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QËLLIMI I STUDIMIT DHE OBJEKTIVAT

Qëllimi studimit:
Ky studim ka për qëllim vlerësimin e inçidencës së infeksionit nga Helicobacter pylori
dhe i marrëdhënies së tij me titrin e IgG-së, gastritin kronik, aneminë dhe kancerin e
stomakut

Objektivat:


Përcaktimi dhe vlerësimi i inçidencës së infeksionit me Helicobacter pylori.
anemisë, gastritit, inflamacionit dhe ndryshimeve mukozale gastrike me tendencë
zhvillim të kancerit



Vlerësimi i shkallës së infeksionit me Helicobacter pylori, anemisë, gastritit,
inflamacionit dhe ndryshimeve mukozale gastrike me tendencë zhvillim të kancerit
sipas gjinisë dhe moshës.



Vlerësimi i bashkëshoqërimit të infeksionit nga Helicobacter pylori me aneminë,
gastritin, inflamacionin dhe ndryshimet mukozale gastrike me tendencë kanceri.



Evidentimi i shpërndarjes së infeksionit nga Helicobacter pylori, anemisë, gastritit,
inflamacionit dhe ndryshimeve mukozale gastrike me tendencë kanceri sipas
topografisë së stomakut.



Analiza e infeksionit me Helicobacter pilori, bazuar në pozitivitetin e IgM dhe
IgG,në titër.

Punoi: MSc. Ermela Selimi

1

Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta Rexha

2016

.
Infeksionet me Helicobacter pylori dhe lidhja e shkallës dhe persistencës së këtij infeksioni me titrin e IgG-së, defiçencën e hekurit
në gastritet kronike dhe kancerin e stomakut

KAPITULLI 1
KONSIDERATA TEORIKE
Kanceri i stomakut apo kanceri gastrik është i dyti në botë përsa i përket frekuencës së
vdekjes për shkak të kancerit. Rreth 1 milion njerëz në vit diagnostikohen me kancerin e
stomakut. Shkaku pse kanceri i stomakut përbën sot një problem mjaft serioz ka të bëjë së
pari me nivelin e ulët të kujdesit dhe kurimit të tij dhe së dyti sepse ka një ndikim të
fuqishëm në kualitetin e jetës. Ka të dhëna që në vendet e zhvilluara (Amerika e Veriut
dhe Europa Perëndimore), inçidenca e kancerit të stomakut këto dekadat e fundit ka
shkuar duke u ulur. Ka mundësi që kjo të ketë të bëjë me përmirësimin e higjienës,
ndryshimin e dietës ushqimore dhe përhapjen e përdorimin e antibiotikëve në saje të të
cilëve reduktohet prevalenca e infeksionit me Helicobacter pylori. Infeksioni me
Helicobacter pylori shoqërohet në shumicën e rasteve me kancerin e stomakut. Është e
rëndësishme të theksojmë se kanceri i stomakut është nga të rrallët kancere humane që
shkaktohet nga infeksioni kronik bakterial. Një rast tjetër mjaft mire i dokumentuar është
edhe infeksioni me parazitin trematod Schistosoma mansoni, që indukton inflamacion
kronik, metaplazi dhe kancer metaplastik dhe karcinomë të qelizave skuamoze të
mshikëzës urinare.
Gati 50% e popullatave humane në botë janë mbartës të këtij bakteri, por vetëm në më
pak se 10% të rasteve ai zhvillon sëmundje inflamatore, ulçera dhe kancer të stomakut.
Aftësia infektuese varet si nga variabiliteti gjenetik i bakterit, ashtu edhe nga ai i qelizave
bujtëse, të cilët veprojnë në një sinergji të plotë.Tek bakteret variacionet e gjeneve
babA2, cagA e vacA, dhe në qelizat bujtëse polimorfizmi i gjeneve të citokinave, në
mënyrë të veçantë ai ILIB, influencojnë në riskun e inflamacioneve kronike, ulçerave dhe
kancerit të stomakut. Sidoqoftë proçesi i karcinogjenezës varet edhe nga kofaktorë të tillë
si karcinogjenet dietare dhe ingredientët mbrojtës.
Shumica e rasteve të kancerit të stomakut zhvillohen në antrum dhe korpus. Dy janë
nëntipat histologjikë më të përhapur të kancerit të stomakut: tipi intestinal dhe tipi
difuz.Tipi intestinal zhvillohet për shkak të atrofisë gastrike në zonat e metaplazisë
intestinale. Ndërsa tipi mjaft invaziv difuz përfaqësohet nga grupe të vogla të qelizave të
padiferencuara të shpërndara. Në të dy tipat e kancerit të stomakut ndër të tjera paraqitet i
inaktivizuar gjeni TP53.
Metaplazia intestinale është e shoqëruar me ndryshim të shprehjes së faktorëve të
transkriptimit që rregullojnë diferencimin e tubit tretës gjatë zhvillimit fetal. Nga
metaplazia intestinale, tipi intestinal i kancerit gastrik ndjek pothuaj të njejtën rrugë
zhvillimi me kancerin e kolonës. Ndryshimet më të hasura në rastin e tipit difuz të
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kancerit të stomakut, konsistojnë në mutacionet e gjenit CDH1, që kodon për
kadherinën E. Në rastet e ralla familjare, ky tip kanceri shkaktohet pikërisht nga
mutacionet e gjenit që përgjigjet për këtë tip kadherine. Kuptohet që në këtë rast gjeni
CDH1, vepron si një gjen supresor i tumoreve.
Ulja e inçidencës së kancerit “klasik” gastrik, për fat të keq sot në botë është e shoqëruar
në vendet e zhvilluara me një rritje të incidencës së kancerit të ezofagut dhe të pjesës së
sipërme të stomakut, cardia dhe fundus. Këto të fundit paraqiten të shoqëruara me pirjen
e alkoolit dhe duhanit dhe mund të promovohen nga një rritje e aciditetit të lëngut gastrik
për shkak të eleminimit të H. pylori. Këto dy tipa të kancerit janë gjithashtu të shoqëruara
me metaplazi.
Kohët e fundit ka të dhëna se H. pylori mund të reduktojë përvetësimin e hekurit në
sistemin tretës dhe kjo sepse gastriti i induktuar nga H. pylori, ul aciditetin gastrik duke
agravuar kështu defiçiencën e hekurit.Shumë studime kanë marrë në analizë lidhjet
ndërmjet infeksionit me H.pylori dhe anemisë së shkaktuar nga defiçienca e hekurit.
1.1 Historiku i bakterit Helicobacter pylori
Specia e Helicobacter pylori për herë të parë u gjet nga Bizzozero, një anatomopatolog
italian në shekullin e IX. Ai vuri re në stomakun e një qeni, disa baktere gram negative në
formë spirali. Gati në të njëjtën kohë, edhe specialistë të tjerë raportuan për praninë e
çuditshme të një bakteri në stomakun human. Në 1938, u raportua nga një patholog
amerikan, prezenca e një bakteri në formë siprale në 43% të 242 kadavrave. Në 1983,
Barry Marshall dhe Robin Warren raportuan rritjen e një bakteri gram negativ, formë
spirale dhe me flagjel, që po rritej në pjata të agarit që përmbanin biopsi nga zona
gastrike e njeriut. Prania më e shpeshtë e këtij bakteri në zonën pilorike, bëri qe në atë
kohë të emërohej si Campilobacter pylori. Në 1989, emri u vendos Helicobacter pylori.
Vrojtime të hershme, realizuan një lidhje midis infeksionit me Helicobacter pylori dhe
çrregullimeve gastroduodenale, si ulçera peptike dhe gastrite. Prova reale për dr Marshall
ishte: vetë infektimi me këtë bakter. Barry Marshall gëlltiti tretësirë nga kultura me
përmbajtje të ketij bakteri. Mbas gëlltitjes,tek Marshall u shfaq një çrregullim
gastrointestinal për rreth 14 ditë, në ditën e 10 u shfaq gastriti. Ky zbulim, që tregon
lidhjen e infeksionit me Helicobacter pylori si shkaktar primar i ulçeres gastrike, fitoi
edhe cmimin e Nobel në 2005.
1.2 Karakteristikat e Helicobacter pylori
Helicobacter pylori është një bakter gram negativ, mikroaerofilik, në formë spirale, me
përmasa 2,5-4µm. Është i paisur me 4-6 flagjele unipolare. Ka habitat mjaft të
pëlqyeshem traktin gastrointestinal të njeriut dhe të primatëve.
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1.3 Inçidenca e kancerit të stomakut në botë
Në 2008 kanceri i stomakut është konsideruar nga më të përhapurit në botë pas kancerit
të mushkrive, gjirit dhe atij kolorektal. Rreth 50% e kancereve të stomakut hasen në
Azinë lindore, kryesisht në Kinë(Ferlay J, at al, 2008).Incidenca e kancerit të stomakut
paraqitet dy herë më e lartë tek meshkujt krahasuar me femrat. Kështu ajo shkon nga
3.9% në Afrikën e veriut dhe 5.8% në Amerikën e veriut, deri në 42.4% në Azinë lindore
për meshkujt. Ndërsa për femrat paraqitet nga 2.2% në Afrikën e veriut dhe 2.8% në
Amerikën e veriut, deri në 18.3% në Azinë lindore. Sidoqoftë incidenca e kancerit të
stomakut ka ardhur duke u ulur në dekadat e fundit, si në zonat me risk të lartë ashtu edhe
në ato me risk të ulët(Plummer M, Franceschi S, Munoz N, 2004). Vlera mesatare e
incidencës së kancerit të stomakut në botë llogaritet të jetë afërsisht 20%. Nga kjo bën
përjashtim Japonia me vlerën 60% (Inoue M, 2005.
1.4 Karakteristikat e tipave të kancerit të stomakut
1.4.1 Tipat kardia dhe jo kardia
Më shumë se 95% e neoplazmave gastrike janë adenokarcinoma.Infeksioni me H.pylori
shkakton mukozë gastrike të shoqëruar me indin limfoid (MALT), e cila mund të
regresojë në mënyrë totale gjatë eleminimit të infeksionit H.pylor(International Agency for
Research on Cancer 2011).

