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PARATHËNIE

Mjekësia e personalizuar etiketohet si një qasje e re e trajtimit mjekësor që ka në
fokus veçoritë individuale të pacientëve. Çdo qënie njerëzore karakterizohet nga një
profil unik molekular dhe gjenetik që e bën të ndjeshëm ndaj sëmundjeve të caktuara.
Zhvillimet e reja në fushën e mjekësisë së personalizuar kanë rritur më tej
kapacitetin shkencor të personelit shëndetësor për të parashikuar se cilat trajtime
mjekësore janë të përshtatshme dhe efektive e cilat jo.
Farmakogjenetika si pjesë e integruar e mjekësisë së personalizuar përqëndrohet
tek gjenet që përfshihen në metabolizimin, transportin dhe ushtrimin e veprimtarisë së
barnave.
Mjekësia e personalizuar ka potencialin të ndryshojë mënyrën e të menduarit për
identifikimin dhe menaxhimin e problemeve shëndetësore ndaj duhet të hedhim një hap
më shumë drejt saj.
Falë këtyre zhvillimeve mjekët kanë mundësi të reja për përzgjedhjen e terapive
ose protokolleve të caktuar bazuar në profilin gjenetik të pacientit për të minimizuar jo
vetëm efektet anësore të dëmshme të barnave dhe arritjen e rezultateve të suksesshme,
por edhe reduktimin e kostove monetare të trajtimit krahasuar me atë tradicional që
bazohet në qasjen “provë-gabim”.
Problematika e trajtimit të pacientëve mer një vlerë të veçantë sidomos për ata
që trajtohen me barna terapeutike si antikoagulanti me indeks të ngushtë terapeutik
varfarina dhe antitrombocitari klopidogrel.
Deri tani në Shqipëri nuk është zbatuar ndonjë protokoll i veçantë për trajtimin e
të sëmurëve mbi bazën e profilit gjentik. Kjo ka bërë që ata t’i nënshtrohen provave dhe
dështimeve të vazhdueshme, deri në stabilizimin përfundimtar të dozës respektive, gjë
që rrit koston shëndetësore.
Farmakogjenët CYP2C9 dhe CYP2C19 marin pjesë në kontrollin e metabolizimit
të një game të gjerë barnash përfshirë antikoagulantin varfarinë dhe antitrombocitarin
klopidogrel. Këto gjene preken nga një numër i madh mutacionesh të tipit SNP, por dy
prej tyre CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2 shfaqen me frekuencë të lartë në popullata të
ndryshme dhe janë përgjegjës për shfaqjen e fenotipit metabolizues i dobët pasi kodojnë
për enzima me aktivitet metabolik të reduktuar ose pa aktivitet kundrejt substrateve
respektivë.
Këto dy enzima janë shumë të rëndësishme pasi aktiviteti i tyre ndikon
drejtëpërdrejtë në ecurinë e terapisë dhe mirqënien e pacientëve që trajtohen me barna
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substrate. Deri tani në vendin tonë nuk ka të dhëna në lidhje me variantet në fjalë
ndaj studimi ynë është i pari i këtij lloji. Ai ka për synim përcaktimin e frekuencës së
variantit CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2 sëbashku me gjenotipet respektivë në popullatën
e shëndetshme Shqiptare për të dhënë një informacion të rëndësishëm gjenetik si bazë
për themelimin e farmakogjenetikës në trajtimin e diferencuar të pacientëve bazuar në
gjenotipet përkatës.
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QËLLIMI I STUDIMIT

Ky studim ka për synim të identifikojë alelet CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2 si
dhe gjenotipet përkatës në popullatën Shqiptare në sajë të aplikimit të metodës PCRRFLP duke bërë një vështrim krahasues me të dhënat e raportuara nga popullatat e
tjera europiane e më gjerë. Rezultatet do të shërbejnë si bazë të dhënash për klinikën
në përcaktimin e saktë të dozave të barnave metabolizimi i të cilave kontrollohet nga
CYP2C9 dhe CYP2C19 bazuar në gjenotipet e pacientëve, për të eliminuar efektet e
padëshiruara e deri toksike të barnave të përdorura.
Për realizimin e studimit jemi bazuar në këto objektiva:
•

Stabilizimi i metodës RCR-RFLP për identifikimin e varianteve gjenetike të
gjeneve CYP2C9 dhe CYP2C19.

•

Identifikimi i frekuencës së gjenotipeve dhe varianteve gjenetike CYP2C9*1
dhe CYP2C9*2 në popullatën e shëndetshme shqiptare dhe krahasimi i
frekuencave të alelit CYP2C9*2 midis individëve të popullatës shqiptare dhe
atyre të huaja.

•

Identifikimi i frekuencës së gjenotipeve dhe të varianteve gjenetike
CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2 në popullatën e shëndetshme shqiptare dhe
krahasimi i frekuencave të alelit CYP2C19*2 midis individëve të popullatës
shqiptare dhe atyre të huaja.
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KONSIDERATA TEORIKE PËR GJENIN
CYP2C9 DHE CYP2C19

1.1 Aspekte të farmakogjenetikës
Të dhënat e para lidhur me reagimin e pacientëve ndaj barnave specifike mbi
bazën e faktorëve gjenetik u dokumentuan për herë të parë në mesin e shekullit të
kaluar. Në vitin 1952 u konstatua për herë të parë se 1% e Kaukazianëve dhe 5-10%
e Afro-Amerikanëve shfaqnin hemolizë akute pas trajtimit me preparatin antimalarik
parimaquinë (Clayman et al., 1952; Hockwald et al., 1952). Vite më vonë u konfirmua se
në themel të efektit anësor që shfaqte bari qëndronte individualiteti gjenetik i individëve
të trajtuar dhe pikërisht mungesa e enzimës glukozë-6-fosfat dehidrogjenazë (Alving et
al., 1956; Hirono and Beutler, 1988). Po ashtu relaksimi i tej zgjatur i muskujve gjatë
operacioneve pas trajtimit me suksinilkolinë vinte si pasojë e mungesës së trashëguar të
enzimës kolinesterazë (Lehmann and Ryan, 1956; Kalow, 1956).
Raporti mes individualitetit gjenetik dhe shfaqjes së efekteve anësore nga
përdorimi i barnave, u konstatua për herë të parë nga Motulsky (Motulsky, 1957), i cili
hodhi bazat e farmakogjenetikës (Gurwitz and Motulsky 2007), term që u përdor për
herë të parë në vitin 1959 nga Vogel (Vogel, 1959). Shumë shpejt ky koncept u përqafua
edhe nga studjues të tjerë të fushës (Daly, 2010).
Farmakogjenetika, duke shfrytëzuar teknologjitë e reja gjenetike që mundësojnë
studimin e gjenomës humane dhe produkteve të saj, është përqëndruar në gjenet që
kodojnë enzimat metabolizuese të barnave, transportuesit, receptorët dhe kanalet
jonikë. Po ashtu në fokus të saj janë edhe gjenet që lidhen me ushtrimin e veprimit
të barnave pasi ndryshimet që shfaqen në strukturën e tyre bëhen shkak për shfaqjen
e përgjigjeve të ndryshme terapeutike (Ingelman-Sundberg and Rodriguez-Antona,
2005). Qëllimi kryesor i saj mbetet “trajtimi i personalizuar” i pacienteve bazuar në
gjenotipin metabolizues të tyre. Kjo qasje udhëheq mjekun në përzgjedhjen e barnave
dhe dozave optimale, duke eleminuar qasjen tradicionale të përshkrimit të barnave
bazuar në parimin “provo dhe gabo”. Vetëm kështu mund të ofrohet një trajtim i sigurtë,
efektiv dhe me kosto të leverdisshme (Figura 1.1) (Wu and Fuhlbrigge, 2014).
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Figura 1.1. Trajtim i personalizuar i pacientëve bazuar në profilin gjenetik.
Figura 1.1. Trajtim i personalizuar10
i pacientëve bazuar në profilin gjenetik.
Polimorfizmat gjenik që shfaqen si pasojë e delecionit apo insercionit të një
nukleotidi të vetëm (SNP) luajnë rol kyç në farmakogjenetikë, madje frekuencat e
shfaqjes së tyre variojnë nga një etni në tjetrën. Tashmë njihen shumë SNP që ndikojnë
si në farmakokinetikën (polimorfizmat e transportuesëve si MDR1) (Yoshimoto et al.,
1988; Kioka et al., 1989; Marzolini et al., 2004) po ashtu dhe në farmakodinamikën
e barnave (polimorfizmat e proteinave target të barnave, si receptori dopaminë
D2) (Hauge et al., 1991; Grandy et al., 1989). Shembuj të hershëm në lidhje me
polimorfizmat farmakogjenetikë përgjithësisht vijnë nga variacionet gjenetike të
rrugëve farmakokinetike, më saktësisht, nga enzimat që metabolizojnë barnat duke qënë
se ato luajnë rol kryesor në detoksifikim. Enzimat kryesore të përfshira në këtë proçes
janë monooksigjenazat CYP450 të cilat kryejnë metabolizimin oksidativ të një numri
shumë të madh dhe të larmishëm baranash. Polimorfizmat që prekin, monooksigjenazat
CYP450, janë përshkruar për herë të parë në vitet 1970 ku fillimisht u përshkruan
izoformat e enzimës CYP2D6 (Mahgoub, et al., 1977; Eichelbaum et al., 1975) dhe
CYP2C9, (Scott and Pof fenbarger, 1979) dhe më pas izoformat e enzimës CYP2C19
(Kupfer et al., 1984).

1.2 Citokromet CYP450 tek eukariotët
Enzimat CYP450 janë pjesë e një super-familje monooksigjenazash, të cilat në
përbërje të strukturës së tyre kanë një atom hekur (grupi hem). Këto enzima u zbuluan
për herë të parë në vitin 1958 në mikrozomet e mëlçisë së miut. Ato formojnë një
kompleks me monooksidin e karbonit duke e kaluar atë në formë të reduktuar. Ky
transformim bëhet i dukshëm në absorbancën spektrale maksimale (piku Soret) në UV
450 nm ndaj nisur nga kjo veçori pigmenti u emërtua “Pigmenti 450” (P450) (Omura
and Sato, 1964; Omura,1999). P450 nuk ishte unik, u zbuluan forma të ndryshme të
tij secila me veçori specifike përsa i përket strukturave primare, sekondare, terciare po
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ashtu dhe përzgjedhjes së substratit por edhe pse të gjitha P450 paraqiten heterogjene
në veçoritë strukturore ato klasifikohen sëbashku në grupin e hemoproteinave.
Grupi hem në enzimat CYP450 në qëndër të tij përmban një atom hekuri i cili
formon kompleks me pesë molekula të tjera të cilat e mbajnë atë stabël. Katër prej
tyre janë unaza piroli që i japin molekulës qëndrueshmëri në planin horizontal (unaza
e porfirinës) (Figura 1,2 A) ndërsa ligandi i pestë është një atom sulfur i mbetjes së
aminoacidit cisteinë që lidh hekurin në planin vertikal. Kjo strukturë njihet si gjendja
e pentakoordinuar e cila përfaqëson fazën e qetësisë (Figura 1.2 B) (Dawson and Sono
1987; Rabe et al., 2008; Ortiz de Montellano, 2010). Cisteina që përbën dhe ligandin e
pestë të atomit të hekurit është ruajtur mirë përgjatë evolucionit. Mutacionet që mund
të prekin cisteinën çojnë në humbjen e grupit tiol (SH) i cili është shumë i rëndësishëm
në formimin e specieve të Fe (IV) duke çuar në humbjen e funksionit të CYP-eve.

A

B

Figura 1.2. A-Unaza e porfirinës; b-Grupi hem dhe proteina e lidhur me të.
figura 1.2. A-Unaza e porfirinës; b-Grupi hem dhe proteina e lidhur me të.
Ligandi i gjashtë që lidhet me hekurin e grupit hem mund të jetë një molekulë
uij. Kur hekuri gjendet në stadin e oksiduar vendi mund të ngelet bosh ose mund të
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mikrozomet e mëlçisë, ku enzimat CYP450 janë të vendosura në membranën e lëmuar
të retikulit endoplazmatik të qelizave hepatocitare duke zënë 12-15% të sipërfaqes së
përgjithshme të tij ndërkohë disa prej tyre lidhen edhe me membranat e brendshme
mitokondriale. Membrana e retikulit endoplazmatik ka sipërfaqe shumë të madhe (ajo
përbën 7–11 m2 gm−1 të peshës së mëlçisë) krahasuar me vëllimin që zë në qelizë dhe
shërben si një sipërfaqe ideale katalitike për enzimat CYP450 (Wang et al., 2009).

1.3 STRUkTURA E ENzIMAvE CYP450
Enzimat CYP450 shfaqin një strukturë terciare të konservuar mirë (Sirim et al.,
2010). Ato që metabolizojnë barnat gjenden në retikulin endoplazmatik dhe atashohen
në membranë me anë të një domeni N-terminal që depërton bishtresën lipidike ndërkohë
domeni katalitik pozicionohet në citosol, pjesërisht i zhytur në sipërfaqe të membranës.
Nga të dhënat kristalografike është konstatuar se strukturat e enzimave CYP450
përbëhen nga 12 helika të cilat duke u nisur nga skaji N-terminal emërtohen me gërmat
nga A në L dhe nga 3 β-fletë. CYP450 të veçanta shfaqen me helika dhe fletë shtesë të
cilat
paraqiten
më pak
të konservuara
përgjatë
proçesit të evoluciont.
(Figura 1.3).
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(Figura 1.3).

Figura 1.3. Struktura terciare e proteinës CYP2C8.
figura 1.3. Struktura terciare e proteinës CYP2C8.
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Laku C-terminal fillon pas heliksit L dhe përfundon afër skajit C-terminal ku fillimi
dhe fundi i lakut C formojnë zinxhirë77 antiparalel të β-fletës 3. Ky lak mund të
përmbajë edhe një β-fletë antiparalele afër me kthesën e furkës që gjendet në zonën
aktive. Një lak i tretë që fillon pas heliksit B dhe përfundon në afërsi para se heliksi C

Msc. SUADA LALAJ

IDENTIFIKIMI PËRMES ANALIZËS SË ADN-SË I VARIANTEVE POLIMORFE TË GJENEVE
CYP2C9 DHE CYP2C19 PËRGJEGJËS PËR METABOLIZIMIN E BARNAVE MJEKËSORE NË
POPULLATËN SHQIPTARE

Laku C-terminal fillon pas heliksit L dhe përfundon afër skajit C-terminal ku
fillimi dhe fundi i lakut C formojnë zinxhirë antiparalel të β-fletës 3. Ky lak mund të
përmbajë edhe një β-fletë antiparalele afër me kthesën e furkës që gjendet në zonën
aktive. Një lak i tretë që fillon pas heliksit B dhe përfundon në afërsi para se heliksi C
të mbushë hendekun midis heliksi I, β-fletës 1 dhe heliksit G duke formuar anën e tretë
të trekëndëshit.
Laku B-C shpesh shfaq një heliks B’ duke formuar zgavrën ku lidhet substrati.
Nga ndërveprimi i tyre hapen dhe mbyllen kanalet për të lehtësuar hyrjen dhe daljen e
molekulave të tretësit, substratet, inhibitorët dhe produktet përfundimtare të reaksionit
(Cojocaru et al., 2007) duke lehtësuar në këtë mënyrë edhe akomodimin e barnave me
struktura të ndryshme (Halpert, 2011).

1.4 Cikli katalitik i CYP450
Enzimat CYP450 në thelb funksionojnë në të njëjtën mënyrë pavarësisht
ndryshimeve gjenetike që kanë me njëra-tjetrën. Funksioni kryesor i tyre është që të
ndërfusin një molekulë oksigjen tek substrati (-RH) i cili zakonisht paraqitet si përbërje
stabël dhe hidrofobike. Enzimat CYP450 e reduktojnë substratin e tyre përmes një cikli
katalitik pasi substrati dhe oksigjeni janë lidhur në molekulë. Reaksioni i përgjithshëm
është skematizuar me ekuacionin e mëposhtëm (Coleman, 2010):
Hidrokarbon (―RH) +O2+2e- + 2H+ → alkool (―ROH) + H2O
Cikli katalitik paraqitet shumë kompleks dhe realizohet përmes disa hapave
të njëpasnjëshëm si: a-lidhja dhe orientimi i molekulave të substratit (hapat 1, 2,
3), b-lidhja e oksigjenit (hapi 4), c-shpërbërja e oksigjenit (hapi 5a), d-protonimi i
ndërmjetësit perokso-ferrik (hapat 5b, 6), e-ndërfutja e oksigjenit tek substrati (hapat 6,
7) dhe f-çlirimi i produktit (metabolitit) dhe kthimi i sistemit në gjendjen fillestare (hapi
1) (Sligar, 1976) (Figura 1.4)

Figura 1.4. Cikli katalitik i enzimave CYP450 (Denisov et al., 2005).
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Në ciklin katalitik të enzimave CYP450 në varësi të kushteve fiziologjike mund
të zhvillohen edhe reaksione anësore të shumfishta. Tre reaksione të tilla janë treguar
me vija të ndërprera bashkë me produktet respektive: shunti autooksidues (O2−2) shunti
peroksid (H2O2), dhe shunti oksidazë (H2O).

1.5 Partnerët redoks dhe sistemi 					
	i transportit të elektroneve
Për të katalizuar reaksionet e monooksigjenimit të një substrati RH, enzimat
CYP450 përdorin NAD(P)H si dhuruese të elektroneve.
RH+O2+NAD(P)H+H+→ROH+H2O+NAD(H)+
Dy elektronet që derivojnë nga NAD(P)H transferohen tek enzimat CYP450
përmes proteinave që transportojnë elektrone, citokromi b5 dhe CPR të quajtura
partnerët redoks të enzimave CYP450 (Sevrioukova et al., 1999).

1.5.1 Citokromi b5
1.5.1.1 Veçoritë srukturore bazë të Citokromit b5
Citokromi b5 është një proteinë amfipatike që sikurse enzimat CYP450 ka një
grup hem të pozicionuar në qëndër të molekulës. Ai është partneri redoks fiziologjik
i enzimave CYP450. Këto proteina në qeliza konvertojnë NAD(P)H në NAD(P)+
duke formuar gradientë protonik që stimulojnë rrjedhjen e elektroneve. Cikli standart
katalitik i CYP-eve kërkon dy elektrone për tu plotësuar. Elektroni i dytë është shumë
i rëndësishëm në aktivitetin katalitik të enzimave CYP450 dhe citokromi b5 mund ta
dhurojë më shpejtë këtë elektron krahasuar me CPR. Ka shumë forma dhe struktura të
citokromit b5 por ai i mikrozomeve të mëlçisë është i një rëndësie të veçantë pasi është
i përfshirë në metabolizimin e barnave.
Citokromi b5 përbëhet nga 134 aminoacide dhe ka një peshë molekulare prej 17
kDa. Ai është i përbërë nga 3 domene: Një domen i tretshëm që përmban grupin hem,
një domen lidhës transmembranor hidrofobik dhe domeni lidhës fleksibël (Figura 1.5)
(Ahuja et al., 2013).

Figura 1.5. Struktura globulare e citokromit b5.
99
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1.5.1.2 Ndërveprimet midis citokromit b5 dhe enzimave CYP450
Studime të shumta janë ndërmarrë për të eksploruar formimin e kompleksit midis
enzimave CYP450 dhe citokromit b5 në aspektin struktural. Formimi i kompleksit
midis dy partnerëve redoks udhëhiqet nga ndërveprimet elektrostatike midis sipërfaqes
proksimale të enzimave CYP450 të ngarkuar pozitivisht dhe sipërfaqes së citokromit
b5 të ngarkuar negativisht (Figura 1.6).

Figura 1.6. Modele të strukturave të CYP450 me citokromin b5 (majtas) dhe CPR
(djathtas) në një bishtresë lipidike.
Roli i citokromit b5 në aktivitetin e enzimave CYPP450 është shumë kompleks
përderisa ai është i aftë të stimulojë, inhibojë apo të mos ndikojë sapak në aktivitetin
e enzimave CYP450 në varësi të izoformave përkatëse ose substrateve të lidhura me
to. Për enzimën CYP2B4, është raportuar se citokromi b5 stimulon aktivitetin e saj në
drejtime të ndryshme në varësi të substratit të lidhur në qëndrën aktive: aktiviteti rritet
me 8.5 herë për substratin metoksifluran dhe 1.3 herë për substratin benzfetaminë (Im
and Waskell, 2011).

1.5.2 Citokrom P450 Reduktaza (CPR)
1.5.2.1 Veçoritë srukturore bazë të CPR
CPR është e aftë t’i dhurojë elektronin e parë dhe të dytë enzimave CYP450
krahasuar me citokromin b5 i cili është i aftë ti dhurojë këtyre enzimave vetëm elektronin
e dytë. Kjo e bën CPR shumë të rëndësishme për kryerjen e aktivitetit të tyre (Dürr et
al., 2007).
Proteina CPR përbëhet nga 678 aminoacide dhe ka një peshë molekulare prej 78
kDa. Ajo përbëhet nga 4 domene madhorë: një domen lidhës FAD/NADPH, një domen
lidhës FMN, një domen menteshë që lidh sëbashku dy domenet e sipërpërmendura dhe
një domen hidrofobik transmembranor N-terminal (Figura 1.7) (Wang et al.,2007).
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Figura 1.7. Struktura kristalore e CPR.
CYP450 dhe CPR gjenden sëbashku të ankoruara në membranën e retikulit
endoplazmatik përmes një alfa heliksi N-terminal transmembranor me domenin katalitik
të drejtuar nga citosoli (Cojocaru et al., 2011).
1.5.2.2 Ndërveprimet midis CPR dhe enzimave CYP450
Të gjitha reaksionet reduktuese që lidhen me enzimat CYP450 e sigurojnë energjinë
e nevojshme nga sistemi oksidativ, ciklik i pentozë fosfateve, i cili prodhon NADPH
duke u nisur nga glukoza.
Gjatë ciklit katalitik të enzimave CYP450 elektronet nga NADPH e reduktuar
(e cila çlirohet si NADP+) kapen nga FAD e cila reduktohet në FADH2. Marrja e
elektroneve nga FAD shkakton një ndryshim konformacional duke lejuar që FAD dhe
FMN të pozicionohen më pranë. Më pas elektronet kalojnë nga FADH2 tek FMN e cila
reduktohet në FMNH2. Ajo ja kalon dy elektronet e saj grupit hem të enzimës CYP450.
Domeni FMN i kompleksit POR është transferuesi direkt i elektroneve tek enzimat
CYP450. Transferimi i elektroneve kthehet në një rrymë elektronesh kur CPR furnizon
enzimat CYP450 në prani të përqëndrimeve të larta të substratit. Ashtu sikurse citokromi
b5, CPR përgjithësisht është e ngarkuar negativisht në sipërfaqen që ekspozohet nga
solventi (Figura 1.8).

Figura 1.8. Transferimi i elektroneve nga POR (ngarkuar negativisht) drejt CYP450
(ngarkuar pozitivisht).
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Hekuri i hemës së enzimave CYP450 merr elektronet dhe ja dhuron ato oksigjenit
molekular i cili shërben si akseptor final i elektroneve duke ndërmjetësuar fillimin e
reaksioneve katalitike.

1.6 Pozicionimi i enzimave CYP450, barnave 			
	dhe metabolitëve në bishtresën lipidike
Të dhënat eksperimentale sygjerojnë se domenet katalitik të enzimave CYP450
valëviten në sipërfaqe të membranes plazmatike duke u ankoruar në bishtresën lipidike
me anë të një α-heliksi N-terminal, megjithatë, pozicioni i saktë i CYP450 në membranë
ende nuk është përcaktuar nga ndonjë eksperiment direkt. Karakteristikë e përbashkët
e ankorimit të proteinave CYP450 në membranë është pozicionimi i domenit katalitik i
cili gjendet në bishtresën lipidike pjesërisht i zhytur në brendësinë e membranës. Pjesa
N-terminale e lakut F/G në anën distale të CYP450 është e zhytur në brendësinë e
membranës jo polare (Figura 1.9).

Figura 1.9. Modeli i orientimit të CYP3A4 dhe CPR në lidhje me membranën.
Ana proksimale e CYP450 është e ekspozuar ndaj mjedisit ujor dhe lehtëson
ndërveprimet me partnerët redoks. Qëndra aktive, e cila është e vendosur thellë në
strukturat e CYP450 (Johnson and Stout, 2013) gjendet mbi sipërfaqen e membranës
dhe është e aksesueshme përmes një rrjeti kanalesh hyrëse (Cojocaru et al., 2007).
Forma të veçanta të enziamve CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2D6,
CYP2E1 dhe CYP3A4) shfaqin ndryshime mjaft të vogla në orientimet kundrejt
membranave respektive, të cilat ndikojnë në pozicionet e hapjeve të kanaleve kundrejt
membranës (Berka et al., 2013).
Pjesa më e madhe e barnave që tregëtohen janë komponime amfifilike dhe kanë
potencial të madh për t’u akumular në bishtresën lipidike (Endo et al., 2011; Nagar
and Korzekwa, 2012). Enzimat CYP450 katalizojnë reaksionin e monooksigjenazës
si reaksionin më tipik ku një atom oksigjen inkorporohet në molekulën e substratit
gjatë reaksionit. Pas reaksionit të oksidimit substrati amfifilik shndrrohet në hidrofilik.
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Nga krahasimi i afiniteteve kundrejt membranave midis barnave dhe metabolitëve
respektiv pas reaksionit të hidroksilimit u konstatua se substratet kishin afinitet më
të lartë për membranat e pozicionuara më thellë krahasuar me metabolitët respektiv.
Barnat grumbullohen brenda bishtresës lipidike poshtë regjionit të grupit të kokave
polare ndërkohë dhe hapjet e kanaleve që të drejtojnë drejt qëndrës aktive gjenden
pikërisht në të njëtën shtresë membranore. Metabolitët pozicionohen në kanalet dalës
që janë të drejtuar drejt ndërfaqes membranore ujore (Paloncýová et al., 2014).

