për të parë në mënyrë të diferencuar korelacionet e mundshme mes tyre dhe
efektit bronkodilatator të β-agonistëve, të vlerësuar përmes parametrave spirometrik e
kryesisht të FEV1.
Kështu pacientët me FC që mbartin alelin Gly16, qofshin ata homozigotë
Gly16Gly ose heterozigotë Arg16Gly, pësojnë një reduktim domethënës (P < 0.05)
të volumit ekspirator të sforcuar në 1 sekondë, në raport me pacientët homozigotë
Arg16Arg. Këto të dhëna tregojnë se funksionet pulmonare dëmtohen më shumë në
pacientët me gjenotipet Gly16Gly dhe Arg16Gly sesa në ata me gjenotipin Arg16Arg.
Përgjigja bronkodilatatore ndaj albuterolit (β2-agonist) nuk pëson ndryshime në këto
grupe. Këto të dhëna sygjerojnë se polimorfizmi i gjenit β2AR kontribuon në gravitetin
klinik dhe progresin e fibrozës cistike (Buscher et al., 2002). Megjithatë studimet lidhur
me përgjigjen klinike të pacientëve me FC, nën trajtim afatgjatë me β2-agonistë, nisur
nga variantet polimorfike të gjenit β2AR janë mjaft të pakta (Konstan et al., 1999).
Synimi është të zbulohet se cilat variante gjenotipike i nënshtrohen desensitimit
kur receptorët β2-AR ekspozohen ndaj dozave ose kohëzgjatjeve të ndryshme të
β-agonistëve. Haplotipet janë kombinime alelesh apo çifte SNP (polimofizma të një
nukleotidi të vetëm), të cilët ndodhen në të njëjtin kromozom dhe kryesisht trashëgohen
së bashku.
Përmes ekzaminimit të haplotipeve mund të sigurohet një informacion edhe
më i saktë lidhur me variacionin fenotipik të një sëmundjeje të dhënë. Kombinimi i
polimorfizmave ka lejuar të identifikohen 12 haplotipe të gjenit ADRB2. Shumica e
haplotipeve janë të njëjtë në etni të ndryshme, por frekuenca e tyre ndryshon sipas
shpërndarjes gjeografike (Maxwell et al., 2005; Drysdale et al., 2000).
Për më tepër përgjigja e agonistëve β-adrenergjikë të paktën në astmën bronkiale
varet më shumë nga lloji i haplotipeve të ndryshme se sa nga variantet polimorfike të
lokuseve 16 dhe 27.
Një gjetje e tillë nuk ka arsye pse të mos jetë e vlefshme edhe në rastin e fibrozës
cistike, ndaj dhe studimet e fundit janë duke u thelluar edhe në këtë fushë. Tre haplotipet
më të zakonshme të gjenit të β2-AR që merren parasysh edhe në studimet e fibrozës
cistike janë Gly16-Glu27, Arg16-Gln27 dhe Gly16-Gln27.
Receptorët β2AR dhe kompleksi EBP50: CFTR dhe β2-Ar mund të lidhen me
kompleksin ezrin/radixin/moesin-binding phosphoprotein 50 ose shkurt EBP50 përmes
motivit PDZ. Formimi këtij kompleksi rregullohet nga PKA e varuar nga fosforilimi.
Delecioni që prek domenin rregullator R, e bën të pa mundur fosforilimin nga PKA.
Nëse domeni R nuk fosforilohet, domenet NBD1 dhe NBD2 të CFTR nuk mund
të lidhin dhe të hidrolizojnë ATP, e për pasojë kanali nuk mund të funksionojë. Ky
zinxhir funksional në fund të fundit rëndon tablonë e fibrozës cistike (Naren et al.,
2003).
Punimet me kultura të qelizave epiteliale janë shfrytëzuar si një përqasje e re,
për të kuptuar rolin e trajtimit afatgjatë të β2-agonistëve në modulimin e shprehjes
së CFTR në anën apikale të membranës qelizore. Këto eksperimente kanë treguar se
ekspozimi i qelizave epiteliale ndaj β2-agonistëve rrit shprehjen post-transkriptuese të
CFTR, e cila është e tipit dozë-përgjigje (Taouil et al., 2003).
Kërkimet aktuale synojnë të zbulojnë këtë kaskadë funksionale mekanizmash
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molekularë që fillojnë me polimorfizmin e receptorëve β2-AR, mutacionet që mund të
prekin vet kompleksin EBP50, formimin e AMPc dhe PKA si dhe të makromolekulave
të tjera si dhe rolit që ato mund të luajnë në gravitetin e sëmundjes së fibrozës cistike.
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KREU II
MATERIALET DHE METODAT
2.1 Grupi i studimit për gjenotipizimin e β2-AR
Për realizimin e kësaj pune kërkimore u morëm në studim një grup pacientësh me fibrozë
cistike të përbërë nga 66 individë dhe një grup kontrolli të përbërë nga 47 individë.
Pacientët me CF, të diagnostikuar paraprakisht në Qendrën e Diagnozës Molekulare dhe
të Kërkimeve Gjenetike (QDMKGJ) pranë Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik
“Mbretëresha Geraldine” të Tiranës, ishin të gjithë homozigotë për mutacionin ∆F508
të gjenit CFTR. Stafi i specializuar i kësaj qendre bëri të mundur identifikimin e
mutacionit ∆F508 me anë të metodës PCR-OLA (PCR-Oligonucleotide Ligation
Assay). Për këtë proçes u përdor një kit komercial i firmës Abbott, si dhe aparatura të
PCR e sekuenciatori i ADN-së.
Të gjithë individët e tjerë të diagnostikuar si heterozigotë për këtë lloj mutacioni
u përjashtuan nga studimi. Pacientët me fibrozë cistike kishin një moshë mesatare 7 vjet
dhe vinin nga zona të ndryshme të territorit shqiptar. Ata ishin në trajtim të vazhdueshëm
në spitalin pediatrik “Selaudin Bekteshi” pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë
Tereza”. Për grupin e kontrollit u përzgjodhën rastësisht 47 individë të shëndetshëm
të cilët pasi u intervistuan rezultuan pa histori familiare për fibrozën cistike. Mosha
mesatare e tyre ishte 37 vjet.

2.1.1 Studimi i shenjave klinike tek pacientët me FC
Duke u nisur nga emri i secilit pacient, u gjetën kartelat e tyre klinike pranë spitalit
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pediatrik në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Për çdo rast u morën të
dhëna të tilla si:
•
Mosha e pacientit
•

Indeksi i masës trupore IBM (Body mass index)

•

Parametrat pulmonarë si FEV1 e FVC

•

Ekzaminimet e kulturës së sputumit si dhe terapia e trajtimit

2.2. Reagentët dhe pajisjet e përdorua për ekstraktimin e ADN-së
dhe gjenotipizimin e β2-AR:
Për realizmin e pjesës eksperimentale të këtij studimi, sic janë ekstraktimi i ADN dhe
gjenotipizimi i β2-AR në pacientët me fibrozë cistike dhe grupin e kontrollit, janë
përdorur një sërë reagentësh dhe pajisjesh të veçanta. Lista e reagentëve, e pajisjeve si
dhe origjina e tyre janë paraqitur më poshtë:
2.2.1 Lista e reagentëve dhe prodhuesi i tyre
•

Deoxyribonucleate Triphosphates (dNTP) (Sigma Aldrich)

•

Ethanol 99% (Sigma)

•

Tris Borat EDTA (TBE) (Sigma Aldrich)

•

Ethidium bromide (EtBr) (Sigma Aldrich)

•

Taq Gold Polymerase (Applied Biosystem)

•

Klorur Magnezi (MgCl2) (Applied Biosystem)

•

Buffer Gold (Applied Biosystem)

•

DNA Gel Loading Dye (Promega)

•

Lysis buffer (Qiagen)

•

Eluation buffer (Qiagen)

•

Proteinase K (Qiagen)

•

Agarose (Sigma Aldrich)

•

Phosphate Buffer Saline (PBS) (Sigma Aldrich)
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2.2.2 Lista e pajisjeve të përdorura për realizimin e protokollit eksperimental
•

Ngrirës -20°C

•

Mikrocentrifugë (Hettich), 13.000 rpm/min

•

Përzierës/ shaker (Humana)

•

Mikrovalë

•

Ngrohës/ Block heater (Sandon)

•

Pipeta dhe maja pipetash (Gilson)

•

Eppendorf Mastercycler personal (Eppendorf)

•

Elektroforezë, ushqyes dhe vaskë elektroforeze (VWR, Fisher Scientific)

•

Transiluminator (UV)

•

Digital camera (Sony)

2.3 Ekstraktimi i ADN-së për gjenotipizimin e gjenit β2-AR
Për grupin e pacientëve me fibrozë cistike, ADN-ja ishte ekstraktuar paraprakisht
pranë QDMKGJ. Nga koleksioni i ADN-ve të ekstraktuara u përzgjodhën 66 mostra të
diagnostikuara si homozigotë (∆F508/∆F508) për fibrozën cistike. Këto mostra do të
shfrytëzoheshin nga ana jonë për studimin e polimorfizmit të gjenit β2-AR.
Përkundrazi, për subjektet e grupit të kontrollit të marra në studim, ne zbatuam
protokollin e plotë të ekstraktimit të ADN-së nga gjaku total. Ky protokoll ishte i njëjtë
me atë të aplikuar nga QDMKGJ për ekstraktimin e ADN-së së pacientëve me fibrozë
cistike.
2.3.1. Hapat e ndejkur për ekstraktimin e ADN-së
Për subjektet e shëndetshme u mblodh 1 ml gjak në tuba me antikoagulantë
ethylenediaminetetraacetat (EDTA), me qëllim ekstraktimin e ADN-së dhe përcaktimin
e polimorfizmave Arg16Gly dhe Gln27Glu në popullatën e shëndetshme shqiptare. Për
të realizuar ekstraktimin e ADN-së gjenomike nga gjaku total, u përdor kiti DNA Blood
extraction Mini Kit dhe u ndoqën me kujdes hapat e njëpasnjëshëm të përshkruar sipas
protokollit të prodhuesit (QIAamp DNA Mini and Blood Mini Handbook 05/2016).
Hapat e ndjekur për ekstraktimin e ADN-së janë paraqitur më poshtë:
1)

Në fundin e një epruvete ependorf sterile me volum 1,5 ml, u hodhën 20 µl

39

MSc. Enilda RRAPAJ

TEZË DOKTORATURE
IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS
SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME
SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE

proteazë QIAGEN (ose proteinazë K).
2)

Në të u shtua 200 µl gjak total. Përmbajtja e epruvetës pasi u përzie mirë në
vortex, u centrifugua për disa sekonda në trempertraurën e dhomës. Është
shumë e rëndësishme që homogjenizimi të jetë sa më i mirë për të siguruar
kushte të përshtatshme për veprimin e enzimës me substartin.

3)

U shtua 200 µl Lysis Buffer (solucion lizues i qelizës). Përsëri u bë një
përzjerje në vortex dhe u centrifugua për 5 sekonda.

4)

Epruveta u vendos në një inkubator ose banjomari në temperaturë 56°C ku
u la për 10 min.

5)

U shtua 200 µl etanol 99°, u përzie për 15 sek dhe u bë një centrifugim i
shkurtër për 5 sek, me qëllim largimin e pikave të mbetura brenda kapakut
të epruvetës.

6)

E gjithë përmbajtja e kësaj epruvete u transferua në një epruvetë të re 2 ml
(QIAamp Mini Spin Columns), të pajisur me një filtër në brendësi të saj.
Përmbajtja e hedhur në epruvetën e re u centrifugua për 1min me shpejtësi
maksimale (13.000 xhiro/min).

7)

Pas centrifugimit, pjesa e sipërme (bashkë me filtrin) u transferua në një
epruvetë të re, ndërsa pjesa e poshtme e epruvetës së bashku me precipitatin
u flak.

8)

Në vijim u shtua 500 µl buffer AW1 (solucion larës 1) dhe u centrifugua për
1min.

9)

Pjesa e poshtme e epruvetës së bashku me precipitatin u hodh, ndërsa pjesa
e sipërme (bashkë me filtrin) u vendos në një epruvetë të re 2ml.

10)

U shtua 500 µl AW2 (solucion larës 2) dhe u centrifugua për 3min.

11)

Filtri u transferua në një epruvetë bosh dhe u centrifugua me shpejtësi
maksimale për 1 min, ndërsa preciptati u flak.

12)

Më pas filtri i ri u transferua në një epruvetë të re sterile, dhe në qendrën e
filtrit u shtua 100 µl Elution buffer AE (tampon tretës). Epruveta u inkubua
për 5 min dhe më pas u centrifugua për 1 min me shpejtësi maksimale.

13)

Solucioni i ADN-së i përftuar në këtë mënyrë (gati 100 µl) u ruajt në -20°C
për një kohë të gjatë. Në tapën e epruvetës dhe në anët e saj u shënua kodi i
individit përkatës.
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2.4 Gjenotipizimi i individëve të marrë në studim për gjenin β2-AR
Për të bërë gjenotipizimin e gjenit β2AR fillimisht u realizua metoda PCR alel specifike.
Në vijim u përgatit xheli agaroz 2% për elektroforezën e ADN dhe u ngarkuan mostrat
e ADN-së së ekstraktuar nga gjaku total. Në përfundim të proçesit elektroforetik u bë
vizualizmi i bandave për përcaktimin e gjenotipeve të β2-AR.