Nga ana anatomike adenokarcinomat gastrike mund ti klasifikojmë në: tipin kardia dhe
tipin jokardia. Kanceret e tipit kardia janë konsideruar si lezione adenokarcinomatoze me
qëndrën të lokalizuar në distancë 1cm nga pjesa proksimale dhe 2cm nga ajo distale e
lidhjes ezofagogastrike.Një incidencë e rritur e kancerit kardik është raportuar për herë
tëparë në SH.B.A në vitin 1991.Ndërsa kanceri i tipit jokardia mund të zhvillohet në
tëgjitha zonat e stomakut (Blot WJ et al, 1991).Nuk ka të dhëna për tendencë të rritjes së
kancerit kardik në Azinë lindore(Lee JY et al,2003).
Ulja e përgjithshme në botë e incidencës së kancerit të stomakut, ka mundësi të ketë të
bëjë me një ulje të kancerit jokardia. Kështu ka të dhëna se në Sh.B.A incidenca e
kancerit jokardia ka shkuar duke u ulur prej vitit 1977 deri në vitin 2006 ndër të gjitha
grupet etnike dhe moshore. Bëjnë përjashtim të bardhët nga mosha 26 deri në 39 vjeç,
ndër të cilët është vrojtuar një rritje e incidencës së këtij tipi të kancerit brenda kësaj
periudhe (Anderson WF et al.2010). Ka të dhëna të fundit që dëshmojnë se ndër kanceret jo
kardia, kanceri i trupit të stomakut (corpus cardia), përfaqëson një entiti të dalluar
epidemiologjike, krahasuar me pjesën tjetër të kancereve jo kardia(Camargo MC, et al
2011).Në Sh.B.A, ndërmjet viteve 1976-2007, incidenca e corpus cardia është rritur me
1% çdo vit për racën e bardhë dhe 3.5% për racën e zezë, por në të njejtën kohë paraqitet
e ulët për etnitë e tjera.
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Figura 1.1 Anatomia e stomakut