1.7 Identifikimi i fenotipeve në popullatë
Mutacionet që prekin sekuencat e ADN-së së enzimave CYP450 cënojnë aktivitetin
normal metabolik të enzimave ku disa shfaqen pa aktivitet, disa të tjera shfaqen me
aktivitet të reduktuar ose të rritur duke shfaqur pasoja në metabolizimin e barnave
substrate (Ingelman-Sundberg, 2004).
Bazuar në përbërjen e alelve individët ndahen në katër fenotipe të mëdha:
Metabolizues të dobët (PM) të cilët bartin dy gjene jo funksionalë, metabolizues të
ndërmjetëm (IM) që bartin një alel jo normal, metabolizues normal që bartin dy kopje të
gjeneve normal dhe metabolizues shumë të shpejtë (UM). Përcaktimi i fenotipit bazohet
në përdorimin e një bari specifik i cili metabolizohet nga një enzimë specifike, matjen
e klirensit dhe krahasimin e rezultateve me të dhënat e marra nga pacientë të tjerë.
Ndikimi klinik i ndryshimeve të aktivitetit të enzimave CYP450 është skematizuar në
Figurën 1.10.

Figura 1.10. Metabolizimi normal dhe i dobët i një bari specifik nga një enzimë
specifike CYP450. Shigjetat tregojnë dozat e shumfishta që kanë marrë individët
(Guengerich, 2003).
Në këtë shembull janë raportuar vetëm metabolizuesit normal dhe të dobët. Duke
ju referuar metabolizuesëve normal (Figura 1.10) është e dukshme se pas marrjes së
dozës së parë standarte të barit të rekomanduar përqëndrimi i tij në plazmën e gjakut
arrin pikun pas një intervali të caktuar kohor dhe fillon të ulet gradualisht me kalimin
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e kohës përpara marrjes së dozës së dytë standarte. Me marrjen e dozave pasuese
përqëndrimi i tij në plazmën e gjakut qëndron brenda këtyre niveleve duke dhënë
efektin e dëshiruar terpeutik. Ndryshe nga sa më sipër metabolizuesit e dobët (PM)
(Figura 1.10) për të njëjtën dozë standarte shfaqin metabolizëm të dobët midis dozave
duke bërë që përqëndrimi i barit të marrë në shqyrtim të rritet gradualisht nga doza në
dozë me kalimin e kohës në një nivel shumë të lartë në plazmën e gjakut (Ortiz, 2005).
Për të identifikuar individët me rrisk të lartë për shfaqjen e përqëndrimeve toksike
të një bari specifik kryhet testi gjenetik për identifikimin e aleleve, (Kirchheiner and
Seeringer, 2007) përcaktimin e gjenotipeve dhe parashikimin e fenotipit në mënyrë që
të kjo kategori individësh të klasifikohet në një kategori të caktuar metabolizuesish.
Klasifikimi ndikon drejtëpërdrejtë në përmirësimin e përqëndrimit mesatar të barit në
plazmën e gjakut që pas marrjes së një doze të vetme (Lin, 2007). Parashikimi i fenotipit
ndihmon në rregullimin e dozës së barit bazuar në gjenotipin e pacientit siç është
skematizuar në Figurën 1.11 ku janë paraqitur dozat teorike të gjenotipeve të ndryshëm
përfshirë dhe aktivitetin metabolik të metabolizuesëve të dobët, të ndërmjetëm, normal
dhe të shpejtë.

Figura 1.11. Principi i përllogaritjes së dozave optimale bazuar në gjenotip
mbështetur në diferencat e parametrave farmakokinetik siç janë klirensi dhe
ndryshimi i përqëndrimit të barit në plazmën e gjakut në varësi të kohës (Kirchheiner
& Seeringer, 2007).

Dozat e korrigjuara janë përllogaritur duke marrë në konsideratë ndryshimet e
parametrave farmakokinetik dhe janë paraqitur në mënyrë skematike si doza specifike
për secilin gjenotip në mënyrë që të përftohet përqëndrim i njëjtë i barit në plazmën e
gjakut për të gjitha këto grupe gjenetike (Kirchheiner and Seeringer, 2007).
Për të individualizuar një terapi me barna është e nevojshme të dihet se si pacienti
metabolizon barnat substrate në momentin e marrjes së kurës farmakologjike duke matur
përqëndrimin e barit apo metabolitëve të tij në plazmën e gjakut pasi është vërejtur se
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terapitë me barna për pjesën më të madhe të patologjive paraqiten beneﬁciale vetëm për
një fraksion pacientësh (20-50% të tyre) (Lazarou et al., 1998).

1.8 NOMENKLATURA E ENZIMAVE CYP450
Nga sekuencimi i gjenomës humane në vitin 2003 (Lander et al., 2001; Venter
et al., 2001) u identiﬁkuan 115 gjene CYP450, nga të cilët 57 aktivë (izoforma) dhe
58 pseudogjene (që nuk shprehen më në qelizë) (Ingelman-Sundberg and RodriguezAntona, 2005). Sekuencat e proteinave CYP450 paraqiten shumë variable ndaj për
emërtimin e tyre përdoret një nomenklaturë speciﬁke.
Nomenklatura standarte e familjeve të gjeneve CYP450 bazohet në krahasimin
e sekuencave aminoacidike të proteinave, por edhe në raportet kladistike të gjeneve
përkatëse të krijuara gjatë proçesit evolutiv (McKinnon et al., 2008). Kërkuesit kanë
arsye të mendojnë se familjet e gjenve CYP450 kanë diverguar nga njëra-tjetra më
shumë se 1.2 miliard vite më parë. Dy proteina CYP450 që ndajnë së bashku 40% të të
gjitha aminoacideve është pranuar të konsiderohen anëtare të të njëjtës familje. Kështu
për shembull, proteinat CYP2D6 dhe CYP3A4 ndajnë në mënyrë të përbashkët më
pak se 40% të aminoacideve ndaj nuk përfshihen në të njëtën familje ndërsa proteinat
CYP2D6 dhe CYP2C19 që ndajnë më shumë se 40% të aminoacideve përfshihen në të
njëjtën familje.
Çdo familje ka disa nën-familje ku mendohet se kanë divergjuar nga njëra-tjetra
rreth 400 milionë vjet më parë. Kur sekuencat e dy proteinave CYP450 ndajnë së
bashku mbi 50% të aminoacideve përfshihen në një nënfamilje. Kështu për shembull,
enzimat CYP2C9 dhe CYP2C19 që e përmbushin këtë kriter përfshihen në të njëjtën
nën-familje. (McKinnon et al., 2008; Coleman, 2010).
Nomenklatura për P450 bazohet në emërtimin e citokromeve P450 me parashtesën
CYP ndjekur nga një numër arabik që përcakton familjen gjenike si: CYP1, CYP2,
CYP3 etj., një gërmë që përcakton nën-familjen (CYP1A, CYP2A, CYP2B, CYP2C
etj) dhe një numër për gjenin që identiﬁkon izoformën (CYP1A1, CYP2B6, CYP2C9,
CYP2C19 etj.) (Nebert et al., 1987), (Figura 1.12).

Figura 1.12. Emërtimi i një gjeni CYP450.
Pjesa më e madhe e gjeneve aktiv CYP450 paraqiten në forma polimorfe, ku
frekuencat e varianteve alelike në një popullatë të dhënë përllogariten rreth 1%.
Klasiﬁkimi i këtyre gjeneve bëhet edhe më i ndërlikuar nëse marrim prasysh edhe
variante të caktuara alelike (Ingelman-Sundberg and Rodriguez-Antona, 2005). të
cilët zakonisht cilësohen me një yll (*) dhe një numër që i përket variantit, përshembull:
CYP2C9*2, CYP2C19*2 etj.
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Gjenet CYP mund të bartin një ose më shumë SNP në të njëjtin alel (Coleman, 2010).
Kështu përshembull, CYP2B6 ka tetë variante alelike. Mjafton të përmendim variantin
alelik CYP2B6*4 që ka vetëm një haplotip, atë CYP2B6*4A, ndërsa CYP2B6*3 ka
dy të tillë, CYP2B6*3A dhe CYP2B6*3B. Përsa i përket alelit wt, i përkufizuar si alel
normal, pa polimorfizëm dhe me aktivitet metabolik normal, emërtohet githmonë me
simbolin “*1” (përshembull, CYP2C9*1, CYP2C19*1).
Në përputhje me këtë nomenklaturë ekzistojnë 51 familje (CYP1-CYP51) të CYPeve njerëzore, të cilat ndahen në tre grupe kryesore. Grupi i parë përbëhet nga familjet që
janë konservuar përgjatë evolucionit, CYP5 - CYP51, me specifitet dhe afinitet të lartë
ndaj substratit të cilat marrin pjesë në metabolizmin e komponimeve endogjene. Grupi
i dytë, familja CYP4, metabolizon acidet yndyrore dhe disa ksenobiotikë (komponime
ekzogjene) ndërsa në grupin e tretë pëfshihen familjet CYP1 - CYP3. Enzimat e grupit
të tretë janë më pak specifike kundrejt substratit, shfaqin një shkallë të lartë varaiabiliteti
gjenetik dhe luajnë një rol të rëndësishëm në metabolizimin oksidativ të ksenobiotikëve
(Ingelman-Sundberg, 2004). Në Tabelën 1.1 janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur
familjet kryesore të enzimave CYP450 sëbashku me funksionet përkatëse.
Tabela 1.1. Familjet CYP450 dhe funksionet e tyre kryesore. Të dhëna të përshtatura
nga (Gonzalez 1992, Nelson et al., 1996, White et al., 1997, Nelson 1999, Lund et al.,
1999)
Familjet CYP450
CYP1
CYP2
CYP3
CYP4
CYP5
CYP7
CYP8
CYP11
CYP17
CYP19
CYP21
CYP24
CYP26
CYP27
CYP39
CYP46
CYP51

Funksionet kryesore
Metabolizim i përbërjeve ekzogjene
Metabolizim i përbërjeve ekzogjene dhe acidit arakidonik
Metabolizim i përbërjeve ekzogjene dhe steroideve
Hidroksilim i acideve yndyrorë
Sintezë e tromboksanit
Hidroksilimi i 7α-kolesterolit
Sintezë e rostaciklinës
Këput zinxhirët anësorë të kolesterolit
Hidroksilim i sitit 11 të steroideve
Sintezë e Aldosteronit
Hidroksilim i 17α-steroidit
Aromatizimi i androgjeneve
Hidroksilim i sitit 21 të steroideve
Hidroksilim i sitit 24 të steroideve
Hidroksilim i acidit Retinoik
Hidroksilim i sitit 27 të steroideve
Funksion i panjohur
Hidroksilim i sitit 24 të kolesterolit
Biosintezë e steroleve
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1.9 ENzIMAT E fAMILjES CYP1, CYP2 DHE CYP3

Enzimat e familjeve CYP1, CYP2 dhe CYP3, marrin pjesë në metabolizmin e
barnave. Përafërsisht 75-80% e të gjithë barnave që metabolizohen në mëlçi i referohen
një prej enzimave CYP450 të këtyre tre familjeve (Zanger et al., 2008; Sim and
Ingelman-sundberg, 2010).
RRETH 90% E OKSIDIMIT TË BARNAVE tek njerëzit katalizohen nga izoformat
e mëposhtme: CYP1A2 (8.9%), CYP2A6, (3.4%), CYP2C9 (12.8%), CYP2C19
(6.8%), CYP2E1 (3%), CYP2D6 (20%) dhe CYP3A4 (30.2%) (Ingelman-Sundberg,
2004; Zhou, 2009). Polimorfizmat më të rëndësishëm me efekte të njohura klinike
prekin gjenet CYP2C9, CYP2C19 dhe CYP2D6.

1.9.1 Nënfamilja CYP2C
Gjenet CYP2C9 dhe CYP2C19 lokalizohen brenda grumbullit gjenik të nënfamiljes CYP2C i cili përbëhet nga katër gjene të vendosur njëri pas tjetrit sipas
rendit: Cen-CYP2C18-CYP2C19-CYP2C9-CYP2C8-Tel në një rajon prej 500 kb në
kromozomin 10q24 (Romkes et al., 1991; Kirchheiner et al., 2004). Secili prej gjeneve
është i përbërë nga 9 ekzone, ndërkohë që gjeni CYP2C19 paraqitet më i madh se të
tjerët si pasojë e pranisë së një introni me gjatësi 25kb (Figura 1.13).

figura 1.13. Klusteri gjenik CYP2C i lokalizuar në kromozomin 10q24 (Romkes et
al., 1991).
Sekuencat koduese të CYP2C9 dhe CYP2C19 kanë më shumë se 95% homologji
me njëra-tjetrën, gjë që i veçon këto dy gjene si ndër më homologët brenda nënfamiljes
CYP2C. Përpos kësaj, kjo homologji është e pranishme edhe në skajet 5’, 4500 çb mbi
sitin start të translatimit.
Enzima CYP2C9 metabolizon një numër të konsiderueshëm barnash ndaj dhe
nga pikpamja farmakologjike konsiderohet si një enzimë kyçe. Enzimat CYP2C8 dhe
CYP2C19 gjithashtu luajnë rol të rëndësishëm në metabolizimin e barnave. Ndërkohë
një sërë studimesh kanë arritur të identifikojnë një SNP që lidh gjenet CYP2C8 dhe
CYP2C9 me njëri-tjetrin (Yasar et al., 2002).
Në kontrast me enzimat e sipërpërmendura gjeni CYP2C18 shprehet deri në nivelin
e mARN-së dhe duket se nuk luan ndonjë rol të caktuar në metabolizimin e barnave
(Läpple et al., 2003).
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1.10 Gjeni CYP2C9
Gjeni CYP2C9 është i përbërë nga 50,734 çb. Ai ka nëntë ekzone dhe shpreh
një ARN të gjatë prej rreth 1,473 nukleotidesh (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
gene/1559) e cila kodon një enzimë me 490 aminoacide (Sekuenca e Referencës NCBI:
NP_000762.2). CYP2C9 konsiderohet si enzima e dytë me shprehjen më të madhe në
mëlçi pas enzimës CYP3A4 (Soars et al.,2003). Nga kuantifikimi i proteinave hepatike
në sajë të teknikës së spektrometrisë së masës është vlerësuar se CYP2C9 përbën rreth
20% të proteinave CYP450 në total (Zhang et al., 2016) dhe metabolizon përafërsisht
15% të të gjitha barnave që përdoren në trajtimet klinike duke u renditur pas enzimave
CYP3A4 dhe CYP2D6 (Isvoran et al., 2017).

1.10.1 Polimorfizmat gjenik të CYP2C9
Nga analizimi i detajuar i sekuencave të cADN-së së gjenit CYP2C9 u arrit në
konkluzion se ekzistonin dy polimorfizma të rëndësishëm në rajonin e tij kodues. Këto
dy variante polimorfike, të vlerësuara në kushte in vitro, shpreheshin në mënyrë të
ndryshme dhe për pasojë aktiviteti metabolik i proteinave të koduara nga secili prej
tyre paraqitej i ndryshëm. (Kimura et al., 1987). Kërkime të tjera, që u kryen me grupe
pacientësh që trajtoheshin në vijueshmëri me antikoagulantin varfarinë, konfirmuan
përfundimisht se për gjenin CYP2C9 ekzistonin dy variante polimorfik që ndikonin në
mënyrë të diferencuar në ecurinë e terapisë së këtij grupi pacientësh: varianti CYP2C9*2
(rs1799853) dhe CYP2C9*3 (rs1057910) (Furuya, et al., 1995; Steward et al., 1997) të
cilët shfaqen me frekuencë të lartë në popullatën kaukaziane.
Nga ajo kohë deri më tani në databazën e variacioneve farmakogjenike, Pharmvar,
janë regjistruar 61 variante alelike zyrtare të gjenit CYP2C9 (https://www.pharmvar.
org/about data e aksesimit: 18.09.2019), një pjesë e të cilëve janë paraqitur në Tabelën
1.2 bashkëshoqëruar me pasojat funksionale të modifikuara nga mutacionet përkatëse
(Daly et al.,2018).
Tabela 1.2. Variantet e gjenit CYP2C9 dhe pasojat funksionale
Aleli
CYP2C9*1
CYP2C9*2
CYP2C9*3
CYP2C9*5
CYP2C9*6
CYP2C9*8
CYP2C9*9
CYP2C9*11
CYP2C9*12
CYP2C9*13
CYP2C9*14
CYP2C9*27

Varianti
rs1799853
rs4986893
rs2837168
rs9332131
rs7900194
rs2256871
rs28371685
rs9332239
rs72558187
rs72558189
rs7900194

Tipi i variantit
Misens (Arg144Cys)
Misens (Ile359Leu)
Misens (Asp360Glu)
Misens (Lys273Arg)
Misens (Arg150His)
Misens (His251Arg)
Misens (Arg335Trp)
Misens (Pro489Ser)
Misens (Leu90Pro)
Misens (Arg125His)
Misens (Arg150Leu)
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I ulët
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I ulët
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rs182132442
rs72558192

Misens (Pro279Thr)
Misens (Thr299Ala)

I ulët
I ulët

1.10.1.1 Variantet alelik që kodojnë për enzima me aktivitet metabolik të reduktuar
Studimet kanë treguar se frekuenca e shfaqjes së aleleve CYP2C9 në popullatë
ndryshon në varësi të prejardhjes etnike (Grant and Hakonarson 2007). Aleli CYP2C9*2
shprehet më shumë në popullatat Kaukaziane (10-20%) se ato Aziatike (1-3%), dhe
Afrikane (0-6%) (Sistonena et al., 2009; Graw and Waller, 2012) (Tabela 1.3). Ky
alel shfaqet si pasojë e zëvendësimit të citozinës në timinë në pozicionin 430 të gjenit
CYP2C9 (C430T). Ndryshimi reflektohet në përbërjen e aminoacideve të proteinës
së koduar prej tij, ku aminoacidi argininë në pozicionin 144 të zinxhirit polipeptidik
zëvendësohet me aminoacidin cisteinë (Arg144Cys) në zinxhirin e jashtëm aminoacidik
të proteinës (Rettie et al., 1994; Sullivan-Klose et al., 1996; Haining, et al., 1996).
Zëvendësimi i këtyre aminoacideve në proteinën CYP2C19 cënon drejtëpërdrejtë
ndërveprimin e saj me kompleksin CPR ndaj proteina e koduar nga ky variant alelik
shfaq aktivitet të ulët metabolik (Niinuma et al., 2014). Studimet in vitro kanë treguar
se ky zëvendësim ndikon drejtëpërdrejtë në zvogëlimin e Vmax të enzimës CYP2C9
me 50%, ndërkohë studime të tjera kanë konfimuar një rënie të aktivitetit enzimatik
me afërsisht 20-30% (Zhou et al., 2008; Kirchheiner and Brockmoller, 2005). Duke
qënë se një sërë barnash, veçanërisht Fenitoina dhe S-Varfarina që metabolizohen nga
enzima CYP2C9 kanë indeks të ngushtë terapeutik, aktiviteti i kësaj enzime bëhet një
përcaktues shumë i rëndësishëm i klirensit dhe përgjigjes (terapeutike dhe toksike) së
këtyre barnave tek individët.
Ashtu sikurse aleli CYP2C9*2 edhe aleli CYP2C9*3 ka prevalencë më të lartë në
popullatat Kaukaziane (3,3–17%) krahasuar me ato aziatike (1.1–6.8%) dhe Afrikane
(0.5–2.3%) (Scordo et al., 2001; Sistonena et al., 2009; Mc Graw and Waller, 2012)
(Tabela 1.3).
Tabela 1.3. Variantet kryesore alelike të gjenit CYP2C9 dhe frekuencat përkatëse.
Frekuenca e aleleve (%)
Aktiviteti Kaukazianë
Aziatikë
enzimatik
CYP2C9*1 Asnjë
Asnjë
Normal
73-87.7
91.2-98.9
CYP2C9*2 C430T
Ekzoni3 R144C
I ulët
10-20
1-3
CYP2C9*3 A1075C Ekzoni 7
I359L
I ulët
3.3-17
1.1-6.8
*Variantet e pa analizuara janë përfshirë brenda frekuencës së alelit CYP2C9*1
Aleli

SNP

Pozicioni

Efekti

Afrikanë
92.7-99.5
0-6
0.5-2.3

Aleli CYP2C9*3 shfaqet si pasojë e zëvendësimit të nukleotidit adeninë me
citozinë në pozicionin 1075 (A1075C) në gjenin CYP2C9, ndryshim i cili përkthehet
në zinxhirin polipeptidik të proteinës ku izoleucina në pozicionin 359 zëvendësohet
nga leucina (Ile359Leu). Të dhënat për CYP2C9*3, janë të pajtueshme me pothuajse
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të gjitha studimet e bëra që kanë vlerësuar in vitro aktivitetin e variantit CYP2C9*3,
duke arritur në përfundimin se zëvendësimi Ile359Leu redukton më shumë se 80% të
klirensit të substrateve të CYP2C9 (Maekawa et al., 2017).

1.11 Fenotipi i metabolizueseve
Tri alelet e ndryshme (CYP2C9*1, CYP2C9*2 dhe CYP2C9*3) të gjenit CYP2C9
krijojnë gjashtë gjenotipe të mundshëm: CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*2, CYP2C9*1/*3,
CYP2C9*2/*2, CYP2C9*2/*3 dhe CYP2C9*3/*3 me frekuenca përkatësisht rreth
65.3%, 20%, 12%, 0.9%, 1.4% dhe 0.4%, (Kirchheiner et al.,2004).
Variacionet që prekin gjenin CYP2C9 reduktojnë aktivitetin katalitik të saj. Bazuar
në kapacitetin metabolik të enzimës së koduar nga alelet CYP2C9*2 dhe CYP2C9*3
popullata ndahet në tri grupe fenotipike:
•

Metabolizues normal (EM): shfaqin aktivitet normal metabolik dhe bartin dy
alele që kodojnë për një enzimë me aktivitet normal (CYP2C9*1/*1).

•

Metabolizues të ndërmjetëm (IM): shfaqin aktivitet metabolik të moderuar.
Ky fenotip formohet nga aleli CYP2C9*2 ose CYP2C9*3 dhe një alel me
aktivitet normal (CYP2C9*1). Nga kombinimi i aleleve krijohen dy gjenotipe
CYP2C9*1/*2 dhe CYP2C9*1/*3 ku CYP2C9*1/*2 ka aktivitet më të lartë
metabolik krahasuar me individët me gjenotip CYP2C9*1/*3.

•

Metabolizues të dobët (PM): shfaqin aktivitet metabolik ndjeshëm të ulët.
Këta individë bartin dy alelet me aktivitet enzimatik të reduktuar, CYP2C9*2
dhe CYP2C9*3. Nga kombinimi i tyre krijohen tri gjenotipe: CYP2C9*2/*2,
CYP2C9*2/*3 dhe CYP2C9*3/*3, të cilët janë renditur sipas aftësisë
metabolizuese. Individët me gjenotip CYP2C9*2/*2 kanë aktivitet më të lartë
metabolik krahasuar me individët me gjenotip CYP2C9*3/*3.

Gjenotipet mund të renditen sipas aktivitetit enzimatik të proteinës CYP2C9 ku për
pjesën më të madhe të substrateve aktiviteti metabolik i enzimës zvogëlohet në rendin
vijues: CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*2, CYP2C9*2/*2, CYP2C9*1/*3, CYP2C9*2/*3
dhe CYP2C9*3/*3 (Kirchheiner et al.,2004). Në mënyrë më të përmbledhur fenotipet
përkatës të CYP2C9 janë paraqitur në Tabelën 1.4.
Tabela 1.4. Përcaktimi i fenotipeve të mundshëm CYP2C9 bazuar në gjenotipet
përkatës.
Fenotipi
Metabolizues normal
Metabolizues i ndërmjetëm
Metabolizuesi dobët

Gjenotipet
CYP2C9*1/*1
CYP2C9*1/*2
CYP2C9*1/*3
CYP2C9*2/*2
CYP2C9*2/*3
CYP2C9*3/*3
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1.12 Substratet e enzimës CYP2C9
Elementët strukturorë që përcaktojnë specificitetin e veprimit të proteinës CYP2C9
kundrejt substrateve të saj ende nuk janë qartësuar plotësisht ndaj bëhet e vështirë të
shpjegohet në mënyrë bindëse preferenca e kësaj proteine për molekulat substrate të
vogla lipofilike dhe acide të dobëta.
Enzimat CYP2C19 dhe CYP2C9 ndryshojnë mes tyre vetëm nga 43 aminoacide
nga 490 në total dhe vetëm dy nga këto ndryshime, Val208Leu dhe Ile362Leu, gjenden
brenda siteve aktive respektive të të dy proteinave (Williams et al., 2003). Studime in
vitro dhe in vivo kanë treguar se enzima CYP2C19, nuk shfaq ndonjë preferencë të
dukshme për përbërjet acide ashtu sikurse enzima CYP2C9 (Zhou et al., 2009). Ky
ndryshim në afinitetin ndaj substrateve mund të vijë edhe si pasojë e ndryshimeve në
pozicionin 72 të zinxhirit aminoacidik të të dy proteinave përkatësisht në kanalin ku
futen substatet, ku tek CYP2C19 gjendet Glu ndërsa tek CYP2C9 Lys (Williams et al.,
2003).
Enzima CYP2C9 luan rol të rëndësishëm në metabolizmin e disa barnave përfshirë
edhe ato jo steroidale me natyrë anti-inflamatore, si p.sh. diklofenak, ibuprofen, naproxen
etj. që janë inhibitor të ciklooksigjenzave dhe përdoren në trajtimin e inflamacionit dhe
lehtësimin e dhimbjeve. Për më tepër në Tabelën 1.5. janë përmbledhur në mënyrë
të detajuar substratet dhe rrugët metabolike që katalizohen nga enzima CYP2C9 për
secilin prej tyre.
Tabela 1.5. Substratet dhe rrugët metabolike të katalizuara nga enzima CYP2C9
Klasa e
terapeutikëve

Barnat
Ibuprofen
Lornoksikam

Anti-inflamatorë

Meloksikam
Naproksen

Diklofenak
S-Varfarin
Acenokoumarol

Hidroksilim alifatik (Chesne et al., 1998)
O-Demetilim
(Kirchheiner et al., 2004)
Hidroksilim aromatik (Kirchheiner et al.,
2004)
Hidroksilim aromatik (Kirchheiner et al.,
2004)
Hidroksilim aromatik
Hidroksilim aromatik (Stehle et al.,2008)
Hidroksilim aromatik (Stehle et al.,2008)

Fenprokoumon

Hidroksilim aromatik (Stehle et al.,2008)

Piroksikam
Flurbiprofen

Anti-koagulantë
oral

Rruga metabolike katalizuar nga CYP2C9
(Zhou et al., 2009)
Hidroksilim alifatik (Hamman et al.,
1997)
Hidroksilim aromatik (Zhang et al., 2005)
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Losartan

Oksidim i grupit hidroksil (Lankfor et
al.,1997)
Hidroksilim alifatik
(Kostis et al., 2001)
Hidroksilim aromatik (Jaber et al.,1996)
Hidroksilim alifatik
(Zhou et al.,2009)
Hidroksilim alifatik
(Lee et al., 2002)
N-Demetilim
(Jornil & Linnet 2009)
N-Demetilim
(Llerena et al.,2009)
N-Dealkilim, Hidroksilim aromatik
(Neuvonen et al.,2008)
Hidroksilim aromatik (Rosemary et
al.,2006)
Hidroksilim alifatik
(Knauf & Mutschler, 1998)

Irbesartan
Gliburid
Glimepirid
Tolbutamid
Amitriptilin
Fluoksetin

Të tjerë

Fluvastatin
Fenitoin
Torsemid

Përbërjet e listuara në Tabelën 1.5 duken të ndryshme nga njëra-tjetra por ato
ndajnë një sërë veçorish të përbashkëta për sa i përket anës strukturore ndërkohë pjesa
më e madhe e tyre janë acide të dobëta me vlerë të pKa që varion nga 3.8-8.1 dhe me
sitin anionik ≈7 Å larg nga karboni i oksiduar.