2.4.1. Shumëfishimi i ADN-së me anë të metodës PCR alel specifike
Për përcaktimin e polimorfizmit të gjenit beta-2AR sipas metodës PCR alel specifike
(AS-PCR) u përdor pajisja Eppendorf Mastercycler personal (Gaudet et al.,2009)Figura
2.1.

Figura 2.1 Pajisja e zhvillimit të reaksioneve të PCR
Metoda PCR alel specifike (AS-PCR) siguron amplifikimin specifik të një aleli të
vetëm duke përdorur dy primera forward, të cilët ndryshojnë vetëm nga nukleotidi i
fundit në skajin 3’. Çdo primer çiftëzohet plotësisht vetëm me njërin nga dy alelet e
gjenit. Primeri reverse është i njëjtë për të gjitha reaksionet e PCR. Prandaj duke kryer
dy reaksione PCR njëkohësisht për secilin kampion ADN-je, me dy çifte prajmerash të
ndryshëm, ne mund të përcaktojmë drejtpërdrejtë gjenotipin e çdo individi në lidhje me
secilin polimorfizëm.
Kjo metodë ka një kosto të ulët dhe mundëson një analizim të shpejtë të
produkteve të amplifikuara në një xhel agaroz të ngjyrosur me bromur etidiumi. Në
rastin e polimorfizmit Arg16Gly, u përdorën këto prajmera:
•

Forward 1: 5’-CTT CTT GCT GGC ACC CAA AA-3’

•

Forward 2: 5’-CTT CTT GCT GGC ACC CAA AG-3’,

•

Reverse: 5’- TGA TGA AGT AGT TGG TGA CC-3’.
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Primerat forward 1 dhe 2 ishin specifikë për alelet Arg16 dhe Gly16 (ndryshojnë nga
njëri-tjetri vetëm nga nukleotidi i fundit A > G të nënvizuara). Mënyra e vendosjes
së primerave dhe madhësia e fragmenteve të amplifikuara për të dy polimorfizmat
paraqitet në figurën 2.2.

Figura 2.2. Skema e vendosjes së primerave
Për të specifikuar variantet alelike në lidhje me polimorfizmin e dytë Gln27Glu, u
përdorën këta prajmera:
•

Forward1: 5’-GGA CCA CGA CGT CAC GCA AC -3’

•

Forward2: 5’-GGA CCA CGA CGT CAC GCA AG-3’

Prajmerat forw1 dhe 2 ishin specifikë në mënyrë respektive për alelet Gln27 dhe Glu27.
Për këtë polimorfizëm u përdor i njëjti primer reverse si në analizën e polimorfizmit
të parë Arg16Gly. Madhësia e fragmentit të përftuar nga të dy amplifikimet ishte 191
çifte bazash për Arg16 dhe 158 çifte bazash për Glu27. Si kontroll pozitiv për të gjitha
reaksionet e PCR u përdor një çift i tretë prajmeri 5’-GAA CTG CCA CTT CAG CTG
TCT-3’ dhe 5’-CAG CTG CAT TTG GAA GTG CTC-3’, i cili amplifikoi një fragment
AND-je me madhësi 320 çifte bazash të gjenit CYP1A1..

2.4.2 Metodika e PCR-alel specifike
Reaksioni i PCR u krye në një volum total prej 50 μl, i cili përmbante:
•

5 μl ADN gjenomike,

•

1 μl nga secili prajmer (forward dhe reverse),

•

0.2 μl Taq Gold Polymerase (5u/ul),

•

30.8 μl H2O si dhe 12 μl Buffer Mix Gold, solucion i përbërë i reaksionit të
PCR (Buffer Gold +dNTPs+MgCl2).

Metodika AS-PCR u realizua sipas hapave të mëposhtëm:
•

Fillimisht u përgatit një solucion mix për 22 reaksione i cili përmbante 264
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μl Buffer Mix Gold, 680 μl H2O dhe 4.4 μl Taq Gold Polymerase.
•

Ky solucion u centrifugua dhe u nda në katër epruveta (A, B, C dhe D) me
nga 230 μl secila.

•

Në çdo epruvetë u shtua 5 μl primer forward për secilin alel (respektivisht
për Arg16, Gly16, Gln27 dhe Glu27) dhe 5 μl primer reverse.

•

Përmbajtja e secilës prej epruvetave A, B, C dhe D u nda në 5 epruveta më
të vogla (A1, A2, A3, A4, A5 e me radhë), ku secila prej tyre përmbante një
volum prej 45 μl.

•

Në serinë A1, B1, C1, D1 u shtua 5 μl ADN e individit të parë, në serinë A2,
B2, C2, D2 u shtua 5 μl ADN e individit të dytë e kështu me radhë.

•

Të gjitha epruvetat u përzien dhe u vendosën në aparatin e PCR, Eppendorf
Mastercycler personal.

Programi i PCR u modifikua sipas këtyre kushteve:
•

një denatyrim fillestar në 94°C për 10 min, i shoqëruar nga 40 cikle reaksionesh
me tre faza:
1. denatyrimi (94°C për 1 min)
2. lidhja e prajmerave annealing (60°C për 1 min)
3. zgjatja (në 72°C për 1 min)

Këto faza u pasuan me një zgjatje përfundimtare në 72°C për 7 min. I gjithë proçesi i
amplifikimit të fragmenteve të ADN-së zgjati përafërsisht 2 orë e 20 minuta.

2.5 Analiza e produkteve të PCR me elektroforezë në xhel agarozi
2.5.1 Përgatitja e xhelit agaroz 2% për elektroforezën e ADN
Solucioni tampon që u përdor për përgatitjen e xhelit agaroz ishte TBE (Tris-BorateEDTA, Tris base-acid boric dhe EDTA), i cili u përftua nga përzierja e këtyre
komponentëve sipas molariteteve të përcaktuara në literaturë. Për të përftuar xhelin
agaroz 2% u ndoqën hapat e mëposhtëm:
•

U peshua 2 gram agaroz, i cili u tret në një beker ku ishte hedhur paraprakisht
100 ml TBE.

•

Tretësira u ngroh në mikrovalë për 1-3 min deri në shkrirjen e plotë të
agarozit.
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•

Solucioni i agarozit u la në temperaturën e dhomës për 5 min, në mënyrë që
të arrinte temperaturën 50°C.

•

Më pas u shtua një sasi prej 50 µg/ml ngjyrues bromur etidiumi. Ky i fundit
lidhet me fragmentet e ADN-së dhe lejon vizualizimin e tyre nën veprimin
e rrezeve ultraviolet.

•

Më pas e gjithë përzierja u hodh në vaskën e elektroforezës.

•

Në të u vendosën me kujdes krehërat e elektroforezës dhe u la në temperaturën
e dhomës për 20-30 min. Kjo kohë lejon xhelin që të bëhet më solid.

•

U hoqën me kujdes krehërat duke bërë të mundur formimin e xhepave të
cilët shërbyen për ngarkimin e ADN-së. Mënyra e përgatitjes së xhelit dhe
vendosjes së krehërave paraqitet në mënyrë skematike në figurën 2.3.

Figura 2.3 Ilustrimi i proçesit të përgatitjes së xhelit agaroz
•

•Më pas vaska e elektroforezës u mbush me solucion tampon TBE duke mbuluar
tërësisht xhelin.

2.5.2 Ngarkimi i kampioneve të ADN-së në xhel
Për të siguruar ngarkimin e mostrave të ADN-së në xhelin agaroz u ndoqën këto hapa:
•

Në çdo epruvetë e cila përmbante 10µl ADN, u shtua 2µl ngjyrues (Gel loading
buffer). Ky i fundit shërbeu për të ndjekur zhvendosjen e bandave të ADN-së
gjatë elektroforezës në xhel.

•

Në “gropën’’ e parë të xhelit u shtua një marker, i cili përfaqëson një fragment
ADN-je me madhësi të njohur. Ai shërbeu për të përcaktuar madhësinë e
fragmenteve të ADN-së së amplifikuar.

•

Më pas u ngarkuan me radhë të gjitha ADN-të e pacientëve.

•

Vaska e elektroforezës u lidh me një burim rryme prej 100 volt dhe u krye
elektroforeza për rreth 30 minuta. Aparati i përdorur për zhvillimin e elektroforezës
paraqitet në figurën 2.4.
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Figura 2.4 Aparati i elektroforezës i lidhur me burimin e rrymës
2.5.3 Vizualizimi i bandave dhe leximi i rezultateve
Pas përfundimit të elektroforezës, fiket burimi i rrymës dhe elektrodat largohen nga
vaska e eletroforezës. Xheli merret me kujdes dhe vendoset në aparatin Transiluminator
me UV për të kontrolluar praninë dhe sasinë e ADN-së së përftuar nga amplifikimi.
Nën veprimin e rrezeve UV, bromuri i etidiumit i lidhur me fragmentet e ADNsë do të prodhojë banda me ngjyrë vjollcë. Rezultatet e elektroforezës fotografohen
dhe ruhen në PC për të dokumentuar punën e bërë si dhe për t´i analizuar më tej.
Gjenotipizimi i çdo individi bëhet pa patur dijeni për shenjat klinike të pacientëve.
Aparati i përdorur për vëzhgimin e bandave paraqitet në figurën 2.5.

Figura 2.5 Vëzhgimi i rezultateve në transiluminator me UV

2.6 Metodat statistikore
2.6.1 Ekuilibiri Hardy-Weinberg për grupin e analizuar
Frekuencat gjenotipike për grupin e kontrollit dhe të pacientëve me FC u testuan për
ekuilibrin Hardy-Weinberg. Duke përdorur testin χ2 dhe vlera të p< 0.05 u testua nëse
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kishte ndryshime sinjifikative midis frekuencave të matura dhe atyre të pritshme. Për
të testuar efektet e secilit gjenotip dhe ndërveprimet e tyre, ne përllogaritëm për të dy
grupet intervalet e besueshmërisë me 95% (OR).

2.6.2 Përcaktimi i frekuencave alelike të lokusit 16 dhe 27
Pasi përcaktuam gjenotipet e secilit individ, ne përllogaritëm frekuencat e aleleve Arg,
Gly si për grupin e kontrollit ashtu edhe për grupin e pacientëve të sëmurë me fibrozë
cistike.
Kjo përllogaritje u bë duke shfrytëzuar formulat standarte të gjenetikës së popullatave.
Frekuenca për një alel të caktuar jepet si raport midis numrit të aleleve të një tipi dhe
numrit total të individëve.
•

• Frek (Arg16) = 2x ind. (Arg16/Arg16) + ind. (Arg16/Gly16)/ 2x nr total
të individëve

•

Frek (Gly16) = 2x ind. (Gly16/Gly16) + ind. (Arg16/Gly16)/ 2x nr total të
individëve

Të njëjtat formula u shfrytëzuan dhe për llogaritjen e frekuencave të aleleve Gln27
dhe Glu 27. Nëse frekuenca i referohet grupit të kontrollit, atëherë përmasa apo n= 47,
ndërsa nëse frekuenca i referohet pacientëve me FC, numri total i individëve është i
barabartë me 66:
•

Frek (Gln27) = 2x ind. (Gln27/Gln27) + ind. (Gln27/Glu27)/ 2x nr total të
individëve

•

Frek (Glu27) = 2x ind. (Glu27/Glu27) + ind. (Gln27/Glu27)/ 2x nr total të
individëve

2.6.3 Përcaktimi i deviacionit standart për frekuencat e gjetura
Në rastin kur përmasa e mostrës së marrë në analizë është e vogël, mund të vihen re
ndryshime të mëdha midis frekuencave gjenike dhe frekuencave reale të popullatës. Për
të përcaktuar këtë zhvendosje, ne përllogaritëm deviacionin standart të një kampioni
me anë të formulës së mëposhtme:
Ku

p- është frekuenca e njërit alel
q- është frekuenca e alelit tjetër
n- numri i individëve të kampionit

2.6.4 Krahasimi i frekuencave gjenotipike e alelike me anë të testit Hi katror
(Chi-Square)
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Për të bërë të mundur krahasimin e frekuencave gjenotipike dhe alelike midis pacientëve
dhe grupit të kontrollit u përdor testi Hi katror. Rezultatet u konsideruan sinjifikative
për vlera të p<0.05.

2.6.5 Përllogaritja e frekuencave të haplotipeve
Frekuencat e haplotipeve janë përllogaritur mbi bazën e produktit të frekuencave
alelike, ndërsa frekuencat e gjenotipeve që lindin nga kombinimi i haplotipeve mbi
bazën e produktit të frekuencave të haplotipeve (http://gen-net-pop.univ-lyon1.fr).
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KREU III
REZULTATET E STUDIMIT
3.1 Përcaktimi i gjenotipeve të gjenit β2-AR përmes elektroforezës
Pas mbarimit të proçesit elektroforetik u lexuan rezultatet për polimorfizmin Arg16Gly
dhe Gln27Glu. Për leximin e polimorfizmit të parë Arg16Gly u veprua në këtë mënyrë:
1.