1.4.2 Tipat difuz dhe intestinal
Adenokarcinomat gastrike ndahen në dy tipa kryesorë histologjikë: tipi intestinal dhe tipi
difuz. Ky definicion është dhënë për herë të parë nga Dr. Lauren,1966(Lauren P
1965).Tipi intestinal i kancerit gastrik vrojtohet më tepër tek të moshuarit, ndërsa ai difuz
në grupet me moshë të re dhe kryesisht tek femrat (Lauren 1965, Caldas C et al.
1999).Tipi intestinal i kancerit gastrik karakterizohet nga një periudhë inkubacioni e
gjatë, prej afër 30 deri në 50 vjet dhe në mënyrë tipike evolvon gastritet kronike në
gastrite atrofike, metaplazi intestinale, displazi dhe më pas deri në adenokarcinomë. Ky
është një model i propozuar nga Correa në vitin 1975 (Correa P, et al 1975).Tipi intestinal
është më i përhapur se ai difuz, por vlen të theksojmë se hasen disa tipa të tumoreve që
demonstrojnë veti të të dy tipave të kancerit: intestinal dhe difuz. Frekuencat relative janë
përkatesisht: 54% për tipin intestinal, 32% për tipin difuz, 15% për tipin mix. (Polkoëski
Ë, et al. 1999).Ulja e incidencës së kancerit gastrik gjatë dekadave të fundit, i dedikohet
uljes së incidencës së tipit intestinal, si në grupet me risk të lartë edhe në ata me risk të
ulët (Coleman MP, 1993).
Nga një studim i kryer në Suedi ka dalë se ndër kanceret jo kardia incidenca e tipit
intestinal për periudhat 1989-1990,1991-1992 dhe 1993-1994 ka rezultuar përkatësisht
7.9; 6.8 dhe 5.1 për 100.000 persona në vit (Ekstrom AM, et al 2000).Të dhënat
koresponduese për tipin difuz të kancerit janë: 4.5; 4.5 dhe 3.2 për 100.000 persona në
vit.
Tipi intestinal i kancerit të stomakut zhvillohet në zona metaplazike. Normalisht
sipërfaqja e stomakut është e mbuluar nga një epitelium kolumnar i thjeshtë ku gjenden
disa tipa qelizash. Kështu një kategori qelizash prodhojnë në formën e saj prekursore
proteazën pepsinogjen; një kategori tjetër përfaqësohet nga qelizat enteroendokrine që
sekretojnë peptide që rregullojnë funksionin dhe rritjen e qelizave intestinale dhe
gastrike. Një kategori tjetër qelizash janë të ashtuquajturat qeliza parietale që prodhojnë
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acid klorhidrik. Ky i fundit përgjigjet për pH e ulët apo acid të mjedisit të stomakut. Të
gjitha tipat qelizorë të stomakut janë të vendosutra në “puse” dhe janë të mbrojtura nga
mukusi që prodhohet nga qelizat sipërfaqësore epiteliale.
Gjatë metaplazisë intestinale, këto struktura të rregullta e mjaft mirë të organizuara,
zëvëndësohen nga epiteliumi gjendëror, i cili ngjason me strukturën viloze të intestinit.
Metaplazia e epitelit të stomakut i paraprin zhvillimit të kancerit dhe përfaqëson një nga
stadet “preneoplazike” qartësisht të përcaktuara në këtë drejtim. Shumica e kancereve të
stomakut zhvillohen si inflamacione kronike apo gastrite. Gastritet kronike në disa raste
progresojnë në një stad atrofik, nga i cili më pas zhvillohet metaplazia intestinale.
Fillimisht formohen struktura gjendërore mjaft mirë të diferencuara, të cilat më pas
zhvillohen në adenoma displazike beninje. Këto të fundit më pas avancojnë drejt
karcinomave invazive.
Ka më pak të dhëna për progresionin histologjik të tipit difuz të kancerit të stomakut. Ky
tip karcinome quhet kështu për shkak të histologjisë karakteristike të saj. Tipi difuz i
kancerit të stomakut përfaqësohet nga grupe të vogla qelizash të padiferencuara, të
lidhura dobët me njera tjetrën, me aftësi të lartë invazive, të cilat proliferojnë në indet nën
mukozën gastrike dhe metastazojnë përmes peritoneumit.

Figura 1.2.Tipat kryesorë të kancerit të stomakut. Majtas: Karcinoma e tipit intestinal.
Djathtas: Karcinoma e tipit difuz. Shigjetat në figurën e djathtë tregojnë ishujt e qelizave
tumorale.

Dy tipat e kancerit të stomakut janë të lidhur me infeksionin me Helicobacter pylori, por
lidhjet e infeksionit nga ky bakter me tipin intestinal janë më të forta (Kaneko S,
Yoshimura T. 2001). Siç e vumë në dukje pak më sipër, pacientët që diagnostikohen me
tipin difuz të kancerit janë në moshë mesatare të re, ndërsa kanceri i tipit intestinal
zakonisht zhvillohet përmes stadeve preneoplazike në të moshuar, dhjetra vjet pas
shfaqjes së gastriteve kronike.
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Figura 1.3. Stadet e zhvillimit të tipit intestinal të kancerit të stomakut

1.5 Helicobacter Pylori dhe kanceri i stomakut
1.5.1 Gjenet përgjegjës për infeksionin në qelizat bujtare
Helicobacter pylori, u vrojtua për herë të parë në fund të shekullit IX, nga fiziopatologu
Bizzozero. Shumë shpejt pas zbulimit të H. pylori (1983), nga dy Australianë, Barry
Marshal dhe Roby Warren, u provua se ky bakter ishte përgjegjës për gastrite, ulçera
peptike dhe kancerin e stomakut. Në bazë të këtyre të dhënave H. pylori konsiderohet si
një karcinogjen human.Mjedisi i stomakut, përmes pH të ulët dhe veprimit të proteazës
pepsinë, vret ose dëmton bakteret dhe agjentë të tjerë infektues.H.pylori arrin të mbijetojë
në këtë ambjent me anën e një sërë mekanizmash, të cilat janë zhvilluar gjatë më shumë
se 10.000 vjetësh. Kështu p.sh.ajo buferon HCl gastrike duke hidrolizuar urenë në
bikarbonat dhe amonium.Ky proces katalizohet nga enzima ureazë, që prodhohet nga të
gjithë shtamet e H.pylori.
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Figura 1.4 Paraqitje skematike e Helicobacter pilori