1.12.1 Substrate të rëndësishëm terapeutik të enzimës CYP2C9
1.12.1.1 Varfarina
Varfarina (3α-Acetonilbenzil-4-hidroksikumarin) është antikoagulant që i përket
barnave të klasës së kumarinave që përdoret në parandalimin dhe trajtimin e trombozës
venoze, embolizmit pulmonar, komplikacioneve në lidhje me fibrilimin arterial dhe/ose
në rastet e vendosjes së valvulave kardiake. Në disa raste përshkruhet për të parandaluar
goditjet pas infarktit të miokardit. Qëllimi i terapisë është parandalimi i shtrirjes së
mëtejshme të trombës dhe shfaqjes së ndërlikimeve sekondare tromboembolike (psh;
embolizmi pulmonar) (Zeitler and Eapen, 2015).
Varfarina paraqitet në dy varaniante enantiomerësh, si S-varfarinë dhe R-varfarinë
ku është konstatuar se efekti antikoagulant i S-varfarinës është 3-5 herë më i madh se
ai i R-varfarinës. Eleminimi i Varfarinës kryhet pothuajse tërësisht nga metabolizimi.
Ajo metabolizohet në mënyrë stereoselektive nga enzimat CYP450 në metabolitë të
hidroksiluar inaktiv dhe nga reduktazat në metabolitë të reduktuar (alkoolet e varfarinës)
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të cilët kanë aktivitet shumë të ulët antikoagulant. Matabolitët kryesisht ekskretohen
në urinë dhe në sasi shumë të vogël në bilë. S-varfarina metabolizohet kryesisht nga
enzima CYP2C9 në 7-hidroksivarfarinë dhe është enzima kryesore që modulon in vivo
aktivitetin antikoagulant të varfarinës, ndërsa R-varfarina metabolizohet kryesisht nga
enzima CYP3A4 sëbashku me disa enzima të tjera CYP450 (Alto, 2012).
Varfarina e ushtron efektin e saj antikoagulant duke inhibuar enzimën që kodohet
nga gjeni VKORC1, epoksid reduktazën (Figura 1.14).

Figura 1.14. Mekanizmi i veprimit të varfarinës.
Kjo enzimë konverton vitaminë K epoksidin në vitamin K hidrokuinon (vitamin
KH2) që përbën formën aktive të reduktuar të vitaminës K, një koofaktor shumë
i rëndësishëm në sintezën e një sërë faktorëve koagulues dhe sintezën e acidit γkarboksiglutamik tek proteinat që ushtrojnë aktivitet të rëndësishëm biologjik. Mungesa
e formës aktive të vitaminës K ul ndjeshëm aktivitetin e faktorëve të koagulimit II, VII,
IX, dhe X po ashtu edhe të proteinave anti-koaguluese C dhe S, funksioni i të cilave
është i varur nga prania e vitaminës K aktive (Alto, 2012).
Varfarina është një bar me indeks të ngushtë terapeutik. Qëllimi i terapisë është
shpënia e INR-së në një normë optimale, përgjithësisht 2-3 në varësi të patologjisë, për
të parandaluar episodet hemoragjike që ndodhin në rastin e dozave të larta ose riskun për
shfaqjen e ngjarjeve trombotike në rastet e dozave të papërshtatshme të ulëta (Tideman
et al., 2015). Efektet e varianteve alelik CYP2C9*2 dhe CYP2C9*3 në metabolizmin
e varfarinës janë studjuar gjerësisht si in vitro ashtu edhe in vivo. Defektet funksionale
të enzimës të bartura nga prania e këtyre aleleve reduktojnë aktivitetin hidroksilues
të saj ku problemet klinike më sinjifikante shfaqen tek individët PM (CYP2C9*2/*2,
CYP2C9*2/*3 ose CYP2C9*3/*3) (Kirchheiner & Brockmoller, 2005) ku është
konstatuar se pacientët që bartin alelet CYP2C9*2 ose CYP2C9*3 kanë nivele më të
larta të varfarinës në plazmën e gjakut krahasuar me individët EM. Nga një meta-analizë
nga Lindh et al. ku u përfshinë 7907 pacientë nga 39 studime të ndryshme, u gjet se
individët me gjenotipe: CYP2C9*1/*2, CYP2C9*1/*3, CYP2C9*2/*2, CYP2C9*2/*3
ose CYP2C9*3/*3 kishin nevojë për doza më të ulëta se doza standarte, respektivisht:
19.6%, 33.7%, 36.0%, 56.7% dhe 78.1%. (Lindh et al., 2009). I njëjti përfundim është
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raportuar më parë edhe nga Furuya et al. ku doza mesatare terapeutike e varfarinës në
pacientët IM ishte 20% më e ulët krahasuar me pacientët EM (Furuya et al., 1995).
1.12.1.2. Fenitoina
Fenitoina bën pjesë në grupin e barnave të quajtur antikonvulsantë. Ajo përdoret
për trajtimin e krizave të caktuara, sidomos në parandalimin e krizave që mund të
fillojnë gjatë ose pas operacioneve në tru ose në SNQ. Funksioni bazë i fenitoinës është
ulja e aktivitetit elektrik jonormal në tru. Ashtu si varfarina edhe fenitoina ka indeks të
ngushtë terapeutik. Si pasojë e reduktimit të aktivitetit metabolik të enzimës CYP2C9
shfaqen ndryshime të theksuara farmakokinetike të barit në organizëm. Në shfaqjen e
pasojave klinike ndikojnë dukshëm alelet CYP2C9*2 dhe CYP2C9*3 (Aynacioglu et
al., 1999).
Rritja e përqëndrimit të fenitoinës në plazmën e gjakut ndikon drejtëpërdrejtë
në SNQ. Të dhënat për rëndësinë e gjenotipizimit të CYP2C9 kundrejt toksicitetit
neurologjik janë të kufizuara, megjithatë është kryer një studim që vlerëson toksicitetin
tek një pacient në moshë pediatrike me gjenotip homozigot për alelin CYP2C9*2
(Dorado et al., 2013). Nga përdorimi i fenitoinës mund të rritet gjithashtu edhe rrisku
i shfaqjes së skuqjeve serioze të lëkurës (eritrema) (Franco & Perucca, 2015) ku baza
gjenetike e këtij reaksioni të padëshiruar është hetuar në një popullatë aziatike ku
rezultoi se faktori bazë duket të jetë prania e alelit CYP2C9*3 (Chung et al., 2014).
Gjatë përdorimit të fenitoinës herë pas here janë vërejtur edhe reaksione të hepatotoksicitetit, por baza gjenetike për këtë rast mbetet ende e paqartë (Roy et al., 1993).
1.12.1.3. Sulfonilureazat hipoglicemike
Ndikimi i polimorfizmave CYP2C9 në metabolizmin e barnave hipoglicemike të
gjeneratës së parë dhe të dytë (p.sh., glibenklamid, tolbutamid, gliburid) ka qënë objekt
i një sërë kërkimeve (Manolopoulos et al., 2011). Dy studime me kapacitet të lartë
testimi kanë vlerësuar lidhjen e gjenotipit CYP2C9 dhe përgjigjes ndaj trajtimit me
sulfonilure. Studimet më të hershme lidhur me tolbutamidin kanë treguar se individët
që bartnin alelin CYP2C9*3 merrnin doza më të ulëta të tolbutamidit se pacientët
homozigotë normal (Becker et al., 2008). Studime të tjera, ndonëse të kufizuara tregojnë
se individët që bartin variante të gjenit CYP2C9 kanë rrisk më të lartë për tu prekur nga
hipoglicemia (Holstein et al., 2005, Ragia et al., 2009, Gokalp et al., 2011).

1.13 Algoritmet e dozimit të Varfarinës
Gjenotipi CYP2C9 është një indikator i rëndësishëm për të parashikuar dozën e
antikoagulantit varfarinë. Në përcaktimin e dozës së këtij bari ndikojnë edhe një sërë
faktorësh të tjerë, përfshirë këtu edhe gjenotipin VKORC1, mosha, pesha dhe gjatësia
e pacientit. Një sërë studimesh të realizuara në popullatat europiane kanë treguar se
gjenotipi CYP2C9 ndikon nga 6% në 19% në përcaktimin e dozës së varfarinës (Gage
et al., 2004; Kamali et al., 2004; Hillman et al., 2004). Për grupet e tjera etnike, ku
shtrirja dhe frekuenca e varianteve CYP2C9 është e ndryshme, kontributi i CYP2C9
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është më i ulët, për shkak se variantet që shprehin aktivitet të ulët metabolik janë më të
rralla në shumicën e grupeve jo-europiane. Kur shtohen parametrat e tjerë të përmendur
më sipër, zakonisht përqindja e ndryshimit të përgjithshëm në dozë shkon 50%.
Përpos dy gjeneve të sipërpërmendur, në përcaktimin e dozës së varfarinës ndikon
edhe gjeni CYP4F2 pasi kontribuon në metabolizmin e vitaminës K, pavarësisht se ky
kontribut është më i vogël krahasuar me gjenet CYP2C9 dhe VKORC1.
Algoritmet më të hershëm të dozimit të varfarinës përfshinin në përpunim vetëm
gjenotipin CYP2C9 (Gage et al., 2004; Kamali et al., 2004), vetëm pasi u zbulua roli i
rëndësishëm i VKORC1 në përcaktimin e dozës së saj, u zhvilluan algoritme që mernin
në konsideratë edhe këtë faktor të dytë gjenetik (Caldwell et al., 2007; Anderson et al.,
2007). Një nga këto algoritme u zhvillua duke përdorur të dhëna nga një numër relativisht
i madh pacientësh amerikanë dhe është i aksesueshëm online (www.warfarindosing.
org) (Gage et al., 2008; Klein et al., 2009).
Me prodhimin e edoxaban dhe antikoagulantëve të tjerë me veprim të drejtëpërdrejtë,
pacientëve në nevojë po u përshkruhen gjithnjë e më shumë këto barna në vend të
varfarinës pasi ndryshe nga varfarina përdorimi i tyre mund të përjashtojë gjenotipizimin
e pacientëve përpara përdorimit. Gjithësesi ka ende nevojë për të kuptuar plotësisht
përfitimet dhe efektet anësore të këtyre agjentëve të rinj antikoagulues ndaj varfarina
ka ende gjasa të mbetet një bar gjerësisht i përshkruar nga mjekët (Pirmohamed et al.,
2015).

1.14 Prevalenca e alelit CYP2C9*2 					
	në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë.
Nga studimet e kryera në popullatat europiane frekuenca e alelit CYP2C9*2 luhatet
nga 10% në 16% (Figura 1.15): po ashtu edhe për popullatën e shëndetshme shqiptare
që kemi marrë në studim presim frekuencë të përafërt brenda kufijeve të vëzhguara në
popullatat e rajonit.
Frekuenca e alelit CYP2C9*2 shfaq diferenca të mëdha brenda vendeve europiane.
Ajo paraqitet shumë e lartë në vende si Kosova (17.5%), Kroacia (16.5%) dhe Bullgaria
(16.1%), ndërkohë që në ishujt Fars është më e ulët (8.8%) (Figura 1.6). Frekuenca
e alelit CYP2C9*2 paraqitet më e lartë në popullatat europiane (frekuenca mesatare
varion nga 11% në 14.5%) krahasuar me ato të Afrikës Veriore (frekuenca mesatare
13.3%). Kjo frekuencë tenton drejt zeros në popullatat e Azisë Lindore si Kina, Japonia
e Korea (frekuenca mesatare 0.1%) (Sistonen et al.,2009).
Në disa popullata amerikane, si ato Braziliane dhe Meksikane frekuencat e larta të
gjenit CYP2C9*2 mund të reflektojnë përzierien gjenetike të popullatës native me atë
europiane (Suarez-Kurtz and Pena., 2006).
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figura 1.15. Paraqitja grafike e shpërndarjes së frekuencave të alelit CYP2C9*2.

1.15 fREkUENCA E METAboLIzUESËvE TË DobËT
NË PoPULLATA TË NDRYSHME TË boTËS
Të dhënat në lidhje me frekuencat e metabolizuesëve të dobët (PM) në etni të
ndryshme janë paraqitur në Tabelën 1.6.
Tabela 1.6. Frekuencat e metabolizuesëve të dobët për barnat substrate të proteinës
CYP2C9 në etni të ndryshme.
Grupi etnik
Zezakët e Afrikës
Zezakët
Afrikanët e veriut
Afro-amerikanët
Lindja e mesme
Lindja e mesme
Popullata native
Amerikanët nativë
Popullatat afër poleve
Popullata e përzierë Amerikanët e përzierë
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Nr. i
individëve të
shqyrtuar
759
247
420
3103
548
49
5263

Nr i
PM
0
1
0
16
16
0
6

PM bazuar
në gjenotip
(%)
0.00
0.40
0.00
0.52
2.92
0.00
0.11
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Kaukazianët
Amerikanë
Skandinavët
Europianët qëndrorë
Europianët jugorë
mesdhetar
Sllavët
Aziatikët e jugut
Aziatikët e lindjes
Aziatikët e veriut

587

2

0.34

939
1293
2282

6
10
14

0.64
0.77
0.61

758
1085
8585
351

5
15
12
1

0.66
1.38
0.14
0.28

Duke u bazuar në rajonet gjeografike, metabolizuesit e dobët kanë prevalencë më
të lartë në Europë se në pjesën tjetër të botës (mesatarisht 0.6%) pasi frekuenca e alelit
CYP2C9*2 paraqitet më e lartë midis kaukazianëve. Ndryshe nga popullatat kaukaziane
në popullatat e Oqeanisë prevalenca e metabolizuesëve të dobët është vlerësuar të jetë
praktikisht zero (Céspedes-Garro et al., 2015).

1.16 Gjeni CYP2C19
Ashtu si gjeni CYP2C9, edhe gjeni CYP2C19 është pjesë e grupit të gjeneve të
nënfamiljes CYP2C. Ai lokalizohet në rajonin 10q24.1q24.3 dhe kodon për një proteinë
të përbërë nga 490 mbetje aminoacidesh. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1557).
Gjeni CYP2C19, me gjatësi prej 90,209 çb, shprehet më shumë në qelizat hepatike
por edhe në muret e zorrëve të holla. Proteina e koduar prej tij në indin hepatik, megjithëse
përbën vetëm 2-5% të gjithë sasisë së proteinave CYP450 që gjenden në parenkimën e
mëlçisë, metabolizon rreth 9% të barnave që biotransformohen në mënyrë oksidative
(Tomaszewski et al., 2008).

1.16.1 Polimorfizmat gjenetik të CYP2C19
Gjeni CYP2C19 paraqitet shumë polimorfik. Deri tani, në databazën e variacioneve
farmakogjenike, Pharmvar, janë regjistruar 37 variante alelike të tij. (https://www.
pharmvar.org/gene/CYP2C19 data e aksesimit: 27.09.2019). Në Tabelën 1.7 janë
paraqitur variantet kryesorë të gjenit CYP2C19 bashkangjitur dhe pasojat funksionale
të induktuara nga ndryshimi (Brown and Pereira, 2018).
Tabela 1.7. Variantet e gjenit CYP2C19 dhe pasojat funksionale
Aleli
CYP2C19*1
CYP2C19*2
CYP2C19*3
CYP2C19*4
CYP2C19*5
CYP2C19*6

Varianti
rs4244285
rs4986893
rs28399504
rs56337013
rs72552267

Tipi i variantit
Difekt në splajcing
Stop (W212X)
Humbje e kodonit Start
Misens (R433W)
Misens (R132Q)
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Pasoja funksionale
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
Inaktiv
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CYP2C19*7
CYP2C19*8
CYP2C19*9
CYP2C19*10
CYP2C19*12

rs72558186
rs41291556
rs17884712
rs6413438
rs55640102

CYP2C19*13
CYP2C19*15
CYP2C19*16
CYP2C19*17
CYP2C19*20

rs17879685
rs17882687
rs192154563
rs12248560
rs11568732

CYP2C19*21
CYP2C19*22
CYP2C19*23
CYP2C19*24
CYP2C19*25
CYP2C19*27

rs140278421
rs118203756
rs118203757
rs118203759
rs7902257

Difekt në splajcing
Misens (W120R)
Misens (R144H)
Misens (P227L)
Humbje e kodonit Stop
(X491C)
Misens (R410C)
Misens (I19L)
Misens (R442C)
Rregullator (I331V)
Misens (W212X dhe
D360N)
Difekt në splajcing dhe
misens (A161P)
Misens (R186P)
Misens (G91R)
Misens (R335Q)
Misens (F448L)
Rregullator

Inaktiv
I ulët
I ulët
I ulët
I ulët
I ngjashëm me wt
I papërcaktuar
I papërcaktuar
I rritur
Inaktiv
Inaktiv
I papërcaktuar
I papërcaktuar
I papërcaktuar
I papërcaktuar
I ulët

1.16.1.1 Variantet alelik që kodojnë enzima pa aktivitet metabolik
Gjeni CYP2C19 është i vetmi në nën-familjen CYP2C i cili shfaq alele nul me
frekuencë mjaftueshmërisht të lartë (Zanger et al.,2008) ku dy alelet kryesorë të gjenit
CYP2C19, që përfshihen në këtë kategori, janë aleli CYP2C19*2 (rs4244285) dhe
CYP2C19*3 (rs4986893). Ata janë identifikuar tek individët që shfaqin aktivitet të ulët
metabolik ndaj substrateve të proteinës CYP2C19 (Chaudhry et al., 2008).
Gjenotipet homozigotë të aleleve CYP2C19*2 dhe CYP2C19*3 në 50-90% të
rasteve përbëjnë fenotipin PM në popullata të ndryshme. Tipari PM trashëgohet në
mënyrë autozomale reçesive dhe frekuenca e kësaj kategorie metabolizuesish paraqitet
e ndryshme në etni të ndryshme (Wang et al., 2011; Scott et al., 2011).
Aleli CYP2C19*2 shfaqet si pasojë e zëvendësimit të një nukleotidi të vetëm
në ekzonin 5, G681A. Ky ndryshim çon në krijimin e një siti jo normal të maturimit
të mARN, ku translatimi i saj fillon nga aminoacidi 215 duke çuar në krijimin e një
proteine CYP2C19 të cunguar dhe jo aktive të përbërë nga 234 aminoacide të cilës
i mungon rajoni që lidh hekurin duke u paraqitur katalikisht inaktive (De Morais et
al. 1994; Scott et al., 2012). Frekuenca e këtij aleli në popullatën kaukaziane varion
nga 8% deri në 16%, ndërkohë që në popullatat aziatike dhe afrikane ajo paraqitet me
frekuencë më të lartë që varion respektivisht nga 14% deri në 39% dhe nga 18% deri në
25% (Shin et al., 2012) (Tabela 1.8).
Aleli CYP2C19*3 formohet nga zëvendësimi G636A në ekzonin 4, duke çuar
në shfaqjen e një kodoni STOP të parakohshëm, për pasojë sintetizohet një proteinë
jo e plotë dhe jo funksionale (Hamdy et al., 2002; Yin and Miyata 2011). Ky alel
konsiderohet mutacion tipik aziatik, frekuenca e të cilit në këto popullata vlerësohet
të jetë afërsisht 9.3% (Hamdy et al., 2002). Në popullatën Kaukaziane ky alel ka një
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frekuencë shumë të ulët, 0.7% ndërsa në popullatën Afrikane deri më tani nuk është
identifikuar ende (Tabela 1.8).
Variantet alelike më pak të hasura të CYP2C19 janë CYP2C19*4 (rs28399504),
CYP2C19*5 (rs56337013), CYP2C19*6 (rs72552267), CYP2C19*7 (rs72558186),
dhe CYP2C19*8 (rs41291556), të cilët në popullata të ndryshme kaukaziane kanë
frekuencë alelike më të ulët se 1%.
Tabela 1.8. Variantet kryesore alelike të gjenit CYP2C19 dhe frekuencat përkatëse
Frekuenca e aleleve (%)
Aleli

SNP

Pozicioni

Efekti

CYP2C19*1
CYP2C19*2

Asnjë
G681A

Ekzoni 5

CYP2C19*3

G636A

Ekzoni 4

Asnjë
Difekt në
splajcing
Trp212X

Aktiviteti
enzimatik
Normal
Inaktiv

Kaukazian

Aziatik

Afrikan

69.6
8-16

61.5
14-39

80.2
18-25

Inaktiv

0.7

9.3

0.0

0.3-4

17-18

CYP2C19*17 C-806T
Rajoni 5’
Ile331Val
I lartë
18-28
*Variantet e pa analizuara janë përfshirë brenda frekuencës së alelit CYP2C19*1

1.16.1.2 Varianti alelik që kodon për një enzimë me aktivitet të shpejtë metabolik
Disa individë shfaqin aftësi të lartë metabolizuese kundrejt substrateve të enzimës
CYP2C19. Nga analizimi i profilit gjenetik të CYP450 të tyre u gjet se kjo kategori
individësh ishin bartës të variantit alelik CYP2C19*17 (Chaudhry et al., 2008). Ky
variant krijohet nga një SNP që shfaqet si pasojë e zëvendësimit të C−806T në rajonin e
promotorit të gjenit. Ndryshimi krijon një sit lidhës konsensual për familjen e faktorëve
të transkriptimit GATA që indukton rritjen e shprehjes dhe aktivitetit të enzimës
CYP2C19 (Sim et al., 2006; Lee, 2012).
Në popullatat europiane aleli CYP2C19*17 shfaqet me një prevalencë që shkon
nga 18% deri në 28%, ndërsa tek Aziatikët dhe popullata Afrikane frekuencat respektive
variojnë nga 0.3% deri në 4% dhe nga 17% deri në 18% (Gawrońska-Szklarz et al.,
2012) (Tabela 1.8).

1.17 Fenotipi i metabolizueseve
Bazuar në aftësinë për të metabolizuar substratet target të enzimës CYP2C19,
individët klasifikohen në katër kategori kryesore metabolizuesish:
•

Metabolizues normal (EM): bartin dy alele që kodojnë për një enzimë me
aktivitet normal (CYP2C19*1/*1).

•

Metabolizues të ndërmjetëm (IM): bartin një alel normal dhe një alel tjetër
me funksion enzimatik të reduktuar ose pa funksion (CYP2C19*2 ose
CYP2C19*3). Kombinimet alelike CYP2C19*1/*2, CYP2C19*1/*3 ulin
aktivitetin normal metabolik të enzimës CYP2C19.
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•

Metabolizues të dobët (PM): Bartin dy alelet pa funksion (CYP2C19*2/*2,
CYP2C19*2/*3, CYP2C19*3/*3) duke çuar në humbje totale të funksionit të
proteinës.

•

Metabolizues shumë të shpejtë (UM): Bartin një ose dy alele CYP2C19*17
përshembull CYP2C19*1/*17, CYP2C19*17/*17. Kjo kategori individësh
ndeshet më shpesh me dështime terapeutike pasi kanë nevojë për doza
më të larta të barnave krahasuar me EM. Pasojat fenotipike të gjenotipeve
heterozigot, CYP2C19*2/*17 dhe CYP2C19*3/*17, aktualisht janë ende të
paqarta.

