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FJALORTH
MI

Infarkt i Miokardit

ACS

Sindrom Koronar Akut

AMI

Infarkt Akut Miokardial

ECG

Elektrokardiogramë

ASAT

Serum Aspartat Aminotransferazë

GOT

Oksalacetat Transaminaza

LD

Laktat dehidrogjenaza

CK

Kreatin kinaza

cTn

Troponinat kardiake

Tn-I

Troponinës I kardiake

Tn-T

Troponinës T kardiake

CRP

Proteina Reaktive C

BNP

Brain natriuretic peptide (peptidi natriouretik i trurit)

ELISA

Enzyme linked immunosorbent assay

ESC

European Society of Cardiology(shoqëria Europiane e Kardiologjisë)

ACC

American College of Cardiology (Kolegji Amerikan i Kardiologjisë)

URL

Upper reference limit (Limiti i referencës së sipërme)

CABG

Coronary artery bypass grafting (Transplatimi bajpas i arteries
koronare)

PCI

Percutaneous coronary intervention (ndërhyrje koronare perkutane)

NT-proBNP

Fragmenti N-teminal i prohormonit peptidik natriuretik tipi B

ANP

Peptidi Atrial Natriuretik
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BNP

Peptidi natriuretik i trurit

NPR

Recoptor i pepdideve natriouretkë

CHF

Congestive heart failure (Kur zemra nuk pompon si duhet gjakuun e
pasur me oksigjen)

HF

Heart failure (Rënie e punës së zemrës)

PCI

Intervenim koronar perkutan

NEP

Endopeptidaza qarkulluese neutrale

CHD

Coronary Heart Disease (Sëmundje Koronare e Zemrës)

LVEF

Depresed Left Ventricular Ejection Fraction

CVD

Sëmundje Kronike Ventrikulare

CAD

Sëmundje Kronike Atriale

NEP

Endopeptidazat qarkulluese neutrale

CAD

Coronary Artery Disease (Sëmundje e Arterieve Koronare)
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PARATHËNIE
Çdo vit disa miliona pacientë paraqiten në qëndrat e emergjencës për shkak të dhimbjes së
gjoksit ose për shkak të simptomave të tjera që tregojnë për një sindrom koronar akut (ACS),
por vetëm 10% e tyre konfirmohen që të kenë infarkt akut miokardial (AMI).
ACS-të përfaqësojnë procese të stopimit apo reduktimit të ashpër të rrymës së gjakut në arteriet
koronare. Këto të fundit shkaktohen nga një rupturë ose erozion i pllakave atheriosklerotike, që
vijon me trombozë dhe që shkakton për pasojë një AMI. Pra nëse në këtë rast procesi destruktiv
shkakton nekrozë miokardiale, rezultati është infarkti i miokardit (MI). Siç raportohet nga një
dokument konsensusi i Këshillit Europian të Kardiologjisë (ESC) dhe i Kolegjit Amerikan të
Kardiologjisë (ACC), kriteret për diagnozën e infarktit të miokardit kohët e fundit është bërë e
mundur të ripërcaktohen. Në bazë të këtyre kritereve karakteristikat për diagnozën e infarktit të
miokardit janë si vijon:


Simptoma tipike ishemike



Një mënyrë karakteristike e ngritjes dhe rënies pasuese të nivelit të një markeri kardiak,
siç është izoenzima MB e kreatin kinazës ose troponinat e serumit (T ose I)



Një formë tipike e elektrokardiogramës (ECG), që përfshin dhe zhvillimin e valëve Q.



Ndryshime elektrokardiografike indikuese të ishemisë (rritja apo depresioni i segmentit
ST)

Teknologjitë e kohëve të fundit të markerëve kardiakë, në mënyrë të veçantë ato ku përdoren si
markerë troponinat e serumit, mund të zbulojnë edhe sasi jashtëzakonisht të vogla të nekrozave
miokardiale. Këto të fundit gjatë sindromit koronar akut, mund të rrisin rrezikun për AMI-në,
krahasuar kjo me paciantët që nuk janë diagostikuar me mionekrozë. Ky risk i shtuar që
shoqëron çdo sasi minore të mionekrozave, ka çuar në konceptin se çdo sasi e nekrozës së
miokardit mund të konsiderohet si një infarkt i miokardit. Ky ndryshim në koncept, në të
ardhmen do të çojë në rritjen e numrit të rasteve tw konsideruara me AMI.
Në vlerësimin e e pacientëve me dhimbje gjoksi, sot ka një rëndësi mjaft të madhe testimi i tyre
për markerë specifikë kardiakë. Metoda të tjera, siç është p.sh. testimi i elektrokardiogramës,
shton një informacion të rëndësishëm, por këtu duhet vënë në dukje se nëse EKG-ja paraqitet
mjaft specifike për një AMI me karakteristika plotësisht të përcaktuara, ajo është vetëm 50% e
ndjeshme për forma të AMI-së në stadin inicial të ekzaminimit të tyre. Të dhënat klinike mund të
jenë karakteristike, por është fakt që shumë pacientë me ACS, karakterizohen nga manifestime
atipike ose forma silencioze të AMI-së.
Që këtej del sa e rëndësishme paraqitet prognoza dhe diagnoza e hershme e sëmundjeve koronare
të zemrës, e cila mundësohet edhe nga përdorimi i teknologjive të fundit të markerëve kardiakë

-iv-

QËLLIMI I PUNËS

Qëllimi i punimit ka konsistuar në dy drejtime:
 Të nxjerrim në pah rëndësinë e përdorimit të markerëve kardiakë në identifikimin e
hershëm të infarktit të miokardit dhe parashikimin e evolucionit të tij.
 Të vlerësojmë proBNP-në si një marker me vlerë në studimin e insufiçiencave kardiake,
pavarësisht origjinës së tyre.
Në përputhje me këto qëllime janë hartuar objektivat e mëposhtme:
1. Të vlerësohen biomarkerët: Troponina T hs, CKMB, CK dhe CRP në identifikimin dhe
menaxhimin e pacientëve me kardionekroza.
2. Të studiohen në mënyrë të krahasuar markerët e sipërpërmendur, për të nxjerrë vlerat e
më të mirit në identifikimin e infarktit të miokardit.
3. Të analizohet, nëse niveli i Troponinës Ths mund të përdoret si parashikues i situatave
fatale.
4. Të vlerësohet proBNP-ja si një biomarker i rëndësishëm në dallimin e insufiçiencave
kardiake, që vijnë si rezultat i mosfunksionimit normal të organeve shenjë, si disfunksioni
ventrikular, insufiçienca pulmonare, insufiçienca renale dhe diabeti.
5. Të vlerësohet lidhja e mundshme midis niveleve të proBNP-së dhe situatave fatale.
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KAPITULLI 1
KONSIDERATA TEORIKE
1.1 Një historik i shkurtër i diagnozës së infarktit të miokardit
MI (Infarkt miokardial), përfaqëson një koncept patologjik të njohur mirë që prej
fillimit të shekullit të 20-të (Fleming PR.,1997) dhe fillimisht është besuar se
përgjithësisht çdo MI çon në vdekje. I pari që ka diagnostikuar një okluzion (bllokim)
koronar ka qënë Hammer, i cili në 1878 përshkroi rastin e një pacienti të dyshuar për
okluzion trombotik të një arterie koronare ((Fleming PR.,1997)). Më pas gjatë
autopsisë së këtij personi, u gjet se ai kishte të bllokuar arterien e djathtë koronare.

Figura 1.1 Diagramë e një infarkti të miokardit (2) të murit anterior të zemrës pas bllokimit
(1) të një dege të arteries koronare të majtë (LCA). Në diagramë, RCA përfaqëson arterien
koronare të djathtë

Në vitin 1910, Obrastzow dhe Straschenko, përshkruan disa raste të pacientëve, të
cilët gjatë jetës së tyre, ishin diagnostikuar për MI (Obrastzow WP, Straschenko
ND,1910 cituar nga Fleming PR,1997) Për disa nga rastet në fjalë, nuk u arrit të
konfirmohej kjo diagnozë post-mortem, por sidoqoftë u verifikua në mënyrë
konsistente një “status angionosus”. Lidhur me diagnozën e MI-së gjatë jetës, raporti i
Herrick është më i njohuri (Herrick JB,1912, cituar nga Fleming PR,1997). Herrick
përshkroi në vitin 1912 gjashtë pacientë me diagnozën klinike të MI-së. Pas vdekjes
së këtyre pacientëve, gjatë autopsisë në të gjitha rastet u konfirmua tromboza
koronare (Herrick JB,1912, cituar nga Fleming PR,1997). Lidhur me rastet në studim,
Herrick tërhoqi vëmëndjen se megjithëse okluzioni koronar i shkaktuar nga tromboza,
zakonisht bëhet shkak për një vdekje të përnjëherëshme, vdekja mund të ndodhë disa
orë apo disa ditë më pas. Sipas tij, kishte mundësi që në disa raste pacienti të
mbijetonte dhe zemra të rifitonte funksionin e saj normal. Në vitet 1918 dhe 1919,
publikimet e Herrick fituan një publicitet mjaft të gjërë (Fleming PR.,1997).
Në vitin 1901 ishte Einthoven që për të matur aktivitetin elektrik të zemrës, duke e
rregjistruar atë nga ana kuantitative, përdori një galvanometër (Acierno LJ,1994)
Punoi: Merije Elezi

Udhëhoqi: Prof. As. Anila Mitre
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Pikërisht për këtë zbulim, që pati një impakt në zhvillimin e metodave
elektrokardigrafike për diagnostikimin klinik, Einthoven u nderua në vitin 1925 me
çmimin Nobel. Sidoqoftë do të duheshin më shumë se 50 vjet të tjerë që metodat
elektrokardiografike të përsoseshin deri në shkallën që kanë arritur në ditët e sotme.
Einthoven futi tri sisteme standart matës, që mbetën në përdorim për më shumë se 40
vjet (Krikler DM, 2000) Teoria e Einthovenit bën të mundur shpjegimin e kurbave të
regjistrimit vetëm nga elektrodat e gjymtyrëve.

Figura 1.2. Elektrokardiograma standart bipolare e gjymtyrëve

Sistemi I, ka një elektrodë pozitive në krahun e majtë dhe një tjetër negative në krahun
e djathtë. Elektroda në këmbën e djathtë, në të gjitha sistemet e gjymtyrëve, shërben si
elektrodë referimi. Në sistemin II, elektroda pozitive vendoset në këmbën e majtë dhe
ajo negative në krahun e djathtë. Në sistemin III, elektroda pozitive vendoset në
këmbën e majtë dhe ajo negative në krahun e majtë

Figura 1.3. Sistemi i referencës aksiale

Siç duket nga figurat 1.2 dhe 1.3, këto tre sisteme bipolare të gjymtyrëve formojnë një
trekëndësh me në qëndër zemrën. Për nder të Williem Einthoven ky trekëndësh njihet
si trekëndëshi i Einthovenit. Sigurisht sot nuk bën ndonjë diferencë nëse elektrodat e
gjymtyrëve vendosen në kyçet apo në bazën e gjymtyrëve. Nëse tre sistemet e
trekëndëshit të Einthovenit, kolapsohen dhe superimpozohen mbi zemër, atëhere
elektroda pozitive e sistemit I, ndodhet në nivelin 0 në raport me zemrën (përgjatë
boshtit horizontal). Po kështu elektroda pozitive për sistemin II, është spostuar në
kënd 600, në raport me zemrën, ndërsa elektroda pozitive për sistemin III, ndodhet në
pozicion 1200 në raport
Punoi: Merije Elezi

Udhëhoqi: Prof. As. Anila Mitre
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Figura 1.4. Një EKG normale e regjistruar sipas sistemit standart të elektrodave të
gjymtyrëve.

relativ me zemrën. Ky konstruksion i ri i boshteve elektrikë njihet si sistemi i
referencës aksiale (figura 1.2). Për një zemër me ECG normale dhe me një mesatare
të boshteve elektrikë +60 0, sistemi standart i elektrodave të gjymtyrëve paraqitet si
në figurën 1.3.
Në vitin 1930 ishte Wilson dhe kolegët e tij, që për të regjistruar aktivitetin e zemrës,
përdorën elektrodat unipolare të gjymtyrëve. Metoda e Wilson në vitin 1942, u
modifikua nga Goldberger (Acierno LJ,1994). Megjithëse sistemi i elektrodave
prekordiale (të gjoksit), fillimisht u fut nga Wilson dhe më pas u përdor nga disa
shkencëtarë, pozicioni dhe standartizimi i tij preciz nuk u arrit të bëhej deri në vitin
1937 (Krikler DM, 20007, Fleming PR,2000) Vetëm pas luftës së dytë botërore,
sistemi unipolar i gjoksit filloi të përdorej gjërësisht.
Që prej vitit 1950 është futur në praktikën mjekësore elektrograma me 12 sisteme nga
të cilat tre bipolare, tre unipolare të gjymtyrëve dhe gjashtë unipolare të gjoksit (28).
Tashmë është e njohur se elektrodat e gjymtyrëve përfshijnë tre sisteme bipolare dhe
tre sisteme unipolare. Tre sistemet bipolare, të cilët regjistojnë diferencën e potencialit
ndërmjet elektrodave dy e nga dy janë: D1, D2 dhe D3. Kështu D1=VL-VR; D2=VFVR dhe D3=VF-VL. Tre sistemet unipolare që regjistrojnë potencialin e çdo elektrode
VR, VL dhe VF, lidhur me një potencial referimi VW, janë: VR,VL dhe VF. Kështu
VR=VR-VW; VL=VL-VW dhe VF=VF-VW.
Sistemi i elektrodave të gjoksit, përmban 6 nënsisteme unipolare nga
V1,V2,V3……V6, të cilat regjistrojnë, lidhur me potencialin e referimit VW,
potencialet V1,V2…….. V6, të gjashtë elektrodave të vendosura në gjoks, në vende
tashmë të përcaktuara, që përdorën në praktikën mjekësore. Parde, publikoi në vitin
1920, vrojtimet e tij lidhur me formën e segmentit –ST dhe valës –T, lidhur me MInë (Krikler DM, 2000). Fillimisht këto të dhëna të nxjerra nga ana e tij, nuk u pranuan
plotësisht. Situata u qartësua vetëm kur Parkinson dhe Bedford, përshkruan në vitin
1928 ndryshimet seriale të ECG-së, në fazat akute të MI-së (Fleming PR.,1997).
klinike të MI-së, si dhe rezultatet e EKG-së janë bërë mjaft mirë të njohura që prej
vitit 1940 (Fleming PR.,1997). Nomenklatura për definimim e ACS-së (sindromi
koronar akut) është përshkruar nga Ryan et al, (figura 1.4). Siç duket nga skema,
pacientët me një ACS, mund të demonstrojnë një rritje ose jo të segmentit ST në
ECG-në e tyre.
Punoi: Merije Elezi

Udhëhoqi: Prof. As. Anila Mitre
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Figura 1.5. Definimi i ACS sipas Ryan

Po le të sqarojmë fillimisht se çfarë përfaqëson segmenti ST. Një elektrokardiogramë
(EKG) mat aktivitetin elektrik të zemrës. Valët që shfaqen gjatë këtij procesi
shënohen P, QRS dhe T. Çdo njerës prej tyre i korespondon një pjesë e ndryshimeve
të aktivitetit të rrahjes së zemrës.

Figura 1.6. Paraqitje skematike e një EKG-je normale dhe segmenti ST

Segmenti ST përfaqëson atë aktivitet elektrik të zemrës, i cili vjen fill pas tkurjes së
ventrikujve të djathtë e të majtë, që pompojnë përkatësisht gjakun në mushkëri dhe
pjesët e tjera të trupit. Mbas kësaj qelizat muskulare të ventrikujve relaksohen dhe
bëhen gati për tkurjen që vijon. Siç duket edhe nga figura 1.5, segmenti ST
përfaqëson pjesën e elektrokardiogramës ndërmjet kompleksit QRS dhe fillimit të
valës T. Ky segment i takon periudhës së repolarizimit të ngadaltë të ventrikujve.
Segmenti ST i rafshët dhe mungesa e valës T, përfaqësojnë në praktikën klinike
ndryshime jo specifike të segmentit ST dhe përgjithësisht kanë një sinjifikancë klinike
jo të ndjeshme apo të vogël.
Punoi: Merije Elezi

Udhëhoqi: Prof. As. Anila Mitre
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Sa më shpejt të rrahë zemra gjatë një EKG-je, aq më të shkurtra paraqiten të gjitha
valët. Forma dhe drejtimi i segmentit ST paraqiten më të rëndësishme se gjatësia e tij.
Një spostim pak më sipër (elevation) apo më poshtë (depresion) i linjës bazë, tregon
për një pakësim të rrymës së gjakut në zemër, që mund të vijë për një sërë shkaqesh,
përfshirë këtu atakun në zemër, spazmat e një apo më shumë arterieve koronare,
infeksion të mbulesës së zemrës (perikarditis), ose të muskulaturës së zemrës
(miokarditis), një ekses të potasiumit në rrymën e gjakut, një problem të ritmit të
zemrës ose një koagulë në mushkëri (embolizmi pulmonar).

Figura 1.7. Spostimi i segmentit ST Nga linja bazë

Tek shumë pacientë ngritja e ST-së, shoqërohet edhe me një valë Q, që është
karakteristike për AMI-në. Një numër i vogël pacientësh nuk zhvillojnë valë Q në
EKG-në e tyre. Në rastin e pacientëve pa rritje të segmentit ST, vetëm një pjesë e
vogël zhvillojnë një valë Q karakteristike për AMI.
Vala Q në një EKG, fillimisht përfaqëson një devijim negativ të kompleksit QRS, pra
një valë Q indikon se drejtimi neto i forcave të hershme të depolarimit ventrikular
është spostuar me më shumë se 90o në raport me boshtin pozitiv. Megjithëse vala Q
indikon zakonisht për një MI, ajo mund të haset edhe në rastet kur pacienti nuk ka
pësuar infarkt. Mos vlerësimi i shkaqeve të tjera të valës Q, mund të çojë në gabime
diagnostike mjaf të rënda. Shumica e tyre karakterizohen nga një anginë e
paqëndrueshme ose nga një infarkt miokardi, që nuk shoqërohet me ngritje të
segmentit ST. Dallimi ndërmjet një angine të paqëndrueshme dhe mungesës së
ngritjes së segmentit ST në EKG gjatë AMI-së, mbështetet në mungesën (angina e
paqëndrueshme) apo praninë (infarkt miokardi pa ngritjen e segmentit ST) e një
markeri kardiak të rritur në gjak.
Të dhëna të tjera të dëmtimeve indore si p.sh. një reaksion etheje (febrilar),
leokocitozë dhe sediment i rritur eritrocitar, mbështesnin diagnozën e MI-së. Në
pacientët me MI, për shkak të dëmtimit indor, mund të vrojtohet edhe një ngritje e
nivelit të CRP-së (Wager OA, Hallstrom K,1956) Sidoqoftë vlera diagnostifikuese e
ECG-së, nuk ishte e mjaftueshme për të zbuluar infarkte të vogla si dhe të gjitha
riinfarktet (infarktet e përsëritura). Kështu që futja e analizave të matjeve të aktivitetit
enzimatik, ka sjellë një përparim dhe përmirësim të dukshëm në diagnozën e MI-së.
Në vitin 1954, në pacientët me MI është raportuar një aktivitet i shtuar i serum
aspartat aminotransferazës (ASAT). Kjo e fundit formalisht njihet edhe si
oksalacetat transaminaza (GOT) (Karmen A, Wroblewski F, LaDue JS,1954, LaDue
JS, Wroblewski F, Karmen A.,1954 )
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Figura 1.8. Një përmbledhje e historisë së zbulimit të markerëve kardiakë

Në vitin 1956 po në pacientët me MI, është raportuar për një nivel të ngritur të laktat
dehidrogjenazës së serumit (LD). Më vonë, për shkak se aktiviteti i shtuar i këtyre
enzimave nuk ishte specifik për dëmtimet miokardiale, u përfshinë në përdorim
izoenzimat LD (Wroblewski F, Ruegsegger P, LaDue JS,1956). Kështu në vitin 1961,
u përfshi hydroxybutarat dehidrogjenaza, që përfaqësonte kryesisht aktivitetet e
izoenzimave LD-1 dhe LD-2. Në vitin 1963, u bë i mundur përcaktimi i LD-1
(Markert CL.,1963) U provua se aktiviteti i këtyre nënfraksioneve të LD-së ishte më
specifik për infarktet e miokardit se sa aktiviteti total i LD-së.
Në vitin 1960 u bë e mundur të dedektohej gjatë MI-së, një aktivitet i ngritur i CK-së
(creatine kinase) totale (Dreyfus JC, Schapira C, Resnaus J, et al.,1965). Gjashtë vjet
më pas u provua se aktiviteti i izoenzimës CK-MB, përfaqësonte një indikator më
specifik të dëmtive miokardiale, se sa aktiviteti i CK-së totale (Van der Veen KJ,
Willebrants AF.,1966). Megjithatë duhet vënë në dukje se ndjeshmëria dhe
specificiteti i izoenzimës CK-MB, kishte kufizimet e veta. Progresi në metodat
analitike ka çuar në zhvillimin e metodave imunoassays, të cilat matin masën apo
përqëndrimin enzimatik dhe jo aktivitetin e tyre. Determinimi i masës CK-MB u fut
në fillim të 1990 dhe gradualisht zëvëndësoi analizën e aktivitetit të CK-MB-së gjatë
diagnozës së MI-së. Një tjetër mundësi për të rritur ndjeshmërinë e CK-MB-së, ishte
determinimi i izoformave të saj, pra të molekulave enzimatike që modifikohen pas
procesit të translatimit të tyre. Kështu p.sh. rritja e CK-MB2 (formës indore) dhe
raportit CK-MB2/CK-MB1 (formës plazmatike), bëhet e mundur të vrojtohet në
pacientët me një MI më të hershme, se sa kur merret në konsideratë vetëm ngritja e
CK-MB-së në assays (analizat) konvencionale (Puleo PR, Guadagno PA, Roberts R,
et al.,1990).
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Më pas, për të zbuluar MI-në në orët e para të ndodhjes së tij, janë propozuar disa
markerë të dëmtimeve miokardiale. Kështu p.sh. mioglobina, një proteinë kjo tipike e
zemrës që lidhet me acide yndyrorë, si dhe izoenzima glikogjen fosforilaza, BB,
përfaqësojnë markerë të ndjeshëm e të hershëm të dëmtimit miokardial. Për shkak se
këto të fundit janë më pak specifike se enzimat kardiake, ato nuk përdoren gjërësisht
në diagnozën e MI-së. Për shkak se të gjithë markerët e dëmtimit miokardial, të
përmendur më sipër, nuk janë mjaftueshëm specifikë për diagnozën e MI-së, kohët e
fundit studimet janë fokusuar në proteinat rregullatore dhe kontraktile të muskulaturës
së zemrës. Siç është e njohur tashmë, miozina e muskulaturës kardiake është e
përbërë nga dy zinxhirë të rëndë dhe dy çifte zinxhirësh të lehtë.
Ka të dhëna se gjatë infarktit të miokardit, prej miociteve çlirohen në plazëm, si
fragmente të zinxhirëve të rëndë ashtu edhe të atyre të lehtë. Këto të fundit mund të
zbulohen me anën e analizave specifike (Larue C, Calzolari C, Leger J, Pau B,1991
Sonel A, Sasseen BM, Fineberg N, Bang N, Wilensky RL.,2000). Po kështu troponinat
përfaqësojnë proteina strukturore të miokardiumit, të cilat veprojnë si një kompleks
rregullator i tkurrjes muskulare (Katus HA, Scheffold T, Remppis A, Zehlein J,1992).
Në fund të viteve 1980 nga Cummins et al (Cummins B, Auckland ML, Cummins
P., 1987), është bërë e mundur të zhvillohen analiza specifike me qëllim zbulimin e
troponinës I kardiake (Tn-I). Po në këtë vit nga Katus et al (Katus HA, Remppis A,
Looser S, Hallermeier K, Scheffold T, Kubler W., 1989), u bë e mundur të zbulohet
troponina T (Tn-T). Tashmë është provuar se troponinat kardiake përfaqësojnë
markerë me ndjeshmëri dhe specificitet mjaft të lartë të dëmtive miokardiale.