Disa shtame kolonizojnë sipërfaqen epiteliale, që është e mbrojtur nga mucinat
buferike.Të tjera proteina bakteriale ndërmjetësojnë ndërveprimin e bakteres me qelizat
epiteliale të mukozës së stomakut.Kështu p.sh.proteina babA2, atashohet tek antigenet e
grupit të gjakut Leëis në sipërfaqen e qelizave epiteliale gastrike. Bab A është një
molekulë adezive që mundëson aderimin e H. pylori në antigjenin (α-1, 3/4difucosylated)
të grupit të gjakut Leëis në qelizat epiteliale gastrike tek njeriu (Rad R,et al. 2002).
Gjenet tek H. pylori që kodojnë për bab A, pas klonimit njihen me shkurtimet bab A1 dhe
bab A2. Vetëm babA2 është aktiv nga ana funksionale. Shumë studime kanë treguar që
shprehja e gjenit bab A2 në H.pylori, lidhet ngushtësisht me inflamacionin e qelizave
mukozale dhe me rritjen e rriskut të shfaqjes së gastitit, ulçerës duodenale dhe kancerit
gastrik të tipit jo kardia (Yamaoka Y. 2008, Kim SY, et al 2001, Mattar Ret al 2005).
Sipas disa studimeve, prezenca e shprehjes së gjenit babA në rajonet Perëndimore shkon
66-72% (Ilver D, et al.1998).
Nga një studim, u gjet një lidhje e ngushtë midis shprehjes së gjenotipit të babA dhe
kancerit gastrik jo kardiak (P<0,001) (Safaei HG, et al 2010)..
Sipas Kashanit, prevalenca e babA në kancerin gastrik ishte 75% në Teheran (Iran), por
nuk ka akordancë për studime të tilla në Itali dhe Brazil (Kashani SS, 2008).
”Ishulli cag” bakterial përfshin 31 gjene në një sekuencë të ADN-së prej 40kb. Ky
“ishull patogjenik”, i cili si një njësi e vetme mund të spostohet ndërmjet llojeve dhe
shtameve bakterialë, kodon një sistem translokimi dhe sekretimi, që mundëson
transportin e proteinës cagA në qelizat epiteliale të stomakut. Në qelizat bujtare proteina
cagA fosforilohet tek tirozina, me anën e një SRC tirozin kinaze.Fosforilimi shkakton
ndryshime në proteinat citoskeletore qelizore, formën dhe aftësitë e tyrer adezive.Tirozin
fosfati në proteinën bakteriale njihet nga proteinat adaptore SHP2 dhe GRB2, të cilat nga
ana e tyre aktivizojnë MAPK –të dhe rrugë të tjera të sinjalizimit qelizor.Ndryshimet që
pësojnë qelizat epiteliale në këtë rast, mund të lehtësojnë adezionin e baktereve me to,
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duke u krijuar mundësinë që të invadojnë qelizat mukozale.Përfshirja e proteinës CagA
në qelizat epiteliale, indukton shprehjen dhe sekretimin e interleukinës IL8.

Figura 1.5 Lidhjet ndërmjet H. pylori, inflamacionit dhe sekretimit acid.

Kjo e fundit përfaqëson një citokinë proinflamatore, që nxit një përgjigje imune ndaj
infeksionit. Kjo përgjigje pasohet nga një rritje e shprehjes së citokinave të tjera,
kryesisht IL1 dhe TNF (tumor necrosis factor), të cilat nga ana e tyre nxisin
inflamacionin e mëtejshëm, por nga ana tjetër ulin nivelin e sekretimit të HCl-së nga ana
e qelizave parietale të epitelit gastrik. Ky proces krijon një mekanizëm të dytë të
rëndësishëm me anën e të cilit H. pylori rrit pH e fluidit të stomakut, për të mbijetuar në
mjedisin e papërshtatshëm acid. Një tjetër proteinë bakteriale VacA, indukton
vakuolizimin dhe apoptozën e qelizave bujtare.Kjo shkakton çlirimin e nutrientëve, të
cilët lehtësojnë penetrimin e H.pylori përmes barierës mukozale. Proteina VacA që është
gjithashtu imunosupresive, ul përgjigjen me anën e makrofagëve dhe T-limfociteve.
Vac A indukton hipokloridinë me anën e proteolizës së proteinës ezrin, e cila shkatëron
ndërveprimin e citoskeletit të membranës apikale në qelizat parietale gastrike. Duhet venë
në dukje se është ky citoskelet që ndërhyn në translokimin e pompës H/K ATP-azë që
përgjigjet për bërjen acid të lumenit të stomakut(Lydia E. et al, 2010).
H.Pilori mundet gjithashtu të ulë nivelin e sekretimit acid me anën e represimit të
shprehjes së gjenit të nënjësisë α të H/K ATP-azës.Kjo ndërmjetësohet me anën e
aktivizimit të ERK1/2 dhe translokimit të NF-κB në bërthamë.
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Figura 1.6 Efektet e proteinës CagA-H.pylori në qelizat e mukozës së stomakut

Ndryshimet që bakteri i bën mjedisit të stomakut për t’ja përshtatur atë nevojave të tij,
indukojnë proliferimin rigjenerues të epitelit gastrik, proces ky që stimulohet nga
gastrina e nga citokinat dhe që mund të çojë në riorganizimin indor dhe inflamacionin
kronik.
Duhet vënë në dukje se shumica e personave të infektuar nuk shfaqin asnjë simptomë për
dekada të tëra.Në këtë rast mund të kemi të bëjmë me një ekuilibër të qëndrueshëm
ndërmjet indit të dëmtuar nga bakteri dhe përgjigjes imune të bujtarit.Në të kundërt si
pasojë e një inflamacioni fulminant dhe të një dëmtimi të qëndrueshëm indor, shfaqen
simptoma të ulçerës peptike dhe në disa individë edhe të kancerit.
Egzistojnë diferenca ndërmjet shtameve të H.pylori në secilin prej tre determinantëve
patogjenikë të diskutuar pak më sipër: babA2, cagA dhe vacA. Shtamet që kanë jo
funksional gjenin babA2, kanë më pak mundësi të induktojnë kancerin e stomakut të tipit
intestinal, ka mundësi për shkak të uljes së aftësisë adezive me epitelin e stomakut.
Shtamet që karakterizohen nga mungesa e gjenit cagA kanë më pak aftësi inflamuese dhe
zakonisht nuk nxitin zhvillimin e kancerit.Prania e formës aktive të proteinës VacA
korrelon me një rritje të riskut për kancer gastrik.Duhet theksuar se interpretimi i
asociacioneve të VacA, komplikohet nga shpërndarja e gjenotipave VacA. Egzistojnë
disa forma polimorfike të këtij gjeni: S1a, S1b, S1c dheS2. Çdo njeri prej tyre ështëi
asociuar me një popullatë humane të veçantë.Për këtë arsye ka arsye që të besohet se
polimorfizmi i VacA mund të indikojë për diferencat gjeografike në incidencën e kancerit
të stomakut.Megjithatë të dhënat tregojnë se gjenotipat CagA dhe VacA nuk janë
plotësisht të pavarur nga njeri tjetri.
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1.5.2 Roli i H.Pilori në shkatërrimin e funksionit të barierës epiteliale, lidhjeve dhe
polaritetit qelizor
Komplekset e tipit tight junction (kontaktet e plota) përfaqësojnë struktura dinamike të
proteinave integrale si: klaudina, okludina dhe JAM (junctional adhesion
molecules).Këta përbërës luajnë një rol kritik në ruajtjen e funksionit të barierës,
polaritetit qelizor dhe lidhjeve ndërmjet qelizave (Lydia E. Wroblewski Richard M. Peek,
Jr., Keith T. Wilson 2010).

Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim luajnë edhe proteinat bimodale ZO-1.Shkatërimi i
komplekseve tight junction shoqërohet me një sërë sëmundjesh humane, përfshirë këtu
kancerin e traktit gastrointestinal.Në këtë drejtim tashmë është provuar se përbërës të H.
pylori përfshihen në procese që kanë të bëjnë me shkatërrimin e këtyre lidhjeve.

Figura 1.7 Çrregullimet e komplekseve apikal-junctionale të qelizave epiteliale të mukozës së
stomakut
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H.Pilori, kryesisht jeton e lirë në shtresën mukoze mbrojtëse të stomakut, sidoqoftë afër
20% e saj atashohet në qelizat epiteliale gastrike dhe pikërisht në rajonet afër
komplekseve tight junction. Kjo i ka bërë studiuesit të ngrenë hipotezën se H.Pilori
përdor këto komplekse si “portë hyrëse”.Në këtë rast bakteret, për të suportuar rritjen e
tyre, kanë mundësi të përdorin ushqimet esenciale të qelizave epiteliale. Së fundi ato janë
gjetur në lamina, nyjet limfatike dhe kanalikulat brenda qelizore të qelizave
parietale(Lydia E. Wroblewski Richard M. Peek, Jr., Keith T. Wilson 2010).
1.5.3 Reaksioni i bujtarit
Egzistojnë disa dallime esenciale në reaksionin e bujtarit ndaj infeksionit H.pylori. Disa
janë të lidhura me polimorfizmat gjenetike, ndërsa të tjerë mund të përcaktohen nga
koinfeksione si p.sh nga krimba parazitarë.Shumica e polimorfizmave kanë lidhje me
kodeterminantë të përgjigjes imune të tillë si tipat MHC ose gjene që kodojnë citokina
apo receptorë të tyre.Të dhëna për lidhjen e polimorfizmave gjenikë me ekspresionin e
citokinës IL1, janë marrë nga mjaft studime.Kështu p.sh gjeni ILB paraqitet polimorf tek
njeriu, më shumë ndodhin ndryshime të tipit C/T në sekuencën - 31 të TATA
BOX.Pikërisht polimorfizmi funsional i këtij gjeni në promotorin e tij, influencon edhe
në nivelin e shprehjes së citokinës.Në këtë rast ndryshimet C/T, gjenerojnë një TATAAA
box, që rrit fuqinë e promotorit të gjenit ILB.

Figura.1.8 Polimorfizmi i promotorit IL1B lidhet me riskun për kancerin e stomakut