Në mënyrë më të përmbledhur fenotipet përkatëse të CYP2C19 janë paraqitur në
Tabelën 1.9 (Scott et al., 2013).
Tabela 1.9. Përcaktimi i fenotipeve të mundshëm CYP2C19 bazuar në gjenotipet
përkatës.
Fenotipi
Metabolizues normal
Metabolizues i ndërmjetëm

Metabolizues i dobët

Metabolizues i shpejtë

Gjenotipi
CYP2C19*1/*1
CYP2C19*1/*2
CYP2C19*1/*3
CYP2C19*2/*17
CYP2C19*3/17
CYP2C19*2/*2
CYP2C19*2/*3
CYP2C19*3/*3
CYP2C19*1/*17
CYP2C19*17/*17

Aktiviteti enzimatik
Normal
I moderuar
Ndoshta i moderuar

Mungon
I përshpejtuar

1.18 Substratet e enzimës CYP2C19
Substratet tipike të enzimës CYP2C19 janë molekula me përmasa mesatare,
neutrale ose baza të dobëta, me dy ose tre lidhje hidrogjenore akseptore/donore 5-8 Å
larg nga qëndra aktive e metabolizimit (Lewis, 2000, Raunio et al., 2015). Barnat si:
disa inhibues të pompës protonike, anti-epileptikë, dhe disa anti-depresantë triciklikë
plotësojnë veçoritë e substrateve të CYP2C19 (Tabela 1.10). Një listë më e detajuar
mund të gjendet edhe online (Flockhart, 2010).
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Tabela 1.10. Substratet dhe rrugët metabolike të katalizuara nga enzima CYP2C19
Klasa e terapeutikëve

Inhibues të pompës
protonike

Anti-epileptik

Antidepresant triciklik
Anti-koagulues

Barnat
Lansoprazol
Omeprazol
Pantoprazol
Rabeprazol
Klobazam
Diazepam
S-Mefenitoin
Fenobarbital
Amitriptilin
Klomipramin
Imipramin
Klopidogrel
Karisoprodol

Të tjerë

Citalopram
Hegzobarbital
Nelfinavir
Progesteron
Proguanil

Rruga metabolike katalizuar nga
CYP2C19
(Zhou et al., 2009)
Hidroksilim aromatik
Hidroksilim Alifatik
O-dimetilim
O-dimetilim
N-dimetilim
N-dimetilim
Hidroksilim aromatik
Hidroksilim aromatik
N-dimetilim
N-dimetilim
N-dimetilim
Hidroksilim aromatik
(Kazui et al., 2010)
N-dimetilim
(Dalen et al., 1996)
N-dimetilim
Oksidim alilik
(Adedoyin et al.,1994)
Hidroksilim alifatik
Hidroksilim alifatik
(Yamazaki & Shimada, 1997)
N-dimetilim/ciklizim

1.18.1 Substrate të rëndësishëm terapeutik të enzimës CYP2C19
1.18.1.1 Inhibuesit e pompës protonike
Inhibuesit e pompës protonike bllokojnë në mënyrë të pakthyeshme stadin
përfundimtar të sekretimit të acidit gastrik pra pompën protonike H+/K+ATP-azë të
qelizave parietale të stomakut. Ato përdoren gjerësisht në trajtimin e dispepsisë jo
ulçeroze, ulçerat gastrike të shkaktuara nga bakteri H. pylori, refluksin oezofagitis,
refluksin gastroezogafial, sindromën Zollinger–Ellison dhe në parandalimin e ulçerave
gastrike si pasojë e përdorimit të anti-inflamatorëve (Schwab et al., 2004, 2005).
Omeprazoli është një nga barnat më të përshkruara klinikisht. Ashtu sikurse
inhibuesit e tjerë të pompës protonike ai bllokon në mënyrë të pakthyeshme pompën
protonike H+/K+ATP-azë në stomak.
Omeprazoli përdoret si përzierje racemike e dy enantiomerëve R dhe S omeprazolit
dhe transformohet nëpërmjet dy rrugëve kryesore metabolike, hidroksilimit që
katalizohet nga enzima CYP2C19 dhe sulfoksidimit nga enzima CYP3A4 (Figura 1.7).
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Enantiomeri S-omeprazol është komponenti aktiv i omeprazolit dhe tashmë tregëtohet
si enantiomer i pastër për trajtime të ndryshme.
Omeprazoli metabolizohet nga CYP2C19 në 5-hidroksiomeprazol i cili më pas
metabolizohet nga enzima CYP3A4 në 5-hidroksiomeprazol sulfon ndërsa në rrugën
tjetër omeprazoli metabolizohet nga enzima CYP3A4 në omeprazol sulfon që më pas
hidroksilohet nga enzima CYP2C19 në 5-hidroksiomeprazol sulfon (Figura 1.16).

figura 1.16. Metabolizimi i Omeprazolit nga enzima CYP2C19.
Ndikimi që kanë polimorfizmat CYP2C19 në ecurinë e terapisë për çrrënjosjen
e bakterit H. pylori tek pacientët me ulçera gastrike përbën shembullin më tipik të
farmakogjenetikës klinike (Klotz, 2006). Për çrrënjosjen e infeksionit përdoret terapia e
trefishtë me antibiotikë (amoksicilin, klaritromicin, metronidazol) bashkëshoqëruar me
një inhibues të pompës protonike që ndihmon në rritjen e efektivitetit të antibiotikëve
dhe përshpejtimin e shërimit të ulçerave. Në disa studime është konstatuar se kategoria
e subjekteve PM përfitonin nga terapitë, pasi niveli i inhibuesëve të pompës protonike
qëndronte i lartë për një kohë më të gjatë, gjë që rriste në mënyrë sinjifikante shkallën
e çrrënjosjes së H. pylorit (Furuta et al., 2007; Yang & Lin, 2010).
1.18.1.2 Klopidogreli
Klopidogreli është një bar me funksion antikoagulues që i përket përbërjeve
kimike të tienopiridinave i cili sillet si antagonist i receptorit P2Y12 të ADP. Ai është
një pro-bar që konvertohet në metabolit aktiv nga enzimat hepatike, ku një ndër më
kryesoret, përgjegjëse për këtë konvertim, është enzima CYP2C19. Klopidogreli është
agjent antitrombocitar oral që rekomandohet në rastet tromboembolike tek pacientët
që kanë kaluar rishtazi infarktin e mikokardit, goditjet në zemër etj. Në kombinim me
aspirinën, klopidogreli, përdoret për parandalimin e infarktit të miokardit, për mbajtjen
hapur të enëve të gjakut dhe parandalimin e formimit të koagulave pas vendosjes së
stentave kardiake dhe baipaseve koronare. Klopidogreli absorbohet nga duodeni përmes
transportit aktiv të ndërmjetësuar nga glokoproteina P që kodohet nga gjeni ABCB1
(Figura 1.17).
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Figura 1.17. Metabolizimi i Klopidogrelit nga enzimat CYP450
Vetëm 15% e klopidogrelit i nënshtrohet metabolizimit nga enzimat CYP450 kurse
85% e tij hidrolizohet kryesisht nga esterazat në një derivat të acidit karboksilik jo-aktiv.
Enzimat CYP1A2, CYP2B6 dhe CYP2C19 oksidojnë unazën tiofen të klopidogrelit
në 2-oksoklopidogrel. Kontributi i CYP2C19 në këtë proçes është 44.9 %, më i lartë
krahasuar me enzimat e tjera CYP1A2 dhe CYP2B6. (Figura 1.8). 2-oksoklopidogreli
oksidohet më tej nga enzimat CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 dhe CYP3A4, duke çuar
në hapjen e unazës tiofen dhe formimin i një grupi karboksil dhe një grupi tiol ku ky
i fundit formon një urë bisulfide me dy mbetjet e cisteinës ekstraqelizore të receptorit
P2Y12 të ADP, i cili shprehet në sipërfaqe të trombociteve duke çuar në bllokimin e
pakthyeshëm të lidhjes ADP duke ulur në këtë mënyrë jetëgjatësinë e trombociteve.
Kontributi i CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 dhe CYP3A4 në formimin e metabolitit
aktiv është respektivisht 32.9%, 6.8%, 20.6% dhe 39.8% (Giusti et al., 2010).
Suksesi i trajtimit të pacientëve me klopidogrel lidhet ngushtësisht me profilin e tyre
gjenetik. Përvojat kanë treguar se pacientë të veçantë me sëmundje të arterieve koronare
janë paraqitur rezistentë ndaj klopidogrelit duke arritur deri në trombozë të stentës.
(Zuern et al., 2010). Jang et al. solli prova shkencore për bashkëlidhjen sinjifikante
të PM CYP2C19 me problemet madhore kardiovaskulare, si rritja e probabilitetit për
arrest kardiak, infarkt të miokardit dhe trombozë të stentës (Jang et al., 2012). Studime
të tjera klinike kanë arritur në të njëjtin përfundim, kjo për arsye se bartësit e aleleve
CYP2C19 me funksion të reduktuar kanë nivele më të ulëta të metabolitit aktiv në
gjak. Enzima CYP2C19 kontribuon dukshëm në dy hapat oksidativë të nevojshëm për
formimin e metabolitit aktiv të klopidogrelit, në këtë rast ajo nuk e frenon proçesin e
agregimit të trombociteve pasi nuk është e aftë të konvertojë pro-barin në metabolit
aktiv (Collet et al., 2009; Mega et al., 2009; Sofi et al., 2011).
FDA e ka njohur gjenin CYP2C19 si biomarker farmakogjenetik për 22 lloje
barnash përfshirë kolpidogrelin (https://www.fda.gov/drugs/science-research-drugs/
table-pharmacogenomic-biomarkers-drug-labeling, aksesuar në datë 01/10/2019).
Në vitin 2009 ky institucion shtoi një paragraf në etiketën e antikoagulantit për t’i
paralajmëruar pacientët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor se ai mund të jetë më
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pak efektiv në trajtimin e individëve PM për gjenin CYP2C19. Në këtë rast këshillohet
ndryshim i dozës së klopidogrelit (dozë më e lartë se ajo standarte) ose ndryshim i
terapisë duke ju drejtuar antikoagulantëve të tjerë, prasugrel ose ticagrelor, përdorimi i
të cilëve është i pavarur nga gjenotipi CYP2C19 (Becquemont et al., 2011).
1.18.1.3 Diazepami dhe antidepresantë të tjerë
Diazepami klasifikohet në grupin e antidepresantëve. Ai përdoret në kontrollin e
çrregullimeve të ankthit ose në lehtësimin afatshkurtër të simptomave të tij. Në rastet e
abuzimit me alkool, diazepami ndikon në lehtësimin e simptomave: gjëndjen e axhituar,
dridhjet, deliret dhe haluçinacionet. Ai është gjithashtu i dobishëm për lehtësimin e
spazmave akute të muskujve skeletik, si dhe spazmave që shkaktohen nga çrregullimet
e neuroneve të sipërm motorrik (https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo
.cfm?setid=ab4e5d9c-64fa-4bab-9e7f-ed02109568af).
Studimet kanë treguar se individët e grupit PM, në karahasim me ata të grupit EM
kanë klirens të ulët të diazepamit në plazmën e gjakut (Wan et al., 1996; Sohn et al.,
1992).
Efekte farmakokinetike të antidepresantëve të tjerë si: klomipramina, citalopramina,
amitriptilina, moklobemida dhe klobazamini gjithashtu janë të lidhur me gjenotipin
CYP2C19 (Nielsen et al., 1994, Yu et al., 2003, Steimer et al., 2005 Kosakia et al.,
2004).

1.19 Prevalenca e alelit CYP2C19*2				
	në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë
Në popullatat europiane frekuenca e alelit CYP2C19*2 luhatet nga 9.1% në 18.7%.
Edhe për popullatën e shëndetshme shqiptare që ne kemi marrë në studim presim një
frekuencë të përafërt brenda kufijëve të vëzhguara në popullatat e rajonit. (Figura 1.18).
Frekuenca e alelit CYP2C19*2 shfaq diferenca të mëdha brenda vendeve
europiane. Ajo paraqitet shumë e lartë në vende si Franca (18.3%), Maqedonia (18.6)
dhe Bosnje Herzegovina (17.0) ndërkohë që në Belgjikë është më e ulët (9.1%) (Figura
1.18). Modeli gjeogafik i shpërndarjes së alelit CYP2C19*2 ndryshon shumë nga ai
i alelit CYP2C9*2 ku është gjetur në të gjitha popullatat e studjuara me frekuencë jo
më të vogël se 10%. Në rajonin e Europës frekuenca e alelit CYP2C19*2 paraqitet me
një frekuencë mesatare që varjon nga 11.4% në 16.3%. Frekuenca e alelit CYP2C19*2
rritet ndjeshëm nga Azia Perëndimore dhe Irani (13.2%) drejt Azisë Jugore (33.5%) dhe
arrin maksimumin në popullatat Melaneziane (~60.2%) (Sistonen et al.,2009).
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Figura 1.18. Paraqitja grafike e shpërndarjes së frekuencave të alelit CYP2C19*2.

1.20 	Frekuenca e metabolizuesëve të dobët 			
në popullata të ndryshme të botës
Të dhënat në lidhje me frekuencat e metabolizuesëve të dobët në etni të ndryshme
janë paraqitur në Tabelën 1.11.
Tabela 1.11: Frekuencat e metabolizuesëve të dobët për barnat substrate të proteinës
CYP2C19 në etni të ndryshme.
Grupi etnik

Zezakët
Lindja e mesme
Popullata native

Popullata e përzierë

Zezakët e Afrikës
Afrikanët e veriut
Afro-amerikanët
Lindja e mesme
Amerikanët nativë
Oqeanikët nativë
Popullatat afër
poleve
Afrikanët e përzierë
Amerikanët e
përzierë

35
35

Nr. i
Nr. i
individëve të PM
shqyrtuar
2259
75
367
3
336
12
2149
60
548
16
6706
3954
311
12
75
3946

6
94

PM bazuar në
gjenotip (%)
3.32
0.82
3.57
2.79
2.92
58.9
3.86
8.0
2.38
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Kaukazianët
Amerikanë
Kaukazianët
Australianë
Skandinavët
Europianët qëndrorë
Europianët
mesdhetar jugorë
Sllavët
Aziatikët e jugut
Aziatikët e lindjes

416

15

3.61

99

3

3.03

679
603
925

15
8
17

2.21
1.33
1.84

642
1889
9884

10
174
1267

1.56
9.21
12.8

Bazuar në rajonet gjeografike, metabolizuesit e dobët kanë prevalencë më të lartë
në Oqeani se në pjesën tjetër të botës (58.9%), ndërsa frekuencën më të ulët e kanë
popullatat e Europës (1.7%) (Fricke-Galindo et al., 2015).

1.21 Studimet farmakogjenetike në Shqipëri
Studimet farmakogjenetike në popullatën shqiptare kanë filluar në vitin 2009 me
një studim të kryer tek pacientët azmatik për zbulimin e lidhjeve të mundshme midis
varianteve gjenetike të Beta2-Adrenoreceptorit, ADBR2, Arg16Glu dhe bareve që
përdorin azmatikët në trajtimin e tyre mjekësor, në kuadrin e një doktorature në fushën
e Farmakologjisë, pranë Fakultetit të Mjekësisë.
Më tej, është kryer një studim i varianteve polimorfe të lokusit Gln27Glu të gjenit
ADBR2 në një grup individësh të shëndetshëm (50 individë) dhe tek 50 pacientët azmatik
në kuadrin e një teme eksperimentale për master shkencor në Biologji Molekulare, në
Fakultetin e Shkencave të Natyrës, nga ana e Qëndrës së Diagnostikës Molekulare dhe
Kërkimeve Gjenetike të Spitalit Universitar Obstetrik – Gjinekologjik “Mbretëresha
Geraldinë”. Të dhënat e përftuara janë paraqitur në Konferencën Kombëtare për
Bioteknologjinë (2012) dhe botuar në procceding të kësaj konference.
Më tej është kryer një studim i varianteve të këtij gjeni tek të sëmurët me Fibrozë
Cistike, të identifikuar nga laboratori Gjenoma dhe të trajtuar nga Qëndra e Fibrozës
Cistike, Tiranë pranë Spitalit Pediatrik, në kuadrin e një teme doktorature. Të dhënat
janë botuar në formën e 3 artikujve shkencore, në Buletinin e Shkencave të Natyrës, në
revistën e Akademisë së Shkencave dhe në një revistë ndërkombëtare. Doktorata është
mbrojtur në vitin 2017.

1.21.1 Studimi i varianteve alelike të enzimave 					
që metabolizojnë barnat në popullatën shqiptare.
1.21.1.1 CYP1A2
Në vitin akademik 2013-2014 është studiuar një nga enzimat aktive në metabolizimin
e barnave, CYP1A2, e përfshirë në metabolizmin e kafeinës, në kuadrin e një teme
Master Shkencor, në Biologji Molekulare, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
Më tej është vazhduar me një numër më të madh individësh të shëndetshëm, dhe sot
kemi të dhënat për 50 individë të popullatës shqiptare për këtë gjen. Të dhënat e fituara
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janë paraqitur në konferencën kombëtare të Bioteknologjisë, 2014 dhe në Kongresin
Ballkanik të Gjenetikës Humane në Plovdiv, Bullgari, shtator 2017.

1.21.2 Studimi i varianteve alelike të kompleksit HLA dhe 				
reaksionet ndaj barnave
1.21.2.1 HLA B57:01
Në vitin akademik 2016-2017 është kryer një studim për aplikimin e një
metode molekulare për identifikimin e variantit alelik B57:01, të Kompleksit
të Histokompatibilitetit tek Njeriu, HLA. Individët bartës të këtij varianti alelik
paraqesin një reaksion ndaj barit anti-retroviral anti-HIV Abacivir, me efekte negative
shëndetësore, që çojnë deri në vdekje. Kjo metodë u aplikua me sukses tek individet
HLA B57 të identifikuar nga Laboratori Imunologjik i QSUT dhe u gjet se të gjithë
individët HLA B57 kishin variantin alelik B57:01.
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MATERIALET DHE METODAT

2.1 Subjektet e marra në studim
Për realizimin e këtij studimi u morrën në analizë 100 individë të shëndetshëm
të përzgjedhur në mënyrë rastësore me origjinë nga krahina të ndryshme të Shqipërisë
dhe që nuk kanë lidhje familjare me njëri-tjetrin. Kampionet janë mbledhur brenda
harkut kohor të një viti, Janar 2014–Janar 2015, pranë Laboratorit klinik, biokimik,
imunologjik “Bio-Lab”.
Të gjithë individët e paraqitur pranë këtij laboratori për kryerjen e analizës
së grupit të gjakut të vlefshme për patentë dhe analizave rutinë shëndetësore u janë
nënshtruar një pyetësori paraprak në lidhje me: moshën, gjininë, origjinën familiare
(Figura 2.1). Në 100 individët e marrë në analizë 50 prej tyre janë femra dhe 50 meshkuj
me moshë mesatare18-65 vjeç.

Figura 2.1. Pyetësori të cilit u janë nënshtruar të gjithë individët e përfshirë në
studim.
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2.1.1 Shpërndarja gjeografike e mostrave

Qytetet

Shpërndarja e mostrave është e një rëndësie të veçantë pasi bëjmë një vlerësim më
të saktë dhe real të shpërndarjes së frekuencave alelike në popullatën Shqiptare. Më
poshtë është paraqitur grafiku i shpërndarjes gjeografike të 100 mostrave të marra në
analizë (Figura 2.2).

Gjirokastër
Sarandë
Delvinë
Tepelenë
Tropoja
Kukës
Puka
Shkodër
Ersekë
Përmet
Vlorë
Fier
Skrapar
Berat
Korçë
Pogradec
Librazhd
Elbasan
Lezhë
Krujë
Kavajë
Durrës
Tiranë

2

4
3

4

2

7

3
3

4

3

7

3

4

5

2

0

5

3

1

9

4
4

2

8

4

6

8

10
10

12

Numri i individёve tё marrё nё analizё

figura 2.2. Shpërndarja gjeografike e mostrave të marra në analizë nga studimi ynë.

figura 2.2. Shpërndarja gjeografike e mostrave të marra në analizë nga studimi ynë.

Në figurën 2.3 është paraqitur grafikisht numri i individëve të marrë në analizë të
Nësipas
figurën
2.3 është paraqitur
grafikisht
numri
i individëve
marrë
në analizë
grupuar
grupmoshave.
Grupmosha
15-30
vjeç
ka numrintëmë
të madh
të individëve
të(35)
grupuar
sipas
grupmoshave.
Grupmosha
15-30
vjeç
ka
numrin
më
të
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të dhe 26
ndjekur nga grupmosha 31-45-vjeç dhe 46-60 vjeç me respektivisht 30
individëve (35) ndjekur nga grupmosha 31-45-vjeç dhe 46-60 vjeç me respektivisht
individë. Grupmosha 61-75 vjeç përfaqësohet nga 9 individë.
30 dhe 26 individë. Grupmosha 61-75 vjeç përfaqësohet nga 9 individë.

Numri i individeve

35

30

26

9

15-30

31-45
46-60
Grupmoshat

61-75

figura 2.3. Shpërndarja e mostrave të marra në analizë sipas grupmoshave
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2.2 kAMPIoNIMI
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Nga çdo individ u morr 3 ml gjak venoz në provëza me vakum të veshur
me K3 EDTA duke zbatuar të gjitha masat aseptike parandaluese. EDTA shërben si
antikoagulant, i cili duke u lidhur me jonet e kalciumit ndërpret kaskadën e reaksioneve
të koagulimit dhe parandalon formimin e kaogulave të gjakut në provëz (Figura 2.4).

figura 2.4. Provëza me vakum K3 EDTA për mbledhjen e mostrave të gjakut.

2.3 RUAjTjA E MoSTRAvE
2.3.1 kushtet e ruajtjes së mostrave të gjakut
Mostrat e gjakut u ruajtën në temperaturën -20ºC deri në momentin e dërgimit
pranë laboratorit “GJENOMA” për t’ju nënshtruar analizave të hollësishme gjenetike.
Për të shmangur proçesin e shkrirjes, të gjitha mostrat e gjakut u transportuan për në
laborator me anë të një termoboksi të pajisur me qeska akulli.
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2.3.2 kushtet e ruajtjes së ADN-së gjenomike
ADN-të e subjekteve të marrë në studim pas ekstraktimit u ruajtën në
temperaturën -20ºC deri në momentin e analizimit.

2.4 EkSTRAkTIMI I ADN-SË
Për ekstraktimin e ADN-ve nga mostrat e gjakut u përdorën kitet Invitrogen (DNA
extracting mini preparation kit) (Figura 2.5) dhe Qiagen (Qiagen, Hilden, Germany)
(Fig 2.6) duke respektuar protokollet përkatëse. Më poshtë janë përshkruar reagentët,
aksesorët si dhe protokolli i ekstraktimit për kitin Qiagen.

figura 2.5. Kiti i ekstraktimit të ADNsë Invitrogen me buferat dhe aksesorët
përkatës.

figura 2.6. Kiti i ekstraktimit të ADNsë Qiagen me buferat dhe aksesorët
përkatës.

2.4.1 Materialet ndihmëse për ekstraktimin e ADN-së
të pa përfshira në kitin e ekstraktimit.
• Etanol (96–100%)
• Pipeta dhe majat përkatëse me filtër
• Doreza jo sterile pa pudër
• Inkubator në të thatë, temperatura 56 ±1°C
• Mikrocentrifugë
• Cilindër (50 ml)
• Vorteks

2.4.2 buferat dhe reagentët e përdorur për ekstraktimin e ADN-së
Provëza me filter - 50 copë
Provëza Eluimi (ET) (1.5 ml) - 50 copë
Provëza Lizimi (LT) (1.5 ml) - 50 copë
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Provëza për larjen e ADN-së (WT) (2 ml) - 3 x 50 copë
Bufer Lizimi (LB) 12 ml
Bufer larës 1 (AW1) (i përqëndruar) 19 ml
Bufer larës 2 (AW2) (i përqëndruar) 13 ml
Bufer Eluimi (AE) 25 ml
Solvent Proteazë (PS) 2 ml
Proteazë QIAGEN (PQ) në trajtë liofilizati - 1 shishe

2.4.3 Përgatitja e reagentëve dhe buferave
2.4.3.1 Përgatitja e proteazës QIAGEN
Në shishen e PQ, e cila gjendet në kit në trajtë liofilizati shtohet 1.2 ml PS.
Tretësira e krijuar përezihet me kujdes duke shmangur formimin e shkumës. Sigurohemi
që PQ është tretur plotësisht dhe lihet për disa minuta në temperaturën e dhomës (1525°C) përpara përdorimit.
2.4.3.2 Përgatitja e Buferit larës 1
Në një enë qelqi që përmban 19 ml AW1 të përqëndruar shtohet 25 ml etanol
(96–100%). Përzjerja e përgatutur ruhet në temperaturën dhomës (15-25°C). Para nisjes
së proçedurës së larjes së ADN-së ajo përzihet disa herë.
2.4.3.3 Përgatitja e Buferit larës 2
Në shishen që përmban 13 ml AW2 të përqëndruar shtohet 30 ml etanol (96–100%)
i përqëndruar. Tretësira e përgatitur e AW2 ruhet në temperaturë dhome (15-25°C).
Përpara nisjes së proçedurës së larjes së ADN-së me AW2 reagenti homogjenizohet
duke u përzierë mirë disa herë.

2.4.4 Ruajtja e reagenëtve
Provëzat e vogla me filtër u ruajtën në temperaturë 2-8°C. Ato mund të përdoren
deri në datën e skadencës të shënuar në kutinë e kitit (Figura 2.7).
Të gjithë buferat mund të ruhen në temperaturën e dhomës (15–25°C) dhe të
përdoren deri në afatin e datës së skadencës të shënuar në kuti.
PQ mund të ruhet në temperaturë dhome (15-25°C) deri në datën e skadecës pa
cënuar qëndrueshmërinë e saj. PQ e ndërtuar ruan stabilitetin deri në 1 vit kur ruhet në
temperaturën 2-8°C. AW1 dhe AW2 të ndërtuar e ruajnë stabilitetin deri në një vit në
kushtet e temperaturës së dhomës (15–25°C). Buferat mund të përdoren pa problem
brenda kësaj kohe por gjithmonë duke ju referuar datës se skadencës të shënuar në kit.
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Figura 2.7. Provëzat që bashkëshoqërojnë kitin 1- provëza ependorf, 2- provëza
mbledhëse, 3- provëza me filtër.