1.2 Çfarë përfaqëson dhe si diagnostikohet AMI-ja
Infarkti akut i miokardit (Acut myocardial infarction-AMI), përfaqëson një nga
sëmundjet më të hasura në vëndet e zhvilluara, ku dhe është shkaku kryesior i
vdekshmërisë së lartë dhe paaftësisë në punë. Në pjesën më të madhe të rasteve AMIja shkaktohet nga një trombozë koronare, si rezultat i erozionit ose zhvillimit të një
fizure në pllakën atherosklerotike koronare pothuaj të palëvizëshme. Diagnoza e një
AMI-je klasike mbështetet në triadën e sindromave klinike: dhimbje e gjoksit,
ndryshime të EKG-së dhe aktivitet i shtuar i enzimave specifike në serum. Sidoqoftë
në mungesë të dhimbjes së gjoksit dhe ndryshimeve të EKG-së, diagnoza e AMI-së
konfirmohet duke u mbështetur në nivelin e enzimave specifike kardiake në serum
(Valentin, F.R., Wayne, A.P. and Rouke, R.O,1990).
Kur ndodh okluzioni (bllokimi) i arteries koronare, pas 20 minutash zhvillohet
nekroza e qelizave miokardiale. Nekroza miokardiale është e shoqëruar me çlirimin e
një varieteti proteinash të cilat janë vlerësuar si markerë diagnostikë të infarktit të
miokardit. Ndër markerët më kryesorë përmendim: CK-MB, T-I, T-T, mioglobinën
dhe NT-proBNP-në. Më përpara është përdorur edhe laktat - dehidrogjenza.
Siç duket në figurën 1.8, CK-MB haset në nukleus dhe mitokondri; mioglobina në
citoplazëm dhe troponina në aparatin kontraktil të një kardiomiociti.
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Figura 1.9. Lokalizimi i biomarkerëve kryesorë në një kardiomiocit

Intensiteti i shfaqjes së këtyre biomarkerëve varet nga disa faktorë dhe kryesisht nga
intensiteti i eleminimit të tyre nga gjaku. Çlirimi i çdo markeri karakterizohet nga
një kurs kohor specifik, ku përfshihet zbulimi i parë në gjak, në përqëndrime mbi
limitet e sipërm të referencës, përqëndrimi peak dhe më pas normalizimi apo kthimi
në vlerat normale. Në tabelën 1.1 dhe figurën 1.9, paraqitet kursi kohor i zbulimit,
pikut dhe eleminimit të biomarkerëve kryesorë si: mioglobina, Ck totale, CK-MBm,
cTnT dhe cTnI, nga gjaku.
Tabela 1.1 Kursi kohor i biomarkerëve kryesorë gjatë një MI-je
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Figura 1.10. Paraqitje grafike e ecurisë së vlerave të biomarkerëve kryesorë gjatë një MI-je

Që një biomarker ideal të mundësojë një diagnozë të shpejtë, duhet të karakterizohet
nga një ndjeshmëri dhe specificitet i lartë, që shfaqet herët gjatë kursit kohor të
sëmundjes. Për të mundësuar një diagnozë të vonshme, biomarkeri duhet të mbetet në
vlera anormale për disa ditë. Një biomarker me karakteristika të tilla akoma nuk është
bërë e mundur të zbulohet, por sidoqoftë troponina kardiake mund të konsiderohet si
një biomarker tashmë i stabilizuar, si për diagnozën ashtu edhe për prognozën e një
AMI-je. Markerët që janë zbuluar më vonë, të tillë si C-reactive protein (CRP) dhe
Brain natriuretic peptide (BNP), janë përdorur si indekse inflamatorë për vlerësimin
e zgjerimit të zonës nekrotike dhe për të përcaktuar prognozën.
1.3. Zhvillimet bashkëkohore të markerëve biokimikë gjatë dëmtimeve
miokardiale
Në diagnozën e MI-së, në vendet më perëndimore, enzimat konvencionale si LD dhe
izoenzimat e saj, si dhe aktivitetet enzimatike CK-MB dhe CK, janë zëvendësuar me
markerë më të ndjeshëm dhe më specifikë, siç janë: Tn-T, Tn-I dhe CK-MBm.
Ndërkaq mund të vemë në dukje se LD dhe izoenzimat e saj kanë mbetur në përdorim
deri vitet e fundit, sidomos për rastet kur pacientët kanë arritur në spital disa ditë pas
fazës akute të MI-së.
1.3.1Laktat-dehidrogjenaza
Laktat- dehidrogjenaza (LD) është përgjegjëse për shndërrimin e piruvatit në laktat
gjatë fermentimit. Kjo enzimë ka një masë molekulare 135 kD dhe është e lokalizuar
në citoplazëm. Karakterizohet nga një aktivitet mjaft i lartë në muskulaturën e skeletit,
mëlçi, veshkë, zemër dhe rruazat e kuqe të gjakut (Wroblewski F, Ruegsegger P,
LaDue JS,1956 Markert CL.,1963). LD përfaqëson një tetramer të përbërë nga dy
nënnjësi H dhe M (M-muscle dhe H-heart, sipas mbizotërimit indor).
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Figura 1.11. Lokalizimi dhe struktura e LDH-së

Të dy nënnjësitë kombinohen në pesë tipa izoenzimash: LD-1 (H4), LD-2 (H3M),
LD-3 (H2M2), LD-4 (HM3) dhe LD-5 (M4) (Markert CL.,1963).
LD-1 përfaqëson formën predominante në zemër, por gjithashtu haset edhe në veshkë
dhe eritrocite. LD-2 haset gjithashtu me shumicë në zemër, ndërsa LD-5 është
predominante në muskujt e skeletit. LD totale matet zakonisht si një aktivitet
enzimatik në serum. Teknikat që përdoren për të ndarë izoenzimat e LD-së përfshijnë
elektroforezën,
inhibimin
kimik,
kromatografinë
jonshkëmbyese
dhe
imuniprecipitimin. LD-1 dhe LD-2 mund të maten gjithashtu edhe me analizën
fotometrike, gjatë së cilës përdoret si substrat 2-oksibutarati. Të dhënat tregojnë se
hemoliza rrit në mënyrë sinjifikative aktivitetin e LD-së totale, sikurse edhe të LD-1
dhe LD-2-së. LD rritet vonë pas një ngjarje MI (8-12 orë), qëndron në gjendje piku
për 24-48 orë, por mbetet në nivele të larta para se të kthehet në nivelin normal, për
rreth 1-2 javë pas një MI-je (Wroblewski F, Ruegsegger P, LaDue JS,1956 Markert
CL.,1963).Tashmë është gjetur një korrelacion mjaft i mirë ndërmjet LD-së (dhe αhydroxybutarat dehidrogjenazës) dhe madhësisë së infarktit, analizuar kjo me anën e
shintografisë perfuzuese apo fraksionit exheksional (nxjerrës).
Specificiteti i LD-së mund të përmirësohet duke përdorur LD-1 ose duke matur
raportin e LD-1 dhe LD-2, të cilat rriten deri në > 1 gjatë një MI-je.
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Figura 1.12.Ecuria e përqëndrimit të LDH-së gjatë një AMI-je

Specificiteti në këtë drejtim mund të arrihet edhe duke përmirësuar raportin e LD-1
ndaj LD-së totale apo LD-1/LD-4. Duhet vënë në dukje se kohët e fundit troponinat
kardiake, kanë zëvëndësuar LD-në dhe izoenzimat e saj në diagnozën e MI-së. I vetmi
rast kur LDH mund të përdoret si marker për disfunksionet kardiake, është kur një
analizë troponine nuk është e vlefshme dhe kur dhimbja e gjoksit ka ndodhur 24 orë
përpara investigimit.
1.3.2 Kreatin kinaza dhe izoenzima e saj MB
Kreatin kinaza (CK), përfaqëson një enzimë citosolike që katalizon transferimin
reversibël të një grupi fosfat nga ATP –ja tek kreatinina.

Aktiviteti i CK-së varet nga masa muskulare. Sot rekomandohet që të kihen në
konsideratë edhe dallimet specifike gjinore në këtë drejtim. CK haset në formën e një
dimeri të përbërë nga dy nënnjësi (M-muscle dhe B-brain, sipas mbizotërimit indor).
Kështu ekzistojnë tre tipa izoenzimash të ndryshme: CK-BB (CK-1), CK-MB (CK-2),
dhe CK-MM (CK-3). Mesatarja e shpërndarjes së izoenzimave CK në miokardium
është: 78.7% CK-MM; 20.0% CK-MB dhe 1.3% CK-BB (Henderson AR, Moss DW.
Enzymes.,2001)
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Figura 1.13. Lokalizimi dhe struktura e CK-së

CK-MM paraqitet mbizotëruese, si në muskulaturën e zemrës ashtu edhe në atë të
skeletit, por CK-MB është më shumë specifike për miokardiumin, ndërsa CK-BB në
tru. Ka edhe inde dhe organe të tjera, si p.sh. muskuli i skeletit, trakti intestinal dhe
uterusi i një gruaje shtatzënë, që përmbajnë CK-MB. Pra kjo e fundit nuk mund të
konsiderohet si një enzimë totalisht specifiko-kardiake. Kështu p.sh. niveli i CK-MBsë mund të rritet ndjeshëm në pacientët me trauma muskulare, miopati ose distrofi
muskulare, pa pasur në këtë rast një ngjarje MI-je.
CK mund të haset edhe në formë makromolekulare, makro-CK. Kjo e fundit haset në
6% të pacientëve të hospitalizuar, por vetëm një pjesë e vogël e tyre, karakterizohen
nga një aktivitet abnormal i CK-së. Duhet të vemë në dukje se analiza makro-CK,
mund të çojë në aktivitet CK-MB fals, duke interferuar me analizat CK-MB. MakroCK ekziston në dy forma: Tipi 1 përfaqëson një kompleks enzimo-imunoglobulinik,
zakonisht CK-BB-IgG, por janë zbuluar edhe komplekse të tjera si p.sh ai CK-MMIgA; Tipi 2 përfaqëson një formë oligomerike të CK-së mitokondriale.
Metodat e determinimit të izoenzimave CK
Tre teknikat që përdoren zakonisht për veçimin e izoenzimave CK nga njera tjetra
janë: elektroforeza, kromatografia jonshkëmbyese dhe metodat e ndryshme
imunologjike.
Metodat imunologjike që përdoren për matjen e izoenzimave CK, kërkojnë antisera
specifike kundër nënnjësive M dhe B. Antiserat përdoren për imunoprecipitimin apo
edhe imunoinhibimin.
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Figura 1.14. Paraqitje skematike e analizës së masës së CK-MB-së

Në kontrast me metodat që matin aktivitetin enzimatik, ato imunoassays matin masën
enzimatike. Megjithëse nuk janë 100% kardiak-specifike, analizat CK-MBm
paraqiten më të ndjeshme dhe më specifike, se metodat e mbështetura tek aktiviteti
enzimatik. Ato gjithashtu zbulojnë anomali të serumit më herët dhe për më tepër që
nuk interferojnë me makro- CK (Bakker AJ, Gorgels JP, van Vlies B, et al.,1994).
Mendohet se CK-MBm është një metodë më e përshtatshme për vlerësimin e
madhësisë së infarktit, se sa matja e aktivitetit enzimatik. Në analizat e masës
përdoren në mënyrë sekuenciale dy antitrupa specifikë me afinitet për pjesë të
ndryshme të molekulës CK-MB. Kjo siguron për vlerësimin vetëm të CK-MB-së,
sepse si CK-MM edhe CK-BB nuk reagojnë me të dy këto antitrupa
Standartizimi i analizës CK-MBm
Henderson et al.(Henderson AR, Krishnan S, Webb S, Cheung CM, Nazir DJ,
Richardson H.,1998), ka raportuar një shpërhapje të gjërë të rezultateve, si ndërmjet
sistemeve analizerë të ndryshëm, ashtu edhe ndërmjet analizerëve identikë.
.
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Figura 1.15. Një paraqitje e kinetikës së CKMB-së (pas AMI-së), si dhe një përmbledhje e
markerëve që përdoren sot

Kjo ka ardhur për shkak të mungesës së konsensusit lidhur me standartin primar për
analizat CK-MBm (Henderson AR, Gerhardt W, Apple FS.,1998). Kjo e bën të
vështirë krahasimin e ndjeshmërisë dhe specificitetit diagnostik të metodave të
ndryshme. Komiteti i Shoqatës Amerikane për Kiminë Klinike (AACC), në vitin
1999 rekomandon përdorimin e CK-MB2 Humane të rikombinuar (rCK-MB2), si një
material reference për analizën CK-MB. Kalibrimi i sistemeve imunoassay me rCKMB2, redukton biasin (dallimet) ndërmjet prodhuesve nga 40% në 13% (Christenson
RH, Vaidya H, Landt Y, et al.,1999). Po ashtu edhe vetë pasaktësia analitike paraqitet
jo uniforme ndër analizues komercialë të ndryshëm (Panteghini M,2001).
Bazuar në studimet e variabilitetit biologjik për CK-MBm, pasaktësia analitike, që
shprehet si koificienti i variacionit CV, në percentilën e 99 të një reference grupi
kontroll, është < ose = me 10% ((Christenson RH, Vaidya H, Landt Y, et al.,1999).Sot
për praktikën e diagnozës klinike të MI-së paraqitet mjaft i rëndësishëm standartizimi
dhe saktësimi i metodave të përcaktimit të markerëve biokimikë. Në figurën1.14 janë
paraqitur në mënyrë të përmbledhur markerët e rinj kardiakë, niveli i CKMB-së dhe
kinetika e çlirimit të CKMB-së, pas AMI-së
Zbulimi i infarktit të miokardit me anën e CK-së
Raporti ndërmjet aktiviteteve të CK-MB-së dhe CK-së totale, përdoret në zbulimin e
MI-së duke u mbështetur në parimin se një proporcion më i madh i CK-MB-së, është
një tregues në favor të origjinës prej një burimi miokardial. Më pas kur aktiviteti CKMB u zëvëndësua me analizën CK-MBm, u përfshi edhe indeksi relativ R (RI), i cili
llogaritet me formulën e mëposhtme:
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RI = (CK-MBm[μ/l]/ aktiviteti i CK totale [U/L] x 100
Vlera cut-off diagnostike e RI-së për MI-në, paraqitet mjaft specifike për çdo analizë.
Kjo për shkak të mungesës së standartizimit ndërmjet sistemeve analitikë të prodhuar
nga producentë të ndryshëm. Duhet theksuar se kur në të njejtën kohë me një dëmtim
masiv të muskulaturës së skeletit, ndodh një MI, kjo e fundit është vështirë të
zbulohet. Në tabelën 1.1, është treguar ecuria kohore e nivelit të CK-së dhe CK-MBsë gjatë një MI-je. Tabela gjithashtu jep të dhëna të kësaj natyre edhe për markerë të
tjerë të dëmtimeve të miokardit. CK dhe CK-MB përfaqësojnë enzima citosolike, që
çlirohen në gjak nga qelizat e dëmtuara të miokardit, shumë më shpejt se proteinat
strukturale. Gjysëm jeta e CK-MB-së në gjak është 10-12 orë (Apple FS,2001).
Metoda analitike CK-MBm përdoret më shumë gjatë diagostikimit së një infarkti të
përsëritur, që ka ndodhur shumë shpejt pas një MI-je iniciale. Gjatë zbulimit të një
MI-je, përcaktimet e serumit të CK-MBm, tregojnë fillimisht një rritje dhe më pas një
rënie në përqëndrimin e tyre. Koha kur arrihet piku i përqëndrimit nuk aplikohet për
pacientët që i janë nënshtruar një perfuzioni të suksesshëm me anën e terapisë
trombolitike apo intervenimit koronar (Apple FS, Preese LM,1994).
Ka diskutime lidhur me problemin nëse nivele të shtuara të CK-së dhe CK-MB-së në
rrymën e gjakut janë gjithmonë një shenjë e një dëmtimi miokardial të pakthyeshëm
(Adams JE III, Abendschein DR, Jaffe AS.,1993). Në vitin 1991, Botker et al,
raportuan se 38% e 21 pacientëve me UAP (unstable angina), dhe aktivitet të CK-B-së
në kufijtë normalë, paraqesin një kurbë të përqëndrimit të CK-MBm-së që i ngjan asaj
të pacientëve me MI, por me një pik mjaft më të ulët të përqëndrimit. Po ashtu
ekziston një asociacion ndërmjet pranisë së depresionit reversibël të segmentit ST dhe
fluktuacionit CK-MBm (Bøtker HE, Ravkilde J, Søgaard P, Jørgensen PJ, Hørder M,
Thygesen K,1991).
1.3.3 Mioglobina
Mioglobina përfaqëson një proteinë të tipit hem, me një zinxhir të vetëm prej 153
aminoacidesh, që gjëndet në fraksionin citoplazmatik, si të muskulaturës së zemrës,
ashtu edhe asaj të skeletit.
Mioglobina përfaqëson markerin biologjik më të hershëm të nekrozës miokardiale.
Pesha e vogël molekulare e saj (17.8 kD), e bën atë të karakterizohet nga një
shpërhapje e shpejtë në gjak, krahasuar kjo me enzima të tjera si CK dhe LDH.
Lidhur me time course (kursin kohor), të dhënat tregojnë se mioglobina shfaqet në
gjakun periferik 2-3 orë pas dhimbjes së gjoksit. Nivelet pik të mioglobinës arrihen
pas 6-9 orëve dhe kthehen në nivelin normal pas 18-36 orëve. Lidhur me përdorimin
diagnostik, sot ekziston një konsensus sipas të cilit, mioglobina mund të përdoret si
një marker i hershëm, por i lidhur me një marker specifik kardiak, siç është troponina
T ose troponina I.
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Figura 1.16. Lokalizimi dhe struktura e mioglobinës