Tek alelet e tipit T, faktorët e transkriptimit lidhen më fuqishëm se në alelet e tipit C dhe
kuptohet në këtë rast shprehja e gjenit IL-B paraqitet fuqimisht e induktuar. Prania e Taleleve shoqërohet me rritjen 10 herë të riskut për ulçera gastrike dhe për zhvillimin e
kancerit. Gjenet që kodojnë IL1α d, IL1β si dhe receptorin e tyre janëtë lokalizuar afër
gjenit ILB. Polimorfizmi i këtyre gjeneve, përfshirë këtu polimorfizmin IL1B-31C/T
paraqiten në një disekuilibër lidhje në raport me të tjerët brenda klasterit gjenik. Kjo do të
thotë se një alel i veçantëi gjenit IL1B, si rregull gjendet sëbashku me me një alelel
tëveçantë të gjenit IL1R. Studimet tregojnë se egziston një asociacion ndërmjet riskut të
kancerit gastrik dhe gjenotipit IL1R. Efekti i polimorfizmit të IL1B është sinergjik me atë
të gjenotipit H. pylori.
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1.5.4 Prevalenca e Infeksionit me H. pylori dhe risku për kancerin gastrik
H. pylori kolonizon stomakun në gati 50% të popullatës botërore (Suerbaum S, Michetti P
(2002.Gjatë këtyre dekadave të fundit, prevalenca e infeksionit me H.pylori ka shkuar
duke u ulur, por varion mjaft në vende, grup mosha dhe klasa socioekonomike të
ndryshme (Roosendaal R, et al.1997, Banatvala N, et al. 1993, Fock KM, Ang TL
2010).Prevalenca për moshat e mesme shkon nga 80% në vendet në zhvillim, deri në 2050% në vendet e industrializuara (Suerbaum S, Michetti P 2002).Nga një studim i kryer në
SH.B.A në një kampion prej 7465 adultë, rezultoi se prevalenca e përgjithshme ishte
32.5%, por u paraqit 52.7% në racën e zezë jo hispanike, 61.6% në Amerikanët
meksikanë dhe 26.2% ndër kaukazianët jo hispanikë (Everhart JE, et al. 2000). Në Azinë
lindore sero-prevalenca shkon nga rreth 80% deri në 90% në Indi dhe Bangladesh, në
60% në Kinë dhe Kore dhe 40 % në Japoni. Infeksioni zakonisht merret gjatë fëmijërisë
nëpërmjet transmetimit nga personi në person (Kivi M, et al. 2003).Në Sh.B.A, duke filluar
nga mosha 15 vjeç, sero-prevalenca, e determinuar me anën e metodës immunoblot
assay, rezulton të jetë ulur nga 43% në 1950, në 36% në 1960, deri në 30% në
1970(Banatvala N, et al. 1993).Në popullatën Daneze, në moshën 12-15 vjeç, seroprevalenca e determinuar me anën e metodës ELISA të antitrupave IgG anti-H.pylori,
është ulur nga 23% në vitin 1978 deri në 11% në vitin 1993(Roosendaal R, et al.
1997).Tendencat për ulje të prevalencës së H.pylori duhet të kenë të bëjnë me
përmirësimin e konditave të higjenës.Siç e kemi vënë në dukje, H. pylori në vitin 1994
është përcaktuar nga ana e Agjensisë Internacionale të Kërkimeve mbi Kancerin –IARC
si kancerogjen i grupit I (International Agency for Research on Cancer 1994).Mbas vlerësimit
me të dhëna të reja, IARC e rikonfirmoi këtë përcaktim edhe në vitin
2011(InternationalAgency for Research on Cancer 2011).Gjatë një studimi të kryer me
binjakët monozigotikë dhe dizigotikë doli se trashëgimia mund të shpjegojë 57% të
prevalencës së infeksionit(Malaty HM, et al 1998).Në vendet Perëndimore, infeksioni rrit
riskun për kancerin jokardia, por jo për kancerin kardia (Mitchell H, et al. 2008, Ekstrom
AM, et al 2001).Sidoqoftë në një studim kinez është raportuar një risk i rritur edhe për
kancerin kardia (RR 1.64, 95% CI 1.26- 2.14)(Kamangar F, et al. 2007)ndërsa nga një
tjetër studim japonez rezulton një rritje jo sinjifikative e riskut për kancerin kardia
(Sasazuki S, et al. 2006). Lidhur me kancerin gastrik jo kardia, magnituda e asociacionit të
riskut me infeksionin H.pylori,varion mjaft në studime të ndryshme. Studimet krossseksionale në përgjithësi kanë treguar një asociacion të dobët, por studimet prospektive,
gjatë të cilëve kampionet janë grumbulluar për një periudhë disavjeçare, para se të
diagnostikohet kanceri i stomakut, në përgjithësi tregojnë për një asociacion të fuqishëm
ndërmjet infeksionit H. pylori dhe rritjes së riskut për kancerin gastrik jo kardia
(International Agency for Research on Cancer 2011). Kështu p.sh një OR me vlerë më të
lartë se 48.5 është raportuar kur serat janë grumbulluar në një moshë mesatare 31 vjeç
(rangu nga 16-40 vjeç), ndërsa diagnoza e rasteve me kancer u gjet në një moshë
mesatare 47 vjeç (rangu 25- 68 vjeç)(Persson C, et al. 2011).Nga studimet ku infeksioni
H.pylori është vlerësuar me metodën anti-H.pylori IgG ELISA, në përgjithësi rezulton një
risk i dyfishuar i kancerit jo kardia (International Agency for Research on Cancer
2011).Metoda Immunoblot rezulton të ketë një ndjeshmëri më të lartë se ajo ELISA dhe
bën të mundur të zbulohen edhe sasi të vogla të antitrupave, që nuk mund të zbulohen me
metodën ELISA (Mitchell H, et al. (2008).Kur për determinimin e statusit të infeksionit
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është përdorur metoda immunoblot, OR është paraqitur i rritur deri në 10-18 dhe në një
studim deri në 68 (janë përdorur antitrupa kundër CagA) (Ekstrom AM, et al 2001).
Studimet e meta-analizës tregojnë një vlerë të kancerit gastrik jo kardia dy herë më të
rritur tek shtamet CagA- pozitivë, krahasuar me ata CagA-negativë(Huang JQ, 2003).
1.6 Faktorët e riskut të kancerit të stomakut
1.6.1Faktorët e jashtëm
Faktorët e mjedisit dhe mënyra e jetesës luajnë një rol të rëndësishëm në riskun për
zhvillimin e kancerit gastrik.
Faktorët që ndikojnë në infektimin me H. pylori janë (status i ulët socio-elonomik,
edukim i limituar, shtëpi të mbipopulluara, mos pastrim i ujit të pijshëm, por edhe shkaqe
disi të pabesueshme si gjëndja civile, i martuar apo divorcuar,):(Bures J, et al2012)..
Nga një përmbledhje punimesh të viteve të fundit, rezulton se përfshirja në sasi të lartë në
dietën ushqimore e frutave dhe perimeve të freskëta, likopenit dhe produkteve të tij,
vitaminës C dhe seleniumit, luan rol mbrojtës ndaj zhvillimit të kancerit gastric (Liu C,
Russell RM 2008).Po kështu tashmë është e njohur se përveç infeksionit me H.pylori,
faktorë risku janë edhe përfshirja në dietën ushqimore e nitrozaminave, produkteve të
procesuara të mishit, kripa dhe ushqimet e kripura (marrja e përditshme në dietën
ushqimore e 1gr kripë, rrit incidencën e kancerit gastrik me 18%), si dhe duhanpirja. Disa
studime gjejnë korrelacion të shfaqjes së kancerit gastrik tek individë me BMI >30kg/m2,
si dhe mënyrën e parregullt dhe të shpejtë të të ushqyerit (Suh SË, et al 2003).
Gjithashtu marrja e vazhdueshme e kripës dhe ushqimeve pikante, mund të irritoje muret
e stomakut, duke rritur riskun e zhvillimit të kancerit gastrik (Kim J, Park S, Nam BH. 2010,
Gonzalez CA, et al. 2003).Lëndë të kësaj natyre luajnë rolin e ko-karcinogjeneve, në
veçanti alkooli, kripa e tepërt dhe nitrozaminat.Alkooli dhe kripa e tepërt mund të
veprojnë fillimisht si iritantë që agravojnë destruksionin dhe inflamacionin indor, ndërsa
nitrozaminat veprojnë si mutagjenë. Ata përfaqësojnë reagentë alkilikë, që veprojnë
sidomos me bazat e ADN-së dhe si rregull shkaktojnë mutacione pikëzore (point
mutations). Ka të dhëna se nitrozaminat janë përgjegjëse për shumë mutacione të kësaj
natyre që hasen në kanceret gastrikë, si p.sh.në gjenin TP53,CDH1(E-kadherinë) dhe
CTNNB1 (βkateninë).
Nitrozaminat janë të pranishme në turshitë dhe tymin e duhanit.Disa prej tyre mund të
prodhohen edhe në stomak nga reaksioni i acidit nitrik me aminat në përbërje të
ushqimit.Acidi nitrik formohet nga reduktimi i nitrateve të dietës ushqimore në kavitetin
oral, si dhe gjatë kalimit në ezofag.
Në të kundërt frutat dhe perimet luajnë rol mbrojtës ndaj kancerit të stomakut.Në mënyrë
të posaçme rol të rëndësishëm në këtë drejtim kanë antioksidantët si p.sh.vitamina C dhe
folatet, të cilat gjenden në frutat dhe perimet e freskëta.Vitamina C redukton dhe
inaktivizon nitrozaminat.Në epitelin e inflamuar të stomakut antioksidantët zvogëlojnë
efektin e ROS (reactive oxygen species).Ato gjithashtu kanë efekt mbrojtës kundër
dëmtimit qelizor, si dhe ulin frekuencën e mutacioneve.Folatet mbartës të grupeve metil
sigurojnë sasinë e duhur të timidinave, duke parandaluar përfshirjen e gabuar të uridinës
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në ADN, si dhe duke siguruar një furnizim adekuat të S-adenozilmetioninave. Këto të
fundit janë të nevojshme për mbajtjen e nivelit të duhur të formës së metiliruar të ADNsë.
Ka disa të dhëna, por jo plotësisht të konfirmuara për asociacionin ndërmjet konsumimit
të β-karotenit,vitaminës E, alkoolit dhe riskut për kancer gastrik(Liu C, Russell RM 2008).
1.6.2 Roli i faktorëve gjenetikë në riskun për kanceret gastrikë
Një rol të rëndësishëm në riskun për kanceret gastrikë luajnë si polimorfizmi gjenik ashtu
edhe gjenomika e H.pylori.Lidhur me ndjeshmërinë gjenetike të bujtarit, studimet e
kryera në Europën Veriore me binjakët kanë treguar se trashëgimia përbën 28% të
variacionit lidhur me ndjeshmërinë ndaj kancerit gastrik (Lichtenstein P, et al.
2000).Kanceri gastrik difuziv i trashëguar – HDGC, përfaqëson një sëmundje gjenetike
dominante autosomike që karakterizohet nga karcinoma të diferencuara jo mirë, por mjaft
aggressive. Sindromi shfaqet për shkak të mutacionit të gjenit CDH1, i cili përfaqëson
një gjen tumor supresor dhe kodon për proteinën adezive E-kadherinë (Guilford P, et al.
1998).Sot përdoren edhe mënyra të tjera si p.sh identifikimi i asociacioneve ndërmjet
SNP-ve (single nucleotide polymorphisms) dhe kancerit gastrik. Në këtë drejtim
përfshihen dy hipoteza: 1) Hipoteza e trajtimi të gjenit kandidat dhe 2) hipoteza GËAS
(Genome –ëide association study)
Lidhur me hipotezën e parë janë kryer mjaft studime. Kështu nga një përmbledhje e disa
studimeve të meta-analizës, rezulton se kërkimet në këtë drejtim janë fokusuar në nëntë
gjene të përfshirë në: inflamacion (IL-1β, IL-1RN, IL-8); detoksifikimin e karcinogjeneve
(GSTs, CYP2E1); metabolizmin e folateve (MTHFR); adezionin ndërqelizor dhe
rregullimin e ciklit qelizor (p53). Në vlerësimet e popullatave për sa i përket riskut të
kancerit gastrik lidhur me praninë e një varianti gjenotipik, është arritur në përfundimin
se polimorfizmat me më shumë ndikim në këtë drejtim janë: E-kadherina-160A dhe IL1-511T (që hasen në afër 20% ndër Kaukazianët), varianti MTHFR-677T e GSTM null
(10% ndër Aziatikët dhe Kaukazianët), IL-1RN*2 (10% në Kaukazianët) dhe IL-8251A(10% në Aziatikët)(Gianfagna F, et al 2008).
Ka disa studime të trajtimit gjenetik të kësaj problematike, që janë fokusuar në përgjigjen
e bujtarit ndaj H.pylori në mukusin gastrik.Shtresa xhelatinore që mbulon mukozën
gastrike përfaqëson rezervuarin kryesor të H.pylori. Nga mikroskopia elektronike ka të
dhëna për një përhapje jo të njejtë të H.pylori në mucinat me veti të ndryshme fizikokimike(Hidaka E, et al. 2001)..Kjo është një provë se mjedisi i bujtarit luan rol në
mbijetesën e H.pylori.Ky i fundit rrallë kolonizon porcionet apo shtresat më të thella të
mukozës gastrike, (Matsuzëa M, et al. 2003) ku mucinat janë të pasura me O-glikane të
kapuara në skajin terminal me alfa-1,4 N-acetilglukozaminë (A4GN)(Nakayama J, et al.
1999).Është provuar se vetëm glikanet që posedojnë A4GN mund të supresojnë në
kondita invitro rritjen e H.pylori(Lee H, et al. 2006).Transferimi i A4GN-së tek betagalaktoza ndërmjetësohet nga një transferazë që kodohet nga gjeni A4GNT. Ka të dhëna
se antigjeni Leëisb (Leb),që përfaqëson antigjenin dominant në mukozën gastrike,
funksionon si receptor për H.pylori(Boren T, et al 1993).Një proteinë mjaft e glikoziluar në
mukus, MUC5AC, mendohet se mund të luajë rolin e një receptori primar të H. pylor(Van
de Bovenkamp JH, et al. 2003).Në popullatën Portugeze, që përfaqëson një nga popullatat
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me incidencën më të lartë të kancerit të stomakut në Europë, është gjetur se sa mëivogël
të jetë numri i përsëritjeve tandem –VNTR tek alelet MUC1, aq më i lartë është risku i
karcinomës gastrike,(Carvalho F, et al. 1997)si dhe gastriteve kronikë e metaplazisë
intestinale jo komplete (Silva F, al. 2001).Metodat GËAS, kryesisht janë të mbështetura në
të dhënat për SNP-të.Të dhëna për lidhje ndërmjet riskut për kancerin gastrik dhe SNPve, janë marrë nga studimet e kryera në Japoni dhe Kore. Nga këto studime janë gjetur
polimorfizma në gjenin PSCA (prostate stem cell antigen gen), të cilat ka mundësi të jenë
të përfshira në rregullimin e qelizave epiteliale gastrike. Kjo mund të sjellë si pasojë
ndjeshmërinë për zhvillimin e kancerit të tipit difuz gastrik, por jo për tipin e kancerit
gastrik intestinal (SakamotoH, et al. 2008, Lu Y, et al. 2010).Të dhëna të ngjashme janë
përfituar edhe gjatë analizave të gjenit MUC1/SNP.(Saeki N, et al. 2011).
1.7 Mekanizmat molekularë të kancereve gastrikë
Në të dy tipat e kancerit të stomakut hasen mutacione të gjenit TP53. Ka mutacione të
tjera që janë karakteristike për secilin tip të kancerit të stomakut. Kështu një nga
molekulat me pozicion kyç në tipin e kancerit difuz është kadherina E. Kjo glikoproteinë
transmembranore e përbërë nga 882 aminoacide, ndërmjetëson adezionin homotipik
ndërmjet qelizave epiteliale. Kjo glikoproteinë lidhet gjithashtu me citoskeletin qelizor
me anën e katenininave, nga të cilat β-katenina sillet si një proteinë bimodale, duke
luajtur si rolin e një molekule sinjalizuese në rrugën e sinjalizimit WNT, ashtu edhe të një
koaktivatori transkripsional.Gjatë progresionit tumoral, në shumë tipa karcinomash, Ekadherina i nënshtrohet procesit të doën rregullimit.Megjithatë në disa raste mund të
mutojë edhe gjeni që kodon këtë proteinë. Si një shembull i traktit gastrointestinal, ku
ndodh në mënyrë frekuente si doën rregullimi i E-kadherinës, ashtu edhe LOH e gjenit
CDH1 në kromozomin 16q, shërben karcinoma hepatoqelizore.
Në më shumë se 50% të tipit difuz të kancereve gastrikë, paraqitet i mutuar gjeni CDH1,
ndërsa në të gjithë të tjerët E-kadherina paraqitet fuqimisht e doënrregulluar.Mjaft
mutacione të këtij gjeni përfaqësojnë delecione që prekin domenin adeziv të Ekadherinës. Në këtë rast proteina është më e shkurtër se norma dhe humbet aftësinë e
ndërveprimit homotipik. Disfunksioni konsistent i E-kadherinës, shpjegon uljen e aftësisë
adezive dhe për pasojë rritjen nëformë “difuze” të qelizave tumorale të këtij lloj kanceri.
Sidoqoftë humbja e E-kadherinave mund të kontribuojë edhe në derregullimin e rrugës
sinjalizuese ËNT.
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Figura 1.9.Mutacionet e E-kadherinës në tipin difuz të kancerit gastrik