2.4.5 Protokolli për izolimin dhe purifikimin e ADN-së gjenomike 		
nga mostrat e gjakut të trajtuara me EDTA përmes teknikës me 		
mikrocentrifugim.
2.4.5.1 Krijimi i kushteve të punës përpara nisjes së proçedurës së ekstraktimit të ADNsë.
•

Inkubatori u rregullua në temperaturën 56°C.

•

Mostrat e gjakut u nxorrën nga frigoriferi dhe u lanë për disa minuta në
temperaturën e dhomës (15–25°C). Provëzat u përzjenë mire përpara
përdorimit.

•

Nëse LB ka formuar precititat tretet duke e inkubuar në temperaturën 56°C.

•

AE u la në temperaturë dhome (15–25°C) deri në momentin e përdorimit.

2.4.5.2 Ekstraktimi i ADN-së nga mostrat e gjakut me anë të kitit Qiagen.
1. Në fundin e një epruvete Eppendorf LT u pipetuan 20 µl PQ.
2. U shtua 200 µl gjak dhe 200 µl LB, të cilat u përzienë duke u vorteksuar për 15
sekonda.
3. Përzjeria u inkubua në temperaturën 56°C (± 1°C) për 10 minuta (± 1 minutë)
(Figura 2.8).
4. Për të larguar pikëzat e reagentit që janë shpërndarë nga brenda tapës pas
vorteksimit përzjeria u centrifugua për 5 sekonda me shpejtësi maksimale
5. U shtua 200 µl etanol (96–100%) dhe përzjerja u vorteksua sërish për 15 sekonda.
6. Për të larguar pikëzat e reagentit të shpërndara nga brenda tapës pas vorteksimit
përzjeria u centrifugua për 5 sekonda me shpejtësi maksimale.
7. U mor i gjithë lizati dhe u hodh në një provëz të vogël me filtër pa prekur faqet
anësore dhe membranën e filtrit në fund të provëzës dhe u centrifugua me rreth 6000 x
g për 1 minutë.
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8. Provëza me filtër u vendos në një WT dhe provëza që mban filtratin u flak.
9. U shtua 500 µl AW1 dhe u centrifugua me 6000 x g për 1 minutë.
10. Provëza me filtër u vendos një WT të pastër ndërkohë provëza që mban filtratin
u flak.
11. U shtua 500 µl AW2 dhe u centrifugua me shpejtësi maksimale (rreth 20,000 x
g, ose 14,000 rpm) për 1 minutë.
12. Provëza me filtër u vendos në një WT të pastër dhe provëza me filtratin u flak.
Për ta tharë plotësisht mëmbranën e filtrit provëza u centrifugua me shpejtësi maksimale
(rreth 20,000 x g, or 14,000 rpm) për 3 minuta.
flak.

13. Provëza me filtër u vendos në një provëz të pastër ET. WT që mban filtratin u

14. Në qëndër të membranës së provëzës u shtua 100 µl AE. U mbyll kapaku dhe u
inkubua në temperaturën e dhomës (15–25°C) për 1 minutë. Provëza u centrifugua me
rreth 6000 x g (8000 rpm) për 1 minutë për të shkëputur ADN-në e interesit nga filtri i
provëzës.

Figura 2.8. Proçesimi i mostrave të gjakut gjatë ekstraktimit.

2.5 Përgatitja e xhelit të agarozës 2%
2.5.1 Matrialet e nevojshme për përgatitjen e xhelit
•

Elektroforezë

•

Krëhëra për xhelin

•

Peshore elektronike

•

Mikrovalë

•

Erlenmeyer

•

Cilindër i përshkallëzuar

•

Pipeta

•

Transiluminator UV
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2.5.2 Buferat dhe reagentët e përdorur
•

TBE (Tris/borat/EDTA) 10X të përqëndruar

•

Uij i distiluar

•

Pluhur agaroze (Sigma Aldrich)

•

Bromur etidiumi (EtBr)

•

Marker 50 çb

•

DNA Gel Loading Dye, 6X i përqëndruar (Promega)

2.5.3 Përgatitja e xhelit
1. U përgatit 350 ml bufer TBE 0.5X i përqëndruar. Për përgatitjen e xhelit të
agarozës u morën 50 ml nga tretësira e përgatitur. Në një peshore elektronike u peshua
1g pluhur agarozë dhe u hodh në një Erlenmeyer me vëllim 200 ml (Figura 2.9a). Në
enë u shtua tamponi TBE 0.5X (Figura 2.9b). U përzjenë lehtësisht dhe Erlenmeyeri
u vendos në mikrovalë për 4-5 min në pozicionin “defrost”. Përpara se të vendoset
në mikrovalë, u shënua me marker niveli i tretësirës në Erlenmeyer që menjëherë pas
vlimit të përftohet sërish i njëjti vëllim duke shtuar uij të distiluar.
2. U hoq nga mikrovala Erlenmeyeri me agarozin e shkrirë. Është shumë e
rëndësishme që agarozi të jetë tretur mirë në të kundërt rivendoset sërish në mikrovalë
për 1 minutë shtesë. U shtua uij i distiluar deri në nivelin e shënuar dhe u la të ftohet në
temperaturën e dhomës 20-25ºC. Kur xheli arriti temperaturën rreth 40ºC u shtua 2.5µl
EtBr me përqëndrim 10µg/ml. Sasia e EtBr në xhel duhet të jetë 0.5µg/ml për 1 ml xhel.
Xheli u përzje lehtësisht derisa EtBr u shpërnda në mënyrë uniforme. Ky i fundit lidhet
me fragmentet e ADN-së dhe lejon vizualizimin e tyre nën veprimin e rrezeve UV.
3. Në vaskën e elektroforezës u vendosën paraprakisht krehërat që shërbejnë për
krijimin e pocetave të xhelit. Maksimumi i sasisë së mostrës që mund të karikohet në
një pocetë është 20 µl.
4. Në vaskën e përgatitur u hodh xheli i agarozës dhe u la të ftohet në temperaturën
e dhomës, 20-25ºC, për 15-20 min. Xheli është gati për tu përdorur kur ngurtësohet dhe
mer ngjyrë opake. Për ta kontrolluar mund edhe të preket.
5. Pasi u siguruam që xheli është gati u hoqën me kujdes krehërat (Figura 2.9c).
Vaska e xhelit u kthye në pozicion normal dhe xheli u mbulua duke shtuar buferin TBE
0.5X e mbetur (0.5cm mbi sipërfaqen e xhelit) të përgatitur më lart.

45
45

Msc. SUADA LALAJ

IDENTIFIKIMI PËRMES ANALIZËS SË ADN-SË I VARIANTEVE POLIMORFE TË GJENEVE
CYP2C9 DHE CYP2C19 PËRGJEGJËS PËR METABOLIZIMIN E BARNAVE MJEKËSORE NË
POPULLATËN SHQIPTARE

Figura 2.9. Përgatitja e xhelit të agarozës 2%. a) Shtimi i pluhurit të agarozës në
beker. b) Shtimi i buferit TBE 0.5X. c) Xheli i agarozës i ngurtësuar pas heqjes së
krëhërave.

2.5.4 Përgatitja e xhelit të agarozës 1%
Për përgatitjen e xhelit të agarozës 1% u ndoq i njëjti protokoll si më sipër.
Ndryshimi i vetëm qëndron tek sasia e pluhurit të agarozës që u përdor. Në rastin e
xhelit 1% në vend të 1g pluhur agaroze u përdor 0.5 g.

2.6 Kontrolli i sasisë dhe cilësisë së ADN-së
Për kontrollin e ADN-së u përdor xheli i agarozës 1%.
1. Në fundin e një provëze eppendorf u pipetuan 1µl ngjyrues 6X i përqëndruar
(0.25% bromfenol blue, 0.25% ksilen cianol, 30% glicerol) dhe 10µl nga secila prej
ADN-ve gjenomike të ekstraktuara. Ngjyruesi është shumë i dobishëm për të gjurmuar
bandat e ADN-së gjatë migrimit dhe për të lehtësuar zhytjen e mostrave në xhel. (Figura
2.10).
2. Në një provëz ependorf u përgatit markeri prej 50 çb. Për përgatitjen e markerit
në fundin e epruvetës u hodh 1 µl ngjyrues 6X i përqëndruar, 1.5 µl marker (DNA
ladder) dhe 9.5 µl H2O. Prania e markerave në agarozë është shumë e rëndësishme për
përcaktimin e madhësisë së fragmenteve të ADN-së të marrë në shqyrtim. Markerat u
vendosën në pocetën e parë dhe të fundit të xhelit të agarozës.
3. Burimi i rrymës u programua në voltazhin 100V/32A (1-5V/cm midis
elektrodave)
4. Në brendësi të pocetës së parë në xhel u ngarkua me kujdes markeri (12 µl) dhe
në vazhdim secila prej ADN-ve të ekstraktuara (11 µl) (Figura 2.11).
5. U vendos kapaku i elektroforezës. U lidhën elektrodat, katoda (ngjyrë e zezë)
dhe anoda (ngjyrë e kuqe), në vendet përkatëse të aparatit (Figura 2.12). U ndez aparati
dhe bandat u lanë të migrojnë për 15-20 min. U kujdesëm që bandat të migronin sa
duhet përgjatë xhelit.
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Figura 2.10. Përzjerja e mostrave të
ADN-së me ngjyruesin.

Figura 2.11. Ngarkimi i mostrave të
ADN-së në xhel agarozë.

6. Pas përfundimit u fik aparati dhe u hoq kapaku i elektroforezës.
7. U hoq vasketa nga elektroforeza dhe buferi TBE u largua duke e vendosur mbi
kartopeceta.
8. Xheli i agarozës u vendos mbi transiluminatorin UV për ta ekspozuar në rrezet
UV. Mostrat e ADN-së shfaqën bandat përkatëse që dëshmojnë praninë e ADN-së.

Figura 2.12. Pajisjet e përdorura për kontrollin e ADN-së së ekstraktuar:
elektroforeza dhe transiluminatori UV.

2.7 	Gjenotipizimi i mostrave të ADN-së 				
		përmes teknikës PCR-RFLP
Për identifikilin e aleleve CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2 të gjeneve CYP2C9 dhe
CYP2C19 të individëve të marrë në analizë u përdor protokolli PCR-RFLP (Polymerase
Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism). Analizimi i varianteve
alelike nga mostrat e gjakut me anë të metodës molekulare PCR-RFLP është një metodë
e stabilizuar dhe e përdorur gjerësisht për identifikimin e mutacioneve pikëzore në gjene
të ndryshëm (Goldstain et al.,1996)
Hapi i parë në analizimin PCR-RFLP është amplifikimi i fragmentit që bart
variacionin përmes PCR-së. Më pas amplikonet copëtohen me endonukleazat e
restriksionit alel specifike. Ato bartin një sit restriksioni të detyrueshëm për enzimën
për të monitoruar efikasitetin e copëtimit dhe përcaktimin e gjenotipeve. Mutacionet
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pikëzore që prekin pikërisht sitet përkatëse të restriksionit të këtyre enzimave bëjnë që
ato të mos e copëtojnë fragmentin e ADN-së së interesit. Prania ose mungesa e siteve
njohës së enzimës së restriksionit në ADN-të shenjë çon në formimin e fragmenteve të
restriksionit me përmasa të ndryshme. Identifikimi i aleleve, rrjedhimisht gjenotipeve,
bëhet përmes kalimit të fragmenteve të krijuara të ADN-së në elektroforezë dhe
vizualizimit të tyre në rrezet UV të transiluminatorit (Figura 2.13).

Figura 2.13. Vizualizimi i bandave të ADN-së në transiluminator.

2.7.1 Pajisja e përdorur për kryerjen e reaksionit të PCR
Për kryerjen e reaksionit të PCR-së për gjenin CYP2C9 dhe CYP2C19 u përdor
pajisja Ependorf Mastercycler© personal (Figura 2.14) (Mungrue et al., 2016).

Figura 2.14. Pajisja Ependorf Mastercycler © personal e përdorur për amplifikimin e
fragmenteve të interesit.

2.7.2 Reaksioni i PCR për gjenin CYP2C9
Për amplifikimin e ADN-së u përdorën dy primerat specifik për ekzonin 3:
Forword: 5’-CACTGGCTGAAAGAGCTAACAGAG- 3’
Reverse: 5’-GTGATATGGAGTA GGGTCACCCAC- 3’
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Primerat lidhin dhe amplifikojnë fragmentin e interesit prej 374 çb në ekzonin 3 të
gjenit CYP2C9. Mbështetur në protokollin e Aynacioglu et al (Aynacioglu et al., 1999)
reaksioni i PCR-së për secilin kampion u krye në një miks me volum final 25 μl, që
përmban:
• Tris-HCl 10Mm pH 8.3,
• MgCl2 1.25 mM,
• KCl 50mM,
• Deoksiribonukleotidtrifosfat (dNTPs) 200 mM,
• 0.2 mM nga secili primer
• Taq polimerazë 2.5 U
• 100 ng ADN-ë gjenomike.
Kushtet e PCR-së u krijuan si vijon:
Denatyrim për 10 min në 94°C ndjekur nga 35 cikle të përsëritura të tri fazave të
PCR-së:
• Denatyrim 94°C për 30 sek,
• Lidhje e primerave (annealing) 60°C për 10 sek
• Zgjatja 72°C për 60 sek.
Këto faza u pasuan nga zgjatimi përfundimtar 72°C për 10 min.
I gjithë proçesi zgjati përafërsisht 1 orë e 45 minuta. Secili prej produkteve të
amplifikuara u kontrollua në xhel elektroforezë 2%. Nga ekspozimi i xhelit në rrezet
UV u shfaqën bandat me gjatësi prej 374 çb.

2.7.3 Copëtimi i produkteve të PCR-së me anë
të enzimës së restriksionit Ava II
Për identifikimin e aleleve dhe njëkohësisht gjenotipeve të mostarave u përdor
enzima e restriksionit Ava II. Kjo enzimë është e aftë të copëtojë njësinë e substratit të
sajë për 5-15 minuta kur krijohen kushtet optimale të reaksionit. Enzima përdoret pa
probleme dhe gjatë copëtimit përgjatë gjithë natës. Temperatura optimale e inkubimit
në të cilën enzima ka aktivitet maksimal është 37ºC. Në Figurën 2.15 paraqitet siti i
restriksionit të enzimës Ava II.

figura 2.15. Siti i restriksionit të enzimës AvaII
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Për identifikimin e variantit gjenik CYP2C9*2 (C430T) në fundin e një provëze të
vogël u pipetuan:
•

0.5 µl enzimë restriksioni Ava II 10U/ml (New England Biolabs, Schwalbach,
Germany)

•

2 µl Bufer CutSmart® 10X i përqëndruar (New England Biolabs, Schwalbach,
Germany)

•

12.5 µl uij free nukleazë (Qiagen)

•

5 µl ADN nga amplifikati.

Enzima u inkubua në temperaturën 37°C përgjatë gjithë natës për të shmangur
copëtimin e pjesshëm të fragmenteve të ADN-së.

2.7.4. Përcaktimi i gjenotipeve të subjekteve të marra në analizë
Produktet e copëtimit u analizuan në xhelin e agarozës 2% të ngjyrosur me
EtBr. Coptimi i fragmenteve të ADN-së prej 374 çb me enzimën e restriksionit Ava
II dhe kalimi i fragmenteve të copëtuara në elektroforezë mundëson identifikimin e
gjenotipeve të subjekteve. Aleli CYP2C9*1 nën veprimin e enzimës copëtohet në dy
fragmente me gjatësi 300 çb dhe 74çb. Kur zëvendësohet nukleotidit C430T në sitin
e restriksionit të enzimës Ava II të alelit CYP2C9*2, fragmentimi i ADN-së nga kjo
enzimë bëhet i pamundur.
Individët homozigotë për alelin CYP2C9*2 shfaqin vetëm një fragment me gjatësi
374 çb në xhelin e agarozës. Përkundrazi individët heterozigotë për alelin CYP2C9*1
dhe CYP2C9*2 identifikohen nga prania e tre fragmenteve me gjatësi 374 çb, 300 çb
dhe 74 çb (Figura 2.16) (Seng et al., 2003).

figura 2.16. Paraqitja skematike e identifikimit të alelit CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2
përmes copëtimit me enzimën e restriksionit AvaII dhe vlerësimi i gjenotipeve
përkatës.

2.7.5 Reaksioni i PCR për gjenin CYP2C19
Për amplifikimin e ADN-së u përdorën dy primerat specifik për ekzonin 5:
Forword: 5′-AATTACAACCAGAGCTTGGC-3′
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Reverse: 5′-TATCACTTTCCATAAAAGCAAG-3′
Primerat lidhin dhe amplifikojnë fragmentin e interest prej 169 çb që përmban dhe
mutacionin G681A. Mbështetur në protokollin e De Morais et al, (De Morais et al.,
1994) reaksioni i PCR u krye në një miks me volum final 50 µl që përmban:
•
Tris-HCl 67 mM, pH 8.8
•

MgCl2 25mM

•

dNTP 10 µM

•

Primerat 0.25 µM

•

AmpliTaq ADN polimerazë 2.5 U

•

100 ng ADN-në gjenomike

Bazuar në protokollet e laboratorit “GJENOMA” bëmë disa modifikime në
reaksionin e PCR-së. Konkretisht reaksioni i PCR-së për secilën prej mostrave tona u
krye në një miks me volum final 50 μl që përmbante:
•

1U Taq Gold ADN polimerazë (Life Technologies, Rockville, MD)

•

8.4 μl Bufer Gold që përmban dNTP (dezoksiribonukleotidtrifosfate)

•

100 ng ADN gjenomike

•

10 pm nga sejcili primer

Kushtet e PCR-së u krijuan sipas protokollit të ndjekur nga Sviri et al, (Sviri et al.,
1999) të cilat janë si vijon:
Denatyrim fillestar 94ºC për10 min ndjekur nga 35 cikle të përsëritura të tri fazave
të PCR-së:
•

Denatyrim 94ºC për 1 minutë

•

Lidhje e primerave (annealing) 60ºC për 1 minutë

•

Zgjatja në 72ºC për 1 minutë

Këto faza u pasuan nga zgjatimi përfundimtar 72ºC për 10 min. I gjithë proçesi
zgjat përafërsisht 1 orë e 45 minuta. Produktet e amplifikuara u kontrolluan në xhel
elektroforezë 2%. Nga ekspozimi i xhelit në rrezet UV u shfaqën bandat me gjatësi prej
169 çb.

2.7.6 Copëtimi i produkteve të PCR-së me anë 					
të enzimës së restriksionit Sma I
Për identifikimin e aleleve dhe njëkohësisht gjenotipeve CYP2C19 të mostarave
u përdor enzima e restriksionit Sma I. Temperatura optimale e inkubimit në të cilën
enzima shfaq aktivitet maksimal është 25ºC. Enzima bashkëshoqërohet me Buferin
J i cili krijon kushtet kimike për veprimtarinë optimale të enzimës. Në Figurën 2.17
paraqitet siti i restriksionit të enzimës Sma I.
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figura 2.17. Siti i restriksionit të enzimës Sma I
Për identifikimin e variantit alelik CYP2C19*2 (G681A) në fundin e një provëze
të vogël u pipetua:
•

0.5 µl enzimë restriksioni SmaI 10U/µl (Promega, Madison WI U.S.A)

•

2,5 µl Bufer J 10X i përqëndruar (Promega, Madison WI U.S.A))

•

12 µl uij free nukleazë (Qiagen)

•

10 µl ADN nga amplifikati.

Enzima u inkubua në temperaturën 25°C gjatë gjithë natës për të shmangur
copëtimin e pjesshëm të fragmenteve të ADN-së. Fragmentet e restriksionit të krijuara
nga copëtimi u analizuan në elektroforezë xhel agaroze 2% të ngjyrosur me EtBr.

2.7.7. Përcaktimi i gjenotipeve të subjekteve të marra në analizë
Aleli CYP2C19*1 copëtohet në dy fragmente prej 120 çb dhe 49 çb pas veprimit
të enzimës së restriksionit SmaI. Si pasojë e zëvendësimit të nukleotidit G681A në sitin
e restriksionit të enzimës SmaI në alelin CYP2C19*2 enzima nuk e copëton fragmantin
e ADN-së. Individët homozigotë për alelin CYP2C19*2 shfaqin vetëm një fragment
me gjatësi 169 çb në xhelin e agarozës. Ndërkaq individët heterozigotë për alelin
CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2 identifikohen nga prania e tre fragmenteve me gjatësi
169 çb, 120 çb dhe 49 çb (Figura 2.18) (De Morais et al., 1994).

figura 2.18. Paraqitja skematike e identifikimit të alelit CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2
përmes copëtimit me enzimën e restriksionit Sma I dhe vlerësimi i gjenotipeve
përkatës.
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2.8 	Barnat që metabolizohen nga enzimat CYP2C9
	dhe CYP2C19 dhe rimbursohen nga shteti 		
	shqiptar
Do të ishte me shumë interes të vlerësohej barra e sëmundshmërisë në popullatën
tonë lidhur me problemet shëndetësore që trajtohen nga barnat substrate të enzimave
CYP2C9 dhe CYP2C19. Për fat të keq nuk ka të dhëna lidhur me numrin e pacientëve
që trajtohen bazuar në këto kritere.
Për të analizuar sasinë e barnave të konsumuara nga pacientët që kurohen me barnat
substrate të enzimave CYP2C9 dhe CYP2C19 jemi mbështetur në raportet e përmuajshme
të raportuara online në faqen zyrtare të FSDKSH (www.fsdksh.com.al). përgjatë viteve
2010-2019. Barnat të cilat rimbursohen nga shteti shqiptar gjenden në faqen zyrtare
të FSDKSH. Nga një gamë e gjerë barnash të rimbursuara jemi fokusuar në barnat
e interesit, substratet e enzimës CYP2C9, si: anti-inflamatorët naproksen, ibuprofen,
piroksikam, diklofenak, antikoagulanti varfarin, anti-epileptiku fenitoin, losartani,
antagonist i receptorit angiotensin II, irbesartani, bllokues i receptorit angiotensin II,
agjenti hipoglicemik që përdoret në trajtimin e diabetit të tipit 2 glibenklamid, trajtuesi
i hiperkolesterolemisë, fluvastatina dhe antidepresnati fluoksetin i cili është inhibitor
selektiv i ripërthithjes së neurotransmetuesit serotoninë.
Ndër barnat substrat të enzimës CYP2C19 kemi përzgjedhur: omeprazolin,
inhibitor i pompës protonike, antitrombocitarin kolpidogrel, antidepresantin triciklik
amitriptilinë dhe agjentin e familjes së benzodiazepinave diazepam. Për më tepër
në Tabelën 2.1 janë paraqitur barnat e interesit, sëbashku me emrat farmaceutik, që
tregëtohen nëpër farmaci të ndryshme të Shqipërisë.
Tabela 2.1. Barnat që rimbursohen nga Shteti Shqiptar që metabolizohen nga
enzimat CYP2C9 dhe CYP2C19.
Emërtimi i Barnave
Amitriptilin Hidroklorid 25 mg
Amitriptilin
Amizol
Diazepam 10 mg/2 ml
Apaurin
Diazepam
Diazepam Alkaloid
Diazepam 5 mg
Apaurin
Diazepam
Diazepam Alkaloid
Klopidogrel 75 mg

Forma

Nr. i kokrrave/flakonëve/
tabletave/bustinave/
kapsulave në një kuti

Kokrra
Kokrra

30 Kokrra
30 Kokrra

Tretësirë për
injeksion
Tretësirë për
injeksion
Tretësirë për
injeksion
Kokrra
Kokrra
Kokrra
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Agrel
Klopidolut
Kloroden
Dasogrel-S
Diloksol
Globel
Plaviks
Vatoud
Zyllt
Omeprazol 20 mg
Benzol
Kletus
Eselan
Glaveral
Nansen
Omeprazid
Ortanol
Remeprazol
Ulkoprol
Ulcozol
Ultop
Fluoksetin Hidroklorid 20mg
Flonital
Fluoksetin EG
Prozak
Fluvastatin 40 mg
Fluvastatin Aktavis
Fluvastatin EG
Lescol
Fluvastatin 80mg
Fluvastatin XL
Fluvastatin Aktavis
Lescol XL
Glibenklamid 5 mg
Glibenklamid
Maninil
Irbesartan 150 mg
Aprovel
Ifirmasta
Irbesartan Farmoz
Irda
Rikardon
Irbesartan 300 mg

Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra

30 Kokrra
20 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
30 Kokrra
30 Kokrra
28 Kokrra

Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë

14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula
14 Kapsula

Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë

28 Kapsula
14 Kapsula
28 Kapsula

Kapsulë
Kapsulë
Kapsulë

28 Kapsula
30 Kapsula
28 Kapsula

Kokrra
Kokrra
Kokrra

30 Kokrra
30 Kokrra
28 Kokrra

Kokrra
Kokrra

60 Kokrra
60 Kokrra

Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra

28 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
30 Kokrra
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Aprovel
Kokrra
Ifirmasta
Kokrra
Irda
Kokrra
Rikardon
Kokrra
Irbesartan+Hidroklortiazid 150mg + 12.5mg
Koaprovel
Kokrra
Ko-Irda
Kokrra
Korikardon
Kokrra
Ifirmakombi
Kokrra
Irbesartan+Hidroklortiazid 300mg + 12.5mg
Ko-Irda
Kokrra
Irbesartan+Hidroklortiazid 300mg + 25mg
Koaprovel
Kokrra
Ifirmakombi
Kokrra
Losartan Potasium 50mg
Lakea
Kokrra
Lastan
Kokrra
Lorista
Kokrra
Losartan
Kokrra
Losartan Alkaloid
Kokrra
Losartan Basi
Kokrra
Losartan Tiasar
Kokrra
Lozap
Kokrra
Rasoltan
Kokrra
Fenitoin 100 mg
Dintoina
Kokrra
Varfarin Sodium 1 mg
Varfarin
Kokrra
Varfarin Sodium 3 mg
Varfarin
Kokrra
Varfarin Sodium 5 mg
Varfarin
Kokrra
Diclofenac 50 mg
Kataflam
Kokrra
Naklofen
Kokrra
Remetan
Kokrra
Voltaren
Kokrra
Pluhur për
Voltfast
suspension
Piroksikam 20 mg
Tableta
Breksin
eferveshente
Ipsoflog 20 mg
Kokrra
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56 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
30 Kokrra
30 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
28 Kokrra
20 Kokrra
20 Kokrra
20 Kokrra
20 Kokrra
30 Bustina

30 Tableta
30 Kokrra

Msc. SUADA LALAJ

IDENTIFIKIMI PËRMES ANALIZËS SË ADN-SË I VARIANTEVE POLIMORFE TË GJENEVE
CYP2C9 DHE CYP2C19 PËRGJEGJËS PËR METABOLIZIMIN E BARNAVE MJEKËSORE NË
POPULLATËN SHQIPTARE

Pirokutan
Remoksikam
Ibuprofen 400 mg
Antarene
Brufen
Eudorlin Ekstra
Fasdol
Ibutop Fast
Jenaprofen
Kratalgin Forte
Rupan
Naproksen 250 mg
Nalgesin S
Priaksen
Naproksen 500 mg
Nalgesin Forte
Naprius
Priaksen
Pronaks

Kokrra
Kapsulë

30 Kokrra
20 Kapsula

Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kokrra
Kapsulë
Kokrra
Kokrra
Kokrra

10 Kokrra
30 Kokrra
10 Kokrra
10 Kokrra
10 Kapsula
20 Kokrra
20 Kokrra
30 Kokrra

Kokrra
Kokrra

10 Kokrra
20 Kokrra

Kokrra
Pluhur për
suspension
Kokrra
Kokrra

20 Kokrra
20 Bustina
20 Kokrra
20 Kokrra

2.9 Dozat ditore të rekomanduara
Në Tabelën 2.2 janë renditur barnat përkatëse së bashku me dozat ditore të
rekomanduara për individët që trajtohen me këto barna. Të dhënat janë marë nga fletët
shoqëruese të secilës prej barnave të renditura duke u konsultuar edhe me mjekët
specialist.
Doza ditore e varfarinës për individë të ndryshëm varion nga njëri tek tjetri
pasi mjekët e përcaktojnë bazuar nga rezultatet laboratorike të vlerësimit të kohës së
protrombinës (PT) dhe INR për secilin prej tyre.
Tabela 2.2. Dozat ditore standarte dhe maksimale të përdorimit të barnave
Emri i barit
Amitriptiline 25 mg
Klopidogrel 75 mg
Diazepam 10 mg/2ml
Diazepam 5 mg
Diklofenak 50 mg
Fluoksetin 20 mg
Fluvastatin 40 mg
Flvastatin 80 mg

Doza ditore
standarte
100 mg
75 mg
12-30 mg
20 mg
200 mg
40-60 mg
40 mg
80 mg

Doza maksimale
300 mg
300 mg
30-60 mg
40 mg
225 mg
80 mg
80 mg
160 mg

56

Mënyra e përdorimit
3-4 herë në ditë nga 25 mg
75 mg një herë në ditë
2 mg çdo 3-4 herë
4 herë në ditë nga 5 mg
4 herë në ditë nga 5 mg
2 herë në ditë nga 20 mg
40 mg një herë në ditë
80 mg një herë në ditë
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Glibenklamid 5 mg
Ibuprofen 400 mg
Irbesartan 150 mg
Irbesartan 300 mg
Irbesartan +
Hidroklortiazid
300/12.5 mg
Irbesartan +
Hidroklortiazid
150/12.5 mg
Irbesartan +
Hidroklortiazid 300/25
mg
Losartan 50 mg
Omeprazol 20 mg
Naproksen 250 mg
Naproksen 500 mg
Fenitoin 100 mg
Piroksikam 20 mg
Varfarin
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2.5-5 mg
1600 mg
150 mg
300 mg
300/12.5 mg

20 mg
2400 mg
300 mg
600 mg
600 mg/25 mg

5 mg një herë në ditë
400 mg çdo 4 orë
150 mg një herë në ditë
300 mg një herë në ditë
300 mg/12.5 mg një herë në
ditë

150/12.5 mg

300 mg/25 mg

150 mg/12.5 mg një herë në
ditë

300/25 mg

600 mg/50 mg

300 mg/25 mg një herë në
ditë

50 mg
20-40 mg
250-500 mg
500-1000 mg
300-400 mg
20 mg
2-10 mg

100 mg
60 mg-80 mg
1000 mg
2000 mg
4000 mg
40 mg-60 mg
15 mg-20 mg

1-2 herë në ditë nga 50 mg
1-2 herë në ditë nga 20 mg
250 mg çdo 4-6 orë
500 mg çdo 4-6 orë
3-4 herë në ditë nga 100 mg
20 mg një herë në ditë
1-2 herë në ditë dozën (mg) e
përcaktuar nga mjeku

2.10 Metodat statistikore të përdorura
2.10.1 Ekuilibri Hardy-Weinberg për mostrat e analizuara
Për të përcaktuar frekuencat e gjenotipeve të mostrave të analizuara u përdor
metoda e numërimit manual. Për përllogaritjen e frekuencave të aleleve *1 dhe *2 të
gjeneve CYP2C9 dhe CYP2C19 u përdorën formulat bazë të gjenetikës së popullatave
si më poshtë:
Frekuenca e alelit *1 = 2 x n (*1/*1) + 1 x n (*1/*2) / N total x 2 (1)
Frekuenca e alelit *2 = 2 x n (*2/*2) + 1 x n (*1/*2) / N total x 2 (2)
Ku: n (*1/*1) - është numri i individëve homozigot për alelin CYP2C9*1 ose
CYP2C19*1; n (*1/*2) - numri i individëve heterozigotë për alelin CYP2C9*1
ose CYP2C19*1 dhe CYP2C9*2 ose CYP2C19*2; n (*2/*2) - numri i individëve
homozigotë për alelin CYP2C9*2 ose CYP2C19*2; N total - numri i përgjithshëm i
individëve të marrë në analizë.
Frekuencat e pritura u përllogaritën me formulën bazë të ligjit Hardy-Weinberg
ku p dhe q janë alelet *1 dhe *2 të gjeneve përkatës të marrë në analizë.
p2 + 2pq + q2 = 1 (3)
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Përmes testit χ2 u testua nëse frekuencat e gjenotipeve të vërejtur nga mostrat e
marra në analizë kanë ndryshime sinjifikante me frekuencat e pritura të parashikuara
nga ekuacioni Hardy-Weinberg. Vlerat e p<0.05 konsiderohen jo sinjifikante.

2.10.2 Përcaktimi i deviacionit standart për frekuencat e gjetura
Deviacioni standart (SD, ose σ) u përllogarit anë të formulës së mëposhtme:
σ = (4)
Ku:

p- është frekuenca e alelit *1 (CYP2C9*1 ose CYP2C19*1)
q- është frekuenca e alelit *2 (CYP2C9*2 ose CYP2C19*2)
N- numri i individëve të shqyrtuar

Deviacioni standart shërben për të përllogaritur intervalet e besimit CI 95% për
alelet respektive të gjenit CYP2C9 dhe CYP2C19 të cilët u përllogaritën në programin
Excel.

2.10.3 Krahasimi i frekuencave alelike
Për krahasimin e diferencave mes frekuencës e alelit CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2
të gjetura në studimin tonë me ato të popullatave të ndryshme të botës u përdor testi
statistikor χ2 (test jo parametrik për variablat diskrete). Përpunimi i të dhënave u bë
përmes software-it statistikor SPSS 11.5 për paketën Windows (SPSS Inc., Chicago,
IL). Vlerat e p<0.05 konsiderohen statistikisht sinjifikante.
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REZULTATET

Mostrat e individëve të marrë në analizë janë etiketuar me numrat nga 1-100
dhe më pas janë testuar për dy variante alelik, përkatësisht për variantet CYP2C9*1
dhe CYP2C9*2 të gjenit CYP2C9 dhe variantet CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2 të gjenit
CYP2C19.
Në studimin tonë aleli normal CYP2C9*1 dhe CYP2C19*1 janë alele “të supozuar”
normal pasi subjektet tona nuk janë gjenotipizuar për variante të tjerë gjenetik të të dy
gjeneve në fjalë. Metoda gjenotipizuese PCR-RFLP e përdorur në studimin tonë është
specifike vetëm për identifikimin e variantit gjenetik CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2.
Brenda grupit të subjekteve të konsideruar homozigotë për alelin normal
(CYP2C9*1/*1 dhe CYP2C19*1/1) mund të ketë individë mbartës të varianteve të tjerë
të gjenit CYP2C9 dhe CYP2C19, të cilët nuk identifikohen me protokollet e ndjekuar
për variantet që kemi marrë në studim. Kjo do të thotë se prania e tyre në popullatën
shqiptare mund të ulë frekuencën e “alelit normal” ndërkohë që numri i metabolizuesëve
të ngadaltë mund të paraqitet edhe më i lartë.

3.1 	Kontrolli i produkteve të PCR-së 				
për gjenin CYP2C9
ADN-të e ekstraktuara ju nënshtruan amplifikimit të rajonit të interesit përmes
PCR-së bazuar në kushtet përkatëse të amplifikimit. Pas përfundimit u krye kontrolli
i fragmenteve të amplifikuara për gjenin CYP2C9 në xhelin e agarozës 2% për të
vlerësuar cilësinë dhe sasinë e tyre.
Më poshtë është paraqitur xheli i agarozës pas përfundimit të elektoforezës për 7
individë të analizuar, ku dallohen qartë bandat përkatëse të ADN-së me madhësi prej
374 çb (Figura 3.1).
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figura 3.1. Konrolli i fragmenteve të amplifikuara të gjenit CYP2C9 pas përfundimit
të reaksionit të PCR-së. Numrat 1-7- subjektet e analizuara, M-markerat 50 çb.

Bazuar në të dhënat e xhelit vlerësojmë se primerat e përdorur kanë amplifikuar me
saktësi rajonin e interesit në ekzonin 3 të gjenit CYP2C9.

3.2

IDENTIfIkIMI I gjENoTIPEvE CYP2C9*1/*1,
CYP2C9*1/*2 DHE CYP2C9*2/*2 PËRMES
ELEkTRofoREzËS NË AgARozË xHEL

Fragmentet e amplifikuara prej 374 çb u copëtuan me enzimën e restriksionit
Ava II dhe më pas u karikuan në xhelin e elektroforezës ku u identifikuan gjenotipet e
subjekteve në lidhje me alelin CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2.
Në figurën 3.2 është paraqitur xheli i agarozës 2% ku dallohen fragmentet e ADNsë së 6 subjekteve të përzgjedhur, pas trajtimit me enzimën Ava II. Në pocetën e parë u
karikua ADN-ja e pa copëtuar ndërsa në ato vijuese u karikuan ADN-të e subjekteve të
copëtuara me enzimën e restriksionit Ava II.
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Figura 3.2. Gjenotipizimi i subjekteve në xhelin e agarozës 2% për gjenin CYP2C9.
1-7 - subjektet e analizuar, M-markerat 50 çb. Fragmenti prej 74 çb nuk dallohet
qartë në xhel.
Individët me numër 2 dhe 3 paraqiten me gjenotip homozigot për alelin
CYP2C9*2 dhe kategorizohen si metabolizues të dobët. Individët me numër 4 dhe
5 paraqiten heterozigotë për alelin CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2 duke u kategorizuar
si metabolizues të ndërmjetëm ndërsa individët me numër 6 dhe 7 shfaqin gjenotipin
homozigot për alelin CYP2C9*1 dhe kategorizohen si metabolizues normal të barnave
që metabolizon enzima CYP2C9.

3.2.1 Rezultatet e frekuencave gjenotipike për alelin CYP2C9*1 			
dhe CYP2C9*2 të gjenit CYP2C9.
Në Tabelën 3.1 janë paraqitur të gjithë individët e analizuar të grupuar në tri
kolona sipas gjenotipeve përkatës për gjenin CYP2C9.
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Tabela 3.1. Shpërndarja e mostrave bazuar në gjenotipet përkatëse CYP2C9

Nga përpunimi i të dhënave rezultoi se 74 individë (0.74) u paraqitën me
gjenotip normal CYP2C9*1/*1, 23 (0.23) prej tyre bartin të dy alelet ndërsa 3 prej tyre
(0.03) rezultuan të homozigotë për alelin CYP2C9*2 (CYP2C9*2/*2). Më poshtë është
paraqitur grafikisht numri i individëve të grupuar sipas gjenotipeve përkatës (Figura
3.3).

Figura 3.3. Paraqitja grafike e të dhënave gjenotipike për gjenin CYP2C9
Në Tabelën 3.2 janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur frekuencat e vërejtura dhe
të pritura të gjenotipeve CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*2 dhe CYP2C9*2/*2.
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Tabela 3.2. Frekuenca gjenotipike të vërejtura dhe të pritura për secilin gjenotip për
gjenin CYP2C9

Duke ju referuar tabelës vërejmë se individët homozigotë për alelin CYP2C9*1
(CYP2C9*1/*1) kanë frekuencë më të lartë (0.74) krahasuar me metabolizuesit e
ndërmjetëm (CYP2C9*1/*2) dhe të dobët (CYP2C9*2/*2) respektivisht 0.23 dhe
0.03. Frekuencat e vërejtura të shpërndarjes se gjenotipeve i testuam nëse devijonin
nga ekuilibri Hardy-Weinberg. Për këtë përllogaritëm frekuencat e pritshme për të
tri gjenotipet CYP2C9 bazuar në formulat bazë të ligjit Hardy-Weinberg (3). Nga
shumëzimi i frekuencave të pritshme me numrin total të individëve të shqyrtuar
(n=100) përftuam numrin e pritshëm të individëve për të tri gjenotipet përkatës të cilët
na shërbyen për të bërë përllogaritjet e testit chi-square dhe vlerësimin e sinjifikancës.
Nga përllogaritja e testit rezultoi se shpërndarja e frekuencave të gjetura nuk devijonte
në mënyrë sinjifikante nga ekulibri Hardy-Weinberg, vlera e Chi-square e gjetur është:
χ2= 0.528 (p<0.05).

3.2.2 Vlerësimi i frekuencave të aleleve CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2
Bazuar në formulat standarte (1), (2) për përllogaritjen e frekuencave të alelit
CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2, frekuenca e alelit CYP2C9*1 u gjet të jetë 85.5% me
interval besimi 95% CI: (80.62-90.38), ndërsa frekuenca e alelit CYP2C9*2 u gjet të
jetë 14.5% me interval besimi 95% CI: (9.62-19.38). Frekuenca e alelit CYP2C9*1
dhe CYP2C9*2 sëbashku me numrin e aleleve përkatës janë paraqitur në mënyrë të
përmbledhur në Tabelën 3.3.
Tabela 3.3. Frekuencat e aleleve për gjenin CYP2C9

Më poshtë janë paraqitur grafikisht frekuencat e aleleve CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2
(Figura 3.4).
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Më poshtë janë paraqitur grafikisht frekuencat e aleleve CYP2C9*1 dhe CYP2C9*2
(Figura 3.4).
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Figura 3.4. Paraqitja grafike e të dhënave alelike për gjenin CYP2C9.
Figura 3.4. Paraqitja grafike e të dhënave alelike për gjenin CYP2C9.

3.3 Kontrolli i produkteve të PCR-së për gjenin CYP2C19

Pas përfundimit të PCR-së së kampioneve të shqyrtuar u krye kontrolli i
fragmenteve të amplifikuara të ADN-së së gjenit CYP2C19 në xhel agarozë 2% për
3.3 	Kontrolli i produkteve të PCR-së 				
vlerësimin e cilësisë dhe sasisë së fragmenteve të ADN-së të amplifikuar. Më poshtë
gjenin
CYP2C19
është për
paraqitur
xheli i agarozës
pas përfundimit të elektoforezës (Figura 3.5).
Pas përfundimit të PCR-së së kampioneve të shqyrtuar u krye kontrolli i
fragmenteve të amplifikuara të ADN-së së gjenit CYP2C19 në xhel agarozë 2% për
vlerësimin e cilësisë dhe sasisë së fragmenteve të ADN-së të amplifikuar. Më poshtë
është paraqitur xheli i agarozës pas përfundimit të elektoforezës (Figura 3.5).

Figura 3.5. Kontrolli i fragmenteve të amplifikuara të gjenit CYP2C19 pas
përfundimit të reaksionit të PCR-së. Numrat 1-10 - Subjektet e analizuar, M Markerat 50 çb.
Në figurën 3.5 dallohen qartë bandat e ADN-së me madhësi 169 çb. Primerat e
Figura
3.5. Kontrolli
i fragmenteve
të amplifikuara
gjenit CYP2C19
përdorur e kanë
amplifikuar
me korrektësi
rajonin
e interesit nëtëekzonin
5 të gjenit
pas përfundimit të reaksionit të PCR-së.
CYP2C19.
Numrat 1-10 - Subjektet e analizuar, M - Markerat 50 çb.
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Në figurën 3.5 dallohen qartë bandat e ADN-së me madhësi 169 çb. Primerat e
përdorur e kanë amplifikuar me korrektësi rajonin e interesit në ekzonin 5 të gjenit
CYP2C19.

3.4 IDENTIfIkIMI I gjENoTIPEvE CYP2C19*1/*1,
CYP2C19*1/*2 DHE CYP2C19*2/*2 PËRMES
ELEkTRofoREzËS NË xHEL AgARozË.
Në figurën 3.6 është paraqitur xheli i agarozës 2% për gjashtë subjekte të marrë në
analizë pas trajtimit të ADN-së së tyre me enzimën e restriksionit Sma I. Në pocetën 1
është vendosur ADN e pa copëtuar me madhësi prej 169 çb ndërkohë që në pocetat e
tjera të xhelit u karikua ADN-ja e subjekteve e trajtuar me enzimën e restriksionit Sma
I.
Subjektet e vendosur në pocetat 2 dhe 3 u paraqitën heterozigotë për alelin
CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2 (CYP2C19*1/*2) dhe u klasifikuan në kategorinë e
metabolizuesëve të ndërmjetëm të cilët dallohen nga prania e dy fragmenteve në xhel,
160 çb dhe 120 çb. Subjektet në pocetat 4, 5 dhe 6 u paraqitën homozigotë për alelin
CYP2C19*1 (CYP2C19*1/*1), që konfirmohet nga prania e vetëm një fragmenti në
xhel me madhësi 120 çb.

figura 3.6. Gjenotipizimi i subjekteve në xhelin e agarozës 2% për gjenin CYP2C19.
Numrat 1-6 - subjektet e analizuar, M-markerat 50 çb. Fragmenti 49 çb nuk dallohet
në xhelin e agarozës.
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3.4.1 Rezultatet e frekuencave gjenotipike për alelin CYP2C19*1 		
dhe CYP2C19*2 të gjenit CYP2C19
Në Tabelën 3.4 janë paraqitur të gjithë individët e analizuar të grupuar në tri kolona
sipas gjenotipeve përkatës, homozigotë për alelin CYP2C19*1 (CYP2C19*1/*1),
heterozigotë (CYP2C19*1/*2) dhe homozigotë për alelin CYP2C19*2 (CYP2C19*2/*2).
Tabela 3.4. Shpërndarja e mostrave bazuar në gjenotipat përkatës CYP2C19.

Nga Nga
përpunimi
i të i dhënave
rezultoi
se se59 59individë
përpunimi
të dhënave
rezultoi
individë(0.59)
(0.59)kishin
kishin gjenotip
gjenotip
CYP2C19*1/*1,
individë
(0.40)
kishin
gjenotip
CYP2C19*1/*2
ndërkohë
që
Nga përpunimi 40
i të
dhënave
rezultoi
segjenotip
59
individë
(0.59) kishin
gjenotip
CYP2C19*1/*1,
40
individë
(0.40)
kishin
CYP2C19*1/*2
ndërkohë
që vetëm
vetëm
një
prej
tyre
(0.01)
u
identifikua
si
bartësi
i
dy
aleleve
CYP2C9*2
CYP2C19*1/*1,
40 uindividë
(0.40)
CYP2C19*1/*2
që
një
prej tyre (0.01)
identifikua
si kishin
bartësigjenotip
i dy aleleve
CYP2C9*2ndërkohë
(CYP2C9*2/*2).
(CYP2C9*2/*2).
Më
poshtë
është
paraqitur sigrafikisht
numri
i individëve
të grupuar
vetëm
një
prej
tyre
(0.01)
u
identifikua
bartësi
i
dy
aleleve
CYP2C9*2
Më poshtë është paraqitur grafikisht numri i individëve të grupuar sipas gjenotipeve
sipas
gjenotipeve përkatës
(Figura
3.7).
(CYP2C9*2/*2).
Më poshtë
është paraqitur
grafikisht numri i individëve të grupuar
përkatës
(Figura 3.7).
sipas gjenotipeve përkatës (Figura 3.7).

Figura 3.7. Paraqitja grafike e të dhënave gjenotipike për gjenin CYP2C19

Figura 3.7. Paraqitja grafike e të dhënave gjenotipike për gjenin CYP2C19
Figura 3.7. Paraqitja grafike e të dhënave gjenotipike për gjenin CYP2C19
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Tabela 3.5. Frekuencat gjenotipike të vërejtura dhe të pritura për secilin gjenotip
për gjenin CYP2C19

Frekuencat e vërejtura dhe të pritura të gjenotipeve CYP2C19*1/*1, CYP2C19*1/*2,
dhe CYP2C19*2/*2 për 100 individët e analizuar janë paraqitur në Tabelën 3.5.
Në Tabelën 3.5 vërehet e njëjta tendencë si në gjenin CYP2C9 ku frekuencën më
të lartë e kanë individët me gjenotip CYP2C19*1/*1 (0.59) ndjekur nga metabolizuesit
e ndërmjetëm (CYP2C19*1/*2) dhe të dobët (CYP2C19*2/*2) respektivisht 0.4 dhe
0.01.
Frekuencat e vërejtura të shpërndarjes se gjenotipeve i testuam nëse devijonin
nga ekuilibri Hardy-Weinberg. Për këtë përllogaritëm frekuencat e pritshme për të tri
gjenotipet CYP2C9 bazuar në formulat bazë të ligjit Hardy-Weinberg (3). Nga shumëzimi
i frekuencave të pritshme me numrin total të individëve të shqyrtuar (n=100) përftuam
numrin e pritshëm të individëve për të tri gjenotipet përkatës të cilët na shërbyen për
bërë përllogaritjet e testit chi-square dhe vlerësimin e sinjifikancës. Nga përllogaritjet
statistikore rezultoi se shpërndarja e frekuencave gjenotipike për gjenin CYP2C19 i
shmangen ekulibrit Hardy-Weinberg me një vlerë të Chi-square: χ2= 4.205 (p<0.05).

3.4.2 Vlerësimi i frekuencave të aleleve CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2
Bazuar në formulat standarte (1), (2) u gjet se frekuenca e alelit CYP2C19*1
është 79% (95% CI: 73.36-84.65) dhe frekuenca e alelit CYP2C19*2 është 21% (95%
CI: 15.36-26.65). Të dhënat për frekuencat aleleve CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2
sëbashku me numrin e aleleve përkatës janë paraqitur në Tabelën 3.6.
Tabela 3.6. Frekuencat e aleleve për gjenin CYP2C19

Më poshtë janë paraqitur grafikisht frekuencat e aleleve përkatës (Figura 3.8).
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figura 3.8. Paraqitja grafike e të dhënave alelike për gjenin CYP2C19

3.5. vLERËSIMI I NUMRIT TË kokRRAvE TË bARNAvE
TË INTERESIT TË koNSUMUARA NË vEND.
Bazuar në raportet e FSDKSH jemi fokusuar tek përpunimi i të dhënave në
lidhje me numrin e kokrrave të barnave të interesit me rimbursim të konsumuara në
popullatën shqiptare duke filluar nga viti 2010-2019, për të vlerësuar konsumin e tyre
në afate vjetore për enzimat CYP2C9 dhe CYP2C19.