Kur për një pacient, në reaksionin e parë u përftua vetëm një fragment i
amplifikuar specifik për alelin Arg16, ndërsa në reaksionin e dytë nuk pati
amplifikim, atëherë gjenotipi i individit u identifikua si homozigotë Arg16/
Arg16.

2.

Kur në reaksionin e parë nuk u zbulua asnjë bandë e amplifikuar, ndërsa
në reaksionin e dytë u shfaq një fragment i amplifikuar specifik për alelin
Gly16, atëherë gjenotipi i individit u identifikua si homozigotë Gly16/
Gly16.

3.

Në rastet kur u zbulua njëkohësisht amplifikim i të dy fragmenteve, si në
reaksionin e parë ashtu edhe në atë të dytë, atëherë genotipi i individit të
marrë në studim u konsiderua si heterozigotë Arg16/Gly16. Figura 3.1 (A).
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Figura 3.1 Paraqitje skematike për mënyrën e leximit të rezultateve të
polimorfizmave të gjenit β2-AR. (A) Polimorfizmi Arg16Gly dhe (B) polimorfizmi
Gln27Glu. Numrat 1, 2 dhe 3 tregojnë mënyrën e shfaqjes së bandave të ADNsë. Vlerat 191çb (çifte bazash) dhe 158 çb tregojnë madhësitë e fragmenteve të
amplifikuar specifikisht për polimorfizmin e parë dhe të dytë.
E njëjta mënyrë e leximit të rezultateve u mor në konsideratë edhe për polimorfizmin e
dytë Gln27Glu. Figura 3.1 (B).
•

Kur për një mostër ADN-je, në reaksionin e parë u përftua vetëm një fragment
i amplifikuar specifik për alelin Gln27, ndërsa në reaksionin e dytë nuk u
vërejt asnjë bandë e amplifikuar, atëherë gjenotipi u konsiderua homozigotë
Gln27/Gln27.

•

Kur në reaksionin e parë nuk u zbulua asnjë bandë e amplifikuar, ndërsa
në reaksionin e dytë u shfaq një fragment i amplifikuar specifik për alelin
Glu27, atëherë gjenotipi i individit u identifikua si homozigotë Glu27/
Glu27.

•

Në rastet kur u zbuluan dy fragmente të amplifikuar, specifik për alelin
Gln27 dhe Glu27, atëherë gjenotipi i individit u identifikua si heterozigotë
Gln27/Glu27.

Më poshtë janë treguar foto të xhelit të elektroforezës të përftuara pas përfundimit të
reaksioneve të PCR në individë të ndryshëm. Në foton e mëposhtme është ilustruar
identifikimi i gjenotipeve të lokusit 16 të gjenit β2-AR, Arg16/Gly16, në nëntë individë
të marrë në studim. Duke ju referuar kësaj figure, individët 1, 2, 5, 6, 7 dhe 9 rezultuan
me gjenotipet Arg16/Gly16 (heterozigotë), ndërsa individët me numrin 3, 4 dhe 8
rezultuan me gjenotipet Arg16/Arg16 (homozigotë). Figura 3.2.

49

MSc. Enilda RRAPAJ

TEZË DOKTORATURE
IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS
SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME
SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE

Figura 3.2 Foto e xhelit të elektroforezës për identifikimin e gjenotipeve Arg16/
Gly16 të gjenit β2-AR në 9 individë të ndryshëm. Bandat 1, 2, 5,6, 7 dhe 9 tregojnë
gjenotipet heterozigote Arg16Gly, ndërsa ato 3, 4 dhe 8 gjenotipet homozigote
Arg16Arg. Kolona e parë dhe e fundit tregojnë markerët me një madhësi prej 50 çifte
bazash.
Përkundrazi, në foton e mëposhtme tregohet identifikimi i gjenotipeve të lokusit 27 të
gjenit β2-AR, Gln27Glu, në pesë individë të marrë në studim. Duke ju referuar kësaj
figure, të pesë individët e analizuar rezultuan me gjenotipin heterozigotë Gln27Glu.
Figura 3.3.

Figura 3.3 Foto e xhelit të elektroforezës për identifikimin e gjenotipeve Gln27/
Glu të gjenit β2-AR në 5 individë të ndryshëm. Të gjitha bandat nga 1-5 tregojnë
gjenotipet heterozigote Gln27Glu. Kolona e parë dhe e fundit (M) tregojnë markerët
me një madhësi prej 50 çifte bazash.
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3.2 Rezultatet lidhur me frekuencat gjenotipike për lokuset 16 dhe 27
të gjenit β2-AR
Pasi u përcaktuan gjenotipet e individëve të sëmurë me fibrozë cistike dhe të grupit të
kontrollit, u vlerësua numri i ndividëve që i takonin çdo gjenotipi si për polimorfizmin e
lokusit 16 ashtu edhe për atë 27. Mbi këtë bazë u përllogaritën frekuencat e gjenotipeve
Arg/Arg, Arg/Gly dhe Gly/Gly për lokusin 16 si dhe Gln/Gln, Gln/Glu dhe Glu/Glu
për lokusin 27, në raport me numrin e përgjithshëm të individëve të marrë në studim
për çdo grup. Të dhënat e frekuencave gjenotipike për të dy lokuset janë paraqitur në
tabelën 3.1 dhe 3.2.
Tabela 3.1 Frekuencat gjenotipike për Arg16Gly në të sëmurët me fibrozë cistike si
dhe në individët e grupit të kontrollit.

Tabela 3.2 Frekuencat gjenotipike për Gln27Glu në të sëmurët me fibrozë cistike si
dhe në individët e grupit të kontrollit

*Të dhënat lidhur me polimorfizmin Gln27Glu të grupit të kontrollit janë marrë
nga studimi i realizuar nga Zaçe dhe Zoraqi (2011), të cilët analizuan 50 individë të
shëndetshëm me po të njëjtën metodë AS-PCR.
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Të dhënat për frekuencat e gjenotipeve të lokusit 16 dhe 27 janë paraqitur në grafikët
3.4 dhe 3.5.

Figura 3.4 Paraqitja grafike e frekuencave gjenotipike të lokusit 16 si për të sëmurët
me fibrozë cistike ashtu edhe për individët e grupit të kontrollit. FC= Fibrozë cistike.

Figura 3.5 Paraqitja grafike e frekuencave gjenotipike të lokusit 27 si për të sëmurët
me fibrozë cistike ashtu edhe për individët e grupit të kontrollit. FC = Fibrozë cistike.
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Frekuencat gjenotipike për të dy lokuset u testuan nëse ishin në ekuilibër HardyWeinberg. Në të gjitha rastet rezultoi se frekuencat gjenotipike të lokusit 16 dhe 27 të
pacientëve me FC dhe grupit të kontrollit ishin në ekuilibër Hardy-Weinberg. Praktikisht
për polimorfizmin e lokusit 16 (Arg16Gly) në të sëmurët me fibrozë cistike dhe grupin
e kontrollit u gjetën këto vlera respektive të testit, X2 = 0.08; dhe X2 =0.08, ndërsa për
polimorfizmin e lokusit 27 (Gln27Glu) në të sëmurët me fibrozë cistike dhe grupin e
kontrollit u gjetën këto vlerat: X2 = 0.02; dhe X2 =0.01, për p< 0.05.
Nisur nga të dhënat e tabelës 3.1 duket qartë se numri më i madh i individëve, e
për pasojë edhe i frekuencës më të lartë gjenotipike si në grupin me fibrozë cistike ashtu
edhe në atë të kontrollit i takojnë gjenotipit homozigotë Gly16Gly (0.50 për FC dhe
0.51 për kontrollin), ndërsa frekuenca më e vogël i takon gjenotipit Arg16Arg (0.18 për
FC dhe 0.17 për kontrollin). Përkundrazi, për lokusin 27 (Tabela 3.2) numri më i madh
i individëve e për pasojë edhe i frekuencës gjenotipike i takon gjenotipit Gln27Gln
(0.46 për FC dhe 0.46 për kontrollin), ndërsa frekuenca më e vogël i takon gjenotipit
homozigotë Glu/Glu (0.15 për FC dhe 0.08 për kontrollin).
Gjenotipet heterozigote Arg16Gly për lokusin 16 dhe Gln27Glu të lokusit 27
kanë frekuenca që qëndrojnë mes vlerave maksimale dhe minimale të gjenotipeve
respektive homozigote. Diferenca më e madhe midis frekuencës gjenotipike maksimale
dhe asaj minimale për fibrozën cistike u gjet për lokusin 16. Kjo diferencë për lokusin 16
midis gjenotipeve Gly16Gly dhe Arg16Arg u gjet 0.32 ndërsa për lokusin 27, diferenca
midis gjenotipeve Gln27Gln dhe Glu27Glu u gjet 0.31.
Për të zbuluar nëse kishte ndryshime sinjifikative ndërmjet frekuencave
gjenotipike të grupit të pacientëve me fibrozë cistike dhe atyre të kontrollit për të dy
lokuset e marrë në studim, u përdor testi Chi-square.
Në bazë të vlerave të këtij testi rezultoi se nuk egzistonin ndryshime sinjifikative
midis varianteve gjenotipike të grupit me fibrozë cistike dhe atyre të kontrollit. Vlerat
Chi-square të gjetura për lokusin 16 dhe 27 ishin respektivisht: (χ2= 0.0385, p=0.9809;
χ2= 2.7069, p=0.2583).

3.3 Rezultatet lidhur me frekuencat alelike për lokuset 16 dhe 27 të
gjenit β2-AR
Të dhënat për frekuencat e aleleve Arg16 dhe Gly16 për lokusin 16 si dhe Gln27
dhe Glu27 për lokusin 27 të gjenit β2-AR janë paraqitur në tabelën 3.3 dhe grafikisht
në figurën 3.6.
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Tabela 3.3 Frekuencat alelike të grupit me fibrozë cistike dhe atij të kontrollit për
lokuset 16 dhe 27.

Figura 3.6 Frekuencat alelike të Arg16 e Gly16 si dhe të Gln27 e Glu27 në fibrozën
cistike dhe grupin e kontrollit.

Pas përllogaritjes së frekuencave alelike për lokusin 16, rezultoi se frekuenca e alelit
Gly16 si në grupin e pacientëve me fibrozë cistike ashtu edhe në atë të kontrollit, është
gati dy herë më e lartë se frekuenca e alelit Arg16. Kështu nëse frekuenca e Gly16 në
fibrozën cistike u gjet 0.66 (95% CI, 0.58-0.74), frekuenca e alelit Arg16 u gjet 0.34
(0.26-0.42). Po ashtu nëse frekuenca e alelit Gly16 për grupin e kontrollit u gjet 0.67
(0.57-0.77), frekuenca e alelit Arg16 u gjet 0.33 (0.23-0.43).
Frekuencat e këtyre dy aleleve (Arg16 dhe Gly16) u krahasuan midis grupit të
pacientëve me FC dhe grupit të kontrollit. Nga ky krahasim u përcaktua se nuk egzistonin ndryshime sinjifikative midis këtyre dy grupeve. (χ2= 0.0224, p<0.05).
Rezultate të ngjashme u gjetën edhe për frekuencat alelike të lokusit 27. Kështu
frekuenca e alelit Gln27 në grupin e kontrollit, e përcaktuar nga Zaçe dhe Zoraqi ishte
0.69 (0.60 - 0.78) ndërsa ajo e alelit Glu27 ishte 0.31 (0.22-0.40). Vlera të përafërta u
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gjetën edhe për frekuencat alelike të pacientëve me fibrozë cistike. Praktikisht frekuenca e alelit Gln27 u gjet 0.65 (0.57-0.73), ndërsa ajo e alelit Glu27 u gjet 0.35 (0.270.43).
Frekuencat e dy aleleve (Gln27 dhe Glu27) u krahasuan midis grupit të pacientëve me FC dhe grupit të kontrollit të studiuar nga Zaçe dhe Zoraqi. Nga ky krahasim u gjet se nuk egzistonin ndryshime sinjifikative midis këtyre dy grupeve. (χ2=
0.3618, p<0.05).
Nëse rreshtohen të gjitha vlerat e frekuencave alelike të fibrozës cistike për
të dy lokuset, rezulton se vlera më e vogël i takon alelit Arg16 dhe më e larta Gly16.
Përkundrazi, nëse bëhet e njëjta gjë për grupin e kontrollit rezulton se vlerën më të lartë
të frekuencës alelike e ka aleli Gln27 dhe atë më të ulët Glu27.