Në rastine kancerit të tipit difuz gastrik, mutacionet e gjenit CDH1 janë më të rralla,
kryesisht në formën familjare për shkak të mutacioneve në linjëm gjerminale.Në këtë rast
personat paraqiten heterozigotë dhe gjatë jetës në mënyrë sporadike mund të humbasin
edhe alelin e dytë të tipit të egër (LOH). Kjo sjell si pasojë zhvillimin e kancerit. Këtej
kuptohet qëCDH1 përfaqëson një gjene klasik supresor të tumoreve për kancerin gastrik
të tipit difuz.Një tjetër mutacion gjenetik që karakterizon kancerin gastrik të tipit difuz ka
të bëjë me gjenin TP53.
Kanceri i tipit intestinal nuk paraqet ngjashmëri me atë të tipit difuz, përsa i përket
predispozicionit gjenetik. Disa mutacione gjenike të gjetura në këtë tip kanceri janë të
ngjashme me ato që karakterizojnë kancerin e kolonës dhe që kanë të bëjnë me
paqëndrueshmërinë e mikrosateliteve (MSI) në gjenet APC, CTNNB1 dhe TGFBRII.
Kjo provon se kanceri gastrik i tipit intestinal është një lloj kanceri i kolonës që
zhvillohet në vend të gabuar. Në disa raste të këtij tipit të kancerit gastrik nuk vrojtohen
MSI, por një aktivizim konstitutiv i rrugës sinjalizuese ËNT. Kjo shkaktohet kryesisht
nga një inaktivizim i gjenit APC, por disa herë edhe nga mutacione të gjenit për β
kateninën. Ndryshimet në rrugën WNT mund të kenë të bëjnë edhe me humbjen Ekadherinës me anën e LOH dhe down rregullimit (më shumë se sa me anë të
mutacioneve), si dhe për shkak të mutacioneve të TP53.
Në kanceret e stomakut, përgjigja ndaj TGFβ-ës, paraqitet më e rëndësishme krahasuar
me kanceret e kolonës.Inaktivizimi i përbërësve të kësaj rruge sinjalizueseështë
karakteristikë e kancereve të stomakut, por më shumë haset mutacioni për gjenin
RUNX3, i cili kodon për një faktor transkriptimi që rregullon shprehjen e gjeneve në
qelizat gastrike në përgjigje të sinjalizimit TGF-β.Ky faktor transkriptimi paraqitet i
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inaktivizuar në shumicën e rasteve të kancereve gastrikë për shkak të delecionit të njerës
kopie të gjenit RUNX3 dhe hipermetilirimit të alelit të dytë.
Tashmë është e njohur se stomaku dhe intestini zhvillohen nga i njejti segment i zorrës
primitive embrionale. Gjatë zhvillimit një numër rregullatorësh trankripsionalë
determinojnë nëse një segment i zorrës do të marrë identitetin anterior, pra gastrik apo
posterior, intestinal. Ka të dhëna se metaplazia intestinale në stomak mund të jetë e
shkaktuar nga një shift i mënyrës së shfaqjes dhe veprimit të këtyre rregullatorëve
transkripsionalë. Ndër faktorët që përfshihen në këtë proces janë përfaqësuesit e
familjeve HOX dhe Sry box (SOX). Ato më të identifikuarit janë proteinat homeobox
kaudale CDX2, CDX1dhe SOX2. Shprehja e CDX2, normalisht është e restriktuar në
intestin, pra proteina CDX2 nuk vrojtohet në qelizat epiteliale gastrike. Ndërsa për SOX2
vrojtohet një formë inverse e shprehjes: është e pranishme në qelizat e stomakut, por jo
në ato të intestinit. Pra kuptohet që në epiteliumin intestinal metaplastik të stomakut,
CDX2 shprehet, ndërsa SOX2 doën rregullohet.
Megjithëse si CDX2 edhe CDX1 veprojnë si determinantë të fenotipit intestinal, ata janë
antagonistë.CDX2 promovon diferencimin terminal të qelizave intestinale, me anën e
induktimit të gjenit p21CIP1, ndërsa CDX1 mban qelizat intestinale në gjendje
proliferative.Në indet intestinale metaplastike të diferencuara mirë të stomakut, shprehet
mirëCDX2, ndërsa CDX1 shprehet vetëm dobët.Kur zhvillohen adenomat dhe
karcinomat displastike nga indet metaplastikë prekursorë, shprehja e CDX1 rritet, ndërsa
CDX2 doën rregullohet, në disa raste nga hipermetilirimi i promotorit gjenik.