3.5.1. vlerësimi i barnave të konsumuara, substrate të enzimës CYP2C9
Në figurën 3.9 është paraqitur grafiku ku vlerësohet numrit i kokrrave të barnave
substrate të enzimës CYP2C9 të konsumuara për çdo vit përgjatë 10 viteve, nga viti
2010 deri në vitin 2019.
Numri më i lartë i kokrrave të konsumuara vërehet në vitin 2017 me 41,512,179
kokrra ndërsa viti 2015 ka numrin më të ulët me 18,752,535 kokrra. Numri mesatar i
kokrrave të konsumuara vlerësohet të jetë 29,420,651 kokrra.
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Figura 3.9. Numri i kokrrave të barnave me rimbursim substrate të enzimës CYP2C9
që janë konsumuar përgjatë viteve 2010-2019.
Për informacion më të detajuar në figurën 3.10 është paraqitur grafiku i vlerësimit
të mesatares së barnave të konsumuara në kokrra, substrate të enzimës CYP2C9 nga
viti 2010 deri në vitin 2019.
Varfarina vlerësohet të ketë një mesatare të konsumit të saj përgjatë 10 viteve
prej 291,142 kokrrash. Antipiretikët: diklofenak, ibuprofen, naproksen, piroksikam
vlerësohet të kenë një mesatare respektivisht prej 186,799, 172,675, 1,285,949,
180,332 kokrrash ndërsa losartani dhe irbesartani, antagonisti dhe bllokuesi i receptorit
angiotensin II kanë një mesatare të konsumit përgjatë 10 viteve respektivisht prej
13,327,523 dhe 1,992,618 kokrrash.
Anti-epileptiku fenitoin vlerësohet të ketë numrin më të ulët mesatar të konsumit
gjatë 10 viteve në këtë grup barnash, prej 113,193 kokrrash. Agjenti hipoglicemik
glibenklamid vlerësohet si bari i dytë me konsumin më të lartë pas losartanit me një
mesatare prej 11,536,582 kokrrash ndërsa trajtuesi i hiperkolesterolemisë, fluvastatina
dhe antidepresnati fluoksetina kanë një mesatare të konsumit respektivisht me 714,032
dhe 507,020 kokrrash.
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Figura 3.10. Mesatarja e kokrrave të barnave të metabolizuara nga enzima CYP2C9
me rimbursim të konsumuara përgjatë 10 viteve
Duke qënë se varfarina është një preparat farmakologjik me indeks të ngushtë
terapeutik në Figurën 3.11 kemi paraqitur veçanërisht numrin e kokrrave të konsumuara
të varfarinës për çdo vit, nga viti 2010 deri në vitin 2019.
Konstatohet se konsumi i saj nga viti në vit ka një rritje të ndjeshme me numrin më
të madh të kokrrave të konsumuara në vitin 2018 prej 645,119 kokrrash.
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figura 3.11. Numri i kokrrave të rimbursuara të varfarinës të konsumuara ndër vite.

3.5.2. vlerësimi i barnave të konsumuara, substrate të enzimës CYP2C19
Enzima CYP2C19 metabolizon një gamë të gjerë barnash. Nga ky kontigjent kemi
vlerësuar sasinë e konsumit të kokrrave të diazepamit, amitriptilinës, klopidogrelit dhe
omeprazolit duke qënë se janë barna të cilat rimbursohen nga shteti dhe deklarohen
duke na lejuar të ekstraktojmë informacione në lidhje me konsumin e tyre në popullatë.
Në figurën 3.12 është paraqitur grafiku i vlerësimi i numrit të kokrrave të barnave të
sipërpërmendura të konsumuara nga viti 2010 deri në vitin 2019.

figura 3.12. Numri i kokrrave të barnave me rimbursim substrate të enzimës
CYP2C19 që janë konsumuar përgjatë viteve 2010-2019.
Siç vihet re nga grafiku numri i kokrrave të konsumuara për këtë kategori
barnash paraqitet pothuajse konstant nga viti në vit me një interval konsumi që varion
nga 1,799,365 kokrra deri në 3,030,064 kokrra dhe numër mesatar të konsumit prej
2,344,409 kokrrash.
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Për ta bërë më të lehtë vlerësimin e konsumit veçanërisht për barnat substrate në
Figurën 3.13 është paraqitur grafiku i numrit mesatar të kokrrave të konsumuara nga
viti 2010 deri në vitin 2019 për barnat që metabolizohen nga enzima CYP2C19.
Numrin mesatar më të lartë të kokrrave të konsumuara gjatë 10 viteve në këtë grup
barnash e ka antidepresanti amitriptilinë me 1,077,135 kokrra të konsumuara ndërsa
numrin më të ulët e ka omeprazoli me 304,594 kokrra. Përfaqësuesi i benzodiazepinave,
diazepami dhe klopidogreli vlerësohen të kenë një numër mesatar kokrrash të
konsumuara respektivisht prej 575,437 dhe 387,243 kokrrash.

figura 3.13. Mesatarja e kokrrave të barnave të metabolizuara nga enzima CYP2C19
me rimbursim të konsumuara përgjatë 10 viteve
Duke qënë se klopidogreli, ashtu sikurse varfarina është një preparat
antitrombocitar me përdorim të gjerë terapeutik në Figurën 3.14 kemi paraqitur numrin
e kokrrave të konsumuara të klopidogrelit për çdo vit, nga viti 2010 deri në vitin 2019.
Nga përpunimi i të dhënave konstatohet se konsumi i tij nga viti në vit ka rritje të
ndjeshme duke arritur numrin më të madh të kokrrave të konsumuara në vitin 2018 me
696,160 kokrra.

figura 3.14. Numri i kokrrave të rimbursuara të klopidogrelit të konsumuara ndër
vite.
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Kreu

IV

DISKUTIMI I REZULTATEVE

4.1 Demografia e shqipërisë
Demografia e Shqipërisë monitorohet nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë
(INSTAT). Instituti ka kryer regjistrime demografike që nga viti 1924. Sipas INSTAT-it
popullsia e Shqipërisë është vlerësuar për herë të fundit më 1 Janar të vitit 2020 dhe
rezulton të ketë 2.845.955 banorë. Nga pikëpamja etnike, Shqipëria është një vend
homogjen me shqiptarë etnikë që përbëjnë shumicën në vend. 98% e popullsisë është
shqiptare dhe vetëm 2% përbëhet nga pakica kombëtare (Raport mbi pakicat kombetare
në shqipëri, viti 2001) Regjistrimi u zhvillua mbi bazën e Kushtetutës së Shqipërisë dhe
Ligjit Nr. 8669, datë 26.10.2000.
Pakicat kombëtare në Republikën e Shqipërisë janë pakica greke, maqedonase,
arumune, rome, egjiptiane, malazeze, boshnjake, serbe dhe bullgare.

4.2 Diskutimi i të dhënave alelike për gjenin CYP2C9
Me konceptin farmakogjentikë kuptohet mënyra se si profili gjenetik i një individi
reagon ndaj barnave të caktuara. Gjeni CYP2C9 kodon enzimën citokrom P450 2C9
ose siç quhet ndryshe enzima CYP2C9 që përbën gati 20% të gjitha enzimave të
kësaj familje në qelizat hepatike. Ky gjen paraqitet në disa forma polimorfe, të cilat
ndryshojnë edhe dinamikën funksionale të enzimave të koduara prej tyre.
Nisur nga aftësia metabolizuese e këtyre varianteve enzimatik individët që i bartin
grupohen në tri fenotipe: metabolizues normal, të ndërmjetëm dhe të dobët.
Zbulimi i frekuencës së varianteve alelike që kodojnë për këto fenotipe funksional
është e një rëndësie të veçantë për përshkrimin e dozës së barnave që degradohen nga
enzimat citokrom P450.
Një sërë studimesh të ndërmarra këto 20 vitet e fundit, kanë sjellë një informacion
të pasur lidhur me frekuencat alelike të gjenit CYP2C9 dhe kanë dëshmuar se këto
frekuenca jo vetëm që ndryshojnë në popullatat e mëdha të botës, por edhe brenda
popullatave të një vendi të caktuar. Kjo ishte arsyeja e ndërmarrjes së këtij studimi, i cili
sjell të dhëna të rëndësishme për njërin prej varianteve më të rëndësishëm alelik të gjenit
CYP2C9, CYP2C9*2, për popullatën shqiptare, për të kuptuar afërsinë ose largësinë
me popullatat e tjera të rajonit dhe botës. Po ashtu këto të dhëna janë të rëndësishme për
të përshkruar më mirë një grup të madh barnash që targetojnë sëmundje të ndryshme të
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organizmit të njeriut, e mbi këtë bazë të shmngen sa më shumë të jetë e mundur efektet
anësore të tyre.
Studimi ynë është studimi i parë që bën vlerësimin e shpërndarjes së frekuencave
gjenotipike dhe alelike për variantin gjenetik CYP2C9*2 në popullatën e shëndetshme
shqiptare. Studime të ngjashme janë kryer edhe në popullata të ndryshme të botës, të
cilat sjellin të dhëna domethënëse për shpërndarjen e aleleve dhe gjenotipeve të gjenit
CYP2C9 në popullatat respektive. Duke u mbështetur në këto të dhëna ne kemi mundur
të bëjmë krahasimin me të dhënat e gjetura nga ana jonë për popullatën shqiptare. Për
të bërë këtë krahasim ne kemi marrë për referencë të dhënat që sjellin një sërë autorësh
për alelin CYP2C9*2 në popullatat e ndryshme europiane, afrikane, amerikane dhe
aziatike. Ky alel që kodon për fenotipin metabolizues i dobët, ka prevalencë më të lartë
në popullatat e studiuara.
Në Tabelën 4.1 janë paraqitur frekuencat e alelit CYP2C9*2 në disa popullata të
ndryshme europiane, po ashtu janë dhënë edhe vlerat statistikore përkatëse që tregojnë
ndryshimet sinjifikative ose jo të frekuencës së alelit CYP2C9*2 gjetur në popullatën
shqiptare në raport me popullatat e marra në konsideratë.
Tabela 4.1. Krahasimi i të dhënave popullatës shqiptare me të dhënat e raportuara
për shtete të tjera të Europës.
Nr. i
mostrave

Frekuenca e alelit
CYP2C9*2 (%)

Vlera e
testit χ2

Vlera e
p

Referenca

100

14.5

-

-

Punimi ynë 2020

Turqia

499

10.6 (NS)

2.5069

0.113349

Greqia

283

12.0 (NS)

1.2486

0.263826

Sllovenia

129

12.2 (NS)

0.6109.

0.434456

Kroacia
Sllovakia

200
112

16.5 (NS)
10.3 (NS)

0.4002
1.7588

0.526982
0.184773

Bosnie
Herzegovina
Rumania

77

13.2 (NS)

2.3855

0.122468

(Aynacioglu et al.,
1999)
(Arvanitidis et al.,
2007)
(Herman et al.,
2003)
(Božina et al., 2003)
(Krajčíová et al.,
2014)
(Ašić et al., 2019)

332

11.3 (NS)

1.491.

0.222064

Kosova

234

17.5 (NS)

0.9232

0.336644

Italia
Maqedonia e
Veriut
Hungaria
Bullgaria

157
179

11.7 (NS)
13.9 (NS)

0.8056
0.0301

0.369413
0.86237

575
96

12.9 (NS)
16.1 (NS)

0.3976
0.2047

0.528355
0.65096

Gjermania
Spanja

118
102

14.0 (NS)
15.6 (NS)

0.0008
0.1109

0.977992
0.739163

Popullata
Shqipëria

74

(Buzoianu et al.,
2012)
(Krasniqi et al.,
2017)
(Scordo et al., 2001)
(Jakovski et al.,
2013)
(Sipeky et al., 2009)
(Saraeva et al.,
2007)
(Burian et al., 2002)
(Dorado et al.,
2003)
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Franca

150

13.0 (NS)

0.2298

0.631687

Danimarka

276

12.1 (NS)

0.7357

0.391048

Anglia
Belgjika
Hollanda

230
121
765

15.7 (NS)
10.0 (NS)
12.7(NS)

0.1428
2.1791
0.5219

0.705543
0.139897
0.470017

Norvegjia

309

9.9 (NS)

3.3072.

0.068978

Rusia
Suedia
Republika
Çeke
Ishujt Fars

352
430
254

11.9 (NS)
11.0(NS)
12.2(NS)

0.9392
2.32
0.6749

0.332478
0.127723
0.411332

311

8.8

5.6437

0.017518*

Polonia

502

10.6(NS)

2.4577

0.116946

Portugalia

125

13.2(NS)

0.1581

0.690941

Lituania

83

14.5 (NS)

0.0001

0.990894

Austria

185

11.9 ((NS)

0.7908

0.373852

(Verstuyft et al.,
2003)
(Pedersen et al.,
2004)
(Bray et al., 2010)
(Allabi et al., 2003)
(Schalekamp et al.,
2004)
(Pedersen et al.,
2010)
(Gra et al., 2010)
(Yasar et al., 1999)
(Buzková et al.,
2012)
(Halling et al.,
2005)
(Hohendorff et al.,
2012)
(Oliveira et al.,
2007)
(Tatarunas et al.,
2011)
(Puehringer et al.,
2010)

NS- Ndryshimi midis dy popullatave që po krahasohen është statistikisht jo sinjifikant për p < 0.05.
*- Ndryshimi midis dy popullatave që po krahasohen është statistikisht sinjifikant për p<0.05.

Siç vërehet nga tabela referuese kampionet e studjuara janë të ndryshme për
popullata të ndryshme por nëse i referohemi numrit të të ekzaminuarve për 100.000
banorë rezulton se kampioni i marrë në studim nga ana jonë prej 100 individësh është
plotësisht i krahasueshëm me individët e marrë në studim nga vendet e tjera të paraqitura
në këtë tabelë.
Studimet për frekuencën alelike të alelit CYP2C9*2 në shumicën e këtyre vendeve
janë bërë në 20 vitet e fundit (Tabela 4.1). Me këtë studim Shqipëria i bashkohet vendeve
të tjera të rajonit dhe Europës.
Mbështetur në të dhënat e Tabelës 4.1 vërehen ndryshime ndëretnike dhe gjeografike
të frekuencave të variantit alelik të marrë në studim. Frekuencat e alelit CYP2C9*2 për
vendet e rajonit dhe ato të Europës nuk paraqesin ndryshime sinjifikative.
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figura 4.1. Frekuencat alelike (%) të alelit CYP2C9*2 në disa nga vendet e rajonit
Brenda popullatave europiane frekuenca mesatare e variantit alelik CYP2C9*2
është rreth 12.6%, pra në mënyrë sinjifikative më e lartë se të dhënat e raportuara
për popullata të vendeve të kontinenteve të tjera. Kështu, për popullata që jetojnë në
kontinentin e Amerikës së Veriut dhe Jugut, si Kanadaja frekuenca e variantit alelik
CYP2C9*2 është 3.0%, për amerikano-meksikanët 4.4%, ndërsa për Brazilin 8.6%.
Po ashtu këto frekuenca për Afrikën janë 0% dhe për afro-amerikanët 1%. Frekuencë
me vlerë të ulët kanë edhe vendet aziatike, si India veriore me 4.5%, India jugore me
1.1% dhe Korea, Kina, Japonia, Vietnami me 0%. (Bae et al., 2005, Lee et al., 2005,
Chaudhary et al., 2016, Arun Kumar et al., 2011). Grupi etnik egjiptian bën përjashtim
nga vendet e tjera afrikane pasi në këtë popullatë frekuenca e alelit CYP2C9*2 paraqitet
më e lartë (12.0%) krahasuar me frekuencat e raportuara për popullatat e tjera afrikane
(0%) dhe afro-amerikane (1%) duke ju afruar intervalit të frekuencave të raportuara për
popullatat e Europës (Hamdy et al., 2002, Dandara et al., 2011, Jakovski et al., 2014,
Kearns et al., 2010, Sullivan-Klose et al., 1996).
Frekuenca e CYP2C9*2 (14.5%) gjetur nga studimi ynë nuk rezulton të ketë
ndryshime sinjifikante me frekuencat e raportuara nga vendet e tjera europiane dhe
është gati e njëjtë me frekuencat e gjetura në popullatën maqedonase (13.9%), gjermane
(14.0%) dhe lituaneze (14.5%). Frekuenca e gjetur në ishujt Fars (8.8%) vlerësohet të
ketë ndryshime sinjifikante (p<0.05) krahasuar me popullatën shqiptare. Fekuenca e
alelit CYP2C9*2 gjetur në popullatën tonë përfshihet brenda intervalit të frekuencave
të raportuara për popullatat Kaukaziane Europiane (Sistonena et al., 2009).

4.3 DISkUTIMI I TË DHËNAvE gjENoTIPIkE
PËR gjENIN CYP2C9
Frekuenca e metabolizuesëve normal (CYP2C9*1/*1), për grupin e marrë në studim
nga ana jonë është 74%. Kjo vlerë paraqitet më e lartë se frekuenca e metabolizuesëve
të ndërmjetëm (23%) dhe të dobët (3%) ashtu sikurse raportohet edhe për popullata të
ndryshme të botës.
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figura 4.2. Frekuenca e metabolizuesve normal të ndërmjetëm dhe të dobët për
gjenin CYP2C9 në popullatën shqiptare.
Frekuenca më e ulët e metabolizuesve normal (CYP2C9*1/*1) për Europën është
gjetur në popullatën e Kosovës (50%) (Krasniqi et al., 2017), ndërsa më e larta në
popullatën e Danimarkës (69%) (Pedersen et al., 2004). Kjo ndodh për arsye se këto
studime kanë arritur të identifikojnë në popullatat respektive të dy alelet që kodojnë
për fenotipin metabolizues të dobët si variantin alelik CYP2C9*2 ashtu edhe variantin
alelik CYP2C9*3, ndërkohë që ne jemi fokusuar vetëm tek variant alelik CYP2C9*2.
Këto dy alele parqiten me frekuence më të lartë krahasuar me variantet e tjerë të gjenit
CYP2C9 që kodojnë për proteina me aktivitet të ulët metabolik duke bërë që këto
popullata të bëjnë një vlerësim të saktë të shpërndarjes së gjenotipeve përkatës.
Frekuenca e metabolizuesëve normal të raportuara nga Ašić et al. për popullatën
e Bosnje Herzegovinës (Ašić et al., 2019) dhe Krajčíová et al. për popullatën Sllovene
(Krajčíová et al., 2014) respektivisht 81.4% dhe 81.0% nuk mund të merren në
konsideratë pasi në këto popullata nuk është studjuar ende frekuenca e variantit alelik
CYP2C9*3. Vlerësimi real i frekuencave të varianteve gjenetike pëgjegjës për fenotipin
metabolizues të dobët, pa dyshim që do të çonte në uljen e ndjeshme të frekuencës së
metabolizuesëve normal, CYP2C9*1/*1 në këto popullata.
Polimorfizmat e gjenit CYP2C9 si CYP2C9*3 (rs1057910), CYP2C9*4
(rs56165452), CYP2C9*5 (rs28371686), CYP2C9*6 (rs9332131), CYP2C9*7
(rs67807361) dhe CYP2C9*8 (rs7900194) që janë raportuar të shfaqin aktivitet të ulët
metabolik (Niinuma et al. 2014) ende nuk janë studjuar në popullatën shqiptare.
Në studimin tonë nuk është vlerësuar frekuenca e alelit CYP2C9*3 i cili kodon
për fenotipin metabolizues i dobët ndërkohë që frekuenca e tij e vlerësuar për
vendet e rajonit, varion nga 5% deri në 11% (Scordo et al., 2001). Bazuar në këto të
dhëna mund të parashikojmë së në grupin e individëve të marrë në analizë nga ana
jonë mund të këtë individë me fenotip metabolizues të dobët, homozigotë për alelin
CYP2C9*3 (CYP2C9*3/*3) dhe heterozigotë për alelin CYP2C9*2 dhe CYP2C9*3
(CYP2C9*2/*3). Nga studimi i kryer së fundmi nga Krasniqi et al. (Krasniqi et al.,2017)
në popullatën Kosovare, aleli CYP2C9*3 është gjetur me frekuencë të lartë, rreth
vlerës 11%. Popullata Kosovare, ashtu sikurse popullata shqiptare është një popullatë
homogjene me shiptarë etnik që përbëjnë 93% të popullates ndaj duke u nisur nga
fakti se grupet e njëjta etnike kanë frekuenca të ngjashme, presim që frekuenca e alelit
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CYP2C9*3 në popullatën shqiptare të jetë e ngjashme me frekuencën e gjetur në këtë
popullatë.
Nga të dhënat tona, frekuenca e pritur e metabolizuesëve të dobët (CYP2C9*2/*2) në
popullatën shqipëtare vlerësohet të jetë 2.1%. Bazuar në frekuencën e alelit CYP2C9*3
të gjetur në popullatën Kosovare, presim që 3% e individëve të popullatës së Shqipërisë
të jenë heterozigotë për alelet metabolizues të dobët CYP2C9*3/*2 dhe 1% homozigotë
për alelin CYP2C9*3 me gjenotip CYP2C9*3/*3. Nisur nga kjo përllogaritje, numri i
metabolizuesëve të dobët në popullatën tonë mund të jetë edhe më i lartë, pra afrësisht
6%.
Praktikisht ne mund të parashikojmë se afërsisht 170.760 individë të popullatës
Shqiptare (2.845.955 individë, censusi 2020) mund të kategorizohen si metabolizues të
dobët për barnat që metabolizohen nga enzima CYP2C9.

4.4 Përcaktimi i dozave të varfarinës për 			
etni të ndryshme bazuar në studime të 			
ndryshme
Tradicionalisht dozimi i Varfarinës bazohet në një dozë iniciuese fillestare ndjekur
nga stabilizimi i dozës pas kryerjes së një sërë provave lidhur me dozën.
Për individët me prejardhje aziatike doza fillestare rekomandohet të jetë 3.5 mg
ndërsa për individët me prejardhje europiane 5 ose 10 mg. Një sërë studimesh kanë
vlerësuar se individët me prejardhje afrikane kërkojnë dozë më të lartë të varfarinës,
në dallim nga aziatikët që kanë nevojë për doza më të ulëta se europianët (Ross et al.,
2010).
Përfundimet e këtyre studimeve, përveç interesit teorik kanë edhe rëndësi
praktike për trajtimin e personalizuar të pacientëve që kanë origjinë nga popullata të
ndryshme të botës. Kjo do të thotë se mjekësia moderne duhet të largohet nga praktikat
tradicionale dhe të marrë parasysh variantet alelike (polimorfizmat) të këtyre gjeneve
si kriter bazë shkencor që orientojnë dozat e duhura të varfarinës sipas profilit gjenetik
të pacientëve. Nisur nga të dhënat e këtyre studimeve Dang et al. (Dang et al.,2005)
rekomandon dozat mesatare javore të varfarinës për disa etni. Kështu, ai rekomandon
24 mg për amerikano-aziatikët, 31 mg për hispanikët 36 mg për kukazianët dhe 43
mg për afro-amerikanët. Një studim tjetër i realizuar nga Konsorciumi Internacional
i Farmakogjenetikës së Varfarinës rekomandon si doza mesatare terapeutike stabël të
varfarinës 21 mg në javë për aziatikët, 31.5 mg në javë për Kaukazianët dhe 40 mg në
javë për Zezakët (Limdi et al., 2010).
Këto të dhëna që burojnë nga studimet gjenetike të profilit gjenetik, tregojnë se
aktualisht po ecet në pistën e korrigjimit të dozave të barit në përputhje me kapacitetin
metabolizues të heparit. Edhe studimi i kryer nga ana jonë mund të orientojë trajtimin
me varfarinë në praktikën tonë mjekësore në përputhje me rezultatet e gjetura për
popullatën shqiptare.
Komplikacionet e panevojshme gjatë dozimit fillestar me varfarinë dhe njohuritë
tona për mënyrën si ndikon gjenetika në shfaqjen e reagimeve individuale ndaj trajtimit
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me varfarinë theksojnë nevojën e zgjerimit e studimeve në popullatën shqiptare. Krahas
gjenit CYP2C9 në të ardhemen duhen thelluar studimet edhe për gjenin VKORCI, gjë
që do të qartësonte më shumë tablonë për përmirësimin e terapive me antikoagulantë.

4.5 Diskutimi i të dhënave alelike					
për gjenin CYP2C19
Nga përllogaritjet statistikore rezultoi se shpërndarja e frekuencave gjenotipike
për gjenin CYP2C19 i shmanget ekulibrit Hardy-Weinberg me një vlerë të Chisquare: χ2= 4.205 (p<0.05). Nga verifikimet e bëra, duke u konsultuar me artikuj
të ndryshëm shkencor, nuk arritëm të gjenim një korrelacion mes numrit të ulët të
individëve homozigotë për alelin CYP2C19*2 (CYP2C19*2/*2) dhe ndonjë patologjie
të mundshme që prek këto bartës në një popullatë të dhënë. Një prirje e ngjashme është
vërejtur në një studim të ndërmarrë në Kanada ku individët me prejardhje europiane
devijonin në mënyrë sinjifikante nga ligji Hardy-Weinberg për alelin CYP2C19*2 (Ross
et al., 2010). Në studimin tonë, numri i individëve me gjenotip homozigot për alelin
CYP2C19*2 është më i ulët (një) nga numri i pritshëm i individëve (katër) (Tabela 3.5).
Frekuenca e alelit CYP2C19*2 nuk cënohet nga ky disekuilibër.
Modeli gjeogafik i shpërndarjes që shfaq polimorfizmi CYP2C19*2 ndryshon
shumë nga ai i CYP2C9*2 ashtu sikurse e kemi shtjelluar edhe në kapitullin e parë të
këtij studimi. Frekuenca e tij në të gjitha popullatat e studjuara në mbarë botën shfaqet
me frekuencë minimale rreth 10% (Sistonen et al.,2009). Duke u mbështetur në të
dhënat e Tabelës 4.2 frekuenca e alelit CYP2C19*2 në rajonin e Europës luhatet me
frekuenca mesatare që variojnë nga 11.1% në 18.6%.
Frekuenca 21% e alelit CYP2C19*2, në popullatën shqiptare sipas këtij studimi
e tejkalon këtë interval duke shfaqur ndryshime sinjifikante me disa nga shtetet fqinjë
brenda kontinentit të Europës.
Tabela 4.2. Krahasimi i të dhënave të studimit tonë me të dhënat e raportuara nga
shtete të ndryshme të Europës.
Popullata

Nr. i
mostrave

Frekuenca
e alelit
CYP2C19*2
(%)

Vlera e
testit χ2

Vlera e
p

Referenca

Shqipëria

100

21

-

-

Studimi ynë

Turqia

404

12.0

10.549

0.001162*

(Aynacioglu et
al., 1999)

Greqia

283

13.1

12.711

0.000364*

(Arvanitidis et
al., 2007)

Sllovenia

129

15.9 (NS)

1.982

0.159231

(Herman et al.,
2003)

Kroacia

200

15.0 (NS)

3.402

0.065124

(Božina et al.,
2003)
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Sllovakia

112

11.1

7.688

0.005558*

(Krajčíová et
al., 2014)

Bosnie
Herzegovina

77

17.0 (NS)

0.950

0.329668

(Semiz et al.,
2010)

Rumania

200

13.8

5.171

0.022967*

(Buzoianu et
al., 2012)

Kosova

234

13.0

6.818

0.009027*

(Krasniqi et al.,
2017)

Italia

360

11.9

13.307

0.000264*

(Scordo et al.,
2004)

Maqedonia

198

18.6 (NS)

0.454

0.50063

Hungaria

535

12.5

10.142

0.001449*

(Sipeky et al.,
2009)

Bullgaria

142

16.2 (NS)

1.820

0.177345

(Kovacheva et
al., 2016)

Gjermania

1524

13.4

9.117

0.002533*

(Bernlochner et
al., 2013)

Spanja

209

13.2

6.287

0.012162*

(González et al.,
2016)

Franca

359

18.3 (NS)

0.697

0.40391

(Thiebault et
al., 2008)

Danimarka

239

16.0 (NS)

2.552

0.110176

(Bathum et al.,
1998)

Anglia

230

15.2 (NS)

2.790

0.09486

(Bray et al.,
2010)

Belgjika

121

9.1

12.542

0.000398*

(Alla bi et al.,
3003)

Hollanda

765

13.3

8.523

0.003506*

(Tamminga et
al., 2001)

Norvegjia

309

15.2 (NS)

3.768

0.052258

(Pedersen et al.,
2010)

Rusia

352

13.1

7.761

0.005338*

(Gra et al.,
2010)

Suedia

185

16.0 (NS)

2.022

0.155024

(Ramsjö et al.,
2010)

Republika
Çeke

526

13.6

7.321

0.006815*

(Petrek et al.,
2016)

Ishujt Fars

311

18.7 (NS)

0.539

0.463057

(Halling et al.,
2005)

Polonia

125

11.6

7.388

0.006565*

(Kurzaëski et
al., 2006)
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Portugalia

126

14.2 (NS)

0.004

0.948583

(Oliveira et al.,
2007)

Lituania

35

20.0 (NS)

0.032

0.859036

(Karaliūtė et al.,
2011)

*NS- Ndryshimi midis dy popullatave që po krahasohen është statistikisht jo sinjifikant për p < 0.05.
*- Ndryshimi midis dy popullatave që po krahasohen është statistikisht sinjifikant për p<0.05.