Për shkak të një eleminimi të shpejtë nga veshka, shkalla e rritjes së përqëndrimit të
mioglobinës në serum, pasohet nga një rënie e përnjëhershme, kështu që pas një
infarkti apo rasti jo të komplikuar, vlerat normale rivendosen brenda 24 orëve (shih
figurën 1.9). Ka të dhëna që pastrimi renal i reduktuar, rezulton në një ngritje të
nivelit të mioglobinës në serum. Një rritje e niveleve të mioglobinës mund të vrojtohet
edhe në rastet e ushtrimeve të sforcuara, shokut të ashpër, traumave të rënda, gjëndjes
terminale të insufiçencës renale, miokarditis, sëmundjeve infektive akute dhe
miopative. Niveli i referencës për mioglobinën është për gjininë mashkullore <
80μg/L (ng/ml) dhe për gjininë femërore < 60μg/L (ng/ml).
1.3.4Troponinat
Troponinat kardiake (cTn), përfaqësojnë biomarkerë që gjatë një AMI-je, paraqesin
rëndësi prognostike dhe diagnostike. Kompleksi troponin rregullon ndërveprimin e
varur nga jonet Ca të miozinës me aktinën gjatë tkurrjes muskulare.
Ky kompleks përbëhet nga tre nënnjësi, TnT, TnI e Troponina C (TnC) dhe
lokalizohet në filamentet e holla të aktinës (në aparatin tkurrës). Troponina T, ankoron
kompleksin tek tropomiozina; troponina C lidh jonet Ca dhe inicion përgjigjen
kontraktile, ndërsa troponina I inhibon ndërveprimin aktinë-miozinë. Troponina T
kardiake e ka peshën molekulare 39kD dhe ekziston në disa forma izomerike, të cilat
kanë 40-45% ndryshim me TnT-në e muskulaturës së skeletit. 6-8% e TnT-së
kardiake ndodhet në citoplazëm, ndërsa pjesa tjetër haset në kompleks me
tropomiozinën.
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Figura 1.17. Bazat strukturore dhe molekulare të organizimit të fibrës muskulare të skeletit

Figura 1.18. Organizimi i kompleksit troponin, i asociuar me tropomiozinën dhe aktinën në
filamentin e hollë
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Figura 1.19. Bashkëveprimi i varur nga jonet Ca i filamenteve të aktinës me ato të miozinës
gjatë tkurjes muskulare

Troponina- I kardiake (TnI), e ka peshën molekulare 26.5 kD dhe ekziston vetëm në
një izoformë specifike për zemrën. Gjene të veçantë kodojnë për izoforma të TnT-së
dhe Tn-I-së, që karakterizojnë muskulaturën e zemrës, fibrat muskulare të shpejta dhe
ato të ngadalta të muskulaturës së skeletit (Katus HA, Scheffold T, Remppis A, Zehlein
J.,1992).
Kështu TnT dhe TnI kardiake karakterizohen nga sekuenca aminoacidike unike që
lidhen me antitrupa monoklonalë specifikë (Hamm CW, Katus HA.,1995).
Nga ana tjetër, si në muskulaturën e zemrës, ashtu edhe në fibrat e ngadalta të
muskulaturës së skeletit, shprehet i njëjti tip TnC-je, por këto dy tipa të muskulaturës
dallohen nga një izoformë që është karakteristike vetëm për fibrat e shpejta të
muskulaturës së skeletit. Kjo bën që të mos përdoret TnC si marker për zbulimin e një
infarkti të miokardit. Duhet vënë në dukje se kompleksi troponin nuk është i
pranishëm në muskulaturën e lëmuar.
Përgjithësisht, pas një AMI-je, përqëndrimi plazmatik i troponinave fillon të rritet 2-4
orë pas simptomave, arrin pikun pas 24-48 orëve dhe mbetet i rritur më shumë se 5-10
ditë për cTnI-në dhe 5-14 ditë për cTnT-në. Kjo rritje e zgjatur ka mundësi të ketë të
bëjë me çlirimin e vazhduar të troponinës nga aparati kontraktil i degjeneruar i
miociteve nekrotike. Kjo ndihmon në një diagnozë korrekte të AMI-së vonë gjatë
kursit kohor të sëmundjes.
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Figura 1.20. Bargramë ku krahasohen rastet TnI pozitivë me ata TnI negativë lidhur me
vdekshmërinë
Zbulimi i rritjes dhe uljes tipike të përqëndrimeve të troponinave, paraqitet esencial

për diagnozën e AMI-së, sidomos kur bashkëekzistojnë kondita ekstrakardiake, që
mund të shoqërohen gjithashtu me një përqëndrim të lartë të troponinave. Këtu mund
të përmëndim sëmundje të tilla si: rënia e funksionit renal, traumat dhe ushtrimet
ekstreme.
Tashmë ka të dhëna që tregojnë se nivelet e troponinave parashikojnë riskun e
ngjarjeve kardiake të përkeqësuara (adverse) në pacientët me ACS, që nuk
karakterizohen nga një ngritje e segmentit ST. Në figurën më sipër tregohet risku i
vdekshmërisë ose MI-së së provuar gjatë katër studimeve.
Analizat TnT
Në vitin 1989, Katus et al., futi metodën ELISA (enzyme linked immunosorbent
assay), duke përdorur dy antitrupa monoklonalë për zbulimin e TnT-së kardiake në
serum. Në analizën TnT të “ brezit të parë”, zbulimi i antitrupve është vetëm 78%
kardio-specifik (Katus HA, Remppis A, Neumann FJ, et al.,1991). Gjatë kësaj analize,
kros-reaktiviteti me TnT-në e fibrave të muskulaturës së skeletit, haset në 1-2%. Ky
kros-reaktivitet nuk rezulton të jetë me baza imunologjike, por është rezultat i
absorbimit jo specifik të TnT-së së purifikuar të muskulaturës së skeletit në test
(Collinson PO, Boa FG, Gaze DC,2001). Kështu testi “first generation”, në pacientët
me dëmtime të rënda të muskulaturës së skeletit, mund të japë rezultate fals pozitive.
Teknikat e para të “premarket generation”, paraqitën vlera cut-off më të larta se 0.5
μg/l. Vlera cut-off, për teknikat aktuale të “first generation”, ishte 0.2 μg/l në
studimet e hershme dhe 0.1 μg/l, në studimet e mëvonshme (Muller-Bardorff M,
Hallermayer K, Schroder A, et al.,1997). Më pas, duke përdorur antitrupat
monoklonalë bivalentë u zhvillua një teknikë TnT kardiak specifike “second
generation”. Kjo teknikë ishte shumë e shpejtë dhe reduktonte kros-reaktivitetin me
TnT-në e fibrave muskulare të skeletit deri në zero. Vlera cut-off për teknikën TnT
“second generation”, ishte 0.1 μg/l. Duhet vënë në dukje se janë përdorur edhe kufij
më të ulët cut-off p.sh. 0.06 μg/l, siç është rasti i studimit FRISC (Fragmin During
Instability in Coronary Artery Disease). Si analiza TnT “first generation” dhe ajo
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“second generation”, përdorin si një material standart, TnT kardiake
(Hallermayer K, Klenner D, Vogel R.,1999).

të gjedhit

Në teknikën TnT “third generation”, si material standart përdoret një TnT kardiake
humane rikombinante. Teknika e “third generation”, karakterizohet nga një kurbë
kalibrimi lineare dhe një precizion i lartë. Ristandartizimi nuk e ka ndryshuar vlerën e
cut-off prej 0.1 μg/l.
Teknikat e TnT-së kardiake janë përmirësuar në mënyrë progresive, gjë që ka ulur
nivelin e kufijve zbulues limit, si dhe ndjeshmërinë funksionale. Pa praninë e një
dëmtimi miokardial, niveli i TnT-së kardiake në gjak është pothuaj zero ose vetëm në
sasira gjurmë. Collinson ka propozuar për zbulimin e TnT-së, përdorimin e URL-së,
më të ulët se 0.04-0.06 μg/l.
Analizat TnI
Meqënëse TnI-ja kardiake shprehet vetëm në miokardium, teorikisht problemet për
zbulimin e MI-së janë mjaft të vogla. Në vitin 1987, Cummins et al. (Cummins B,
Auckland ML, Cummins P., 1997), futi një metodë të analizës radioimune për
dedektimin e TnI-së në serum. Më pas, Bodor et al. (Bodor GS, Porter S, Landt Y,
Ladenson JH.,1992), zhvilloi një metodë të analizës enzimatike klonale të dyfishtë.
Antitrupat monoklonalë karakterizohen nga një specificitet kardiak mjaft i lartë dhe
prej një kros-reaktiviteti për TnI-në e muskulaturës së skeletit më të vogël se 0.5%. Jo
si për TnT-në, për TnI-në kardiake kohët e fundit janë zhvilluar disa teknika të
mbështetura në antitrupat monoklonalë.
TnI-ja kardiake haset në gjak në tre forma: e lirë, si një kompleks TnI-TnC dhe si një
kompleks TnT-TnI-TnC (Apple FS.,1992). Pjesa më e madhe e TnI-së qarkullon në
gjak në formë kompleksesh. Ka të dhëna sipas të cilave këto tre forma qarkullojnë në
shkallë të ndryshme të degradimit proteolitik.
Kështu Katrukha et al. (Katrukha AG, Bereznikova AV, Filatov VL, et al.,1998) tregoi
se në indin kardiak nekrotik human, si dhe në serumin e pacientëve MI, zonat amino
dhe karboksiterminale të TnI-së kardiake janë mjaft vulnerabël ndaj degradimit. Zona
më e qëndrueshme rezulton të jeta e lokalizuar ndërmjet aminoacidit të 30 dhe atij të
110, ka mundësi kjo për shkak të mbrojtjes nga TnC-ja. Në një studim tjetër të kryer
nga Shi et al., (Shi Q, Ling M, Zhang X, et al,1999). është gjetur se zona
aminoterminale e molekulës së TnI-së kardiake është më e qëndrueshme se ajo
karboksiterminale. Këto gjetje janë mjaft të rëndësishme për të shpjeguar variacionin
e gjërë të matjeve kur përdoren teknika të ndryshme TnI. Duhet vënë në dukje se disa
nga këto teknika, mund të interferojnë me faktorin reumatoid dhe antitrupat
heterofilikë, gjë që mund të çojë në një rritje false të TnI-së (Onuska KD, Hill
SA,2000). Në pjesën më të madhe të teknikave komerciale TnI, çiftet e antitrupave
njohin epitopet në zonën e qëndrueshme 30-110, por në disa teknika të tjera,
paqëndrueshmëria e kampionit, mund të përbëjë një problem (Collinson PO, Boa FG,
Gaze DC.,2001).
Ka disa teknika në këtë drejtim që përgjigjen më mirë ndaj kompleksit TnI-TnC, se sa
ndaj molekulave të lira të TnI-së (Wu AH, Feng YJ, Moore R, et al.,1998). Pra një
problem i madh me TnI-në kardiake është mungesa e standartizimit të sistemeve të
analizave. Sot nga ana e komiteteve të AACC dhe IFCC (International Federation of
Clinical Chemistry), përpjekjet për standartizim janë në proces e sipër, por akoma nuk
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është arritur në një konsensus përfundimtar. Kompleksi TnT-TnI-TnC që derivon nga
indi kardiak, është propozuar si një kalibrator potencial (Katrukha A, Bereznikova A,
Pettersson K.,1999).
Efektet e materialit që përdoret si kampion në vlerat e troponinës
Materiali optimal që përdoret si kampion, për shumicën e sistemeve të analizës për
troponinën, rezulton të jetë serumi. Megjithatë në këtë rast mund të krijohen probleme
për shkak të shfaqjes së mikrokloteve të fibrinës, që mund të formohen gjatë procesit
të një koagulimi inadekuat, apo për shkak të formimit të mikropjesëzave gjatë cikleve
të ngrirjes. Natyrisht që përdorimi i serumit e zgjat procedurën e analizës. Matjet e
TnT-së dhe TnI-së kardiake prej plazmës heparine, japin një përqëndrim më të ulët të
tyre, krahasuar kjo me matjet nga serumi. Ka mundësi që kjo mund të shkaktohet nga
lidhja e heparinës me troponinën, duke reduktuar kështu imunoaktivitetin e kësaj të
fundit (Gerhardt W, Nordin G, Herbert AK, et al.,2000). Për matjet e TnT-së kardiake
rekomandohet të mos përdoret heparinë. Në këto sisteme analitikë mund të përdoret
në sasi të vogël EDTA. Efekti i EDTA-së konsiston në lidhjen e kalçiumit dhe
shpërbërjen e komplekseve TnI-TnC dhe TnT-TnI-TnC (Datta P, Foster K, Dasgupta
A,1999).
Troponinat në zbulimin e infarktit miokardial
Izoformat kardiake të TnT-së dhe në mënyrë të veçantë TnI-ja, karakterizohen nga një
specificitet mjaft i lartë ndaj miokardiumit. Niveli i tyre qarkullues është mjaft i ulët.
Kur ndodh një ngjarje MI, kinetikat e hershme të çlirimit, si të TnT-së ashtu edhe të
TnI-së, paraqiten të ngjashme me ato të CK-MB-së ndër pacientët që nuk i janë
nënshtruar një riperfuzioni (Tabela 1, figura 1.9). Ndërkaq kur dihet që nivelet e tyre
mbeten të ngritura, afërsisht po aq gjatë sa aktiviteti i LD-së dhe LD-1. Kështu një
pacient që është hospitalizuar me vonesë, rreth më shumë se 48-72 orë pas shfaqjes së
simptomave, mund të diagnostikohet që ka pasur një MI, me anën e troponinave
kardiake. Në pacientët që kanë kaluar me sukses një riperfuzion (ristabilizimi i rrymës
së gjakut pas një ataku në zemër) të hershëm, kinetikat e çlirimit të TnT-së paraqiten
bifazike (Remppis A, Scheffold T, Karrer O, et al.,1994). Një pik fillestar i lartë 12-14
orë pas ndodhjes së një MI-je, pasohet nga një pik më i ulët dhe një fazë plateale që
zgjat 48 orë, ndërsa ulja e përqëndrimit ndodh pas afërsisht 10-14 ditëve (Katus HA,
Remppis A, Scheffold T, Diederich KW, Kuebler W.,1991). Sidoqoftë në pacientët me
një riperfuzion të vonshëm (>5.5 orë pas ndodhjes së simptomave) ose pa riperfuzion,
mungon piku i hershëm TnT. Riperfuzioni i hershëm shkakton një rritje më të
hershme mbi URL dhe një pik të përqëndrimit më të hershëm e më të lartë. Sidoqoftë
pas pikut inicial, nuk ka diferencë në kinetikat e pastrimit të troponinave në pacientët
me një reperfuzion të suksesshëm apo të pasuksesshëm (Apple FS,1999).
CK-MB dhe mioglobina përfaqësojnë enzima 100% citosolike, gjë që reflektohet nga
çlirimi i tyre i hershëm në gjak fill pas një dëmtimi miokardial. Nga studime të
ndryshme tashmë është bërë e qartë se 6-8% e TnT-së kardiake dhe 3-8% e TnI-së
kardiake hasen si përbërës të lirë citoplazmatikë. Pjesa më e madhe e TnT-së dhe TnIsë hasen në aparatin kontraktil. Gjysëm jeta biologjike e TnT-së në gjak është 120
minuta. “Time-window” diagnostik i gjërë i dedikohet një çlirimi të zgjatur dhe të
vazhduar të TnT-së nga “pellgu” miofibrilar, si rezultat i degradimit të aparatit
kontraktil. Zgjatja e nivelit të ngritur TnT-së varet nga madhësia apo dimensioni i
infarktit dhe varion nga 7-21 ditë.
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Procese të tilla, si çlirimi dhe pastrimi i TnI-së kardiake, janë më mirë të
dokumentuara se sa ato të TnT-së. Bertinchant et al. raporton se në 42 ndër 48
(87.5%), pacientë me MI dhe riperfuzion të hershëm, profili i çlirimit të TnI-së
paraqitet monofazik, me një pik të vetëm për gjatë 24 orëve mbas simptomave
(Bertinchant JP, Larue C, Pernel I, et al.,1996). Mungesa e një çlirimi bifazik mund
të shpjegohet me një “pellg” më të vogël citosolik të TnI-së krahasuar me atë të TnTsë. Sidoqoftë në po këtë studim 6 nga 48 pacientët me MI dhe riperfuzion të hershëm,
karakterizoheshin nga një profil bifazik të çlirimit të TnI-së. Ka një supozim sipas të
cilit çlirimi i troponinave në gjak tek njeriu është si rezultat i një nekroze qelizore të
pakthyeshme, ndërsa sipas një supozimi tjetër, kjo mund të ndodhë për shkak të një
ishemie të pakthyeshme (Wu AH, Ford L.,1999).
Disa studime të bëra tek kafshët mbështesin konceptin se shkaku i çlirimit të
troponinës nga qelizat miokardiale, është një ishemi e zgjatur dhe e pakthyeshme.
Remppis et al. (Remppis A, Scheffold T, Greten J, et al.,1995), provuan në analizën e
bërë në një zemër miu të perfuzuar e të izoluar, se dëmtimi i membranave qelizore
sillte si pasojë një çlirim të shpejtë të TnT-së funksionale citosolike të palidhur. Në
një tjetër studim, të kryer nga Feng et al (Feng YJ, Chen C, Fallon JT, et al.,1998), u
induktua ishemia reversibël me anën e një subokluzioni të arteries koronare
deshendente të majtë. Gjatë këtij studimi ishemia u shoqërua me çlirimin e TnI-së, por
jo të CK-MB-së apo mioglobinës dhe nuk pati të dhëna histologjike për nekrozë
qelizore. Termi “dëmtim miokardial minor” është përdorur në literaturë për të
përshkruar një ACS me një ngritje jo të theksuar të nivelit të troponinave kardiake,
por me nivel të CK-MBm (ose CK-MB) në kufij normalë. Sot nga ESC (European
Society of Cardiology) dhe ACC (American College of Cardiology), që përfaqësojnë
komitete të ridefinimit të MI-së, nuk rekomandohet më përdorimi i këtij termi.
Dimensioni apo madhësia e një infarkti, mund të vlerësohet duke përdorur çdo njerën
prej troponinave, por kjo do të kërkonte marrjen e kampioneve të gjakut disa herë në
ditë dhe kjo për disa ditë rrjesht.
Troponinat në rënien funksionale renale
Ka pasur të dhëna sipas të cilave niveli i TnT-të (dhe jo ai i TnI-së), mund të ngrihet
në pacientët me një formë të rëndë të mos funksionit renal (renal failure), edhe në
konditat kur nuk është e shoqëruar kjo me një dëmtim miokardial (Bhayana V,
Gougoulias T, Cohoe S, Henderson AR,1995). Fillimisht kjo u shpjegua me shprehjen
e TnT-së kardiake në muskulaturën e skeletit të pacientëve në stadin e fundit të
sëmundjes renale (McLaurin MD, Apple FS, Voss EM, Herzog CA, Sharkey
SW.,1997). Në arritjen e këtyre përfundimeve të hershme, si një burim potencial për të
shpjeguar tendencën ishte përdorimi i teknikës TnT “first generation”. Megjithatë, në
studimet e bëra më pas, rezultatet lidhur me shprehjen e TnT-së në muskulaturën e
skeletit të pacientëve në stadin e fundit të sëmundjes renale, kanë qënë kontradiktore
(Fredericks S, Murray JF, Bewick M, et al.,2001).
Kohët e fundit është përforcuar ideja se miokardiumi është burimi i troponinave edhe
në rastin e rënies së funksionit renal, por mekanizmat janë jo plotësisht të qartësuar
(Haller C, Zehelein J, Remppis A, Muller-Bardorff M, Katus HA,1998). Studimet
tregojnë se ngritja e nivelit të TnT-së dhe TnI-së kardiake mund të ndodhë në stadin e
fundit të sëmundjes renale. Nga disa studime ka dalë se proporcioni i pacientëve me
TnT të ngritur (17-75%), ka qënë më i madh se sa proporcioni i atyre me TnI të
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ngritur (4-19%) (Haller C, Zehelein J, Remppis A, Muller-Bardorff M, Katus
HA,1997). Sidoqoftë, proporcionet janë të influencuara nga seleksioni i teknikave,
limitet cutt-off dhe materialet e pacientëve (kështu për TnT – në, proporcioni është më
i madh në analizën e “gjeneratës së parë” se sa në atë të “gjeneratës së dytë”).
Probabiliteti për një rritje të nivelit të TnT-së, paraqitet më i madh në rastin e
sindromit renal akut dhe sidomos ndër ata që i nënshtrohen në mënyrë të rregullt
hemodializës (Collinson PO, Hadcocks L, Foo Y, et al.,1998).
Interpretimi i vlerave të troponinës në situata të tjera speciale klinike
Siç e përmëndëm pak më sipër, TnT-ja dhe TnI-ja kardiake përfaqësojnë indikatorë
mjaft të ndjeshëm të dëmtimeve të miokardiumit. Duhet të vemë në dukje se këto dy
troponina janë jo specifike për MI-në, megjithëse paraqiten në sasi të rritur kur ndodh
një MI dhe kjo në saje të mekanizmave të tjerë që nuk kanë të bëjnë me isheminë. Ka
të dhëna sipas të cilave, si TnT-ja (Lauer B, Niederau C, Kuhl U, et al.,1997) edhe
TnI-ja (Smith SC, Ladenson JH, Mason JW, Jaffe AS.,1997) paraqiten si biomarkerë
më të mirë se CK-MB-ja në zbulimin e dëmtive qelizore miokardiale në pacientët me
miokarditis.
Troponinat kardiake mundet gjithashtu të paraqiten në nivele të ngritura edhe në
situata të tjera klinike, gjatë të cilave dëmtimet miokardiale mund të jenë shkaktuar
nga mekanizma të ndryshëm. Kështu p.sh një embolizëm pulmonar i madh, shpesh
çon në hipoksemi arteriale, gjë që mund të bëhet shkak për një dëmtim miokardial.
Kështu nuk është një surprizë që Giannitsis et al, (Giannitsis E, Muller-Bardorff M,
Kurowski V, et al.,2000), gjeti se TnT u paraqit e rritur në 32% të 56 pacientëve me
embolizëm pulmonar.
Në një studim tjetër, Meyer et al. gjeti se sasia e rritur e TnT-së shoqërohej nga një
zgjerim i ventrikulit të djathtë. Nivele të ngritura të TnT-së dhe TnI-së janë dedektuar
edhe në pacientët në gjendje shoku septik, pra që nuk karakterizoheshin nga sëmundje
të zemrës. Në pacientë të tillë nivelet e ngritura të troponinës u paraqitën të
shoqëruara me disfunksion ventrikular, tension të ulët dhe aritmi. Nivele të larta të
troponinave, paraqiten gjithashtu të shoqëruara me një vdekshmëri të lartë. Sot ka të
dhëna kontradiktore nëse troponinat e ngritura janë si pasojë e dëmtimit miokardial
apo përfaqësojnë një depresion miokardial reversibël (Wu AH.,2001).
Pacientët me një sëmundje neurologjike akute, shpesh kanë një ECG anormale, gjë që
tregon për një dëmtim të miokardit. Pas një hemoragjie subaraknoide, shumë shpesh
ndodh një inversion i thellë i valës T në ECG. Në një studim të bërë nga Dixit et al. në
19% të pacientëve me të dhëna klinike, ECG-je apo ekokardiografike për dëmtime të
zemrës, janë vrojtuar gjithashtu nivele të ngritura të markerëve të dëmtimeve
miokardiale (Dixit S, Castle M, Velu RP, Swwsher L, Hodge C, Jaffe AS,2000).
Pacientët me CHD apo me faktorë risku për CHD-në, karakterizoheshin nga nivele të
rritura të TnT-së. Ka mundësi që kjo të shpjegohet me një CHD, që ka në bazë të saj
një stres të shkaktuar nga një ngjarje neurologjike. Meqënëse ECG-ja anormale dhe
nivelet e rritura të markerëve të dëmtimit miokardial mundet gjithashtu të hasen edhe
në pacientë me moshë të re, që karakterizohen nga hemoragji subaraknoide, është
propozuar një tjetër mekanizëm, sipas të cilit dëmtimi miokardial (me lezione
mikroskopike miokardiale), ndërmjetësohet nga katekolaminat (Parekh N, Venkatesh
B, Cross D, et al.,2000).
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Në pacientët me një rënie të ashpër të punës së zemrës, HF (heart failure), janë gjetur
nivele të dedektueshme, por zakonisht jo më të ngritura se URL(upper reference
limit), të TnT-së dhe TnI-së kardiake (Missov E, Calzolari C, Pau B.,1997). Në një
nga këto studime të kryer nga La Veccia et al,(La Vecchia L, Mezzena G, Ometto R, et
al.,1997),është përjashtuar mundësia e rënies së punës së zemrës për shkak të
ishemisë miokardiale. Në një studim tjetër të kryer nga Misov et al,( Missov E, Mair
J,1999), janë vrojtuar nivele të larta të troponinave në pacientët me kardiomiopati
idiopatike të zgjeruar.
Diagnoza e MI-së paraqitet e vështirë në pacientët me një resushitacion (rigjallërim)
të suksesshëm primar pas një aresti kardiak jashtë spitalor. Në këto raste faktorë të
tillë si trauma e muskulaturës së skeletit, aritmia e zgjatur, dhe hipoksemia, mund të
bëhen shkak për konfondimin e interpretimit të markerëve të dëmtimit miokardial
(Morrow DA, Antman EM.,2000).
Në një studim të bërë nga Mullner et al. (Mullner M, Hirschl MM, Herkner H, et
al.,1996), janë vrojtuar nivele minore të TnT-së 12 orë pas atakut, në 12/15 (80%) të
pacientëve me MI. Në një studim tjetër të kryer nga të njejtët autorë me një kampion
më të madh, çlirimi i TnT-së kardiake paraqitej i shoqëruar vetëm me MI-në, por jo
me zgjatjen e kompresioneve të gjoksit apo të numrit të defibrilacioneve të
administruara. Në këto studime diagnoza e MI-së u konfirmua nga ndryshimet tipike
të ECG-së, shintografia miokardiale apo autopsia. Në një studim të kryer nga Grubb
et al. u vrojtua një rritje e nivelit të TnT-së më e lartë se URL, në 24/34 (85%)
pacientë me MI, të përcaktuar vetëm nga të dhënat e ECG-së (Georges JL, Spentchian
M, Caubel C, et al.,1996).
Lidhur me efektin e aritmisë në nivelin e troponinave, të dhënat janë të pakta.
Pacientët me takikardi të ashpër (> 120 rrahje /min) (që mbahen nën kujdes intesiv),
ose me aritmi kardiake, karakterizohen nga përqëndrime të larta të troponinave.
Intensiteti i lartë i rrahjes së zemrës apo edhe aritmia shkurtojnë fazën diastolike të
ciklit të zemrës, duke u bërë shkak për precipitim të mëtejshëm në ishemi. Në kondita
të tilla është veçanërisht subendokardiumi i prirur për dëmtim ishemik.
Matja e nivelit të troponinave kardiake përfaqëson sot një metodë mjaft specifike dhe
të ndjeshme për diagnozën e një MI-je në pacientët që i janë nënshtruar një operacioni
jo kardiak (Adams JE III, Sicard GA, Allen BT, et al.,1994).
Sidoqoftë në pacientët që i janë nënshtruar kirurgjisë kardiake, vrojtohen nivele të
rritura të troponinave në gjak edhe në mungesë të një dëmtimi ishemik (Etievent JP,
Chocron S, Toubin G, et al.,1995). Kjo sepse ka mundësi që trauma e shkaktuar nga
ndërhyrja kirurgjikale, mund të shkaktojë në mënyrë direkte dëmtime qelizore që
shoqërohen me çlirimin e troponinave. Deri më sot është mjaft e vështirë të dallohet
një MI perioperative nga një dëmtim miokardial i shkaktuar nga trauma kirurgjikale.
Studimet e bëra në pacientët që i janë nënshtruar një CABG (coronary artery bypass
grafting), kanë treguar se në pacientët me MI perioperative, piku i niveleve të
troponinave në mesatare është më i lartë se në pacientët që nuk karakterizohen nga një
MI (Greenson N, Macoviak J, Krishnaswamy P, et al.,2001). Një ngritje minore e
markerëve kardiakë paraqitet e zakonshme pas një PCI –je (percutaneous coronary
intervention). Kështu Ravkilde et al.vrojtoi një ngritje të TnT-së > se 0.2 μg/l (me
teknikën e “first generation”) në 13% nga 23 pacientë me angina pectoris të
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qëndrueshme, pas një PCI- je të suksesëshme vizuale (Ravkilde J, Nissen H, Mickley
H, Andersen PE, Thayssen P, Hørder M.,1994).
Në studime të kohëve të fundit, të bëra në kampione më të mëdha dhe me teknikën e
“second generation”, niveli i TnT-së u ngrit deri në > 0.1 μg/l, në 18-30% të
pacientëve. Në një studim të bërë nga Johansen et al, 24 % e pacientëve, katër ditë pas
PCI-së, karakterizoheshin akoma nga nivele të ngritura të troponinave, gjë që tregonte
për një dëmtim miokardial ireversibël (Johansen O, Brekke M, Strømme JH, et
al.,1998). Me anën e teknikave të ndryshme është bërë e mundur të vrojtohen nivele
të rritura të troponinave në 22-34% të pacientëve pas PCI-së (Garbarz E, Iung B,
Lefevre G, et al.,1999).
Në studime të ndryshme CK-MBm, paraqitet e ngritur në nivel më të lartë se URL në
11-37% të pacientëve dhe tri herë më e lartë se URL në 6-18% e pacientëve (Stone
GW, Mehran R, Dangas G, Lansky AJ, Kornowski R, Leon MB.,2001). Nga një
studim i kryer nga Stone et al. rezulton se vetëm 0.6 % e 7147 pacientëve pas një PCI
–je, zhvillojnë valë të reja Q. Këtej del që ECG-ja paraqitet jo e ndjeshme për
zbulimin e këtyre dëmtimeve të vogla. Nivele shumë të larta të TnI-së (tre herë më të
larta se URL) dhe një rritje e njëkohshme e TnI-së dhe CK-MBm-së, janë të
shoqëruara me një rritje të riskut ndaj mortalitetit dhe komplikimeve të mëdha
spitalore, por jo për një prognozë afat mesme (Stone GW, Mehran R, Dangas G,
Lansky AJ, Kornowski R, Leon MB.,2000).
Gjatë zhvillimit fetal në muskulaturën e skeletit shprehet, në mënyrë tranzitive, gjeni
TnT-së kardiake (por jo gjeni i TnI-së). Nivele të larta të TnT-së kardiake janë
raportuar dhe në rastet e polimiozitozave dhe dermatomioziteve, pa të dhëna për
përfshirje kardiake (Erlacher P, Lercher A, Falkensammer J, et al,2001). TnT-ja
kardiake është dedektuar edhe në kampionet e muskulaturës së skeletit në proces
rigjenerimi të pacientëve me polimiozitozë dhe Distrofi Muskulare të Duchenne
(DMD) (Messner B, Baum H, Fischer P, Quasthoff S, Neumeier D,2000). Lidhur me
këtë të fundit duhet vënë në dukje se jo të gjitha studimet konfirmojnë rezultatet e
marra prej tyre (Hammerer-Lercher A, Erlacher P, Bittner R, et al.,2001).
1.3.5 Fragmenti N-terminal i prohormonit peptidik natrium-uretik tipi B(NTproBNP
Fragmenti N-teminal i prohormonit peptidik natriuretik tipi B (NT-proBNP),
përfaqëson një neurohormon që prodhohet në mënyrë endogjenike dhe që fillimisht
sekretohet nga miocitet ventrikulare kardiake si përgjigje ndaj stresit kardiak. Matja e
nivelit të NT-proBNP-së, sot përdoret për diagnostikimin e disfunksionit sistolik dhe
diastolik të ventrikulit të majtë.
Një historik i shkurtër
Që para vitit 1950, kur akoma nuk ishte njohur mekanizmi i veprimit të NT-proBNPsë, studjuesit kishin kuptuar se zemra kishte një kontroll fiziologjik mbi ekskretimin
urinar. Në modelet e ngritura në kafshë me rënie të funksionit të zemrës HF (heart
failure), për shkak të distensionit atrial të djathtë, rezultonte një diurezë dhe
natriurezë spontane. Këto qenë të dhënat e para që tregonin se zemra ndër të tjera
kishte dhe funksion endokrin (Kisch B.1956, de Bold AJ, Borenstein HB, Veress AT,
Sonnenberg H.,1981). Në vitin 1981, fillimisht identifikohet peptidi natriuretik
(ANP), i cili depozitohet në formë granulash në miocitet atriale dhe më pas zbulohet
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edhe struktura e tij. Peptidi natriuretik i trurit (BNP), është identifikuar disa vite më
pas, fillimisht në trurin e derit. Gjeni që kodon për BNP është vendosur në
kromozomin 1 (1p36.2) dhe përbëhet nga 3 eksone dhe 2 introne.
Studimet treguan se siti primar i prodhimit të këtij peptidi, ishte miokardiumi
ventrikular (kardiomiocitet). Megjithëse BNP-ja është gjetur fillimisht në
miokardiumin e ventrikulit të majtë (LV), ai prodhohet gjithashtu edhe nga indet
atriale, si dhe indi miokardial i ventrikulit të djathtë. Në vitin 1990, u bë e mundur të
identifikohen edhe peptide natriuretikë të tjerë, ku përfshihen: CNP, DNP si dhe
urodilatinë, një hormon ky i fundit i prodhuar nga veshkat (Mair J, HammererLercher A, Puschendorf B.,2001). Peptidet natriuretike përfaqësojnë neurohormone,
që kanë të bëjnë me ruajtjen e homeostazës së fluideve të trupit, duke nxitur procesin
e diurezës dhe natriurezës. Peptidet natriuretikë nga ana funksionale karakterizohen
nga një efekt i kundërt me hormonet rregullatorë të sistemit reninë-angiotensinëaldosteron. Këtë ato e realizojnë duke ulur nivelin e sintezës së angiotensinës II dhe
noradrenalinës. Ato gjithashtu kanë një rol bazë në funksionin vaskular dhe
rimodelimin e tyre, me anën e fuqizimit të efektit të oksidit nitrik (NO).