3.4 Haplotipet e lokuseve 16 dhe 27 të gjenit β2-AR
Ne analizuam vetëm haplotipet e grupit të të sëmurëve me fibrozë cistike. Haplotipet
e grupit të kontrollit nuk u analizuan meqënëse grupi i kontrollit i studiuar nga ana
jonë nuk është i njëjtë me atë të studiuar më parë nga Zaçe dhe Zoraqi. Jo vetëm kaq
por haplotipet do të ishin realë nëse do të analizoheshin alelet e lokusit 16 dhe 27 në të
njëjtët individë të shëndetshëm. Frekuencat e haplotipeve Arg16Gln27, Arg16Glu27,
Gly16Gln27 dhe Gly16Glu27, të cilat përbëjnë një kombinim të dy aleleve të lokusit
16 me dy alelet e lokusit 27 janë dhënë në tabelën 3.4 dhe figurën 3.7
Tabela 3.4 Frekuenca e haplotipeve për lokuset 16 dhe 27 në fibrozën cistike

55

MSc. Enilda RRAPAJ

TEZË DOKTORATURE
IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS
SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME
SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE

Figura 3.7 Frekuencat e haplotipeve në grupin e të sëmurëve
shqiptarë me fibrozë cistike.
Nga kombinimi i haplotipeve gametike formohen nëntë kombinime haplotipesh,
frekuencat e të cilave për grupin e të sëmurëve me fibrozë cistike janë paraqitur në
tabelën 3.5 dhe figurën 3.8.
Tabela 3.5 Frekuenca e nëntë gjenotipeve që formohen nga kombinimi i katër haplotipeve të lokuseve 16 dhe 27 në fibrozën cistike.
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Figura 3.8 Frekuencat e kombinimit të haplotipeve në gjenotipe për të sëmurët me
fibrozë cistike.
Nisur nga të dhënat tabelore, por edhe nga paraqitja grafike mund të dallohet lehtësisht
që haplotipi me frekuencën më të lartë i përket kombinimit Gly16Gln27 (0.429), ndërsa
haplotipi me frekuencën më të ulët është Arg16Glu27 (0.119). Dy haplotipet e tjera
Arg16Gln27 dhe Gly16Glu27 kanë frekuenca gati të njëjtë (respektivisht 0.221 dhe
0,231). Këto haplotipe konsiderohen gametike.
Nga kombinimi i tyre mund të formohen nëntë variante gjenotipike. Nga
përllogaritja e frekuencës së tyre, rezulton se frekuencën më të madhe e ka gjenotipi
Gly16Gly–Glu27Glu (0.535561), i ndjekur nga gjenotipet Arg16Gly–Glu27Glu
(0.27489) dhe Arg16Arg-Gln27Glu (0.26299). Frekuencat më të vogla u përkasin
gjenotipeve Arg16Arg–Glu27Glu (0.014161) dhe Arg16Arg-Gln27Gln (0.048841).
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KREU IV
DISKUTIMI I REZULTATEVE
4.1 Incidenca e fibrozës cistike në botë dhe në vendin tonë
FC prek të gjitha gjinitë, rracat, dhe etnitë në botë. Megjithë përpjekjet e Organizatës
Botërore të Shëndetësisë (OBSH), diagnostikimi dhe regjistri i të dhënave për
incidencën e fibrozës cistike në vende të ndryshme të botës nuk është i plotë. Incidenca
mesatare për popullatën europiane luhatet nga 1/2500 deri në 1/4000 lindje, ndërsa për
atë Amerikane (SHBA) mesatarisht 1/3400 lindje. Të dhënat për vendet Aziatike janë të
kufizuara, ndaj dhe incidenca duket sikur është e ulët. Fibroza cistike prek rreth 70 000
individë në të gjithë botën, nga të cilët rreth 30 000 në SHBA (Hamosh, 2009; Cystic
Fibrosis Foundation, 2009).
Duke u bazuar në të dhënat klinike të marra nga Spitali Pediatrik “Selaudin
Bekteshi, Tiranë rezultoi se për periudhën 1992-2002, u identifikuan me fibrozë cistike
104 individë. Duke marrë parasysh se numri i lindjeve gjatë kësaj periudhe dhjetëvjeçare
ishte 682 573 fëmijë, atëherë incidenca rezulton të ketë qënë 1/6563. Kjo përllogaritje
duhet marrë me rezervë për vet faktin se gjatë kësaj periudhe u diagnostikuan më pak
individë se gjatë periudhës së dytë që përfshin vitet 2003-2013.
Gjatë periudhës së dytë u diagnostikuan 154 raste, kur numri i përgjithshëm
i lindjeve ishte vetëm 402 667. Siç shihet numri i lindjeve në periudhën e dytë është
paksuar, ndërsa numri i individëve të diagnostikuar me fibrozë cistike është rritur.
Mbështetur në këto të dhëna rezulton se incidenca për periudhën 2003-2013 ka qenë
1/2548. Figura 4.1
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Figura 4.1 Incidenca e fibrozës cistike në Shqipëri (komunikim personal sipas
Dr. Edva Veveçka)
Këto të dhëna janë orientuese, sepse i referohen vetëm të dhënave të Spitalit Pediatrik
“Selaudin Bekteshi“ pranë Qendrës Spitalore Universitare “NËNË TEREZA“ në Tiranë
dhe nuk përfshijnë të dhëna të tjera të mundshme të klinikave të tjera private, ose rastet
individuale të pa paraqitura në spitalet tona. Vetëm krijimi i regjistrit kombëtar të fibrozës
cistike mund të ishte një dokument i besueshëm që do të mundësonte përllogaritjen e
saktë të incidencës së fibrozës cistike në Shqipëri.
Nisur nga të dhënat e një studimi të bërë në 5549 të sapolindur nga prindër shqiptarë
në Toskana të Italisë në vitet 1991-2005, rezultuan 10 individë të prekur nga FC. Në këtë
rast incidenca e FC u gjet 1:555, vlerë shumë e lartë në krahasim me atë të raportuar për
popullatat e tjera europiane dhe ato të referuara nga autorët vendas. Prindërit e të sapolindurve
të diagnostikuar me FC ishin nga zona të ndryshme të Shqipërisë. Vlera mesatare e klorit në
djersën e të sapolindurve me origjinë shqiptare u gjet 105 mMol/L, kur vlera normale duhet
të jetë më e vogël se 40mMol/L (Festini et al., 2008).
Një sërë studimesh krahasuese kanë dëshmuar se frekuenca e mutacionit ΔF508
është më e lartë në vendet e Europës Veriore sesa në ato të Europës jugore e mesdhetare,
ku bën pjesë edhe vendi ynë. Kështu nëse në Danimark kjo frekuencë arrin 87.2%, në
Francë 70%, Gjermani 71.8%, Serbi, Mali i Zi 69.9%, Itali 50.9%, Spanjë 52.7%, në
Greqi 52,9%, në Turqi 24.5, në Algjeri ajo zbret deri në 26.3% në raport me mutacionet
e tjera përgjegjëse për FC (Estivill et al., 1997).
Sipas kësaj logjike do të duhej të pritej që frekuenca e këtij mutacioni të
ishte e ulët edhe për Shqipërinë. Në fakt Shqipëria bën përjashtim nga ky gradient
frekuencash europiane veri-jug, duke u renditur me vendet e Europës Veriore dhe jo me
ato mesdhetare. Për të dhënat që disponohen është e vështirë të bëhet një interpretim
bindës për raportin mes frekuencës së mutacionit ΔF508 në vendin tonë dhe vlerave
të gjetura në etni të tjera Europiane. Të dhënat lidhur me incidencën e saktë të kësaj
sëmundje në vendin tonë mbështeten në studime të pjesshme të kryera kryesisht nga
kërkues të huaj e më pak nga autorë shqiptarë. Për më tepër ende nuk ka një program
detyrues për diagnostikimin e FC qysh në lindje, megjithëse sipas OBSH Shqipëria
përfshihet në vendet që kanë fuqi të lartë diagnostikuese.
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Disa kërkime të tjera kanë synuar të studiojnë frekuencat e disa prej mutacioneve
që prekin proteinën CFTR në popullatën shqiptare. Nisur nga të dhënat e një studimi
të kryer nga Fakulteti i Mjekësisë, i Universitetit të Tiranës dhe atij të Tor Vegatës në
Itali, në 92 kromozome të prekura nga fibroza cistike, rezultoi se frekuenca e gjenotipit
homozigot ΔF508 u gjet në masën 75% ± 4% në raport me mutacionet e tjera. Origjina e
subjekteve që mbartnin këto kromozome ishte nga Tirana, Shkodra, Vlora, Fieri, Korça,
Durrësi, Elbasani, Lushnja dhe Gjirokastra (Novelli et al., 1992).
Po ashtu një studim tjetër i kryer nga kërkues maqedonas lidhur me frekuencën
e mutacionit ΔF508 në etnitë e ndryshme të Maqedonisë, tregoi se për etninë shqiptare
kjo frekuencë ishte 58.1%, pra shumë më e ulët se ajo e raportuar nga Noveli et al. si
dhe të dhënat e autorëve vendas (Koceva et al., 2006).
Sipas një komunikimi personal të Prof. As. Grigor Zoraqi, drejtues i Qendrës së
Diagnozës Molekulare dhe Kërkimeve Gjenetike në Spitalin Universitar të Obstetrikës
dhe gjinekologjisë “Mbretëresha Geraldinë” në Tiranë rezulton se mutacioni ΔF508/
ΔF508 ka një frekuencë të lartë (70.6%), në raport me mutacionet e tjera si 489+1G>T=
(4.27%), G542X p.Gly542X = (3.61%), G85E p.Gly85Glu = (1.97%), 711+1G>T
c.579+1G>T = (1.31%), të cilat janë më të rralla.
Nisur nga këto të dhëna rezulton se frekuenca e mutacionit ΔF508 për popullatën
shqiptare është kundër gradientit të fluksit të gjeneve veri-jug. Frekuenca e lartë e këtij
mutacioni tregon se në vendin tonë rrezikshmëria për fibrozën cistike është më e lartë
se në shumë popullata të tjera europiane e mesdhetare, e për pasojë duhet jo vetëm një
regjistër i saktë kombëtar por edhe një diagnozë e hershme prenatale.

4.2 Diskutimi i të dhënave për frekuencat gjenotipike dhe alelike në
popullatën shqiptare normale
Për studimin e frekuencave gjenotipike të lokusit 16 të gjenit β2-AR dhe më konkretisht
të gjenotipeve Arg/Arg, Arg/Gly dhe Gly/Gly u morën në studim 47 individë të
rastësishëm që nuk vuanin nga fibroza cistike, ndërsa për lokusin 27 të këtij gjeni ku
përfshihen gjenotipet Gln/Gln, Gln/Glu dhe Glu/Glu u shfrytëzuan të dhënat e studimit
të realizuar nga “Zaçe dhe Zoraqi” për 50 individë të shëndetshëm.
Studime analoge janë bërë edhe për shumë etni të tjera duke filluar nga ato europiane,
aziatike, afro-amerikane etj. Në tabelën 4.1 dhe 4.2 janë paraqitur të dhëna për frekuencat
gjenotipike të lokuseve 16 dhe 27 të gjenit β2-AR si dhe frekuencat alelike përkatëse
(Arg16, Gly16, Gln27 dhe Glu27) të gjetura nga ana jonë si dhe të disa etnive që u
takojnë popullatave të tjera europiane, amerikane, afrikane dhe aziatike.
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Tabela 4.1 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Arg16Gly (rs1042713)
në popullatën normale të vendit tonë dhe grupe të tjera etnike
Frekuencat gjenotipike

Frekuencat alelike

Popullata

Nr

Arg/
Arg

Arg/
Gly

Gly/
Gly

Arg16

Gly16

Shqipëria

47

0.17

0.32

0.51

0.33(0.23-0.43)

0.67 (0.57-0.77)

Greqia

99

0.12

0.48

0.39

0.38 (0.31-0.45)

0.62 (0.55-0.69)

Turqia

104

0.154

0.50

0.346

0.40 (0.34-0.47)

0.59 (0.53-0.66)

Italia

230

0.148

0.50

0.352

0.40 (0.35-0.45)

0.60 (0.55-0.65)

Skocia

100

0.23

0.36

0.41

0.41 (0.34-0.48)

0.59 (0.52-0.66)

Suedia

180

0.19

0.44

0.37

0.41 (0.55-0.69)

0.59 (0.52-0.66)

Polonia

105

0.13

0.44

0.43

0.35(0.28- 0.42)

0.65 (0.58- 0.72)

Kaukazianët
(SHBA)

188

0.27

0.38

0.35

0.46 (0.39-0.53)

0.54 (0.47-061)

Gana

100

0.27

0.53

0.20

0.54 (0.46-0.60)

0.46 (0.39-0.54)

Kenia

100

0.35

0.44

0.21

0.57 (0.50-064)

0.43 (0.36-0.50)

Sudani

52

0.12

0.63

0.25

0.43 (0.34-0.53)

0.57 (0.47-0.66)

Filipine

78

0.29

0.50

0.20

0.54 (0.46-0.62)

0.46 (0.38-0.54)

Kina

104

0.36

0.46

018

0.59 (0.49-0.68)

0.41 (0.32-0.51)

Afroamerika123
nët

0.24

0.50

0.26

0.49 (0.40-0.58)

0.51 (0.42-0.60)

Arabia
Saudite

100

0.18

0.58

0.24

0.47 (0.40-0.54)

0.53 (0.46-0.60)

India

99

0.36

0.36

0.28

0.55 (0.47-0.62)

0.45 (0.38-0.53)
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Tabela 4.2 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Gln27Glu në popullatën
normale të vendit tonë dhe grupe të tjera etnike
Frekuencat gjenotipike

Frekuencat alelike

Popullata

Nr

Gln/
Gln

Gln/
Glu

Glu/
Glu

Gln27

Glu27

Shqipëria

50

0.46

0.46

0.08

0.69(0.60 -0.78)