Frekuenca në mënyrë sinjifikante më të ulëta (p<0.05) se frekuenca e alelit
CYP2C19*2 gjetur në shqipëri janë gjetur në disa vende te Europës si: Itali (11.9%),
Greqi (13.1%), Turqi (12.0%), Rumani (13.8%), Kosovë (13.0%), Sllovaki (11.1%),
Hungari (12.5%), Rusi (13.1%), Spanjë (13.2%), Gjermani (13.4%), Belgjikë (9.1%),
Hollandë (13.3%), Republika ceke (13.6%) dhe Poloni (11.6%). Në figurën 4.3 janë
veçuar vetëm disa prej këtyre të dhënave që i takojnë vendeve të rajonit.

figura 4.3. Frekuencat alelike (%) të alelit CYP2C19*2 në disa nga vendet e rajonit
Egjipti, që ndodhet në Afrikën Veriore, paraqitet me një frekuencë statistikisht më
të ulët të alelit CYP2C19*2, (11.0%), në raport me frekuenca e gjetur në popullatën
tonë (Hamdy et al., 2002).
Frekuenca e alelit CYP2C19*2 gjetur në Shqipëri nuk është statistikisht e
ndryshme (p>0.05) nga frekuencat e gjetura më pjesën më të madhe të grupeve etnike
të Europës. Një shpërndarje e ngjashme e frekuencës së alelit CYP2C19*2 është gjetur
në Maqedoninë e Veriut (18.6%), Slloveni (15.9%), Bullgari (16.2%), Kroaci (15.0%),
Bosnie Herzegovinë (17.0 %), Francë (18.3%), Danimarkë (16.0%), Angli (15.2%),
Norvegji (15.2%), Suedi (16.0%), Portugali (14.2%), Lituani (20.0%) dhe Ishujt Fars
(18.7%).
Diferenca jo sinjifikante (p>0.05) kemi gjetur edhe kur kemi krahasuar popullatën
shqiptare me Amerikën e Veriut, si Kanadaja (19.0%) (Buzoianu et al., 2010), me
popullatën afro-amerikane (18.0%) (Jakovski et al., 2013), grupet aziatike si: Korea
(25.5%) (Shin et al., 2012, Ramsjö et al., 2010), Japonia (26.0%) (Fukushima-Uesaka
et al., 2005, Kearns et al., 2010) dhe Afrikën (16.0%) (Dandara et al., 2011).
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Shpërndarja e variantit CYP2C19*2 në popullatën Shqiptare përputhet me
frekuencën relativisht të lartë të alelit CYP2C19*2 në të gjithë botën. Kjo tregon se
ky mutacion është i vjetër dhe ka ndodhur para ndarjes së popullatave kaukaziane,
orientale, dhe zezake (Buzoianu et al., 2010).

4.6 Diskutimi i të dhënave gjenotipike për 			
gjenin CYP2C19.
Kur krahasojmë prevalencën e metabolizuesëve të dobët të gjetur në popullatën
Shqiptare (4.41%) me pjesën më të madhe të popullatave europiane, amerikane dhe
afrikane konstatojmë se nuk vërehet ndonjë ndryshim sinjifikant (p>0.05).
Alele të tjerë metabolizues të dobët CYP2C19 janë CYP2C19*4 (rs28399504),
CYP2C19*5 (rs56337013), CYP2C19*6 (rs72552267), CYP2C19*7 (rs72558186), dhe
CYP2C19*8 (rs41291556) por këto variante në popullatat kaukaziane kanë frekuencë
më të ulët se 1% (Scotta et al., 2012). Në këtë rast mund të shprehemi se frekuenca e
alelit CYP2C19*2 gjetur në popullatën shqiptare është shumë afër vlerës së frekuencës
reale të aleleve metabolizues të dobët.
Një problem tjetër është dhe numri i metabolizuesëve të shpejtë CYP2C19 që është
i lidhur më alelin CYP2C19*17. Aleli në fjalë është përgjegjës për rritjen e aktivitetit
enzimatik të proteinës CYP2C19 (Sim et al., 2006). Kërkimet kanë treguar se ky alel
shprehet me një frekuencë të lartë në popullatat kaukaziane, frekuencë që varion nga
15.4% në 20.2% (Jakovski et al., 2013) dhe është përgjegjës për dështimin e trajtimeve
me substratet e enzimës CYP2C19. Bazuar në rezultatet e studimeve të shumfishta ky
alel përbën një faktor të rëndësishëm që cënon farmakokinetikën e pjesës më të madhe
të inhibuesëve të pompës protonike duke ndikuar si në vlerat e pH intragastrik dhe në
shkallën e çrrënjosjes së Helicobacter pylori-t (Schwab et al., 2004).
Frekuenca e alelit CYP2C19*17 nuk është vlerësuar ende për popullatën shqiptare
ndërkohë që frekuenca e tij është e ndryshme më grupe etnike të ndryshme. Krasniqi
et al ka gjetur se frekuenca e alelit CYP2C19*17 për popullatën kosovare është 19.1%.
Bazuar në këtë studim mund presupozojmë se frekuenca e këtij aleli mund të jetë e
ngjashme edhe për popullatën shqiptare (Krasniqi et al., 2017)
Bazuar në këto të dhëna presim që 3.6% e individëve të popullatës sonë më
gjenotip CYP2C19*17/*17 të jenë metabolizues shumë të shpejtë të substrateve të
metabolizuara nga enzima CYP2C19. Rrjedhimisht frekuenca e metabolizuesëve
normal (CYP2C19*1/*1) në popullatën tonë pritet të jetë më e ulët.
Duke qënë se aleli CYP2C19*2 është aleli inaktivizues predominant, njohja e
shpërndarjes së tij në popullatë është e një rëndësie të veçantë sidomos kur përshkruhen
barna si plaviksi. Bioaktivizimi i plaviksit nuk ndodh në prani të variant alelik CYP2C19*2,
duke rritur riskun për shfaqjen e infarktit të miokardit (Geisler et al., 2006)
FDA rekomandon se stafi mjekësor duhet të tregohet i kujdesshëm në përshkrimin
e plaviksit pasi efektshmëria e këtij antikoagulanti varion nga pacienti në pacient në
përputhje me profilin gjenotipik karakterizues. Në raste të veçanta mund të meret në
konsideratë edhe terapia alternative antitrombotike me prasugrel ose ticagrelor (Yudi
et al., 2016).
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Në grupin tonë të studimit 40 nga individët e shqyrtuar u paraqiten heterozigotë
për alelin CYP2C19*1 dhe CYP2C19*2 (CYP2C19*1/*2), ndësa 1 individ u gjet të
jetë homozigot për alelin CYP2C19*2 (CYP2C19*2/*2). Në bazë të përllogaritjeve
në popullatën shqiptare 4.41% pritet të jenë metabolizues të ngadaltë për barnat që
metabolizohen nga enzima CYP2C19. Me ekstrapolim mund të presim që përafërsisht
126.800 individë mund të kërkojnë dozë më të ulët të antikoagulantëve oralë. 33.2% e
individëve në këtë popullatë (955.028 individë) pritet të jenë metabolizues të ndërmjetëm
ndërsa pjesa e mbetur (62.4%) janë metabolizues normal të barnave që metabolizohen
nga enzima CYP2C19.
Bazuar në të dhënat e këtij studimi frekuenca e metabolizuesëve të dobët në
popullatën shqiptare është 4% gjë që përputhet me intervalin e raportuar për popullatat
kaukaziane, ku frekuenca luhatet nga 2% në 5% dhe paraqitet më e ulët se frekuenca e
raportuar për popullatat orientale (13-23%) (Goldstein et al., 1997).

figura 4.4. Frekuenca e metabolizuesve normal të ndërmjetëm dhe të dobët për
gjenin CYP2C19 në popullatën shqiptare.

4.7 DISkUTIMI MbI bARNAT E INTERESIT TË koNSUMUARA NË
vEND.
Nisur nga të dhënat e raporteve të publikuara nga FSDKSH në lidhje me konsumin
e barnave të rimbursuara vëmendja është përqëndruar tek barnat substrate të enzimave
CYP2C9 dhe CYP2C19.
Nga vlerësimi i numrit të barnave të konsumuara për periudhën 10 vjeçare, nga
viti 2010-2019, dolëm në konkluzion se numri i kokrrave të përdorura për trajtimin
e sëmundjeve respektive target është i lartë: për barnat substrate të enzimës CYP2C9
numri mesatar i kokrrave të konsumuara përgjatë 10 viteve ka qënë 29, 420, 651 kokrra
me numrin më të madh të kokrrave të konsumuara në vitin 2017 me 41,512,179 kokrra,
një numër i konsiderueshëm.
Përgjatë 10 viteve nga viti 2010 – 2019 janë konsumuar mesatarisht 291,142
kokrra varfarinë ndërkohë që sasia më e madhe e kokrrave të konsumuara ka qënë në
vitin 2018 me 645,119 kokrra.
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Kur marim në konsideratë varfarinën kujtojmë që është një bar me indeks të ngushtë
terapeutik dhe dozat e saj duhet të vlerësohen në varësi të specifikave të pacientit që
trajtohet ku një ndër to është edhe vlerësimi i gjenotipit të gjenit CYP2C9. Ndërkohë
bari i konsumuar është përshkruar pa marrë në konsideratë gjenotipet përkatës të
pacientëve të trajtuar.
Numri mesatar i kokrrave të konsumuara substrate të enzimës CYP2C19 përgjatë
10 viteve vlerësohet të jetë 2,344,409 kokrra me numrin më të madh të kokrrave të
konsumuara në vitin 2013, me 3,030,064 kokrra.
Numri i barnave që metabolizohen nga enzima CYP2C19, të specifikuara si barna
me rimbursim në listen e FSDKSH, është më i vogël krahasuar me numrin e barnave që
metabolizohen nga enzima CYP2C9, ndaj dhe numri mesatar i kokrrave të konsumuara
përgjatë 10 viteve është më i ulët për këtë kategori.
Numri mesarar i kokrrave të konsumuara të klopidogrelit përgjatë 10 viteve kap
shifrën 387,243 kokrra ndërsa numri më i madh i kokrrave të konsumuara ka qënë
në vitin 2018 me 696,160 kokrra. Ndërkohë preparati është përshkruar nga mjekët pa
marrë në konsideratë gjenotipet përkatës të pacientëve të trajtuar.
Nisur nga këto të dhëna duhet theksuar se konsumi i barnave të metabolizuara
si nga enzima CYP2C9 ashtu edhe nga enzima CYP2C19 është i lartë. Duke marrë
në konsideratë edhe kategorinë e individëve të cilët janë të përjashtuar nga skema e
rimbursimit numri i kokrrave të konsumuara mund të parqitej akoma edhe më i lartë.
Ne nuk kemi arritur të sigurojmë të dhëna në lidhje me numrin e individëve që
kanë përdorur këto barna substrate në mënyrë që të parashikonim numrin e pritur të
individëve me fenotip metabolizues të dobët për barnat substrate të enzimave CYP2C9
dhe CYP2C19. Kjo kategori individësh e ka të vështirë arritjen e rezultateve të
dëshiruara beneficiale nga trajtimi me këto barana ndaj duhen vlerësuar saktë dozat
respektive dhe barnat alternative të përshtatshme për trajtim për të arritur rezultatet e
dëshiruara terapeutike nga përdorimi i tyre.

4.7.1 	Korrelimi i të dhënave gjenotipike lidhur me pacientët 			
që vuajnë nga çrregullime të aparatit të qarkullimit të gjakut
Sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut janë patologjitë kryesore që kërkojnë
një trajtim të veçantë me antikoagulantë ndaj jemi interesuar të marrim informacion
të dobishëm për të vlerësuar barrën e sëmundshmërisë dhe midis tyre të parashikojmë
pacientët që potencialisht mund të kenë pasur nevojë për një trajtim të personalizuar si
pasojë e pamundësisë për të metabolizuar barnat si varfarina dhe klopidogreli .
Në Tabelën 4.3 janë renditur sëmundjet kryesore që kategorizohen si sëmundje të
sistemit të qarkullimit të gjakut.
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Tabela 4.3. Kategoria e sëmundjeve që përfshihen në sëmundjet e aparatit të
qarkullimit të ndara sipas kategorive pëkatëse bazuar në klasifikimin internacional të
sëmundjeve ICD-9
Sëmundjet e aparatit të qarkullimit
Ethet reumatike akute
Sëmundje reumatizmale kronike të zemrës
Sëmundje hipersensitive
Sëmundje ishemike të zemrës
Sëmundje të qarkullimit pulmonar
Forma të tjera të sëmundjeve të zemrës
Semundje cerebrovaskulare

Kodi ICD-9
(390–392)
(393–398)
(401–405)
(410–414)
(415–417)
(420–429)
(430–438)

Sëmundje të arterieve, arteriolave dhe kapilarëve
Sëmundje të venave dhe limfatike dhe sëmundje të
tjera të sistemit të qarkullimit

(440–449)
(451–459)

Nga informacionet e marra nga ISHP rezulton se në vitin 2019 në vendin tonë pranë
Spitalit “Nënë Tereza” janë trajtuar 51,564 pacientë të diagnostikuar me sëmundje të
sistemit të qarkullimit të gjakut (Tabela 4.4) Numri i pacientëve është raportuar nga
MSHMS për ISHP.
Tabela 4.4. Të shtruar në spital me sëmundje të Aparatit të Qarkullimit të Gjakut
(ICD-9-kodi-390-459) për vitin 2019
Gjinia
Meshkuj
Femra
Gjithsej

Nr. Raste
30,620
20,944
51,564

Operuar
6,069
3,281
9,350

Ditë qëndrimi
112,657
86,514
199,171

Burimi; MSHMS

Bazuar në frekuencat e pritura të metabolizuesëve të dobët (CYP2C9*2/*2) për
gjenin CYP2C9 (0.021) në popullatën tonë, nga ky grup presupozohet se 1,083 individë
mund të kenë qenë metabolizues të dobët për barnat e metabolizuara nga enzima
CYP2C9. Ndërkohë nëse marrim në konsideratë numrin e pritur të metabolizuesëve
të dobët (CYP2C19*2/*2) për gjenin CYP2C19 (0.044), në këtë grup 2,269 individë
mund të kenë pasur probleme me arritjen e rezultateve optimale nga trajtimi me barna
të metabolizuara nga enzima CYP2C19.
Në Tabelën 4.5 janë paraqitur numri i të sëmurëve kronik me sëmundje të aparatit
të qarkullimit të gjakut për qarqet kryesore të vendit. Këto të dhëna i janë raportuar
ISHP nga FSDKSH për vitin 2019.
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Tabela 4.5. Të sëmurë kronik me sëmundje të Aparatit të Qarkullimit të Gjakut
(ICD-9-kodi-390-459) për vitin 2019 (M. Familje)
Qarku
Berat
Dibër
Durrës
Elbasan
Fier
Gjirokastër
Korcë
Kukës
Lezhë
Shkodër
Tiranë
Vlorë
Gjithsej

Nr. Raste
16655
14940
35538
18838
51307
11452
41101
7655
17743
28685
119791
25500
389205

Burimi; FSDKSH

Nga të dhënat e Tabelës 4.5 rezulton se në total për të gjitha qarqet e specifikuar më
sipër numri i individëve që janë kategorizuar si të sëmurë kronik është 389,205 individë.
Nga kjo kategori 8,173 individë presim të jenë metabolizues të dobët për barnat që
metabolizohen nga enzima CYP2C9. Dyfishi i individëve të pritur si metabolizues të
dobët për barnat që metabolizohen nga enzima CYP2C9 (1,7125 individë) presim të
jenë metabolizues të dobët për barnat që metabolizohen nga enzima CYP2C19.

4.8. Prespektivat e farmakogjenetikës
Barnat substrate të enzimave CYP2C9 dhe CYP2C19 janë ndër barnat më të
përdorura në praktikën klinike ndaj gjenotipizimi i pacientëve përpara fillimit së terapisë
mund të jetë një qasje e arsyeshme në lidhje me rregullimin e dozave të barnave dhe
kosto-efektivitetit të terapisë.
Vlerësimi i varianteve gjenetike të gjenit CYP2C9 dhe CYP2C19 janë bërë
pjesë e testeve farmakogjenetike. Kryerja e testeve ka rëndësi të madhe klinike për
përcaktimin e dozave të barnave në trajtimet bashkëkohore mjekësore. Përmes testeve
farmakogjenetike bëhet më e lehtë për klinicistët të përcaktojnë dozën dhe llojin e
barnave për pacientin bazuar në gjenotipin e tyre përkatës CYP2C9 dhe CYP2C19.
2/3 e popullatës shqiptare pritet të jenë metabolizues të ndërmjetëm me gjenotip
CYP2C19*1/*2 dhe të dobët me gjenotip (CYP2C19*2/*2) për gjenin CYP2C19
ndërkohë 1/3 e popullatës shqiptare parashikohet të jenë metabolizues të ndërmjetëm
me gjenotip CYP2C9*1/*2 dhe të dobët me gjenotip CYP2C9*2/*2 për gjenin
CYP2C9. Ky grup ka risk të lartë për të shfaqur efekte anësore nga trajtimi me barna që
metabolizohen nga enzimat CYP2C9 dhe CYP2C19.
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Prova që qasja farmakogjenetike shfaq një raport pozitiv benefit-risk është vërtetuar
nga studime të shumta, të kontrolluara, të cilat vlerësojnë lidhjen midis gjenotipeve
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, VKORC1, TPMT, HLAB*5701, dhe përgjigjes ndaj
barnave respektive.
Deri më tani Konsorciumi i Implementimit të Farmakogjenetikës në Klinikë CPIC
(Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) ka zhvilluar 325 udhëzues
ilaç-gjen të cilët mund të aksesohen përmes sajtit PharmGKB (https://cpicpgx.org/)
ndërsa Grupi i punës për Farmakogjenetikën në Hollandë (Dutch Pharmacogenetics
Working Group) (DPWG) ka zhvilluar 80 udhëzues ilaç-gjen në Hollandë që janë
integruar mbarëkombëtarisht brenda indeksit Z hollandez, (https://upgx.eu/)
Për implementimin e farmakogjenetikës si një rutinë në praktikën klinike duhen
ndjekur një sërë hapash por hapi kryesor dhe më i rëndësishmi është edukimi i stafit
mjekësor dhe i të gjitha instancave të përfshira në dhënien e kujdesit shëndetësor.
Duke qënë një vend homogjen karakterizohemi nga një profil unik gjenotipik
ndaj përcaktimi i frekuencave të aleleve CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2 nga studimi
ynë plotëson tablonë e frekuencave të rajonit për këto dy alele. Gjithsesi do të ishte
me shumë interes të studjoheshin të gjitha variantet e gjeneve farmakogjenetik për
popullatën shqiptare.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Nisur nga rezultatet e këtij studimi arritëm në konkluzionet e mëposhtëme
•

Frekuencat e gjenotipeve CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*2, CYP2C9*2/*2 në
individët e analizuar janë respektivisht: 74%, 23% dhe 3%.

•

Frekuenca e alelit CYP2C9*2 u gjet të jetë 14.5%.

•

Frekuenca e alelit CYP2C9*2 nuk shfaq ndryshime sinjifikante me popullatat
e rajonit të europës.

•

Frekuencat e gjenotipeve CYP2C19*1/*1, CYP2C19*1/*2, CYP2C19*2/*2
në individët e analizuar janë respektivisht 59%, 40% dhe 1%

•

Frekuenca e alelit CYP2C19*2 u gjet të jetë 21%.

•

Frekuenca e alelit CYP2C19*2 paraqitet krahasimisht e lartë me disa nga
popullatat e rajonit të Europës

Në përfundim të këtij studimi rekomandojmë:
1. Ka ardhur koha që edhe në vendin tonë të futemi në fushën e farmakogjenetikës
për të vlerësuar gjenotipet mbi bazën e të cilave mund të jepen dozat e sakta të barnave
ose barna alternative me qëllim që të arrihen rezultate terapeutike sa më të arrira. Kjo
praktikë do të ndikonte pozitivisht edhe në kosto efektivitetin e terapive të përdorura.
2. Është e domosdoshme që në laboratoret e spitaleve, të cilët aktualisht më shumë
kryejnë teste klinike e biokimike të futen më gjerësisht në testet gjenetike që synojnë
identifikimin e polimorfizmave të gjeneve CYP450. Rezultatet e këtyre testeve do të
orientonin trupën mjekësore për të marrë parasysh profilin gjentik të pacientëve për
trajtimin me grupet e ndryshme të barnave.
3. Rekomandojmë të bëhën ndryshimet e duhura në kurrikulat e lëndëve specifike
ku të trajtohen arritjet e fundit në fushën e farmakogjenetikës si një nga drejtimet
kryesore të zhvillimeve moderne në fushën e shkencave biomjekësore.
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Përmbledhje
Enzimat e citokromit P450 janë një superfamilje proteinash, të cilat në përbërje të strukturës së tyre
kanë një grup hem dhe përfshihen në metabolizmin e barnave. Ekziston një lidhje midis varianteve gjenetike
CYP450, përgjigjes së pacientit ndaj terapisë me barna, reaksioneve anësore të barnave dhe dështimeve
terapeutike. Ky studim synon të përcaktojë frekuencën e aleleve CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2 dhe të parashikojë frekuencën e metabolizuesve të dobët në popullatën e shëndetshme shqiptare për gjenet CYP2C9
dhe CYP2C19. Genotipet u përcaktuan për 100 individë të shëndetshëm shqiptarë, të zgjedhur rastësisht
nga rajone të ndryshme të Shqipërisë. Analiza e varianteve alelike, CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2 u krye me
anë të metodës PCR-RFLP. Për CYP2C9 frekuenca e alelit CYP2C9*2 është 14.5% dhe 2% e subjekteve
parashikohen të jenë metabolizues të dobët. Për CYP2C19 frekuenca e alelit CYP2C19*2 është 21% dhe
4.4% e subjekteve parashikohen të jenë metabolizues të dobët. Këto rezultate tregojnë një model të veçantë
të shpërndarjes së aleleve CYP2C9*2 dhe CYP2C19*2 në popullatën shqiptare, i cili është i dobishëm në
parashikimin e frekuencës së pacientëve shqiptarë të klasifikuar si metabolizues të dobët të barnave si klopidogreli dhe varfarina.
Fjalët kyçe: Popullsia shqiptare, CYP2C19, CYP2C9, alel, gjenotip

Abstract
Cytochrome P450 enzymes are a superfamily of heme proteins involved in drug metabolism.
There is an association between CYP450 genetic variants, patient’s response to drug therapy, adverse
drug reactions and therapeutic failures. This study aims to determine the frequency of CYP2C9*2 and
CYP2C19*2 alleles and to predict the frequency of poor metabolizers in Albanian healthy population
for CYP2C9 and CYP2C19 genes. Genotypes were determined for 100 healthy Albanian individuals,
randomly selected from different regions of Albania. The analysis of the most common allelic variants,
CYP2C9*2 and CYP2C19*2 were performed by PCR-RFLP analyses. For CYP2C9 the frequency
of CYP2C9*2 allele was 14.5% and 2% of the subjects were predicted to be poor metabolizers. For
CYP2C19 the frequency of CYP2C19*2 allele was 21%, and 4.4% of subjects were predicted to be
poor metabolizers. These results indicate a particular distribution pattern of CYP2C9*2 and CYP2C19*2
alleles in Albanian population, which is most valuable in predicting the frequency of Albanian patients
classified as poor metabolizers of common drugs such as clopidogrel and warfarin.
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