Figura 1.21. Receptorët dhe pastrimi i peptideve natriuretikë

Peptidet natriuretikë kanë të bëjnë edhe me inhibimin e procesit të përfshirjes së
lipideve përmes mureve vaskularë, si dhe rritjen e tonusit parasimpatik. Të gjitha
llojet e peptideve natriuretikë kanë të përbashkët një unazë aminoacid-17, që
përfaqëson zonën përgjegjëse për aktivitetin e tyre endokrin. Ndërsa ANP dhe BNP,
përfaqësojnë hormone specifikë kardiakë, CNP-ja besohet se prodhohet nga SNQ-ja
dhe endoteliumi vaskular (Clerico A, Iervasi G, Mariani G.,1999).
Është bërë e mundur të identifikohen tre receptorë për peptidet natriuretikë (NPR-A,
NPR-B dhe NPR-C). Lidhja e peptideve natriuretikë me receptorët A dhe B në
membranën e qelizave target, çon në gjenerimin e GMP-së ciklike. Kjo e fundit
ndërmjetëson në efektet biologjike të peptideve natriuretikë. ANP dhe BNP, lidhen në
mënyrë preferenciale me receptorin NPR-A, ndërsa CNP në receptorin NPR-B. NPRC, përfaqëson një receptor pastrimi për ANP dhe BNP-në. Tek njeriu, afiniteti i ulët i
NPR-C-së për BNP-në, kontribuon në gjysëm jetën plazmatike më të gjatë të BNP-së,
krahasuar me ANP-në. Peptidet natriuretikë, inaktivizohen gjithashtu edhe nga një
endopeptidazë neutrale, që përfaqëson një metalpeptidazë të zinkut. Kjo e fundit është
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e pranishme në sipërfaqen e qelizave endoteliale, qelizave të muskulaturës së lëmuar,
miociteve kardiakë, epiteliumit renal dhe fibroblasteve.
Biosinteza, sekretimi dhe pastrimi i peptideve natriuretikë
BNP origjinohet nga një pre-propeptid prej 134 aminoacidesh, që fillimisht këputet në
një molekulë prekursore prohormonale prej 108 aminoacidesh, proBNP-108. Ky i
fundit depozitohet në formën e granulave sekretore në kardiomiocitet. Çdo stres
fiziologjik që vepron në ventrikul ose një tendosje e kardiomiociteve, mund të bëhet
shkak për çlirimin e këtij prohormoni. Nga ana funksionale, ky proces stimulohet nga
stresi hemodinamik, duke përfshirë këtu tendosjen e mureve, zgjerimin ventrikular
dhe presionin ventrikular të rritur të zemrës. Çlirimi i këtij prohormoni mund të
rezultojë edhe nga një inflamacion ose gjëndje hipoksie, pra të shkaktohet jo nga një
stres mekanik i kardiomiociteve (Hall C.,2005 Ardarelli R, Lumicao TG,2003).
Kur prohormoni BNP-108, çlirohet në gjak, ai këputet nga tip proteazash, të njohura
me emrat furinë dhe corinë, deri në: N-terminal proBNP (NT-proBNP), që
përfaqëson një molekulë inerte nga ana biologjike prej 76 aminoacidesh dhe një
peptid brain natriuretik (BNP), prej 32 aminoacidesh. Ky i fundit përfaqëson një
hormon aktiv nga ana biologjike, që pastrohet nga qarkullimi i gjakut përmes katër
mekanizmave në të cilat përfshihen: filtrimi glomerular, receptorët e peptideve
natriuretikë (G-protein receptorët ndërhyjnë apo kanë të bëjnë me natriurezën dhe
diurezën), një familje receptorësh që pastrojnë këtë hormon pa shkaktuar një përgjigje
fiziologjike dhe së fundi degradimi i tij me anën e endopeptidazave qarkulluese
neutrale (NEP).

Figura 1.22. Mekanizmat fiziologjikë që ndërhyjnë gjatë çlirimit të peptideve natriuretikë

Ka akoma paqartësi lidhur me mekanizmat përgjegjës të pastrimit të NT-proBNP-së,
megjithëse deri tani të dhënat tregojnë se ato varen kryesisht nga pastrimi renal.
Pastrimi retikulocito endotelial është gjithashtu i propozuar si një nga mekanizmat e
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mundshëm të pastrimit të NT-proBNP-së. Gjysëm jeta BNP-së është rreth 18 minuta,
ndërsa gjysëm jeta e NT-proBNP-së është 90-120 minuta.

Figura 1.23. Këputja e proBNP-108 në NT-proBNP-76 dhe BNP -32

Diferencat laboratorike ndërmjet NT-proBNP-së dhe BNP-së
Peptidet natriuretikë përdoren në laboratoret klinike për diagnozën kardiake. Si BNP
edhe NT-proBNP, kur janë përdorur në diagnozën e disfunksionit të ventrikulit të
majtë kanë demonstruar një dobi klinike sinjifikative. Fragmenti aminoterminal
inaktiv i NT-proBNP-së, i cili është më i qëndrueshëm se hormoni aktiv BNP,
përdoret zakonisht në diagnozën e disfunksionit sistolik dhe diastolik të ventrikulit të
majtë (stresi kardiak), si dhe për prognozën e një sërë gjëndjesh patologjike kardiake,
përfshirë këtu congestive heart failure (CHF), sindromën koronare akute - coronary
syndrome (ACS) dhe anginën e qëndrueshme kronike. Vlerat e matjeve laboratorike
dhe ato të referencës për peptidet natriuretikë, mund të influencohen nga shumë
faktorë, siç janë: mosha, gjinia dhe funksioni renal.
Koleksioni i kampioneve të pacientëve në analizat laboratorike, ka treguar se ka
diferenca lidhur me stabilitetin dhe karakteristikat, ndërmjet BNP-së dhe NTproBNP-së. Të dhënat tregojnë se matjet in vitro të NT-proBNP-së, janë më të
qëndrueshme, krahasuar me ato të BNP-së. Kur ruhet në frigorifer gjaku apo plazma
EDTA, BNP është e qëndrueshme për më tepër se 24 orë; kampionet e BNP plazmës
së ngrirë janë të qëndrueshme afërsisht për 3 muaj; NT-proBNP është e qëndrueshme
për 3 ditë, kur plazma apo serumi ruhet në temperaturën e dhomës; NT-proBNP gjatë
ngrirjes në -700C është e qëndrueshme me vite.
Të dhëna më të hollësishme për dallimet lidhur me karakteristikat e NT-proBNP-së
dhe BNP-së, janë përaqitur në tabelën 1.2. Sidoqoftë, siç e vumë në dukje pak më
sipër, sa herë që ndodh një stres kardiak, shkaktohet tendosja e miociteve, të cilat nga
ana e tyre nxiten të sekretojne NT-proBNP (ose BNP). Meqënëse të dy këto peptide
karakterizohen nga clearance (pastrimi) renal, pra pastrohen nga gjaku me anën e
veshkave, klinicienët duhet të bëjnë kujdes gjatë analizave ndaj ndikimit të mundshëm
të funksionit renal të pacientëve.
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Sidoqoftë, për shkak se këto dy peptide karakterizohen nga pastrimi renal, shërbejnë
si markerë prognostikë mjaft të mirë tek pacientët me sëmundje renale (DeFilippi CR,
Fink JC, Nass CM, Chen H, Christenson R.2005, Schou M, Dalsgaard MK,
Clemmesen O et al.,2005).
Tabela 1.2 Krahasimi ndërmjet karakteristikave të NT-proBNP-së dhe BNP-së
Karakteristikat
Aktiviteti hormonal
endokrin
Madhësia molekulare
Gjysëm jeta
Stabiliteti në
temperaturën e dhomës
CV (1)
Matja e aftësisë së
instrumentit
Receptorët e pastrimit
Test-tubet e aprovuar
nga FDA

NT-proBNP

BNP

inaktive

aktive

76 amino acide
90-120 minuta

32 amino acide
18-20 minuta

72 orë

4 orë

2.9% - 6.1%
5- 35,000 pg/mL
(*mund të tretet)
Renalë, të panjohur
Enë plastike ose qelqi të
heparinizuara ose me EDTA

9.9% - 12.0%
5-5,000 pg/mL
(*nuk mund të tretet
Renalë, NPR-C, NEP
Enë qelqi me EDTA