0.31 (0.22-0.40)

Greqia

99

0.44

0.47

0.08

0.68 (0.61-0.75)

0.32 (0.25-0.39)

Turqia

104

0.471

0.423

0.106

0.68 (0.62-0.75)

0.32 (0.25-0.38)

Italia

230

0.522

0.343

0.135

0.69 (0.65-0.73)

0.31(0.27-0.35)

Skocia

100

0.29

0.50

0.21

0.54 (0.47-0.61)

0.46 (0.39-0.53)

Suedia

180

0.38

0.48

0.14

0.62 (0.55-0.69)

0.38 (0.31-0.45)

Polonia

105

0.31

0.49

0.20

0.56 (0.49-0.63)

0.44 (0.37-0.51)

Kaukazianët
(SHBA)

188

0.46

0.39

0.15

0.65(0.58-0.71)

0.35 (0.29-0.42)

Gana

100

0.82

0.15

0.03

0.90 (0.84-0.93)

0.10 (0.07-0.16)

Kenia

100

0.83

0.16

0.01

0.91 (0.86-0.94)

0.09 (0.06-0.14)

Sudani

52

0.79

0.10

0.11

0.84 (0.75-0.90)

0.16 (0.10-0.25)

Filipine

78

0.84

0.13

0.03

0.91 (0.85-0.95)

0.09 (0.05-0.15)

Kina

104

0.86

0.14

0

0.93 (0.86-0.97)

0.07 (0.03-0.14)

Afroamerika
123
-nët

0.63

0.32

0.05

0.79 (0.71-0.85)

0.21 (0.15-0.29)

Arabia
Saudite

100

0.61

0.34

0.05

0.78 (0.71-0.83)

0.22 (0.17-0.29)

India

99

0.71

0.26

0.03

0.84 (0.78-0.89)

0.16 (0.11-0.22)
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Nga krahasimi i të dhënave të gjetura prej nesh për frekuencat gjenotipike të
grupit të kontrollit për lokusin 16 (Arg/Arg, Arg/Gly dhe Gly/Gly) me të dhënat e
raportuara nga kërkues të tjerë për grupe të ndryshme etnike europiane ose jo europiane
mund të arrihet në disa përfundime.
Së pari, të dhënat për frekuencat gjenotipike të kodoneve 16 dhe 27 të gjenit
β2-AR në popullatën normale shqiptare janë të përafërta me ato të referuara nga autorë
të tjerë për popullatat fqinje greke e turke si dhe për ato suedeze, skoceze, polake
dhe kaukaziane në SHBA. Vlerat e gjetura për vendin tonë përfshihen brenda kufijve
minimal dhe maksimal të vlerave të raportuara për etnitë e ndryshme europiane.
(Steagall et. al., 1999, Lenarduzi et al., 2014, Pączkowska et.al., 2009, Covolo et. al.,
2004, Theofilogiannakos et. al., 2013. Begnsston et.al.; 2001 etj.
Së dyti, frekuencat gjenotipike të grupeve etnike europiane, përfshirë edhe ato të
vendit tonë janë qartazi të ndryshme nga ato të raportuara për grupet etnike me origjinë
afrikane, indiane, afroamerikane, filipinase etj.
Së treti, vlera mesatare e frekuencës gjenotipike Arg/Arg për etnitë europiane
është më e ulët se ajo e etnive jo europiane. Përkundrazi, vlera e frekuencës gjenotipike
Arg/Gly për grupin shqiptar të kontrollit (0.32) është gjetur më e vogël se vlerat e shumë
etnive europiane dhe jo europiane. Ajo është më shumë e ngjashme me vlerat e gjetura
për etnitë skoceze (0.36), indiane (0.36) dhe kaukaziane të SHBA (0.38). Frekuenca e
gjenotipit Gly16Gly (0.51) për grupin shqiptar të kontrollit është gjetur më e lartë se në
etnitë e tjera europiane dhe joeuropiane.
Së katërti, vlera mesatare e frekuencës gjenotipike Gln/Gln për etnitë europiane
është më e ulët se ajo e etnive jo europiane. Përkundrazi, vlera e frekuencës gjenotipike
Gln/Glu për grupin shqiptar të kontrollit (0.46) është gjetur pak a shumë e njëjtë me
vlerat e etnive europiane por më e madhe se vlerat e raportuara për etnitë e tjera jo
europiane. Frekuenca e gjenotipit Glu/Glu (0.08) për grupin shqiptar të kontrollit është
gjetur gati e njëjtë me etnitë e tjera europiane dhe më e madhe se të gjitha grupet e tjera
etnike jo europiane.
Së pesti, të njëjtën gjë konstatojmë nëse marrim në konsideratë edhe katër
frekuencat alelike që përkojnë me polimorfizmat e kodoneve 16 dhe 27. Frekuencat
alelike të etnive europiane janë të afërta mes tyre por të ndryshme nga grupet etnike jo
europiane.
Së gjashti, në grupin tonë të kontrollit ne gjetëm se aleli Gly16 kishte frekuencën
më të lartë 0.67 (0.57-0.77) ndërsa ai Arg 16 kishte një frekuencë më të ulët 0.33
(0.23-0.43). Mjaft autorë të tjerë të huaj raportuan këtë tendencë në popullatat e tyre
të shëndetshme (Buscher et al., 2003; Steagall et al., 2007; Lenarduzi et al., 2014;
Aynacioglu et al., 1999; Pączkowska et al., 2009; Covolo et al., 2004; de Paiva et al.,
2014; Theofilogiannakos et al., 2013; Bensston et al., 2001)
Frekuenca e alelit Arg16 për etnitë e ndryshme europiane është më e vogël se
frekuencat e raportuara për etnitë afroamerikane, afrikane dhe aziatike. Përkundrazi,
frekuenca e alelit Gly16 për etnitë europiane përfshirë këtu edhe atë shqiptare është
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më e lartë se ajo e gjetur për popullata të tjera jo europiane. Aleli Gln27 i popullatave
europiane, përfshirë edhe atë shqiptare është më i ulët se ai i popullatave të tjera jo
europiane. E kundërta ndodh me frekuencën e alelit Glu27. Kjo frekuencë është gjetur
më e lartë në etnitë europiane se sa ato aziatike, afrikane dhe afroamerikane.
Së shtati, në grupin e kontrollit të përbërë nga 50 individë shqiptarë të studiuar
nga Zaçe dhe Zoraqi u gjet se aleli Gln27 kishte frekuencën më të lartë 0.69 (0.60-0.78)
në raport me atë të Glu27, 0.31 (0.22-0.40). Rezultate të ngjashme u raportuan edhe në
popullata të tjera europiane (Steagall et al., 2007, Lenarduzi et al., 2014, Pączkowska
et al., 2009, Covolo et al., 2004, Theofilogiannakos et al., 2013; Bensston et al., 2001
etj. Në disa studime të tjera aleli Glu27 ishte mbizotërues në raport me atë Gln27 (De
Paiva et al., 2014).
Ndryshime të dukshme janë konstatuar edhe për frekuencat alelike Gln27 dhe
Glu27 mes grupeve etnike joeuropiane. Kështu sipas të dhënave të tabelave 4.1 e 4.2
aleli Glu27 është më frekuent në popullatën kaukaziane amerikane (0.35) se sa në atë
afro-amerikane (0.21), ndërsa në popullatën kineze është akoma edhe më i ulët (0.07).
Po ashtu gjenotipi homozigot Glu27Glu është më i shpeshtë për amerikano-kaukazianët,
më i rrallë për afro-amerikanët dhe pothuajse nuk ekziston fare në popullatën kineze.
Aleli Gly16 si dhe gjenotipi homozigot Gly16Gly takohen me frekuencë më të lartë te
amerikano-kaukazianët (0.35), më i ulët te afro-amerikanët (0.26) dhe akoma më i ulët
në popullatën kineze (0.18) (Xie et al., 1999).
Disa kërkues kanë tentuar të rindërtojnë origjinën e popullatave njerëzore si dhe
migrimet që kanë ndodhur gjatë periudhës Neolitike nga Lindja e Mesme drejt Veriut të
Afrikës, Azisë Perëndimore dhe Europës. Duke përdorur një sërë markerësh molekularë
e gjenetikë janë ndërtuar kladograma të veçanta të cilat kanë synuar të zbulojnë raportet
gjenetike ose më saktë afërsinë gjenetike mes këtyre popullatave.
Grupi kryesor kërkimor që është marrë gjatë me këtë problem është drejtuar nga
Luca Cavalli-Sforza dhe bashkëpunëtorët e tij Paolo Menozzi and Alberto Piazza, të
cilët në vitin 1996 publikuan të dhënat e tyre. Sipas kladogramave të ndërtuara prej tyre
popullata kineze dhe filipinase formojnë një kladë të përbashkët, popullata skoceze, ajo
saudite dhe ato aziatiko-jugperëndimore gjithashtu përfshihen në një kladë më vete. Po
ashtu popullatat afrikane të Ganës, Sudanit dhe Kenias formojnë një kladë tjetër që e
merr origjinën nga një paraardhës i përbashkët (Cavalli-Sforza et al., 1996).
Të njëjtën përpjekje mori përsipër edhe studimi i një grupi tjetër kërkuesish që u përkisnin
universiteteve amerikane, britanike, Kenias, Arabisë Saudite dhe Ganës, të cilët në vitin
2005, botuan rezultatet e tyre nisur nga frekuencat gjenotipike të polimorfizmave të gjenit
β2-AR në popullatat normale të tetë etnive që u përkisnin Amerikës, Afrikës, Europës
dhe Azisë. Ky grup kërkuesish mori parasysh frekuencat gjenotipike për kodonet 16
dhe 27 të këtij gjeni si dhe frekuencat alelike dhe haplotipeve të ndryshme. Kladograma
e ndërtuar prej tyre për afërsinë fqinjësore të këtyre popullatave nuk përputhet më atë të
publikuar nga Cavallo dhe bashkëpunëtorët e tij. Sipas këtij studimi afërsia fqinjësore
nuk përputhet shumë me informacionet historike (Maxwell et al., 2005).
Në këtë kladogramë grupet etnike të Kinës dhe Azisë Jugperëndimore formojnë një
kladë motër. Grupet etnike të Arabisë Saudite dhe Kenias gjithashtu formojnë një kladë
motër më vete. Përkundrazi, etnia skoceze, filipinase, keniane dhe ganeze formojnë
klada bazale.
Ndryshimet ndëretnike të frekuencave gjenotipike dhe alelike të polimorfizmave
që prekin kodonet 16 dhe 27 nuk kanë vetëm rëndësi teorike për njohjen e identitetit
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dhe afërsisë gjenetike të popullatave njerëzore, por mbi të gjitha për trajtimin e një sërë
sëmundjeve ku agonistët dhe antagonistët e receptorëve β2-AR janë pjesë e rëndësishme
e protokolleve mjekësore. Ndër këto sëmundje mund të përmenden fibroza cistike,
astma bronkiale, obeziteti, sëmundjet koronare etj.
Kërkuesit e fushës së mjekësisë kishin konstatuar qysh para zbulimit të variantet
polimorfike të gjenit β2-AR se përgjigja ndaj β2-agonistëve në etni të ndryshme nuk
ishte e njëjtë. Me zbulimin e varianteve polimorfike të gjenit β2-AR u krijua një tablo
më e qartë lidhur me mënyrën e diferencuar të reagimit ndaj β2-agonistëve mbi bazën
e ndryshimeve ndëretnike.