Kjo nuk ja ul atyre vlerën në drejtim të diagnozës së disfunksionit kardiak, pra nivelet
e rritura të secilit prej këtyre peptideve shërbejnë për diagnostifikimin e sëmundjeve
të zëmrës në pacientët me ose pa sëmundje renale. Këtu duhet të vemë në dukje se
ndërsa si NT-proBNP dhe BNP, janë tregues ekuivalentë të Heart failure (HF), në të
gjitha nivelet e funksionit renal, NT-proBNP është një tregues superior i shoqërimit të
sindromit me vdekjen e mundshme, pra me rastet fatale (DeFilippi CR, Seliger SL,
Maynard S, Christenson RH.,2007).
Të dy testet janë të vlefshme në praktikën laboratorike, megjithëse NT-proBNP
karakterizohet nga një variacion laboratorik më i vogël (Biosite BNP: CV=9.9-12%;
NT-proBNP: CV=2.9-6.1%- të dhëna të marra nga Roche Diagnostics). Nivelet e
matjeve të NT-proBNP-së, paraqiten zakonisht 6-10 herë më të mëdha se ato të BNPsë. Kjo bën që NT-proBNP, të karakterizohet nga një avantazh diagnostik, sidomos
kur nivelet e identifikimit shoqërohen me manifestime të hershme të disfunksionit
ventrikular të majtë subklinik (Tang WH, Philip K, Hazen SL et al.,2005). Në
përgjigje të një stresi miokardial (për shkak të një tendosje ventrikulare, ishemije),
rritja e nivelit të NT-proBNP-së paraqitet zakonisht disa shkallë magnitude më lart se
niveli i BNP-së. Kjo ka mundësi që të reflektohet edhe në gjysëm jetën e zgjatur të
NT-proBNP-së.
Diferencat klinike ndërmjet BNP-së dhe NT-proBNP-së
Ka mjaft publikime në të cilat nxirren në pah vlerat e përdorimit klinik të NTproBNP-së dhe BNP-së. Të dy testet janë mjaft të mirë për të nxjerrë konkluzione
lidhur me heart failure (HF), tek pacientët me probleme të frymëmarrjes. Sidoqoftë
një numër i konsiderueshëm referencash sigurojnë të dhëna sipas të cilave NTproBNP ka avantazhe klinike krahasuar me BNP-në. Kjo konsiston në disa drejtime:
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 Të dy testet karakterizohen nga vlera saktësie të ngjashme, lidhur me zbulimin
e pacientëve CHF me fraksion të ulët nxjerrës të ventrikulit të majtë (depresed
left ventricular ejection fraction-LVEF), por në këtë drejtim NT-proBNP,
dallohet për një ndjeshmëri më të lartë (Tang WH, Philip K, Hazen SL et
al.,2005). Të dy testet janë të krahasueshëm për sa i përket diagnostikimit të
CHF-së, por NT-proBNP identifikon më mirë pacientët me sëmundje
strukturale asimptomatike të zemrës (Mueller T, Gegenhuber A, Poelz W,
Haltmayer M,2004).
 Të dy testet mund të përdoren për të analizuar një popullatë të subjekteve
asimptomatikë për depresion të LVEF-së (< ose = me 40%), megjithëse për
një popullatë të tillë, NT-proBNP prodhon rezultate më të sakta se BNP-ja
(p=0.1) (Costello-Boerrigter LC, Boerrigter G, Redfield MM et al.,2006). Të
dy testet prodhojnë rezultate te rritura në pacientët me rënie të funksionit të
zemrës, por testet BNP japin më shumë rezultate fals negative (Tang WH,
Girod JP, Lee MJ et al.,2003).
Përdorimi klinik i NT-proBNP-së për sëmundjet kardiake simptomatike
Përqëndrimi plazmatik i ngritur i NT-proBNP-së, është provuar të jetë një tregues i
pavarur ekselent i mortalitetit në pacientët me HF. Ngritja e nivelit të NT-proBNP-së
në vlera më të mëdha se 450 pg/ml, është një tregues për një rritje dy deri në gjashtë
herë të riskut ndaj mortalitetit dhe/ose morbiditetit kardiak. Vlerat prognostike në këtë
drejtim, përmirësohen ndjeshëm gjatë një testimi serial. NT-proBNP paraqet vlera
prognostike në mënyrë specifike për pacientët ACS, për ata me infarkt të miokardit
(me rritje ose jo të segmentit T), ose me angina të paqëndrueshme.
Meqënëse NT-proBNP është një marker i ndjeshëm për disfunksionet kardiake,
nivelet e ngritura të tij indikojnë për praninë e një çrregullimi kardiak. NT-proBNP
është provuar të jetë i rritur në pacientët me disfunksion ventrikular dhe ka të dhëna
që këto nivele korrelojnë në mënyrë direkte me shkallën e ashpërsisë së HF-së
(Talwar S, Siebenhofer A, Williams B, Ng L,2000; Hunt PJ, Richards AM, Nicholls
MG, Yandle TG, Doughty RN, Espiner EA.,1997).
Vlen të theksohet se një nivel normal i NT-proBNP-së, përjashton mundësinë e
disfunksioneve kardiake. Një nivel anormal i NT-proBNP-së, karakterizohet nga një
korelacion i lartë me diagnozën dhe trajtimin e HF-së, duke qënë kështu një tregues
pozitiv e i saktë i shkallës së sëmundjes dhe përgjigjes ndaj një terapie.
Duke u mbështetur në këto të dhëna, në mënyrë konsensuale kohët e fundit është
propozuar një algorithm i ri për diagnozën e sëmundjes së rënies së funksionit të
zemrës (HF). Sipas këtij modeli të paraqitur nga Shoqata Europiane e Kardiologëve
(Europien Society of Cardiology), peptidet natriuretikë, përdoren për të identifikuar
personat që janë kandidatë për analiza kardiake të mëtejshme, si dhe për pacientë me
elementë të diagnozës për disfunksion LV, që karakterizojnë sëmundjen simptomatike
(Remme WJ, Swedberg K.,2001).
Mjaft publikime mbështesin vlerën dhe efikasitetin e përdorimit të matjeve të NTproBNP- së në menaxhimin klinik të pacientëve me sëmundje kardiake të avancuara
dhe simptomatike, veçanërisht ata me CHF dhe ACS. Këto matje luajnë gjithashtu një
rol qëndror në identifikimin dhe menaxhimin e pacientëve me sëmundje të avancuar,
megjithëse stabile, siç është p.sh. forma e qëndrueshme e CAD-së.
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Disa të dhëna të përmbledhura, të nxjerra nga një sërë publikimesh, që tregojnë për
rëndësinë e matjes së nivelit të NT-proBNP-së në gjendjen e sëmundjes simptomatike
të zemrës, po i paraqesim më poshtë:
 Matjet e nivelit të NT-proBNP-së janë pjesë e analizave spitalore standarte
për identifikimin dhe përjashtimin e CHF-së akute (Januzzi JL, van KR,
Lainchbury J et al.,2006).
 Rritja e niveleve të NT-proBNP-së në plazëm dhe serum, ecën paralel me
shkallën e ashpërsisë së sëmundjes (McDonagh TA, Robb SD, Murdoch DR et
al.,1998).
 Në pacientët e hospitalizuar me rënie të funksionit sistolik dhe diastolik të
zemrës, NT-proBNP-ja është një tregues i saktë i një mortaliteti brenda një
periudhe 1-vjeçare, por nuk ka vlera prognostike dhe prediktive lidhur me
LVEF-në (Kirk V, Bay M, Parner J et al.,2004).
 Ngritja e nivelit të NT-proBNP-së, të matur tre ditë pas një AMI-je (acute
mycardial infarction) në mënyrë të pavarur, tregon për një mortalitet
kardiovaskular (Darbar D, Davidson NC, Gillespie N et al.,1996).
 Kuartilet e ngritura të NT-proBNP-së, tregojnë për një morbiditet dhe
mortalitet short apo long-term, në vijim të një ngjarje koronare akute
(Heeschen C, Hamm CW, Mitrovic V, Lantelme NH, White HD.,2004;
Jernberg T, Stridsberg M, Venge P, Lindahl B.,2002).
 Ndryshimet në përqëndrimin e NT-proBNP-së, mund të përdoren për të
vlerësuar rimodelimin vaskular dhe stabilizimin e procedurave individuale.
Përdorimi klinik i NT-proBNP-së për sëmundjen kardiake stabile dhe subklinike
NT-proBNP përfaqëson një marker të mortalitetit long-term në pacientët me CAD të
qëndrueshëm; gjë që siguron një informacion prognostik dhe të pavarur, si nga
faktorët e riskut konvencional ashtu edhe nga shkalla e disfunksionit LV.
Siç e vumë në dukje më sipër, një nivel normal i NT-proBNP-së në serum, përjashton
disfunksionin kardiak. Si një marker i ndjeshëm i funksionit kardiak, niveli i ngritur i
NT-proBNP-së, si rezultat i një stresi të kardiomiociteve, indikon se në bazë të tij
qëndron një çrregullim kardiak. NT-proBNP ndihmon në mënyrë efektive në
diagnozën e disfunksionit diastolik dhe sistolik të ventrikulit të majtë (stresi kardiak),
si dhe ka vlera prognostike në një varietet sëmundjesh kardiake simptomatike,
përfshirë këtu ACS - në dhe HF- në. Përqëndrimi i ngritur plazmatik i NT-proBNP-së,
është provuar të jetë një tregues i pavarur ekselent i ngjarjeve kardiake në një
variacion situatash klinike, ashtu sikurse është edhe një tregues i vdekshmërisë
kardiake ose jo kardiake. NT-proBNP rritet në përgjigje të një ishemije kardiake.
Edhe pa një ndryshim në presionin mbushës diastolik, gjatë një kateterizimi kardiak
dhe intervenimi koronar perkutan (PCI), (gjatë një okluzioni koronar temporar),
vrojtohet një rritje e shpejtë e niveleve të NT-proBNP-së. Kur nivelet e NT-proBNPsë në pacientët asimptomatikë, paraqiten të rritura para testit për stresin, mund të
shërbejnë si përcaktues të atyre subjekteve që më pas rezultojnë test pozitivë.
NT-proBNP ka tashmë një rol prognostik dhe diagnostik në pacientët me CAD stabël
kronik, duke kontribuar në mënyrë substanciale në vlerësimin e riskut të rritur për
mortalitet, si dhe në vlerësimin e ngjarjeve CVD në këta pacientë (Kragelund C,
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Gronning B, Kober L, Hildebrandt P, Steffensen R, 2005: Bibbins-Domingo K, Gupta
R, Na B, Wu AH, Schiller NB, Whooley MA.,2007). Tashmë matja e nivelit të NTproBNP-së, mund të funksionojë si një mjet klinik i vlefshëm për identifikimin e
pacientëve që janë në stadin e hershëm, zakonisht pre-klinik të disfunksionit kardiak
(Seino Y, Ogawa A, Yamashita T et al.,2004). Rritjet e niveleve të NT-proBNP-së,
paraqiten të korreluara me sëmundje kardiake subklinike, qoftë kjo për shkak të një
disfunksioni ventrikular të majtë, ishemie koronare ose kur në bazë të saj është
aterioskleroza (Edvardsen T, Detrano R, Rosen BD et al,2006 Weber M, Dill T,
Arnold R et al.,2004).
Vlerat abnormale të NT-proBNP-së, në mungesë të simptomave kardiake kanë
rëndësi prognostike në popullatë. Gjatë një studimi janë analizat NT-proBNP dhe
CRP, si prediktorë të mortalitetit dhe të ngjarjeve CVD të ardhëshme, në një kampion
të formuar nga subjekte të moshuar, që nuk karakterizoheshin nga rënie të funksionit
kardiak apo renal. Pas një periudhe mbi pesë vjeçare, studiuesit rregjistruan në këtë
kampion rreth 15 % vdekje, 12% incidencë të ngjarjeve kardiake pa asnjë evidencë
iniciale të CVD-së dhe 35% incidencë të HF-së, ndër pacientët me një funksion
normal LV. Jo si CRP-ja, nivelet e ngritura të NT-proBNP-së u paraqitën në mënyrë
sinjifikative të shoqëruara me mortalitetin dhe kjo pavarësisht nga faktorët e riskut
kardiovaskular tradicional dhe morbiditeti, përfshirë këtu rënien e funksionit renal dhe
disfunksionin sistolik LV. Që këtej del se NT-proBNP përfaqëson një marker
prognostik për ngjarjet kardiake edhe kur nuk ka të dhëna bazë për sëmundje klinike
sinjifikative.
1.3.6 Proteina C-Reaktive (CRP)
Proteina C-Reaktive (CRP) është një marker inflamator jo specifik, që çlirohet nga
mëlçia, në përgjigje të një faze akute të dëmtimit. CRP mund të matet me anën e
shumë lloje analizash me preçizion të pritshëm afër 0.3mg/l të cilat japin rezultate të
krahasueshme. Studimet tregojnë se CRP, së bashku me BNP-në dhe troponinat,
sigurojnë të dhëna shtesë në prognozën e ACS-së, megjithatë vlen të vihet në dukje se
ajo karakterizohet nga vlera rritëse modeste.
Në rastet e shoqërimit të çlirimit të CRP-së me ACS-në, duhet bërë kujdes për të
dalluar rastet pa anginë të paqëndrueshme dhe atyre me nekrozë (MI akute). Në rastin
e AMI-së, çlirimi i CRP-së nxitet si një fazë akute sekondare mbas nekrozës dhe
nivelet e larta të CRP-së korrelojnë me madhësinë e infarktit. Megjithëse madhësia e
infarktit përfaqëson determinantin kryesor të prognozës long-term pas AMI-së, është
tashmë e provuar që vdekshmëria lidhet me nivelet e CRP-së dhe kjo pavarësisht nga
funksioni sistolik ventrikular i majtë (Weber M, Dill T, Arnold R et al.,2004 Suleiman
M, Aronson D, Reisner SA, Kapelovich MR,Morkiewics W, Levy Y, et al.,2003)
Në mungesë të infarktit, nivelet e CRP-së korrelojnë me shtrirjen e ateriosklerozës
dhe sipas disa studimeve ato parashikojnë ngjarjet koronare në pacientët me angina të
paqëndrueshme dhe kjo pavarësisht nga nivelet e troponinave (Suleiman M, Khatib, R,
Agmon Y, Mehamid R, Boulos M, Kapeliovich M, et al.,2006 Rebuzzi AG, Quaranta
G, Liuzzo G, Caligiuri G, Lanza GA, Gallimora JR, et al.,1998). Sidoqoftë nga një
prej studimeve të mëdha prospektive më të fundit, rezulton se ka vetëm një asociacion
të dobët ndërmjet niveleve të CRP-së dhe ngjarjeve koronare të mundshme në të
ardhmen, në pacientët me ACS. Në këtë studim 2/3 e pacientëve u paraqitën me AMI
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dhe 1/3 e tyre me angina të paqëndrueshme (Morrow DA, Rifai N, Antman EM,
Weiner DL, McCabe CH, Cannon CP, et al.,2000)
Një implikim interesant i CRP-së në ACS, ka të bëjë me trajtimin e pacientëve.
Kështu në një studim të kryer në pacientë me ACS, u vu re se ata që karakterizoheshin
nga nivele të ulta të CRP-së, mbas trajtimit me statinë, kishin të dhëna klinike më të
mira, krahasuar me ata me nivele të larta të CRP-së dhe kjo pavarësisht nga rezultati i
nivelit të LDL kolesterolit. Nga kjo dilte se terapia me statinë në pacientët me risk të
lartë ndaj ACS-së, duhet bërë jo vetëm duke u nisur nga nivelet e yndyrnave target,
por edhe nga nivelet e CRP-së. Nga këto të dhëna mund të nxirret konkluzioni se
nivelet e CRP-së në pacientët ACS, mund të kenë një sinjifikancë prognostike, por
duhet vënë në dukje edhe një herë se vlerat e tyre rritëse, krahasuar me faktorët dhe
biomarkerët konvencionalë, paraqiten mjaft modeste (Bogaty P, Boyer L, Simard S,
Danwe F, Dupuis R, Verret B, et al.,2008).
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KAPITULLI 2
MATERIALI DHE METODIKA
2.1.Kriteret e përzgjedhjes së grupeve rast/kontroll dhe analizat statistikore të
përdorura
Në përputhje me qëllimin dhe objektivat, u hartua edhe metodika e punës që përfshin
periudhën kohore 2010-2015. Objekti i këtij studimi kanë qënë biomarkerët
(bioshënjuesit) e rinj kardiakë. Për t’i vlerësuar më mirë ata ne ngritëm dy kampione
studimi.
Kampioni i parë përbëhet nga 330 individë, nga të cilët 135 ishin të shëndetshëm dhe
shërbyen si grup kontrolli dhe 195 me Diagnozë Infarkt Miokardi, që shërbyen si
raste. Kampioni i dytë përbëhet nga 415 individë, nga të cilët 200 ishin të
shëndetshëm dhe shërbyen si grup kontrolli dhe 215 me Diagnozë Insufiçiencë
Kardiake, që shërbyen si raste. Grup kontrollet janë përzgjedhur në mënyrë krejtësisht
rastësore, me shpërndarje moshore nga 40-75 vjeç (Mjeku kardiolog ka përjashtuar
mundësinë e problemeve kardiake si dhe ato të funksionit ventrikular). Atyre ju është
shpjeguar arsyeja dhe kanë pranuar të jenë pjesë e studimit. Mostrat e marra nga
pjesmarësit në këto grupe janë testuar për të njëjtët markerë (shënjues), që janë testuar
edhe pacientët.
Për zgjedhjen e rasteve të përfshira në studim, hapi i parë ka qënë lidhja e
marrëveshjes me Pavionin e Kardiologjisë në QSUT “ Nënë Tereza”, spitalin
Gjerman, Klinikën “Diplomat”, Spitalin e pneumologjisë “Shefqet Ndroqi”, Pavionin
e Nefrologjisë, Pavionin e Enokrinologjisë të QSUT dhe klinikën “Intermedika”. Hapi
i dytë ishte lidhja e marrëveshjes me Klinikën Mjekësore “Intermedika” për kryerjen e
analizave laboratorike të TnT-hS, proBNP-së, Proteinës C Reaktive, CK-së dhe
CKMB-së .
2.1.1. Përpilimi i formularit dhe përpunimi paraprak i tyre
Të gjitha matjet janë kryer nga një personel pa asnjë informacion në lidhje me
pacientët. Për secilin prej tyre para marrjes së gjakut është bërë një marrëveshje (ku
është siguruar anonimiteti dhe përdorimi i të dhënave vetëm për qëllime shkencore)
dhe është plotësuar një formular, i cili përfshinte të dhëna si mosha, histori apo jo të
sëmundjeve kardiake, pesha, lloji i dietës ushqimore, niveli i yndyrnave, HbA1c-ja,
D-Dimeri, niveli i biomarkerëve, si Troponina Ths, Proteina C Reaktive, CK-ja, CKMB-ja, si dhe ecuria e pacientit gjatë 40 ditëve.
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Formular me të dhënat e pacientëve të përfshirë në studim

Emër Mbiemër ……………………………………
Kodi i identifikimit……………………………………….
Mosha…………Profesioni…………………………
Histori infarkti…………
Histori insufiçiencash kardiake …………………………………
Pesha ……………
Histori

familjare

për

problemet

kardiake…………………………………………….
Dieta

ushqimore………………

Stili i jetës…………………………………………………
Kolesterol………Triglicerid………..HDL …………….. LDL ………
TNThS…………….CKMB…………..................CK…………..…
Proteina C Reaktive……………HbA1c ……….
Histori sëmundjesh reumatizmale ose të muskujve
……………………………………………………….…
Histori sëmundjesh renale……………………………………………
Histori

sëmundjesh

të

diabetit

dhe

të

mëlçisë

……………………………………………
Histori sëmundjesh të mushkrive………………………………………
Ecuria

40

ditore

e

pacientit

të

diagnostifikuar

me

Infarkt

………………………………………………………………..
Ecuria 40 ditore e pacientit të identifikuar me Insufiçiencë kardiake
……………………………………………………………………..……….
Reinfarkt…………………..………
Bypass kirurgjikal ………..………
Vdekje……………………..………
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Mosha e pacientëve të përfshirë në studim varionte nga 43-78 vjeç. Studimi pati për
seicilin pacient pikën e fillimit në momentin e paraqitjes në urgjencë, ecurinë dhe
pikën e përfundimit 40 ditë mbas. Gjatë kësaj periudhe u vlerësuan situata të
ndryshme për seicilin nga pacientët si: infarkti, riinfarkti, bypasi kirurgjikal dhe
vdekja. Individët me histori sëmundjesh reumatizmale, muskulare, renale, të mëlçisë
ose të diabetit u përjashtuan nga studimi ynë.
Lidhur me kampionin e parë (330 individë), marrja e parë e mostrës së gjakut për
analiza biokimike është kryer menjëherë pas bërjes së elektrokardiogramës dhe
vrojtimit të segmentit ST të parregullt. Analiza e TNT hs, CK, CK-MB dhe Proteinës
C Reaktive (CRP), është kryer brenda 10-orësh nga shfaqja e simptomave.
Marrja e gjakut është kryer me tuba xheli dhe analiza e mostrave është kryer në
klinikën Intermedika në Tiranë. Centrifugimi është bërë për 10 min me 3000xg. Mbas
kryerjes së ekzaminimeve rezultatet e pacientëve, sëbashku me të dhënat e formularit
për seicilin pacient dhe të dhënat mbi ecurinë e pacientëve gjatë 40 ditëve, janë
sistemuar në tabela, të cilat kanë shërbyer si bazë për përpunimin statistikor dhe
analizën , në përputhje me objektivat e vëna nga ne në këtë studim.
Rezultatet e përftuara u përdorën për të llogaritur sensitivitetin (ndjeshmërinë) dhe
specifitetin, të cilat përfaqësojnë matje statistikore të cilësisë (performancës) së një
testi. Sensitiviteti mat përqindjen e mostrave aktuale pozitive që janë vërtetuar si të tilla,
pra i referohet aftësisë së një testi për të identifikuar mostrat pozitive.
Specificiteti mat përqindjen e mostrave aktuale negative, gjithashtu që janë vërtetuar si të
tilla, pra i referohet aftësisë së një testi për të identidikuar mostrat negative (rastet e
dyshimta nuk merren parasysh). Të dyja këto matje janë të lidhura me konceptet e
gabimeve të tipit I dhe tipit II.
Llogaritja e sensitivitetit realizohet me formulën e mëposhtme:

Pra, sensitiviteti i referohet aftësisë së një testi për të identifikuar mostrat pozitive.
Llogaritja e specificitetit realizohet me formulën e mëposhtme:

Specificiteti i referohet aftësisë së një testi për të identifikuar mostrat negative.
Si ndihmës për krahasimin e rezultateve të punës sonë u përdor programi SPSS, MedCalc
dhe EXELSTAT. Nëpërmjet programit SPSS janë vlerësuar analiza të tilla si ajo
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njëfaktoriale e variancës dhe e korrelacionit. Analiza e variancës njëdrejtimëshe (α=0.05),
u përdor për të testuar diferencat midis mesatareve të mostrave dhe kombinimit linear të
mesatareve. Në këtë rast janë hedhur dy hipoteza:
Hipoteza Ho: Mesataret e rezultateve të çdo testi nuk ndryshojnë midis tyre.
Hipoteza H1: Mesataret e rezultateve të çdo testi janë të ndryshme.
Nëse p>0.05 pranohet hipoteza Ho, nëse p<0.05 pranohet hipoteza H1 dhe hidhet
poshtë hipoteza Ho.
Analiza korrelative përdoret për të përcaktuar nëse dy variabla janë të pavarur midis
tyre apo bashkërendojnë, që do të thotë që variojnë së bashku. Me anë të korrelacionit
përcaktohet masa dhe drejtimi i shoqërimit. Në këtë studim është llogaritur koefiçienti
i korrelacionit të produktit të momentit, i nxjerrë nga Karl Pearson. Testi i
sinjifikancës në korrelacion përcakton nëse koefiçienti i korelacionit të një mostre
nxirret nga një popullatë me koefiçient korrelacioni parametric zero. Në këtë rast janë
hedhur dy hipoteza:
Hipoteza Ho:Të dy shënjuesit nuk korrelojnë midis tyre.
Hipoteza H1:Të dy shënjuesit korrelojnë midis tyre.
Nëse p>0.01 pranohet hipoteza Ho, nëse p<0.01 pranohet hipoteza H1 dhe hidhet
poshtë hipoteza Ho.
Nëpërmjet programit MedCalc janë ndërtuar grafikët ROC. Metoda në fjalë paraqitet
shumë efikase për vlerësimin e testeve diagnostikues. Këta grafikë ndërtohen duke
vendosur vlerat të ndjeshmërisë në boshtin e ordinatave dhe ato të specifitetit në
boshtin e absisave. Çdo pikë në grafik quhet pika operative dhe formohet nëpërmjet
përdorimit të niveleve të ndryshme Cutoff për një rezultat pozitiv. Grafiku ROC
vlerësohet nëpërmjet këtyre pikave diskrete dhe për çdo test ndërtohet nga një
shpërndarje e caktuar e rezultateve të tij. Një nga matjet më të rëndësishme që lidhet
me grafikun ROC është koefiçienti AUC. AUC është një matje e kombinuar e
ndjeshmërisë dhe specifitetit, që vlerëson performancën e përgjithshme të një testi
diagnostifikues dhe vlerat e tij luhaten nga 0 dhe 1. Sa më afër vlerës 1 të jetë
koefiçenti AUC, aq më e mirë është performanca e një testi diagnostikues. Kufiri i
poshtëm i koefiçientit AUC për një test diagnostikues është 0.5. Grafikët ROC dhe
koefiçienti AUC, i një testi nuk janë fikse sepse ndryshojnë për grupe të ndryshëm
pacientësh (Seng Ho Park et al.,2004). Koefiçienti AUC llogaritet nëpërmjet formulës
së mëposhtme:
∑

∑

M=rezultatet mbi normë; n=rezultatet normale
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Kampioni i dytë, siç e vumënë dukje më sipër, përfshin studimin e Insufiçencave
kardiake. Analizat për këtë grup përfshjnë periudhën 2011-2014 dhe hapi i parë ka
qënë realizimi i marrëveshjeve me: Klinikën e Kardiologjisë dhe Klinikën e
Kardiokirurgjisë të QSUT, Spitalin e Mushkërive “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalin
Gjerman. Gjithësej janë analizuar 415 mostra individë, të cilët janë ndarë në dy grupe.
Grupi i kontrollit, (200 individë), është përzgjedhur në mënyrë rastësore (pa probleme
kardiake, renale, pulmonare dhe jodiabetikë). Raporti femra/meshkuj ka qenë 1:1.
Shpërndarja e tyre sipas moshës është <45 vjeç 40 persona; 45-54 vjeç, 40 persona;
55-64 vjeç, 40 persona; 65-74 vjeç, 40 persona; >75 vjeç, 40 persona. Ndërsa grupi
prej 215 mostra të tjera, që ishin patologjike, përfaqësonte grupin e rasteve. Me secilin
nga këta persona u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi dhe ata pranuan të ishin
pjesë e studimit.
Grupi i rasteve (215 individë) përfshin: 73 raste me Sindroma të rënduara të arterieve
koronare (analiza identifikuese për këtë grup ishte niveli i LDL dhe TNT-së ), grupi i
dytë, 25 raste me insufiçencë renale (analizë bazë për këtë grup ishte niveli i
Kreatininës), grupi i tretë, 54 raste me tromboemboli pulmonare (analizë bazë për këtë
grup ishte niveli i D-Dimerit) dhe grupi i katërt, përfshin 63 raste me pacientë
diabetikë (analizë bazë për këtë grup ishte niveli i HBA1c). Lidhur me nëngrupin e
fundit, ne e përfshimë edhe atë në studim, nisur nga përqindja e lartë e diabetit në
popullatën tonë (një në katër persona janë diabetikë, sipas Shoqatës Shqiptare të
Diabetit).
Para marrjes së gjakut u plotësua një formular me të dhëna dhe më pas u realizua
marrja e 5 cc gjak në tub me xhel dhe 5cc gjak me tub me EDTA, të cilat pas
centrifugimit për 10 minuta me 5000 rrotullime në minutë ju nënshtruan analizave për
identifikimin dhe vlerësimin e biomarkerëve: NT pro BNP, TNT-hs, Kreatininë,
LDL, HbA1C-së dhe D-Dimer. Aparati ku janë kryer matjet e mostrave është COBAS
6000.
Për matjen e nivelit të NT-pro BNP-së dhe TNT-hs, u përdor teknika e
elektrokemiolumineshencës, e cila bazohet në reaksionin midis antigenit dhe
antitrupave të pranishëm në mostër. Përqëndrimi i antitrupave është në përpjestim të
drejtë me sasinë e dritës të prodhuar nga reaksioni kemiolumineshent.
Modeli i testit të NT proBNP-së është ai Sanduiç. Të 215 pacientët e marrë në
studim u ndanë në bazë të diagnozës paraprake në katër grupe. Zgjedhja e grupeve
është bërë në përputhje me literaturën (Sudoh, 1988), ku tregohet se insufiçenca
kardiake mund të jetë parësore ose dytësore dhe se vlerat e NT pro BNP-së pësojnë
rritje në patologjitë kardiake, renale dhe pulmonare, ndërsa diabetin e konsiderojnë
sekondar.
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2.2 Materiale dhe metoda në Sistemin COBAS 6000
2.2.1 Përshkrimi i procedurës së matjes në aparatin COBAS 6000
Analizatori Cobas 6000 (601) realizon reaksionet imunologjike nëpërmjet
elekrokemiolumineshencës (ECL). Një test ECL përfshin faza të ndryshme pipetimi,
një periudhë inkubimi dhe një fazë përfundimtare të matjes. Tre fazat e mësipërme
realizohen në epruveta të vogla të quajtura kupa të analizave. Seicili cikël i pipetimit
zhvillohet për një kohë të përcaktuar prej 42 sekondash. Pas kohës së inkubimit,
përzjerja e reaksionit pipetohet në dhomat e matjes ku zhvillohet procesi i matjes. Pas
çdo pipetimi, gjilpërat e mostrës ose reagentit pastrohen dhe nëqoftëse është e
nevojshme pastrohet edhe mikseri i mikropjesësave.
Procedurat e përgatitjes: Pasi analizatori ndizet, nisin proçeset e fillimit, gjatë të
cilave mekanizmat rivendosen në pozicionet e tyre të punës. Selektohen testet e
duhura për mostrën e pacientit dhe fillon procedura, duke u bazuar në protokollin
përkatës të çdo testi (MODULARANALYTICS E 170, Elecsys 2010 and cobas
analyzers, 2011). Fillimisht aspirohet një reagent (R1 ose R2) dhe mostra ose
mikropjesëzat njëra pas tjetrës. Pas çdo aspirimi gjilpërat e aspirimit pastrohen.
Mostra dhe reagenti hidhen në një kupë të re analize, ndërsa gjilpëra hidhet në koshin
e duhur. Kur vlerat janë të larta dhe testi do hollim, diluenti (pretreatment) pipetohet
së bashku me mostrën në një kupë analize. Më pas një sasi e mostrës së holluar hidhet
bashkë me reagentin në një kupë të re analize.
2.2.2 Parimi imunokimik i testit Troponina -T hs (Fig.xx)
Për matjen e nivelit të Troponinës- Ths në aparatin COBAS 6000, përdoret parimi
sanduiç i programuar të masë nivelin e TNThs në gjak. Kjo plotësohet me shtimin e
antigenëve të biotiniluar dhe të markuar me ruthenium në reagentët për të cilët ka
afinitet antitrupi. Kohёzgjatja është 18minuta (Aplikohet në rastet e analitëve me një
peshë të lartë molekulare siç është p.sh. në rastin tonë Troponina-T hs kardiake)
•

Faza e parë e inkubimit: 30 µl nga mostra e pacientit (serum apo plazmë
humane) kombinohet në një epruvetë me antitrup monoklonal specifik antikardiak troponin T hs dhe antitrup monoklonal Antitroponin T hs kardiake të
shënuar me rutenium duke formuar kompleksin sanduiç.

•

Faza e dytë e inkubimit : Pasi shtohen mikrogrimcat e veshura me
streptavidinë, kompleksi lidhet në fazën solide nëpërmjet bashkëveprimit të
biotinës me streptavidinën.

•

Përzjerja e reaksionit aspirohet në qelizat matëse, aty ku mikrogrimcat kapen
magnetikisht mbi sipërfaqen e elektrodës. Substancat e palidhura eliminohen
me pro cell (Metoda procell).

•

Aplikimi i një tensioni në elektrodë shkakton emetimin kemiolumineshent , i
cili matet nga një spektrofotometër.

•

Konjugati që përfaqëson derivate të ruteniumit, stimulohet të prodhojë dritë.
Sasia e dritës së prodhuar në mënyrë indirekte është proporcionale me sasinë e
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troponinës-T hs kardiake në mostër. Vlerësimi dhe kalkulimi i përqëndrimit të
antigjenit ose të analitit, bëhet me anë të kurbave të kalibrimit
•

Kurba e kalibrimit krijohet në mënyrë specifike nga instrumenti nëpërmjet
kalibrimit me dy pika dhe një kurbe kontrolli (kalibrim 6-pika) e krijuar nga
barkodi i reagentit.

Fig 2.1 Parimi Sanduiç i aplikuar për matjet e TNThs dhe proBNP.

Përbërja e reagentëve TNT hs(REF……..COBAS)
Reagentët e Cobas 601 kanë një barkod dydimensional (2D). Kjo lejon regjistrimin
plotësisht automatik dhe menaxhim të informacionit për reagentët. Çdo reagent I
nevojshëm për analizë ndodhet në një nga tre shishe: M1, R1 dhe R2.
M1: shishe e bardhë me kapak transparent, në të cilën ndodhen mikrogrimca të
mbuluara me streptavidinë- 0.72 mg/mL (shishe transparente), me vëllim 6.5 ml.
R1: shishe e zezë me kapak gri, me vëllim 10ml dhe përmban antitrupat AntiTroponina T kardiake hs – me biotinë, 10 ml.(miu) 0.8 mg/l në fosfat bufer 100
mmol/l,pH 7.4; ruajtës dhe inhibitor.
R2: shishe e zezë me kapak të zi, me vëllim 9 ml, përmban antitrupat kardiakë AntiTroponina T hs kardiake të shënuar me Ru(bpy)2+, 10 ml.
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Fig.2.2 Kit i TNT hs i përdorur për matje

Kitet e kalibratorëve Elecsys calset
Për të realizuar kalibrimin përdoren kitet Calset Troponina T hs. Seicili kit përmban
kalibratorë të markuar me barkode dydimensionale 2D (Fig.2.3). Shumica e
kalibratorëve janë të përgatitur dhe të gatshëm për tu vendosur në raket e kalibrimit.
Kalibratori është në gjendje të liofilizuar dhe përgatitet rreth 1 orë para përdorimit
duke u holluar me 1ml ujë të distiluar. Në rastin konkret kiti i TNT hs përmban një
çift kalibratorësh, që dallohen nga ngjyra e kapakëve të shisheve plastike. Kalibratori i
bardhë përmban kalibratorin e nivelit 1 (përqëndrim i ulët), ndërsa kapaku i zi
kalibratorin 2 (përqëndrim i lartë). Gjithashtu në kutinë e kitit të kalibratorit ndodhet
edhe karta e skanimit të kalibratorit. Seicila shishe kalibratori ka një barkod linear, që
përmban një identifikues për tu lidhur me informacionin e koduar në barkodin e
reagentit dhe në kartën e kalibratorit. Kalibratorët duhen përdorur të dy sëbashku
(Roche Diagnostics, Operator’s manual, Versioni 1,0) .

Fig 2.3 Kalibratorë të markuar me barkod dydimensional
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Kalibrimi duhet të realizohet (Roche Diagnostics, Operator’s manual, Versioni 1,0) :





Për çdo kit të ri Elecsys Troponina T hs, jo më shumë se 24 orë pas
regjistrimit të kitit në aparat.
Pas një muaji nëse përdoret reagent i ri me të njëjtin numër loti me reagentin e
parë.
Pas 7 ditësh nëse përdoret i njëjti reagent në aparat.
Çdo herë që vlera e kontrolleve rezulton jashtë limiteve të specifikuara.

Kalibratorët për kitin TNT hs



Kalibratori Cal 1: Është kalibrator negativ, ka dy shishe me vëllim 1 ml seicila
dhe përmbajnë serum human negativ për Troponinën T hs.
Kalibratori Cal 2: Është kalibrator pozitiv, ka dy shishe me vëllim 1 ml seicila
dhe përmbajnë serum human për Troponinën T hs (Roche Diagnostics,
Operator’s manual, Versioni 1,0)

Fig.2.4 Kitet e kontrollit Roche Precicontrol TNT hs.

Seicili kit përmban gjithashtu kontrolle të markuar me barkode 2D. Siç e theksuam,
për kalibratorët, kontrollet janë të liofilizuar dhe përgatiten para përdorimit duke u
holluar me 1ml ujë të distiluar. Në rastin konkret çdo kit i ri Elecsys Troponina T hs,
ka një çift kontrollesh, që dallohen nga ngjyra e kapakëve të shisheve plastike.
Kapaku me ngjyrë bezhë është Precikontrolli i nivelit të parë, ndërsa kapaku me
ngjyrë kafe është Precikontrolli i nivelit të dytë. Gjithashtu në kutinë e kitit të
kontrollit ndodhet edhe karta e skanimit të kontrollit.
Seicila shishe kontrolli ka një barkod linear, që përmban një identifikues për tu lidhur
me informacionin e koduar në barkodin e reagentit dhe në kartën e kontrollit.
Kalibratorët duhen përdorur të dy sëbashku (Roche Diagnostics, Operator’s manual,
Versioni 1,0) .
Normat e rezultateve në aparatin COBAS 6000.
Aparati COBAS 6000 llogarit automatikisht vlerën cut off të bazuar në matjet e
kalibratorëve Cal 1 dhe Cal 2 (MODULAR ANALYTICS E 170, Elecsys 2010 and
cobas e analyzers). Rezultatet për çdo mostër përcaktohen si normalë dhe të rritur.

Punoi: Merije Elezi

Udhëhoqi: Prof. As. Anila Mitre

43

Roli i biomarkerëve të rinj në diagnostifikimin, parandalimin dhe menaxhimin e sëmundjeve kardiovaskulare

Rezultatet e përftuara me testet Elecsys Troponina T hs mund të interpretohen si më
poshtë:



Normale - nëse indeksi është < 12
E rritur – nëse indeksi është > 12

2.2.3 Parimi imunokimik i testit proBNP.
Për matjen e nivelit të proBNP-së në aparatin COBAS 6000 përdoret parimi sanduiç i
programuar të masë nivelin e proBNP-së në gjak. Kjo plotësohet me shtimin e
antigenëve të biotiniluar dhe të markuar me ruthenium në reagentët për të cilët ka
afinitet antitrupi. Kohёzgjatja është 9 minuta (Aplikohet në rastet e analitëve me një
peshë të lartë molekulare, siç është p.sh. në rastin tonë proBNP-ja)
•

Faza e parë e inkubimit: 30 µl nga mostra e pacientit (serum apo plazmë
humane) kombinohet në një epruvetë me antitrup monoklonal specifik antiproBNP të shënuar me rutenium duke formuar kompleksin sanduiç.

•

Faza e dytë e inkubimit : Pasi shtohen mikrogrimcat e veshura me
streptavidinë kompleksi lidhet në fazën solide nëpërmjet bashkëveprimit të
biotinës me streptavidinën.

•

Përzjerja e reaksionit aspirohet në qelizat matëse, aty ku mikrogrimcat kapen
magnetikisht mbi sipërfaqen e elektrodës. Substancat e palidhura eliminohen
me pro cell (Metoda procell).

•

Aplikimi i një tensioni në elektrodë shkakton emetimin kemiolumineshent , i
cili matet nga një spektrofotometër.

•

Konjugati, që përfaqëson derivate të ruteniumit, stimulohet të prodhojë dritë.
Sasia e dritës së prodhuar në mënyrë indirekte është proporcionale me sasinë e
NT-proBNP-së në mostër. Vlerësimi dhe kalkulimi i përqëndrimit të antigjenit
ose të analitit, bëhet me anë të kurbave të kalibrimit

•

Kurba e kalibrimit krijohet në mënyrë specifike nga instrumenti nëpërmjet
kalibrimit me dy pika dhe një kurbe kontrolli (kalibrim 6-pika) e krijuar nga
barkodi i reagentit.

Përbërja e reagentëve proBNP-(REF……..COBAS)
Reagentët e cobas 601 kanë një barkod dydimensional (2D).Kjo lejon regjistrimin
plotësisht automatik dhe menaxhim të informacionit për reagentët.Çdo reagent
përbëhet nga tre shishe M, R1 dhe R2, ku ndodhen reagentët e nevojshëm për analizë.
M1:Është shishe e bardhë me kapak transparent, në të cilën ndodhen mikrogrimca të
mbuluara me streptavidinë- 0.72 mg/mL (shishe transparente), me vëllim 6.5 ml.
R1 : Anti-proBNP është shishe e zezë me kapak gri, me vëllim 9 ml dhe përmban
antitrupat Anti-proBNP- mebiotinë.(miu) 0.8 mg/l në fosfat buffer 40 mmol/l,pH 5.8;
ruajtës dhe inhibitor.
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R2: Anti-proBNP ;Është shishe e zezë me kapak të zi, me vëllim 9 ml, përmban
antitrupat monoklonalë të marra nga qeliza të miut të shënuar me Ru(bpy)2+, 1.5
mg/l; tretësirë buferike e fofsfatit 40mmol/l, pH 5.8; ruajtës.
Kitet e kalibratorëve Elecsys calset
Për të realizuar kalibriminpërdoren kitet Calset.proBNP .Seicili kit përmban
kalibratorë të markuar me barkode dydimensionale 2D. Shumica e kalibratorëve janë
të përgatitur dhe të gatshëm për tu vendosur në raket e kalibrimit. Kalibratori është në
gjendje të liofilizuar dhe përgatitet rreth 1 orë para përdorimit duke u holluar me 1ml
ujë të distiluar. Në rastin konkret kiti i proBNP-së përmban një çift kalibratorësh, që
dallohen nga ngjyra e kapakëve të shisheve plastike. Kalibratori i bardhë përmban
kalibratorin e nivelit 1 (përqëndrim i ulët), ndërsa kapaku i zi kalibratorin 2
(përqëndrim i lartë). Gjithashtu në kutinë e kitit të kalibratorit ndodhet edhe karta e
skanimit të kalibratorit. Seicila shishe kalibratori ka një barkod linear, që përmban një
identifikues për tu lidhur me informacionin e koduar në barkodin e reagentit dhe në
kartën e kalibratorit. Kalibratorët duhen përdorur të dy sëbashku (Roche Diagnostics,
Operator’s manual, Versioni 1,0) .
Kitet e kontrollit Roche Precicontrol proBNP.
Seicili kit përmban gjithashtu kontrolle të markuar me barkode 2D. Siç u theksuam
për kalibratorët kontrollet janë të liofilizuar dhe përgatiten para pëërdorimit duke u
holluar me 1ml ujë të distiluar.Në rastin konkret çdo kit i ri Elecsys ka një çift
kontrollesh,proBNP që dallohen nga ngjyra e kapakëve të shisheve plastike. Kapaku
me ngjyrë bëzhë është Precikontrolli i nivelit të parë, ndërsa kapaku me ngjyrë kafe
është Precikontrolli i nivelit të dytë. Gjithashtu në kutinë e kitit të kontrollit ndodhet
edhe karta e skanimit të kontrollit.
Seicila shishe kontrolli ka një barkod linear, që përmban një identifikues për tu lidhur
me informacionin e koduar në barkodin e reagentit dhe në kartën e kontrollit.
2.2.4 Parimi i testit CRP
Testimi i PCR në serum realizohet nëpërmjet Kitit C-Reactive Protein (Latex). Kaseta
e Kitit përmban reagent që mund të përdoret në sistemin COBAS INTEGRA, e cila
mund të përdoret për përcaktimin e Proteinës C Reaktive në serum, ose plasëm
humane (test CRPLX,0-493). Parimi i metodës ështëimmunoturbidimetria (CRPLX
from Roche Diagnostics). Gjatësia e valës në të cilën realizohet matja është 546 nm.
Është metodë me të cilën mund të punohet me volume shumë të vogla (2.5
mikrolitra), me limit dedektimi 0.26 mg/L, ëith një rang detektimi deri në 1940 mg/l.
Metoda është mjaft specifike dhe nuk ka interferencë me nivelet e larta të
bilirubinës, hemoglobinës, triglycerideve dhe faktorit rheumatoid.
Njësitë matëse janë mg/L (nmol/L, mg/dL)
Reagenti pipetues

Hollues (H2O)

R1

82 µL

42 µL

R2

28 µL

20 µL
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Kalibratori i përdorur është C.f.a.s. Protein. Kurba e kalibrimit është me 6 pika me
vlerat e mëposhtëme
S2: 0.0125 S5: 0.100
S3: 0.0250 S6: 0.200
S4: 0.0500
2.2.5Parimi i testit CKMB
Nënnjësia CK-M inhibohet nga antitrupa specifikë. Meqënëse CK-BB duket rrallë në
serum, i gjithë aktiviteti i CK-B vjen nga CK-MB e pranishme në mostër. Aktiviteti i
nënnjësisë CK-B përcaktohet dhe shumëzohet me 2, për të siguruar një vlerësim të
aktivitetit të CK-MB-së. CK aktivizohet nga N-acetilcisteina (NAC). Në reaksionin
primar, CK e aktivizuar katalizon defosforilimin e kreatinë fosfatit duke formuar
kreatinë dhe ATP. Në një reaksion çiftëzimi të katalizuar nga hekzokinaza (HK),
glukoza fosforilohet nga ATP duke formuar D-glucozë-6-fosfat (G6P). Në fund
glukoz-6-fosfat dehidrogjenaza (G6PDH) katalizon oksidimin e G6P nga NADP+
duke formuar 6-fosfoglukonat dhe NADPH.
Creatine phosphate + ADP → creatininë + ATP (katalizuar nga CK)
R1 Imidazole: 58.0 mmol/L, pH 6.00; N-acetylcisteine: 40.0 mmol/L;
EDTA: 3.00 mmol/L; AMP: 10.0 mmol/L; diadenozine
pentafosfate: 24.0 μmol/L; NADP+ : 9.5 mmol/L; Mg2+ :
20.0 mmol/L; D-glucozë: 40.0 mmol/L; konservant; sol stabilizues
R2 EDTA: 3.00 mmol/L, pH 9.1; HK (majaja): ≥ 600 μkat/L;
G6PDH (microbial): ≥ 600 μkat/L; ADP: 12.0 mmol/L; kreatininë
fosfat: 180 mmol/L; N-metildietanolaminë: 69.0 mmol/L;
konservant; sol stabilizues, tretës
R1 është i vendosur në pozicionin B dhe R2 në pozicionin C.
Kalibratorët janë S1:H2O Dhe S2: C.f.a.s. Kalibrii është me dy pika dhe kurba e
kalibrimit është lineare.
Intervali i matjes 3-500 U/L (0.05-8.35 µkat/L). Hollimi i mostrave bëhet në raportin
1:1.99 me solucion hollues. Resultatet nga mostrat e holluara shumëzohen direkt me
një faktor 1.99. Limiti i ulët i matjes së testit është 3 U/L (0.05 µkat/L). Limiti i
poshtëm i testit paraqet nivelin më të ulët të matjes nga aparati. Vlerat normale < 25
U/L (< 0.421 μkat/L)
ATP + D-glukozë→ADP + G6P(katalizuar nga HK)
G6P + NADP+→ D-6-fosfoglukonat + NADPH + H+ (katalizuar nga G6PDH)

Punoi: Merije Elezi

Udhëhoqi: Prof. As. Anila Mitre

46

Roli i biomarkerëve të rinj në diagnostifikimin, parandalimin dhe menaxhimin e sëmundjeve kardiovaskulare

Sasia e NADPH të formuar është drejtpërdrejt proporcionale me aktivitetin katalitik
të CK-MB-së. Ajo përcaktohet nëpërmjet rritjes fotometrike të absorbancës..
Reagentët – solucionet e punës
2.2.6Parimi i testit CK
Bazohet në përcaktimin sasior të Kreatin kinazës (CK) në serumin dhe plazmën
humane në Sistemin Cobas. Metodat e standartizuara për përcaktimin e CK-së
përdorin “reaksionin e kundërt” dhe aktiviziimin NAC.
Creatine phosphate + ADP → creatininë + ADP (katalizuar nga CK)
ADP + D-glukozë →ADP + G6P(katalizuar nga HK)
G6P + NADP+→ D-6-fosfoglukonat + NADPH + H+ (katalizuar nga G6PDH)
Sasia e NADPH së formuar është drejtpërdrejt proporcionale me aktivitetin katalitik
të CK-së. Ajo matet nëpërmjet rritjes së absorbancës. Në këtë rast formohen sasi
ekuimolare të NADPH dhe ATP-së dhe sasia e matur e NADPH është proporcionale
me aktivitetin e CK-së.
Reagentët – solucionet e punës
R1 Imidazole: 58.0 mmol/L, pH 6.00; N‑ acetylcisteine: 40.0 mmol/L;
EDTA: 3.00 mmol/L; AMP: 10.0 mmol/L; diadenozine
pentafosfate: 24.0 μmol/L; NADP+ : 9.5 mmol/L; Mg2+ :
20.0 mmol/L; D-glucozë: 40.0 mmol/L; konservant; sol stabilizues
R2 EDTA: 3.00 mmol/L, pH 9.1; HK (majaja): ≥ 600 μkat/L;
G6PDH (microbial): ≥ 600 μkat/L; ADP: 12.0 mmol/L; kreatininë
fosfat: 180 mmol/L; N-metildietanolaminë: 69.0 mmol/L;
konservant; sol stabilizues, tretës
R1 është i vendosur në pozicionin B dhe R2 në pozicionin C.
Kalibratorët janë S1: H2O Dhe S2: C.f.a.s. Kalibri është me dy pika dhe kurba e
kalibrimit është lineare.
Intervali i matjes 7-2000 U/L (0.12-33.4 μkat/L)
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KAPITULLI 3
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1. Rezultatet e testimit të bioshënjuesve në infarktin e miokardit
Të dhënat e shënjuesve hormonalë dhe biokimikë, të marra nga testimi i kampionit
prej 330 individësh të përfshirë në studimin e Infarktit Kardiak, së bashku me të
dhënat e formularëve u plotësuan në tabela të cilat shërbyen si bazë për një përpunim
statistikor mbi bazën analitike të të cilit do të dalin edhe përfundimet tona. Ky
kampion përbëhet nga 135 individë normalë, që kanë shërbyer si grup kontrolli dhe
195 pacientë (grup i rasteve), të cilët dalloheshin nga shkalla e Infarktit të Miokardit.
Numëri më i madh i personave të përfshirë në studim, me Diagnozë Infarkt Miokardi,
ju përket meshkujve (60%). Saktësisht kanë qënë 117 meshkuj dhe 78 femra të
përfshirë në studim. Në grafikun 3.1 paraqitet përqindja e meshkujve dhe femrave të
studjuara. Në një vështrim të përgjithshëm bie në sy se është niveli i Troponinës- T hs
ai, që është rritur më shpejt se të gjithë parametrat e tjerë.

Femra
40%
Meshkuj
60%

Grafiku 3.1 Raporti meshkuj-femra në grupin e marrë në studim

Një shënjues ideal i dëmtimit të miokardit që gjendet në përqëndrim të lartë në
miokard, duhet të ketë këto karakteristika: nuk duhet të gjendet në inde të tjera, (edhe
në nivele gjurmë në kushte të tjera patologjike); të çlirohet shpejt dhe plotësisht mbas
infarktit të miokardit; të çlirohet në proporcion me dëmtimin e miokardit dhe të
qëndrojë në plazëm për disa orë, që të mund të identifikohet.
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Për të krijuar një ide të përgjithshme mbi rezultatet e marra nga testimi i grupit me
shënjuesit e sipërpërmendur më poshtë, po paraqesim një pasqyrë të analizës
deskriptive të të dhënave të marra.
3.1.1Analiza deskriptive e të dhënave
Tabela e mëposhtme paraqet vlerat minimale, maksimale, mesataren dhe devijimin
standart pë të katër treguesit e marrë në analizë: TNThs, CKMB, CPK, PCR.
Tabela 3.1Shpërndarja e vlerave për të katër treguesit
Statistika deskriptive
Marku
es

Numri i
individëve

Vlerat
minima
le

Vlerat
maksimale

Vlerat
mesatar
e

Devijimi
standart

Mediana

Moda

TNThs
(pg/ml)

330

1

4834

73,66

353,18

14,57

3

CKMB
(U/l)

330

1

694

30,83

61,15

18

11

CK

330

20

729

117,08

73,28

101,15

79

330

0,6

301

21,54

39,28

6,9

4,1

(U/l)
CRP
(U/l)

Nga të dhënat e tabelës 3.1 rezulton që niveli mesatar i TNThs për grupin në studim
është 73,66 pg/ml me një interval nga 1 pg/ml - 4834pg/ml. Vlera me shpeshtësinë më
të madhe ose moda për shenjusin TNThs është 3 pg/ml.
Po nga të dhënat e tabelës 3.1, rezulton se niveli mesatar i CKMB-së për grupin në
studim është 30.83 U/l (DS = +/- 61,15) me një interval nga 1 U/l –694 U/l. Vlera me
shpeshtësinë më të madhe ose moda për shenjusin CKMB është 11 U/l.
Për CK nga tabela rezulton se niveli mesatar për grupin në studim është 117,08 U/l
(DS = +/- 73,28) me një interval nga 20 U/l – 729 U/l. Vlera me shpeshtësinë më të
madhe ose moda për shenjusin CK është 79 U/l.
Niveli mesatar për CRP është 21.54 (DS=+/-39.28) me një interval 0.6-301U/l. Vlera
me shpeshtësinë më të madhe ose moda për CRP është 4.1.
Meqënëse, grupi në studim është i madh dhe niveli i troponinës, shënjuesve të tjerë
dhe rezultatet e ekokrafisë, EKG ndryshojnë në një diapason shumë të madh mjaft të
autorë për një studim më të hollësishëm kryejnë ndarje në nëngrupe (G. Chinnapu
Reddy). Bazuar në nivelet e shënjusve biokimikë dhe neurohormonalë, rezultatet e
EKG-së, Ekografisë, diagnozës klinike, të dhënave të formularit dhe mendimit të
kardiologut, që monitoronte seicilin individ në studim, ne realizuam një nënndarje në
4 nëngrupe. Grupi i parë – nga individë normalë (të shëndetshëm), grupi i dytë nga
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individë me infarkt minimal (të lehtë), grupi i tretë nga individë me infarkt mestar (të
moderuar) dhe grupi i katërt nga individë me infarkt të rëndë ose të gjeneralizuar.
Tabela 3. 2 tregon shpërndarjen e frekuencave sipas grupeve.





Grupi I
Grupi II
Grupi II
Grupi IV

individët normalë
individët që kanë pësuar infarkte të lehtë
individët që kanë pësuar infarkte të moderuara
individët që kanë pësuar infarkte të rënda

Në kampionin tonë të përbërë nga 330 individë, 135 prej tyre ose 41% ishin individë
të shëndetshëm dhe vlerat e troponinës u paraqitën brenda kufijve normalë TNThs
<12pg/ml. Në të gjitha grupet e tjera vlerat e troponinës u paraqitë mbi kufirin normal.
Tabela 3.2 Frekuencat e shpërndarjes sipas grupeve

Vlera e troponinës ( kufiri normal < 12pg/ml)
Frekuenca

Frekuenca

Frekuenca
kumulative

Numerike

%

Grupi I

135

41

41%

Grupi II

69

21

62%

Grupi III

63

19

81%

Grupi IV

63

19

100%

Total

330

100

3.1.2Korrelacioni midis TNThs dhe tre markuesve të tjerë
Në vazhdim, duke përdorur koeficientin e korrelacionit Spearman, për të gjithë
kampionin kemi gjetur lidhjen lineare mes treguesit të TNThs dhe tre markuesve të
tjerë. Nga tabela 3.3 shohim se koeficienti është 0,690, pra një korrelacion pozitiv
relativisht i lartë mes 2 shënjuesve: TNThs dhe CKMB-së. Vlerat e korrelacionit
Spearman janë llogaritur për nivelin e α = 1% dhe na rezulton se vlera më e lartë e
korrelacionit ekziston mes TNThs dhe CKMB-së. Zona e përqëndrimit të CK–MB-së
është miokardi. Megjithatë nga raportet e fundit del se 5-7% e CK–MB-së gjendet në
muskujt e skeletit. Proceset që shkatërrojnë membranat e sarkolemës kardiake (p.sh.,
miokarditi, trauma kardiake ose kirurgjia e zemrës), shkaktojnë çlirimin e CK–MB-së
në citosol. Rritja e nivelit në serum të CK–MB-së është specifike për dëmtimin e
miokardit, por jo për infarktin akut të miokardit (AMI). (C Daniel Cabaniss).
Duke analizuar në total gjithë grupin shohim se vlera e korrelacionit mes TNThs dhe
CK-së është 0,442 (tabela 3.4). Kjo vlerë është më e vogël se 0.5, pra midis TNThs
dhe CK-së nuk ka korrelacion. CK, siç e kemi vënë në dukje në pjesën teorike, e
njohur si creatinë fosfokinazë, është një enzimë brendaqelizore e pranishme në sasi të
mëdha në muskujt e skeletit, miokard, tru; sasi të vogla gjenden edhe në indet e
organeve të brendshme. Shkatërrimi i membranave qelizore në sajë të hipoksisë, ose
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dëmtimeve të tjera, bëhet shkak për çlirimin e CK-së nga citosoli në qarkullimin e
përgjithshëm. Në këtë bazë, nivelet e rritura të CK-së mund të përdoren si test i
ndjeshëm, por jo specifik për infarktin e miokardit. Cabaniss në konkluzionet e tij
thekson se përcaktimi i nivelit total të CK-së nuk është specifik. Traumat, ndërhyrjet
kirurgjikale, sëmundjet vaskulare dhe metabolike të sistemit nervor, shkaktojnë rritje
të ndjeshme të CK-së. Në mënyrë të ngjashme, disa sëmundje të muskujve (p.sh.
sëmundjet metabolike si: miksedema, ketoacidosa diabetike, hipotermia; sëmundjet
inflamatore si: polimioziti dhe sëmundjet degjenerative si: sëmundja e Distrofisë
Muskulare të Duchenne (DMD), mund të shkaktojnë rritje të CK-së.
Korrelacioni midis TNThs dhe CRP-së rezulton 0,685 (tabela 3.5), pra TNThs
korrelon mjaft mirë me CRP-në. Niveli i CRP-së mund të lidhet me praninë e
rupturave të pllakave ateriosklerotike (fizurave) gjatë një AMI-je. Në këtë rast rritja e
nivelit të CRP-së mund të reflektojë aktivitetin inflamator në zonën e rupturave
(fizurave). Në zonat e këtyre rupturave vihet re prania e makrofagëve, të cilët janë
përgjegjësit kryesorë inflamatorë të pllakave arterosklerotike. Po në këtë drejtim,
luajnë rol edhe limfocitet T, të cilët shkaktojnë fillimin e kaskadës së inflamacionit.
Të dhënat tregojnë se pas një AMI, brenda 6 orësh fillon sinteza e CRP-së nga
hepatocidet e mëlçisë (Sano T, Tanaka). Rritja e CRP-së në pacientët me AMI,
menjëherë mbas fillimit të simptomave, mund të shkaktohet gjithashtu si rezultat i
dëmtimit të përshkueshmërisë së shkaktuar nga mbyllja apo okluzioni i papritur i
arteries që lidhet me infarktin. Niveli i CRP-së reflekton drejtpërdrejt shkallën e
infarktit dhe rifillimin e procedurës së lidhur me trombolizën apo rivaskularizimin
gjatë një AMI-je (Auer J, Berent R).
Tabela 3.3 Korrelacioni midis TNThs dhe CKMB
Korrelacioni

Spearman

TNThs

CKMB

TNThs

CKMB

Koeficienti i korrelacionit

1,000

0,690

N

330

330

Koeficienti i korrelacionit

0,690

1,000

N

330

330

Tabela 3.4 Korrelacioni midis TNThs dhe CK
Korrelacioni

Spearman

TNThs

CK
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TNThs

CK

Koeficienti i korrelacionit

1,000

0,442

N

330

330

Koeficienti i korrelacionit

0,442

1,000

N

330

330
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Tabela 3.5 Korrelacioni midis TNThs dhe CRP
Korrelacioni

Spearman

TNThs

CRP

TNThs

CRP

Koeficienti i korrelacionit

1,000

0,685

N

330

330

Koeficienti i korrelacionit

0,685

1,000

N

330

330

Ajo për të cilën ne interesohemi në mënyrë të veçantë është koeficienti i korrelacionit
mes TNThs dhe markuesve të tjerë sipas grupeve. Grupet janë ndarë duke u bazuar
tek shkalla e rëndesës së infarktit:
Vlerat janë paraqitur në tabelën 3.6 në të cilën shihet se në përgjithësi korrelacioni
është i dobët apo në ndonjë rast edhe i moderuar. Markuesi TNThs korrelon mjaft
mirë me markuesit e tjerë në grupin e katërt, kur zona e përfshirë në infarkt është e
konsiderueshme.
Tabela 3.6 Vlera e Korrelacionit të markuesve brenda grupeve
Vlera e Korrelacionit të markuesve brenda grupeve
Grupet
I.
TNThs
II.
TNThs
III.
TNThs
IV.
TNThs

CKMB

CK

CRP

Koeficienti i korrelacionit

0,301

0,221

0,283

Numri i vëzhgimeve

135

135

135

Koeficienti i korrelacionit

0,167

-0,113

0,144

N

69

69

69

Koeficienti i korrelacionit

0,389

0,129

0,079

N

63

63

63

Koeficienti i korrelacionit

0,686

0,419

0,658

N

63

63

63

Korrelacionin mes markuesve të marrë në studim: TNThs, CKMB, CK, CRP, e kemi
paraqitur edhe në mënyrë grafike.
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Grafiku 3.2 Korrelacioni midis TNThs dhe CKMB

Grafiku 3.3 Korrelacioni midis TNThs dhe CK
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Grafiku 3.4 Korrelacioni midis TNThs dhe CRP

3.1.3Vlerësimi i specificitetit dhe sensivitetit me anën e analizës ROC
Për të parë specificitetin dhe ndjeshmërinë e katër markuesve të analizuar, është
përdorur edhe metoda statistikore ROC. Është bërë vlerësimi i të dhënave, fillimisht
për gjithë kampionin dhe më pas për të tre grupet e marra në shqyrtim sipas gjendjes
shëndetësore. Në këtë analizë u përfshinë vetëm grupet me infarkt të lehtë, moderuar
dhe të rëndë.