4.3 Diskutimi i të dhënave për frekuencat gjenotipike, alelike dhe
haplotipeve në të sëmurët shqiptarë me fibrozë cistike
Numri i studimeve për polimorfizmin e receptorëve β2-AR në fibrozën cistike është
mjaft i kufizuar, ndërsa për sëmundje të tjera si astma bronkiale, sëmundjet koronare
etj është shumë më i madh. Mungesa e këtij informacioni nuk jep shumë mundësi për
krahasimin e rezultateve mbi bazë etnie, gjinie etj, e për më tepër për rolin e mundshëm
të polimorfizmave të këtij gjeni në përgjigjen ndaj bronkodilatatorëve. Vlerat e gjetura
nga ana jonë për frekuencat gjenotipike e alelike të kodoneve 16 dhe 27 për fibrozën
cistike si dhe ato të raportuara nga disa autorë të tjerë janë paraqitur në tabelat 4.3 dhe
4.4.
Tabela 4.3 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Arg16Gly (rs1042713)
në popullatën shqiptare me FC të krahasuara me studime të tjera

Frekuencat gjenotipike

Frekuencat alelike

Studimet

Nr

Arg/
Arg

Arg/
Gly

Gly/
Gly

Arg16

Gly16

Studimi
yne

67

0.18

0.32

0.50

0.34(0.26-0.42)

0.66 (0.58-0.74)

Steagall
et.al

130

0.077

0.446

0.477

0.30 (0.24-0.36)

0.70 (0.64-0.76)

Lenarduzzi
et.al

45

0.24

0.47

0.29

0.48 (0.38-0.58)

0.52 (0.42-0.62)

Marson
et.al

122

0.1885

0.41 (0.35-0.47)

0.59 (0.53-0.65)

0.4426 0.3689
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Tabela 4.4 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Gln27Glu (rs1042714)
në popullatën shqiptare me FC të krahasuara me studime të tjera
Frekuencat gjenotipike

Frekuencat alelike

Studimet

Nr

Gln/
Gln

Gln/
Glu

Glu/
Glu

Studimi
yne

67

0.46

0.39

0.15

0.65 (0.57-0.73) 0.35 (0.27- 0.43)

Steagall
et.al

130

0.246

0.469

0.285

0.48 (0.42-0.54)

0.52 (0.46-0.58)

Lenarduzzi
et.al

45

0.51

0.40

0.09

0.71(0.62-0.80)

0.29 (0.20-0.38)

Marson
et.al

122

0.50

0.418

0.82

0.71 (0.65-0.77)

0.29 (0.23-035

Gln27

Glu27

Nga analiza e frekuencave gjenotipike në pacientët shqiptarë me fibrozë cistike rezultoi
se gjenotipi Gly16Gly kishte frekuencën më të lartë (0.50), ndërsa gjenotipi Arg/Arg
frekuencën më të ulët (0.18). Një gjë e tillë është konstatuar edhe nga kërkues të tjerë si
“Steagall et al” të cilët raportuan frekuencën më të lartë të gjenotipit Gly/Gly (47.7%)
dhe frekuencën më të ulët të gjenotipit Arg/Arg (0.077) në pacientët me FC (Steagall
et al., 2007). Të dhëna të ndryshme lidhur me këtë grup u pasqyruan nga studiues si
“Lenarduzi” dhe “Marson” të cilët kanë gjetur frekuencën më të lartë për gjenotipin
Arg16Gly dhe frekuencën më të ulët për gjenotipin Arg16Arg (Lenarduzi et al., 2014;
dhe Marson et al., 2012).
Lidhur me kodonin 27 të gjenit β2-AR ne kemi gjetur se frekuenca më e lartë
gjenotipike për pacientët shqiptarë me fibrozë cistike është konstatuar për gjenotipin
homozigot Gln/Gln (0.46) ndërsa frekuenca më e ulët për gjenotipin homozigot Glu27Glu (0.15). Një dukuri e tillë është pasqyruar edhe nga autorë të tjerë, të cilët kanë
raportuar frekuencë më të lartë gjenotipike për variantin Gln27Gln dhe frekuencë më të
ulët për gjenotipin homozigot Glu27Glu (Lenarduzi et al., 2014; Marson et al., 2012).
Nga ana tjetër “Steagall et al” kanë gjetur vlera të ndryshme për frekuencat
gjenotipike në grupin e pacientëve me fibrozë cistike (Steagall et al., 2007). Sipas
tyre gjenotipi Gln/Glu kishte frekuencën më të lartë (0.469), ndërsa gjenotipi Gln/Gln
kishte frekuencën më të ulët (0.246). Këto ndryshime mesa duket i detyrohen grupeve
të ndryshme ndëretnike mbi të cilat është bërë studimi i polimorfizmit të gjenit β2-AR.
Në grupin tonë të pacientëve shqiptarë me fibrozë cistike, aleli Gly16 u gjet me
frekuencën më të lartë 0.66 (0.58-0.74), ndërsa aleli Arg16 frekuencën më të ulët 0.34
(0.26-0.42). “Steagall et al” dhe “Lenarduzi et al” kanë raportuar të dhëna të ngjashme
me ato të gjetura prej nesh ndërsa “Buscher et al” kanë raportuar të dhëna të kundërta
(Buscher et al., 2002).
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Në grupin e pacientëve shqiptarë me FC, aleli Gln27 kishte një frekuencë më
të lartë 0.65 (0.57 - 0.73) në raport me alelin Glu27, 0.35 (0.27- 0.43). Kjo prirje u pasqyrua edhe nga autorë të tjerë si “Buscher” dhe “Lenarduzi”. Një situatë e kundërt u
pasqyrua nga “Steagall”, të cilët referuan në popullatën e tyre me FC një frekuencë më
të lartë të alelit Glu27 (0.52) në raport me atë Gln27 (0.48) (Steagall et al., 2007).
Ne nuk kemi gjetur ndryshime sinjifikative për frekuencat gjenotipike e alelike
ndërmjet grupit të kontrollit dhe atij me fibrozë cistike si për kodonin 16 ashtu edhe për
atë 27 të gjenit β2-AR. Mendohet se në këtë rezultat mund të ketë ndikuar edhe faktori
moshë. Mosha mesatare e grupeve të analizuar prej nesh është e ndryshme: 7 vjeç për
grupin me FC dhe 35 vjeç për e kontrollit.
“Buscher et al” kanë marrë në studim një grup të sëmurësh me fibrozë cistike
me moshë mesatare 13 vjeç dhe kanë gjetur se frekuenca e alelit Arg16 (0.61) dhe e
Gly16 (0.39) në subjektet me fibrozë cistike ishte më e lartë se në subjektet e grupit të
kontrollit, ndërsa frekuencat alelike Gln27 dhe Glu27 u gjetën të përafërta mes grupit
të kontrollit dhe atyre me fibrozë cistike (Buscher et al., 2002). Përkundrazi, “Hart et
al” ashtu si dhe në rastin tonë nuk kanë gjetur ndryshime sinjifikative ndërmjet frekuencave alelike mes subjekteve me fibrozë dhe grupit të kontrollit si për kodonin 16 ashtu
edhe për atë 27 (Hart et al., 2005).
Polimorfizmi funksional i gjenit β2-AR ka rëndësi për të kuptuar njëherazi si
ndjeshmërinë ndaj sëmundjeve të tilla si astma bronkiale, fibroza cistike, obeziteti, hipertensioni, sëmundjet kardiake, diabeti i tipit II etj, ashtu edhe përgjigjen ndaj trajtimit
për kurimin e tyre. Studimi i polimorfizmave të kodoneve 16 dhe 27 të gjenit β2-AR
është thelluar edhe më shumë me studimin e haplotipeve, pra të kombinimeve të varianteve të ndryshme alelike të këtij gjeni.
Nisur nga frekuencat alelike të kodoneve 16 dhe 27 ne kemi përllogaritur frekuencat e katër haplotipeve: Arg16Gln27, Arg16Glu27, Gly16Gln27 dhe Gly16Glu27. Po ashtu ne kemi përllogaritur edhe frekuencat e nëntë gjenotipeve që formohen nga kombinimet e katër haplotipeve të mësipërme. Këto të dhëna ashtu si dhe
frekuencat gjenotipike e alelike të varianteve polimorfike të të sëmurëve me fibrozë
cistike jo vetëm që japin një tablo për të sëmurët tanë me fibrozë cistike, por mund të
shërbejnë si bazë për studime të mëtejshme.
Është e rëndësishme të theksohet se efekti i polimorfizmave të veçuar është
i ndryshëm nga efekti që ata kanë në kombinim me njëri tjetrin. Prandaj studimi i
haplotipeve mund të japë më shumë informacion për një sëmundje të caktuar sesa një
gjenotip i vetëm. Autorë të ndryshëm kanë ndërmarrë një sërë studimesh lidhur me
efektin e haplotipeve në sëmundje të tilla si astma, fibroza cistike etj, duke mundësuar
dhe zbulimin e një korelacioni midis tyre dhe përgjigjes së pacientëve ndaj trajtimit me
bronkodilatatorë.
Drysdale dhe bashkëpunëtorët e tij analizuan 13 variante polimorfike (SNP)
të gjenit β2-AR për të kuptuar raportet e mundshme të ktyre varianteve dhe përgjigjes
ndaj β2-agonistëve. Ata treguan se midis varianteve të veçanta të SNP-ve dhe përgjigjes
ndaj β2-agonistëve nuk mund të zbulohet ndonjë bashkëlidhje e veçantë.
Përkundrazi, kombinimet e varianteve polimorfike në formën e haplotipeve japin një ide më të qartë për ekzistencën e këtyre bashkëlidhjeve. Kështu, në rastin ast67
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mës, haplotipi 2 që përfshin Glu27 përgjigjet më mirë ndaj β2-agonistëve në kushte in
vivo, ndërsa në kushte in vitro rrit në mënyrë sinjifikative prodhimin e mARN-së, pra
shprehjen e gjenit të β2-AR. Përkundrazi, një haplotip tjetër (haplotipi 4) që përmban gjithashtu Glu27 mundëson një përgjigje të dobët ndaj β2-agonistëve si dhe një
shprehje të ulët të gjenit β2-AR (Drysdale et al., 2000).
Sipas një studimi të realizuar nga “Hart et al” të cilët analizuan 3 haplotipet
kryesore të gjenit ADRB2 (Arg16Gln27, Gly16Gln27 dhe Gly16Glu27) në 106 individë të sëmurë me fibrozë cistike, rezultoi se haplotipi Gly16Glu27 kishtë një përgjigje
më të mirë ndaj trajtimit me bronkodilatatorë në raport me haplotipet e tjera (Hart et
al., 2005).
Implikimi i mundshëm i polimorfizmave të gjenit β2-AR në trajtimin e shumë sëmundjeve përfshirë këtu edhe fibrozën cistike, ka tërhequr vëmendjen e shumë
kërkuesve. Studime më intensive janë bërë për astmën bronkiale dhe sëmundjet koronare e më pak për fibrozën cistike. Për fat të keq studime të kësaj natyre në vendin tonë
kanë munguar. Studimi ynë për polimorfizmin e gjenit β2-AR në subjektet normale dhe
ato me fibrozë cistike është i pari i këtij lloji.
Analiza e polimorfizmit gjenetik përbën një pistë të re kërkimesh për të kuptuar
më mirë bashkëlidhjen mes individualitetit gjenetik dhe përgjigjes ndaj një trajtimi
mjekësor të caktuar. Mbi këtë bazë farmakokinetika dhe farmakodinamika marrin
një kuptim të ri. Kështu në kuadrin e farmakokinetikës mund të kuptohet më mirë
bashkëlidhja mes profilit gjentik dhe mënyrës së shprehjes së gjeneve që kodojnë
enzima metabolizuese të medikamenteve, ndërsa në kuadrin e farmakodinamikës mund
të kuptohet më mirë bashkëlidhja mes profilit gjenetik dhe mënyrës së shprehjes së
gjeneve që kodojnë proteinat receptore që lidhen me ligandët e ndryshëm, përfshirë
këtu edhe receptorët β2-AR.
Farmakogjenetika e sotme synon të vendosë në dispozicion të klinicistëve një
sërë testesh të reja depistimi për polimorfizmat e ndryshëm gjenetikë. Mbi këtë bazë do
të rekomandoheshin protokolle të reja të trajtimit mjekësor, të cilët do t´i përshtateshin
më mirë shprehjes fenotipike të një sëmundjeje, përfshirë këtu edhe fibrozën cistike.
Përgjigja bronkodilatatore e agonistëve β2-AR në fibrozën cistike mund
të monitorohet përmes matjes së treguesve spirometrikë si FVC dhe FEV1. Për të
përcaktuar rëndesën e fibrozës cistike nuk përdoren vetëm parametrat spirometrikë si
FVC dhe FEV1, por edhe një sërë treguesish të tjerë (markues të gravitetit) si indeksi
i masës trupore (BMI), sasia e oksigjenit të lidhur me hemoglobinën, infeksionet
pulmonare, shpejtësia e degradimit të proteinave etj. Matja e këtyre treguesve para,
gjatë dhe pas trajtimit afatshkurtër e afatgjatë shërben si kriter vlerësimi për shkallën
e përfitimit të pacientëve me fibrozë cistike. Kërkues të ndryshëm janë duke i studiuar
këta faktorë edhe në funksion të polimorfizmave që prekin kodonet 16 dhe 27 të gjenit
β2-AR, duke shpresuar në gjetjen e korelacioneve të mundshme që do të çonin drejt një
trajtimi më të personalizuar.
Në vendin tonë nuk janë ndërmarrë studime lidhur me përgjigjen bronkodilatatore
të të sëmurëve me fibrozë cistike mbi bazën e këtyre polimorfizmave. Nga studimi i
kartelave të grupit të të sëmurëve me fibrozë cistike pranë Spitalit Pediatrik të Tiranës
rezulton se pacientët i nënshtrohen periodikisht testeve siprometrike si dhe vlerësimeve
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të tjera që kanë të bëjnë me rëndesën e sëmundjes. Megjithatë të dhënat spirometrike
lidhur me rolin e përgjigjes ndaj bronkodilatatorëve nuk janë të mbështetura në
protokolle të mirëfillta eksperimentale që marrin parasysh polimorfizmat e receptorëve
β2-AR.
Ndërmarrja e këtij studimi nga ana jonë jep një pasqyrë të dhënash për
polimorfizmat e kodoneve 16 dhe 27 të gjenit β2-AR në fibrozën cistike si dhe për
haplotipet që formojnë variantet e ndryshme polimorfe. Këto të dhëna mund të
shfrytëzohen në të ardhmen për studime më të thelluara lidhur me korelacionin mes
varianteve gjenotipike dhe përgjigjes bronkodilatatore të monitoruar me anë të treguesve
spirometrikë si dhe markuesve të tjerë të gravitetit të sëmundjes. Vitet e fundit kanë
filluar të ndërmerren një sërë studimesh kërkimore të cilat kanë synuar të gjejnë se cilat
janë variantet polimorfike të gjenit β2-AR rezistente ndaj trajtimit me bronkodilatatorë,
dhe cilat janë variantet që japin një përgjigje më pozitive ndaj këtij trajtimi.
Për fat të keq numri i këtyre studimeve mbetet i kufizuar, e për më tepër të dhënat
e deritanishme janë kontradiktore. Jo vetëm kaq por numri i të sëmurëve të marrë në
studim është ende i kufizuar dhe markuesit e rëndesës nuk janë të njëjtë në studime të
ndryshme. Ende nuk ka studime të tipit të meta-analizës që do të mundësonin nxjerrjen
e përfundimeve të sakta për efektin e bronkodilatatorëve mbi bazën e varianteve
polimorfike të gjenit β2-AR si dhe mbi bazën e etnive dhe rracave të ndryshme.
Sipas Steagall et al pacientët homozigotë ΔF508 me gjenotipin Arg16Arg
që nuk përgjigjen ndaj veprimit të bronkodilatatorëve kanë vlera të FVC dhe FEV1
më të larta se pacientët me gjenotipe Arg16Gly dhe Gly16Gly. Po ashtu pacientët që
nuk përgjigjen ndaj bronkodilatatorëve dhe që kanë gjenotipin Gln27Gln gjithashtu
kanë vlera të këtyre parametrave siprometrikë më të lartë se pacientët me gjenotipin
homozigot Glu27Glu, ndërsa ata me gjenotipin heterozigot Gln27Glu vlera më të larta
se Gln27Gln dhe Glu27Glu (Steagall et al., 2007).
Në dhjetëvjeçarin e fundit janë ndërmarrë një sërë studimesh për të sqaruar
përgjigjen bronkodilatatore ndaj trajtimit afatshkurtër dhe afatgjatë me β2-agonistë.
Këto studime po thellohen duke marrë parasysh polimorfizmat e gjenit β2-AR. Në rastin
e fibrozës cistike, studimet për rolin e trajtimit afatgjatë me β2-agonistë mbi bazën
e polimorfizmave të gjenit β2-AR, thuajse mungojnë tërësisht, ndërsa për trajtimin
afatshkurtër ato janë shumë të kufizuara (Buscher et al., 2002; Hart et al., 2005; Steagall
et al., 2007). Për më tepër të dhënat e raportuara nga autorë të ndryshëm janë mjaft
kontradiktore (Steagall et al., 2007; Marson et al., 2012).
Buscher dhe bashkëpunëtorët e tij kanë studiuar efektin e tri polimorfizmave
të β2-AR në 87 adoleshentë me fibrozë cistike. Ata konstatuan se të gjitha subjektet
që vuajnë nga fibroza cistike për shkak të mutacionit ΔF508 dhe që kanë variantet
gjenotipike Arg16Gly dhe Gly16Gly, e kanë më të theksuar desensitimin e receptorëve
β2-AR përmes mekanizmit downregulation në raport me subjektet mbartëse të Arg16Arg.
E njëjta dukuri vihet re edhe për funksionet respiratore, ku gjenotipet Arg16Gly dhe
Gly16Gly karakterizohen nga një reduktim sinjifikativ i këtyre funksioneve në raport
me subjektet Arg16Arg.
Buscher dhe bashkëpunëtorët e tij nuk zbuluan ndonjë diferencë në përgjigjen
bronkodilatatore ndaj albuterolit midis individëve mbartës të varianteve të ndryshme
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polimorfike të kodoneve 16 dhe 27. Një gjë e tillë do të tregonte se diferencat në
funksionet pulmonare nuk do të ishin pasojë e diferencave në modulimin e funksioneve
të receptorëve β2-AR. Kjo dukuri u verifikua edhe përmes matjes së AMPc në kulturat
in vitro të limfociteve me origjinë nga të njëjtët subjekte. Me sa duket diferenca në
funksionet pulmonare të pacientëve që zotërojnë variante të ndryshme polimorfike
të gjenit β2-AR mund t´i detyrohet më shumë niveleve të ndryshme të shprehjes së
proteinës CFTR (Buscher et al., 2002).
Përkundrazi, Hart dhe bashkëpunëtorët e tij kanë raportuar se bronkodilatatorët
duke vepruar në receptorët β2-AR japin përgjigje të diferencuar në rrugët respiratore të
pacientëve me variante të ndryshme polimorfike të gjenit β2AR, por nuk kanë mundur të
shpjegojnë se pse ka një rënie të funksioneve respiratore gjatë një periudhe pesëvjeçare
(Hart et al., 2005). “Marson et al” kanë studiuar gjithashtu parametrat spirometrik si
dhe një sërë parametrash të tjerë, para dhe pas përdorimit të bronkodilatatorëve, në
raport me variantet polimorfike të gjenit β2-AR në fibrozën cistike.
Duke përdorur vlerësimin sipas shkallës Bhalla (vlerësim me metoda
tomografike), ata kanë gjetur se pacientët me gjenotipin Arg16Gly paraqesin më shumë
dëmtime pulmonare se pacientët me gjenotipin Gly16Gly (Marson et al., 2012). Po
ashtu gjenotipi Gly16Gly shoqërohet me dëmtime më të rënda pankreatike se gjenotipi
Arg16Gly, ndërsa aleli Gly shoqërohet më shumë me degradim të shpejt të proteinave,
parametër që futet në listën e faktorëve të rëndesës së fibrozës cistike (Hall et al., 2006).
Në faktorët e rëndesës së FC futen edhe infeksionet bakteriale të rrugëve
respiratore. “Marson et al” kanë konstatuar se të sëmurët me gjenotipin Gly16Gly janë
më të predispozuar për tu infektuar nga bakteri P. aeruginosa.
Rezultatet e përftuara nga Marson et al, janë të ndryshme nga ato të raportuara
më parë nga Buscher et al lidhur me vlerën e FEV1 për gjenotipin Arg/Arg. Praktikisht
Marson raporton vlera më të vogla se ato të raportuara në studimin e Buscher. Në dallim
nga të dhënat e raportuara nga Buscher, Marson dhe bashkëpunëtorët e tij kanë gjetur
një korelacion të lartë midis gjenotipit Gln27/Gln dhe FEV1 e FVC. Meta-studimet për
polimorfizmat e β2-AR në astmën bronkiale kanë treguar se aleli Glu27 paraqitet më
rezistent ndaj mekanizmit downregulation sesa aleli Gln27 (Thakkinstian et al., 2005).