Sipërfaqja poshtë
kurbës
Variablat e
testuara

Sipërfaqja

TNT hs

0,990

CK Mb

0,824

CK

0,725

CRP

0,811

Grafiku nr 3.5 Sensitiviteti dhe specificiteti për 4 treguesit
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Duke marrë në analizë të dhënat e siguruara për të gjithë kampionin, duket se vlera e
sipërfaqes, që kufizon kurba e TNThs është më e madhe se ajo e kufizuar nga
shënjuesit e tjerë. Përmasat e kësaj sipërfaqeje tregojnë që TNThs është më e
ndjeshme se CKMB, CK dhe CRP. Vlerat e ndjeshmërisë dhe specificitetit për
parametrat e këtij kampioni janë përkatësisht për: TNThs = 99%, CKMB = 82%,
CK= 73% dhe CRP = 81% (Grafiku 3.5).
Në grupin e parë janë përfshirë individët normalë, në të cilët shënjuesit e infarktit nuk
janë paraqitur të rritur, ndaj për këtë grup nuk ka kuptim llogaritja e kurbës ROC.
Në grupin e dytë janë përfshirë individët e karakterizuar nga infarkte të lehta apo të
vogla të miokardit. Në këtë grup vlerat e TNThs paraqiten të rritura mbi normë (vlera
e 12 < TNThs ≤ 18pg/ml). Duket edhe vizualisht që sipërfaqja e kufizuar nga kurba e
vlerave të TNThs është më e madhe se ajo e kufizuar nga shënjuesit e tjerë. Vlerat e
ndjeshmërisë dhe specificitetit për parametrat e këtij grupi janë përkatësisht për:
TNThs 90,2%, CKMB 64%, CPK 62%, dhe PCR 48,5 % (Grafiku3.6). Përmasat e
kësaj sipërfaqje tregojnë që në këtë grup analiza e biomarkerit TNThs është më e
ndjeshme dhe më e saktë.

Sipërfaqja poshtë kurbës

Variablat e
testuara

Sipërfaqja

TNT hs

0,902

CK Mb

0,639

CK

0,616

CRP

0,485

Grafiku 3.6 Sensitiviteti dhe specifiteti për 4 treguesit, në grupin e dytë
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Sipërfaqja poshtë
kurbës
Variablat
e testuara Sipërfaqja
TNT hs

0,959

CK Mb

0,920

CK

0,643

CRP

0,721

Grafiku 3.7 Sensitiviteti dhe specifiteti për 4 treguesit, në grupin e tretë

Pra nga kjo del se shënjuesi më i saktë për identifikimin e mikroinfarkteve të
miokardit është TNTh, i ndjekur nga CKMB-ja. Interesant është se vlera e sipërfaqes
së kufizuar nga CRP-ja është nën 0.5 %. Nga kjo del, që Proteina C reaktive nuk
përfaqëson një shënjues të vlefshëm në identifikimin e mikroinfarkteve të miokardit.
Siç duket nga grafiku 3.7, për grupin e tretë analiza ROC tregon se ka një korrelacion
të gjërë ndërmjet specificitetit dhe sensivitetit për të katër shënuesit. Bie në sy se
vlerat e sipërfaqes, që kufizon kurba e vlerave të TNThs është më e madhe (95.9%)
dhe pasohet nga CKMB (92%),CK (64.3%) dhe CRP(72.1%).
Grafiku 3.8, paraqet të dhënat e analizës ROC që tregon sensivitetin dhe specificitetin
për 4 treguesit e grupit të katërt.Vlerat e sipërfaqes kufizuese paraqiten: TNThs
(96%); CKMB (93%);CK (60%); CRP (87%).
Ajo që mund të nxjerrim si përfundim nga analiza ROC është se në rastin e infarkteve
minimale dhe mesatare vlerat e troponinës janë mbi vlerat normale, ndërsa parametrat
e tjerë nuk paraqiten të rritur. Këtej del edhe rëndësia e testimit të TNThs për
diagnostifikimin e hershëm të infarktit të miokardit. Kjo ju krijon pacientëve mundësi
të përftojnë nga trajtimi i menjëhershëm. Çlirimi i Troponinës - Ths është tregues i
dëmtimit të përhershëm të miokardit. Edhe studjues të tjerë si Kliemam S et. al;
Zurich et. al kanë arritur në përfundimin se një testim i vetëm i Troponinës i marrë në
momentin e paraqitjes në urgjencë është një mjet diagnostikues shumë më i fuqishëm
se matja në serum e CKMB-së.
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Sipërfaqja poshtë
kurbës
Variablat e
testuara

Sipërfaqja

TNT hs

0,957

CK Mb

0,930

CK

0,597

CRP

0,871

Grafiku 3.8 Sensitiviteti dhe specifiteti për 4 treguesit për grupin e katërt

3.1.4Analiza ANOVA për vlerësimin e ndryshimeve në nivelin e shenjusit TNThs
(mbi dhe nën nivelin e pragut)
Analiza e variancës (ANOVA) është përdorur për të vlerësuar ndryshimet në nivelin e
shenjusit TNThs mbi dhe nën nivelin e pragut (12pg/ml). Nga vlerat e paraqitura në
tabelën e mëposhtme, arrijmë në përfundimin se ka dallime statistikisht të
rëndësishme midis mesatareve të vlerave të TNThs për dy grupet e krijuara:
individëve normalë dhe individëve me risk për tu prekur nga infarkti : F2,327 = 4,233;
p = 0,015. (p< 0,05)
Tabela 3.7 Rezultatet e analizës statistikore ANOVA pёr TNThs.
ANOVA
TNThs
Shuma e
kartorëve

Shkallët e
lirisë

Mesatarja
kuadratike

Vlera faktike
e Fisherit

Sinjifik.

Midis
grupeve

1035556,452

2

517778,226

4,233

0,015

Brenda
grupeve

40002292,923

327

122331,171

Totali

41037849,375

329
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Tabela 3.8 Rezultatet e analizës statistikore ANOVA pёr CKMB
ANOVA
CKMb
Shuma e
kartorëve

Shkallët e
lirisë

Mesatarja
kuadratike

Vlera
faktike e
Fisherit

Sinjifik.

Midis
grupeve

209343,760

2

104671,880

28,519

0,0000

Brenda
grupeve

961600,071

262

3670, 229

Totali

1170943,831

264

Në studim kemi bërë edhe analizën e variancës për CK-MB, kjo me qëllim vlerësimin
e ndryshimeve në nivelin e shenjusit, mbi dhe nën nivelin e pragut (25 U/l). Rezultati
na ka dalë i njëjtë, që do të thotë se ka dallime të rëndësishme statistikore midis
grupeve.
Si rezultat i analizës, del si përfundim se markeri CK-MB nuk është mjaftueshmërisht
i ndjeshëm, për të diagnostikuar infarktet e vegjël (lehtë) të miokardit. Megjithatë, në
infarktet e rënda të miokardit, nivelet e CK-MB-së korrelojnë me nivelin e
Troponinës Ths. Nivelet e Troponinës Ths mund të përdoren për zbulimin e
infarkteve të hershëm dhe minimalë akutë të miokardit edhe në prani të niveleve
normale të CK-MB-së.
Nga studimi i niveleve të matura të Troponinës dhe ecurisë së pacientëve, e realizuar
kjo edhe nëpërmjet ndjekjes së kartelave klinike të të sëmurëve të marrë në studim,
rezultoi se ka një lidhje të drejtë midis nivelit të troponinës TnThs të rritur dhe
vdekshmërisë brenda 40 ditëve. Pacientët të cilët kanë nivel të rritur të CK-MB-së dhe
TnThs-së, karakterizohen nga një prognozë më e keqe krahasuar me ata që kanë të
rritur një prej tyre.
Nivelet e troponinës në momentin e regjistrimit parashikuan vdekshmërinë. Sipas
studimit tonë, ato janë më tepër të lidhura me vdekshmërinë brenda 40 ditëve (chi
katror= 17.93, p< 0.001), ndërsa nivelet e CK-MB-së vinin në vend të dytë. U studjua
gjithashtu marrëdhenia midis pikës së mbylljes me 40 ditë dhe niveleve të TnThs-së
në momentin e paraqitjes në urgjencë. Evolucioni i ngjarjeve brenda 40 ditësh, u
paraqit si më poshtë: 18 vdekje (9.2 %), 62 riinfarkte (31.2 %) 26 revaskularizime
(13.3 %); dhe rreth 45.6 % e pacientëve nuk u karakterizua nga asnjë ngjarje.
3.2 Analiza e një kampion popullate me diagnozë insufiçiencë kardiake
Pjesa e dytë e tezës përfshin analizën e një kampion popullate me diagnozë
insufiçencë kardiake. Insuficencat kardiake ndodhin kur zemra, e lodhur nuk ka forcë
Punoi: Merije Elezi

Udhëhoqi: Prof. As. Anila Mitre

58

Roli i biomarkerëve të rinj në diagnostifikimin, parandalimin dhe menaxhimin e sëmundjeve kardiovaskulare

të pompojë mjaftueshëm gjak për tju përgjigjur nevojave për oksigjen të trupit.
Normalisht në çdo pulsim kardiak, ventrikujt e zemrës pulësojnë 65% të gjakut që ato
përmbajnë. Tek një person që vuan nga një insufiçencë kardiake, kontraktimet janë
më pak efikase.
Mostra patologjike përbëhej nga 215 raste, prej të cilëve 73 ishin femra dhe 142
meshkuj, me moshë mesatare 61.9 vjeç. Përqindjen më të madhe në këtë grup e
përbënin meshkujt, gjë e cila mendojmë se vjen nga fakti i abuzimit që ata bëjnë me të
ushqyerin dhe mënyrën e jetesës (kanë nivel më të lartë të yndyrnave në gjak). Kemi
të bëjmë me një kampion relativisht të avancuar në moshë, me kufij nga 33 vjeç në 89
vjeç.
Krahas matjes së shënjuesve në gjak, kemi bërë edhe grupimin e individëve, sipas
shkallës së rëndesës së insufiçiencës kardiake. Grafiku 3.9 paraqet shpërndarjen e
rasteve sipas klasifikimit NYHA (është klasifikim sipas shkallës së rëndesës së IK,
sipas New York Heart Association dhe përbëhet nga 4 gradë).
1.
2.
3.
4.

Grada I: Nuk ka asnjë lloj kufizimi në aktivitetin fizik
Grada II: Kufizime modeste të aktivitetit fizik për sforcime të rëndësishme
Grada III: Vërehen kufizime të aktivitetit fizik me simptoma prezente
Grada IV: Prezencë e dispnesë edhe në momente qetësie

Pjesa më e madhe e rasteve të marra në studim i përket Gradës së dytë, e cila përbëhet
nga persona që kanë filluar t’i shprehin shenjat e sëmundjes gjatë një sforcimi fizik.
Vlera mesatare e proBNP-së në rastet e mostrës patologjike është 2271.57, vlerë kjo
që tregon për një risk tepër të lartë për insufiçencë kardiake.
3.2.1Lidhja e vlerave të NT-proBNP-së me parametra si: obeziteti, niveli i LDL-së,
kreatinina, D-Dimeri dhe jetëgjatësia
Ne gjithashtu studjuam edhe lidhjen që ekziston midis NT-proBNP-së dhe obezitetit
(Graf.3.10). Midis nivelit të proBNP-së dhe obezitetit ekziston një lidhje e zhdrejtë.
Përqëndrimet fiziologjike të peptideve natriuretike janë më të ulta tek individët obezë.
Pavarësisht faktit të insufiçences kardiake, përqëndrimet e BNP dhe të NT-proBNP-së
paraqiten propocionale me indeksin e masës trupore (BMI). Disa mekanizma jo
specifikë mund të shpjegojnë këtë lidhje të zhdrejtë. Një ulje e sintezës në nivelin
kardiak, një rrije e ekskretimit, një rritje e degradimit nga mbishprehja e receptorëve
(NPRC) në nivelin e adipociteve për proBNP-në. Lindhal et al. (2005) thekson “Për
sa i përket proBNP, përqëndrimet më të ulta vërehen në rastin e BMI së lartë, e cila
është e lidhur më tepër me një sintezë më të vogël, se sa me një eleminim të rritur”.
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Klasifikimi i NYHA
66

64

Numri i rasteve

58
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NYHA II
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NYHA IV

Graf.3.9 Numëri i rasteve sipas klasifikimit NYHA

IMB dhe proBNP

proBNP

123

69

23
IMB <25

IMB <25-29.9

IMB 30

Graf.3.10 Lidhja midis -pro-BNP-së dhe Indeksit të masës trupore (IMB)

Të dhënat e marra në analizë, pasi u testuan për shpërndarjen normale me testin
statistikor SPSS 22.0 Kolmogorov–Smirnov, i cili rezultoi normal, ju nënshtruan
analizës ANOVA. Të gjitha grupet e marra në studim (diabetikë, me Insufiçiencë
kardiake, Insufiçencë renale dhe Insufiçencë pulmonare), u krahasuan me anë të
analizës ANOVA, të variancës një faktoriale Fisher. Për seicilën nga patologjitë e
mësipërme morrëm nga një test bazë. Nga kjo analizë rezultoi se niveli i proBNP-së
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ndryshon në të katër grupet e marra në analizë, me vlerë të Fisherit F(2.212)=26.39;
p<0.0005.
Për të vërtetuar ndikimin e variablave tek njëri-tjetri u krye me anë të programit
(SPSS 22), testi statistikor i Korrelacionit Pearson. Nga përpunimi statistikor nxjerrim
se niveli i proBNP karakterizohet nga një korrelacion pozitiv i fortë me nivelin e LDL
r=.507; (p<0.0001). Rritja e nivelit të LDL-së shoqërohet me një rritje lineare të
nivelit të proBNP-së. Në grafikun e mëposhtëm paraqitet marrëdhënia, që ekziston
midis nivelit të proBNP-së dhe LDL-së në grupin në studim.

Graf.3.11 Marrëdhënia midis LDL-së dhe proBNP -së në grupin në studim

Nga të dhënat na rezulton gjithashtu se NT-proBNP-ja ka një korrelacion pozitiv të
dobët me kreatininën; r=0.158 (p<0.05). Ekziston, edhe një korrelacion i moderuar me
HBA1c r=0.277(p<0001dhe me D-Dimerin r=0.256 (p<0.001). Kjo në përputhje dhe
me Roche Diagnostics, studimin e Januzzit (Januzzi& Richards 2008).
Sinjifikanca midis proBNP-së dhe TnT-së ka vlera të r=0.321(p<0.01). Kjo vlerë e
testit 0.321 është e vogël dhe tregon që lidhja e TNT hs me NT proBNP-në nuk është
shumë e fortë. Për të analizuar më tej këtë lidhje, në 4 nëngrupet kemi studjuar
korrelacionin brenda seicilit grup midis TNT-hs dhe NT proBNP-së.
Shihet sinjifikancë midis vlerave të NT-proBNP-së dhe TNT-hs gjatë krahasimit të
grupit të kontrollit r=0.259 dhe p<0.001. Ky korrelacion ekziston edhe në grupin me
Insufiçiencë Kardiake r=0.267, p<0.001, si dhe në atë me Insufiçiencë Pulmonare
r=0.549 ,p<0.01. Ndërsa në rastin e krahasimit të vlerave të TNT-hs dhe NT-proBNPsë në grupin e diabetikëve dhe patologjive renale kemi r=0.133 dhe p=0.54 dhe
r=0.158 dhe p<0.2, duke treguar një korrelacion të dobët midis tyre. Pra nga
përpunimi statistikor i realizuar mësipër arrijmë në përfundimin se NT-proBNP-ja
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rritet në gjithë rastet e insufiçiencave kardiake pavarësisht nga origjina e tyre, pra ai
mund të përdoret si test i insufiçiencës kardiake pavarësisht origjinës. Ndërsa nuk
mund të themi të njëjtën gjë për testin tjetër TNThs, pra ai nuk mund të përdoret si
test identifikues i insufiçiencës kardiake.
Dëmtimi i funksionit të ventrikulit të majtë, sjell shumë disfunksione të sistemeve
hormonale (sistemit të katekolaminave, sistemit renal-angiotestin - endotelin, sistemit
argininë - vazopresinë). Ndryshimet në këto sisteme do të rrisin nevojat e zemrës për
oksigjen dhe do të sjellin rritjen (post-charge) e punës kardiake të nevojshme për
ruajtjen e lëngjeve (Hall & Heart 2004).
Patologjitë pulmonare të rënda provokojnë një ndryshim të funksionit të ventrikulit të
djathtë, duke rritur përqëndrimin e peptideve natridiuretike. Faktorët natriuretikë
sekretohen nga miocitet në përgjigje të rritjes të shtrirjes të fibrave të miokadit.
Tendosja maksimale e fibrave provokon sekretimin e peptideve natriuretike.
Kardiomiocitet sintetizojnë pro-BNP (Brain Natriuretic Peptide). Dozimi në gjak i
peptideve natriuretike lejon orientimin e pacientëve, tek të cilët etiologjia e sëmundjes
është e paqartë (Martinez 2008).
Matja e përqëndrimit plasmatik të NT-proBNP-së ka treguar të jetë mjaft efektive në
skrinimin identifikues të pacientëve me insufiçiencë kardiake, pavarësisht nga
etiologjia e tyre dhe shkalla e disfunksionit sistolik të ventrikulit të majtë ka aftësinë
të zhvillojë dështim kardiak dhe ka risk të madh të prodhojë ngjarje kardiovaskulare.
Nga sa mësipër arijmë në përfundimin se NT-proBNP-ja është një markues ideal i
Insufiçencës Kardiake, cilado qoftë origjina e tij dhe analiza e NT-proBNP-së
ndihmon në evidentimin e hershëm të insufiçencave kardiake, duke krijuar mundësi
për kryerjen e terapisë të përshtatshme.
Ne kryem edhe studimin e varësisë të pro BNP-së dhe jetëgjatësisë, të cilën e kemi
paraqitur në Graf.3.12. Siç duket nga grafiku, lidhja midis tyre është e zhdrejtë. Gjë
që provon se nivelet e larta të proBNP-së janë të papajtueshme me jetën.
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Grafiku 3.12 Lidhja midis jetgjatësisë dhe nivelit të proBNP-së
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PËRFUNDIMET
1. Niveli i troponinës T- kardiake rezulton të jetë edhe në popullatën Shqiptare,
markuesi më i fuqishëm i pavarur, me ndjeshmëri dhe specificitet më të lartë
në diagnozën e MI-së.
2. Rezultatet tona konfirmojnë të dhënat nga studime të tjera se Troponina- Ths
është në gjendje të identifikojë infarktet minimale të miokardit, të cilat nuk
mund të identifikohen nga markuesët tradicionalë CK, CKMB, etj.
3. ProBNP është shënjues me vlerë në identifikimin e disfunksionit ventrikular.
4. Nëpërmjet testit të ProBNP ne jemi në gjendje të dallojmë insufiçiencën
kardiake edhe tek rastet me diabet, edemë pulmonare apo insuficiencë renale.
5. Matja e Niveleve të ProBNP-së dhe TnT-së vlerësohet sot si parashikues i
evolucionit të sëmundjeve kardiake dhe vdekshmërisë që lidhet me to.
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PËRMBLEDHJE
Përfshirja e analizave të matjes së nivelit të biomarkerëve, ka sjellë një përparim dhe përmirësim të
dukshëm në diagnozën dhe prognozën e MI. Që një biomarker ideal të mundësojë një diagnozë të
shpejtë, duhet të karakterizohet nga një ndjeshmëri dhe specificitet i lartë, që shfaqet herët gjatë kursit
kohor të sëmundjes. Për të mundësuar një diagnozë të vonshme, biomarkeri duhet të mbetet në vlera
anormale për disa ditë. Duke u nisur edhe nga ky fakt studimi jonë u fokusua në dy drejtime: 1)
vlerësimi i krahasuar i përdorimit të markerëve kardiakë si TnT, CK dhe CKMB, në identifikimin e
hershëm të infarktit të miokardit dhe parashikimin e evolucionit të tij dhe 2) vlerësimi i markerit
proBNP-në, në studimin e insufiçiencave kardiake, pavarësisht origjinës së tyre. Analizat treguan se
TNThs korrelon mjaft mirë me markuesit e tjerë (CKMB, CK dhe CRP) në grupin e katërt, ku zona e
përfshirë në infarkt është e konsiderueshme (r= 0,686; r=0,419; r=0,658). Analiza ROC, tregoi se vlera
e sipërfaqes, që kufizon kurba e TNThs është më e madhe se ajo e kufizuar nga shënjuesit e tjerë
(S=099). Lidhur me drejtimin e dytë, nga përpunimi statistikor i realizuar më sipër arrijmë në
përfundimin se NT-proBNP-ja rritet në të gjitha rastet e insufiçiencave kardiake, pavarësisht nga
origjina e tyre.

Fjalëkyçe: MI,TnT, CK, CKMB, CRP, NT-proBNP

ABSTRACT
Including analysis of the level of biomarker measurement, it has brought a significant breakthrough and
improvement in diagnosis and prognosis of MI. In order to an ideal biomarker enable a rapid diagnosis,
it should be characterized by a high sensitivity and specificity, which appears early in the disease
course of time. To enable of a late diagnosis, biomarker should remain anomalous values for several
days. It is given out by the fact our study focused on two areas: 1) Comparative evaluation of cardiac
markers using as TnT, CK and CKMB in early identification of myocardial infarction and forecast its
evolution and 2) evaluation of the marker proBNP-in, in the study of heart failure, regardless of their
origin. Tests showed that TNThs correlate well with other markers (CKMB, CK and CRP) in the fourth
group, the area involved in the attack is significant (r = 0.686; r = 0.419; r = 0.658). ROC analysis
showed that the value of the surface, which limits TNThs curve is greater than the limit of other
markers (S = 099). Regarding the second aspect, the above statistical processing conducted conclude
that NT-proBNP shall grow in all cases of heart failure, regardless of their origin.

Key Words: MI,TnT, CK, CKMB, CRP, NT-proBNP
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