4.4 Roli i polimorfizmave të gjenit ADRB2 në sëmundje të tjera
Një nga shtysat kryesore për studime më të thelluara në fushën e epidemiologjisë
mbetet njohja e mekanizmave gjenetikë që qëndrojnë në themel të shumë sëmundjeve
komplekse si ato të zemrës, hipertensionit, astmës, diabetit, fibrozës cistike, obezitetit
etj. Studimet më të zakonshme për këto sëmundje synojnë të zbulojnë nga njëra anë
raportet mes polimorfizmave të veçantë të gjenit β2-AR dhe shprehjes fenotipike të
sëmundjes, si dhe shkallën e përfitimit nga trajtimi me agonistë dhe antagonistë β2adrenergjikë.
Një ndër sëmundjet kryesore të vënë në fokus të këtyre studimeve është astma. Agonistët
β2-adrenergjikë përbëjnë një nga format kryesore të trajtimit të kësaj sëmundjeje

70

MSc. Enilda RRAPAJ

TEZË DOKTORATURE
IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS
SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME
SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE

(Fireman, 2003). Polimorfizmi funksional i gjenit β2-AR ka rëndësi sepse mund të
ndikojë njëherazi si në gravitetin e sëmundjes ashtu edhe në përgjigjen bronkodilatatore
të rrugëve respiratore. Kështu, shumë studime kanë treguar se individët homozigotë
Arg16Arg kanë gjasa të përgjigjen më mirë ndaj albuterolit në krahasim me individët
homozigotë Gly16Gly (Martinez et al., 1997).
Kërkimet klinike nuk kanë zbuluar ndonjë diferencë në shpërndarjen e
polimorfizmave të gjenit β2-AR mes të sëmurëve me astmë bronkiale dhe grupit të
kontrollit. Disa kërkues kanë gjetur një korelacion midis frekuencës së Gly16 dhe
formës së rëndë të kësaj sëmundjeje (Reishause et al., 1993; Shachor et al., 2003).
Disa studime të kryera në kushte in vitro kanë treguar se agonistët β2-adrenergjikë
nxitin desensitimin e receptorëve β2-AR në individët mbartës të alelit Gly16, ndërsa
individët mbartës të alelit Gln27 e rritin rezistencën ndaj këtij mekanizmi (Hall, 1999;
Green et al., 1995). Këto përfundime do të kishin rëndësi praktike për një trajtim më të
personalizuar të të sëmurëve me astmë. Megjithatë shumë kërkues mendojnë se variantet
polimorfike të izoluara nuk kanë ndonjë bashkëlidhje me efektin e bronkodilatatorëve.
Përfshirja e tyre në haplotipe të ndryshme do të ndikonte jo vetëm në përgjigjen
bronkodilatatore ndaj β2-agonistëve por edhe në nivelin e shprehjes së vet gjenit β2-AR
(Thakkinstian et al., 2005). Ndërkaq shumë kërkues mendojnë se SNP-të e ndryshme
mund të ndërveprojnë mes tyre për të shprehur një efekt pozitiv. Kështu Ana Carolina
Zimiani de Paiva dhe bashkëpunëtorët e saj arritën në përfundimin se haplotipi
Arg16Arg-Gln27Gln është më shumë i lidhur me rëndesën e astmës, ndërsa haplotipi
Gly16Gly-Glu27Glu ka më shumë aftësi mbrojtëse (De Paiva et al., 2014).
Efekti mbrojtës i Glu27 është më i madh kur shoqërohet me Arg16 se sa me
Gly16. Frekuencat alelike të Glu27 dhe aleleve të tjera si Arg16 ndryshojnë në etnitë
e ndryshme (Xie et al., 1999). Kjo do të thotë që edhe frekuencat e haplotipeve që ato
formojnë në këto etni janë të ndryshme. Edhe në rastet kur frekuencat alelike të β2-AR
janë të ngjashme në etni të ndryshme, kushtet mjedisore mund të jenë të ndryshme. Në
këtë rast bashkëveprimi mes faktorëve mjedisorë dhe varianteve gjenetike ka efektin e
vet. Me fjalë të tjera edhe trajtimi me bronkodilatatorë nuk pritet të ketë të njëjtin efekt
në subjektet e sëmura të këtyre popullatave. Ky përfundim do të ishte një shtysë, që çdo
etni apo rracë duhet të ndërmarrë studime vetiake për të kuptuar më mirë raportin mes
kombinimeve alelike në formë haplotipesh dhe përgjigjes ndaj trajtimit me bronkodilatatorë (Rajeevan et al., 2011).
Megjithëse rezultatet e këtyre studimeve janë inkurajuese, ato duhen marrë
me rezervë sepse nuk janë konfirmuar nga kërkues të tjerë. Kështu në disa studime
raportohet se haplotipi Gly16Gln27 ka më shumë efekt mbrojtës në krahasim me
haplotipin Arg16Gly27 (Weir et al., 1998). Në këtë mënyrë raporti mes polimorfizmave
të gjenit β2-AR dhe gravitetit të astmës, ashtu si dhe në rastin e fibrozës cistike mbetet
një çështje e paqartë dhe mjaft kontradiktore. Këto rezultate pavarësisht nga kundërshtitë
e tyre mund të shërbejnë si model studimesh për rëndësinë që ka studimi i haplotipeve
që mbartin Gln27 apo alele të tjera në përgjigjen bronkodilatatore të pacientëve me
fibrozë cistike.
Për disa sëmundje të tjera bashkëlidhja midis polimorfizmave të gjenit β2-AR
dhe gravitetit të tyre shprehet më qartë. Kështu varianti gjenotipik Arg16Gly shoqërohet
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më shumë me obezitetin (Ellsworth et al., 2002) dhe diabetin (Chang et al., 2002) ndërsa
Gln27Glu shoqërohet më qartë me hipertriglicerideminë (Iwamoto et al., 2001).
Hipertensioni arterial konsiderohet si sindromë komplekse që kontrollohet nga
shumë gjene të cilët bashkëveprojnë jo vetëm mes tyre por edhe me faktorët e mjedisit
rrethues. Gjeni β2-AR është një ndër gjenet kandidatë që kontribuon në patofiziologjinë
e hipertensionit. Për këtë arsye një sërë studimesh janë përqëndruar në rolin e këtij
gjeni, e veçanërisht në rolin e polimorfizmave Arg16Gly dhe Gln27Glu. Agonistët e
receptorëve β2-AR si për shembull albuteroli dhe salmeteroli si dhe antagonistët e tyre
si carvediloli dhe propanololi janë ndër medikamentet më të zakonshëm të përshkruar
në trajtimin e astmës, sëmundjeve kardiovaskulare etj.
Shumë studime kanë vërtetuar se receptorët β2-AR ndërmjetësojnë rritjen e
ritmit kardiak dhe forcës tkurrëse të zemrës. Megjithatë këto dukuri duket se nuk kanë
lidhje me ndryshimet polimorfike të kodoneve 16 dhe 27. Tseng dhe bashkëpunëtorët e
tij nuk kanë gjetur ndonjë raport mes këtyre polimorfizmave dhe aritmisë ventrikulare
si dhe sëmundjes koronare të zemrës në pacientët e trajtuar për hipertension (Tseng et
al., 2008; Lemaitre et al., 2008).
Në një studim të kryer në 48 subjekte amerikano-kaukaziane u konstatua se
haplotipi Gly16Gln27 në përgjigje të propanololit nxit reduktimin e ritmit kardiak dhe
rezistencën vaskulare periferike, ndërsa haplotipi Arg16Gln 27 reagon me një përgjigje
shumë të dobët ndaj këtij trajtimi (Cockcroft et al., 2000). Kërkime të tjera kanë treguar
se aleli Arg16 nën ndikimin e β2-agonistëve i nënshtrohet desensitimit në nivelin
vaskular, ndërsa aleli Glu27 rrit përgjigjen vaskulare gjatë këtij trajtimi (Dishy et al.,
2001).
Studimet e gjeneve modifikues të CFTR, ku përfshihet edhe gjeni β2-AR
kanë nxjerrë disa probleme si: popullatat e pacientëve të marrë në studim kanë qënë
heterogjene dhe me fenotipe të pa karakterizuara si duhet, numri i pacientëve të marrë
në studim mbetet i kufizuar, protokollet e trajtimit klinik ndryshojnë nga një vend në
tjetrin, nuk merret parasysh roli i faktorëve mjedisorë e socialë në trajtimin e sëmundjes,
nuk ka akoma studime për bashkëveprimin e gjeneve të ndryshëm modifikatorë në
ecurinë e sëmundjes etj (Deies, 2007). Për të gjitha këto arsye duhen akoma shumë
studime të cilat do të krijonin një tablo më të qartë për rolin e gjeneve modifikues në
fibrozën cistike e veçanërisht të gjenit β2-AR.
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KREU V
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Nisur nga rezultatet e këtij studimi ne arritëm në përfundimet e mëposhtme:
•

Frekuencat e gjenotipeve Arg16Arg, Arg16Gly dhe Gly16Gly në 66
pacientët me FC u gjetën respektivisht 0.18, 0.32 dhe 0.50, ndërsa në 47
individët e grupit të kontrollit u gjetën respektivisht 0.17, 0.32 dhe 0.51.

•

Frekuenca më e lartë gjenotipike për lokusin 16, në pacientët me FC si
dhe grupin e kontrollit u gjet për variantin homozigot Gly16Gly, ndërsa
frekuenca më e ulët për variantin Arg16Arg.

•

Frekuencat e aleleve Arg16 dhe Gly16 në pacientët me FC u gjetën 0.34 and
0.66 ndërsa në grupin e kontrollit 0.33 dhe 0.67.

•

Frekuencat e gjenotipeve Gln27Gln, Gln27Glu dhe Glu27Glu në pacientët
me FC u gjetën respektivisht 0.46, 0.39 dhe 0.15 ndërsa në 50 individët e
grupit të kontrollit u gjetën respektivisht 0.46, 0.46 dhe 0.08.

•

Frekuenca më e lartë gjenotipike për lokusin 27 në pacientët me FC si
dhe grupin e kontrollit u gjet për variantin homozigot Gln27Gln, ndërsa
frekuenca më e ulët për variantin Glu27Glu.
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•

Frekuencat alelike të Gln27 dhe Glu27 në grupin e pacientëve u gjetën
respektivisht 0.65 dhe 0.35, ndërsa për grupin e kontrolli ishin 0.69 dhe 0.31.

•

Nuk u gjetën ndryshime sinjifikative midis frekuencave gjenotipike e alelike
të pacientëve me FC dhe grupit të kontrollit për të dy lokuset e marra në
studim. Në përftimin e frekuencave të ngjashme mendohet të ketë patur
një rol të rëndësishëm edhe faktori moshë, e cila ishte e ndryshme për të dy
grupet e marrë në studim.

•

Frekuencat e haplotipeve Arg16Gln27, Arg16Glu27, Gly16Gln27 dhe
Gly16Glu27 të cilat përbëjnë një kombinim të dy aleleve të lokusit 16 me
dy alelet e lokusit 27, u gjetën respektivisht: 0.221, 0.119, 0.429 dhe 0.231.

•

Frekuenca më e lartë e u gjet për haplotipin Gly16Gln27 dhe më e ulët për
haplotipin Arg16Glu27.

•

Rezultatet e gjetura për frekuencat gjenotipike, alelike dhe haplotipike në të
sëmurët shqiptarë me fibrozë cistike dhe grupin e kontrollit janë të përafërta
me disa nga popullatat Europiane dhe të ndryshme nga popullatat Aziatike
dhe Afrikane.

Në përfundim të këtij studimi ne e shohim me vend të bëjmë këto rekomandime:
•

Duke marrë parasysh se vendi ynë është i vetmi vend ende pa regjistër
kombëtar të fibrozës cistke, t´i sugjerohet Ministrisë së Shëndetësisë për të
krijuar atë sa më parë sipas modelit të regjistrit europian të fibrozës cistike.

•

Duke marrë në konsideratë frekuencën e lartë të fibrozës cistike në vendin
tonë në raport me vendet e rajonit, rekomandojmë diagnostikimin gjenetik
menjëherë pas lindjes, ndërsa për shtatëzanitë me histori familjare për FC të
realizohet diagnostikimi prenatal nisur nga lëngu amniotik.

•

Të ndërmerren studime më të thelluara për të përcaktuar më mirë bashkëlidhjen
mes shprehjes fenotipike të sëmundjes së FC dhe varianteve të ndryshme
polimorfe të gjenit ADRB2. Këto studime do të ndikojnë në përmirësimin e
protokolleve të trajtimit të pacientëve me FC me bronkodilatatorë.
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KREU
Përmbledhje
Fibroza cistike është një sëmundje recesive autozomale që shkaktohet nga mutacionet që prekin gjenin
CFTR. Mutacioni më i zakonshëm, delta F508, dëmton proçesimin dhe maturimin e proteinës kanalore
të klorit (CFTR), duke u shoqëruar me një sërë komplikacionesh si bllokim të rrugëve të frymëmarrjes,
insuficiencë pankreatike dhe sterilitet te meshkujt. Pacientët me këtë sëmundje, edhe pse kanë të njëjtën
përmbajtje gjenetike shfaqin një fenotip të ndryshëm të sëmundjes. Përmes këtij studimi ne synuam
të zbulojmë frekeuencat gjenotipike e alelike në lokuset 16 dhe 27 të gjenit ADRB2 në një grup të
sëmurësh shqiptarë me fibrozë cistike si dhe në grupin e kontrollit. Këto të dhëna do të shërbejnë në të
ardhmen si një bazë për studime më të thelluara lidhur me trajtimin e diferencuar të këtyre pacientëve me
bronkodilatorë. Duke zbatuar teknikën PCR alel specifike ne realizuam gjenotipizimin e 66 pacientëve
me FC dhe 47 individëve të kontrollit. Në grupin e pacientëve me FC, frekuencat më të larta alelike i
përkisnin aleleve Gly16 (0.66) dhe Gln27 (0.65). Nga krahasimi i frekuencave midis grupit të pacientëve
dhe atij të kontrollit, u zbulua se nuk egzistonin ndryshime sinjifikative mes tyre në lidhje me të dy
lokuset.
Fjalë kyce: polimorfizma, receptor β2 adrenergjik (ADRB2), gjen modifikues, fibrozë cistike

Abstract
Cystic fibrosis is an autosomal recessive disease, which is caused by mutations to the CFTR gene. The
delta F508 mutation (most common mutation in CFTR gene) affects the processing and maturation of
chloride channel (CFTR protein), leading to many complications such as airways obstruction, pancreatic
insufficiency and male infertility. Although cystic fibrosis patients share the same genetic content, they
show different phenotypes of the disease. In this study, we aimed to evaluate the genotype and allele
frequencies in the 16 and 27 loci of ADRB2 gene in cystic fibrosis patients and control group. These data
will serve as a basis for future studies related to differential treatment with bronchodilators in Albanian
patients. We genotyped 66 CF patients and 47 healthy Albanian individuals by using allele-specific PCR
method. In the CF patients, we found that Gly16 and Gln27 allele had the highest frequencies, 0.66 and
0.65 respectively. No significant differences were observed in allele and genotype frequencies among
cystic fibrosis patients and control group for both loci.
Key words: polymorphisms, β2 adrenergic receptor, modifier gene, cystic fibrosis
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Lista e figurave
Figura 1.1 Tabloja e shenjave klinike të fibrozës cistike
Figura 1.2 Biofilmi i bakterit Pseudomonas aeruginosa në mushkëritë e një pacienti
të prekur nga FC
Figura 1.3 Struktura e përgjithshme e gjenit dhe proteinës CFTR
Figura 1.4 Regullimi i kanalit CFTR në varësi të ATP
Figura 1.5 Sinteza, maturimi dhe degradimi i proteinës CFTR Etapat në të cilat
kalon maturimi i proteinës CFTR
Figura 1.6 Gjashtë klasat e e mutacioneve që prekin gjenin dhe proteinën CFTR
Figura 1.7 Mutacioni ΔF508 që prek gjenin CFTR në kromozomin 7
Figura 1.8 (A) Sekretimi i klorit nga një qelizë epiteliale e rrugëve respiratore
Figura 1.8 (B) Absorbimi i NaCl në gypat e gjendrave të djersës
Figura 1.9 Struktura e gjeneve të receptorëve adrenergjikë
Figura 1.10 Roli i receptorëve β-adrenergjikë në rrugët respiratore
Figura 1.11 Struktura e receptorit β2-AR
Figura 1.12 Sinjalizimi qelizor përmes receptorëve β2-AR
Figura 1.13 Mekanizmi i desensitimit me anë të fosforilimit dhe sekuestrimit të
receptorëve β2-AR
Figura 1.14 Mekanizmi i hapjes së kanalit CFTR nën ndikimin e receptorit β2AR
Figura 1.15 Katër nga polimorfizmat më të zakonshëm të receptorit β2AR në
pozicionet: Arg16Gly, Gln27Glu, Val34Met dhe Thr164Ile
Figura 2.1 Pajisja e zhvillimit të reaksioneve të PCR
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Figura 2.2. Skema e vendosjes së primerave
Figura 2.3 Ilustrimi i proçesit të përgatitjes së xhelit agaroz
Figura 2.4 Aparati i elektroforezës i lidhur me burimin e rrymës
Figura 2.5 Vëzhgimi i rezultateve në transiluminator me UV
Figura 3.1 Paraqitje skematike për mënyrën e leximit të rezultateve të
polimorfizmave të gjenit β2-AR.
Figura 3.2 Foto e xhelit të elektroforezës për identifikimin e gjenotipeve Arg16/
Gly16 të gjenit β2-AR në 9 individë të ndryshëm
Figura 3.3 Foto e xhelit të elektroforezës për identifikimin e gjenotipeve Gln27/
Glu të gjenit β2-AR në 5 individë të ndryshëm.
Figura 3.4 Paraqitja grafike e frekuencave gjenotipike të lokusit 16 si për të
sëmurët me fibrozë cistike ashtu edhe për individët e grupit të kontrollit.
Figura 3.5 Paraqitja grafike e frekuencave gjenotipike të lokusit 27 si për të
sëmurët me fibrozë cistike ashtu edhe për individët e grupit të kontrollit.
Figura 3.6 Frekuencat alelike të Arg16 e Gly16 si dhe të Gln27 e Glu27 në fibrozën
cistike dhe grupin e kontrollit.
Figura 3.7 Frekuencat e haplotipeve në grupin e të sëmurëve shqipatrë me fibrozë
cistike
Figura 3.8 Frekuencat e kombinimit të haplotipeve në gjenotipe për të sëmurët me
fibrozë cistike
Figura 4.1 Incidenca e fibrozës cistike në Shqipëri
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Lista e tabelave
Tabela 3.1 Frekuencat gjenotipike për Arg16Gly në të sëmurët me fibrozë cistike
si dhe në individët e grupit të kontrollit
Tabela 3.2 Frekuencat gjenotipike për Gln27Glu në të sëmurët me fibrozë cistike
si dhe në individët e grupit të kontrollit
Tabela 3.3 Frekuencat alelike të grupit me fibrozë cistike dhe atij të kontrollit për
lokuset 16 dhe 27
Tabela 3.4 Frekuenca e haplotipeve për lokuset 16 dhe 27 në fibrozën cistike
Tabela 3.5 Frekuenca e nëntë gjenotipeve që formohen nga kombinimi i katër
haplotipeve të lokuseve 16 dhe 27 në fibrozën cistike
Tabela 4.1 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Arg16Gly
(rs1042713) në popullatën normale të vendit tonë dhe grupe të tjera etnike.
Tabela 4.2 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Gln27Glu në
popullatën normale të vendit tonë dhe grupeve të tjera etnike
Tabela 4.3 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Arg16Gly
(rs1042713) në popullatën shqiptare me FC të krahasuara me studime të
tjera
Tabela 4.4 Frekuencat gjenotipike dhe alelike të polimorfizmit Gln27Glu
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