Figura 1.10.Roli i Faktorëve HOX dhe SOX në metaplazinë e stomakut

Në figurën 1.9 tregohet ndryshimi i nivelit të shprehjes së faktorëve të transkriptimit gjatë
zhvillimit të metaplazisë intestinale dhe të kancerit të tipit intestinal në stomak.
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1.8 Shoqërimi i paqëndrueshmërisë gjenetike dhe infeksionit me Helicobacter pylori
në displazinë epiteliale gastrike
Studimet epidemiologjike në dekadat e fundit, kanë treguar një lidhje apo shoqërim të
fuqishëm ndërmjet infeksionit me Helicobacter pylori dhe kancerit gastrik.Siç e kemi
vënë në dukje pak më sipër ka qënë Correa i pari, i cili propozoi një model human të
karcinogjenezës gastrike. Sipas këtij modeli zhvillimi i kancerit gastrik fillon me gastrik
kronik, vazhdon me atrofi gastrike, metaplazi intestinale, displazi dhe në fund deri në
kancer invaziv (P. Correa, J. ughton, 2007).
Infeksioni me Helicobacter pylori stimulon proliferimin qelizor në epiteliumin gastrik
dhe indukton apoptozën. Kjo sjell si pasojë një inbalancë ndërmjet proliferimit qelizor
dhe apoptozës, duke u bërë kështu shkak për mutacione gjenike(J. F. R. Kerr, C. M.
Winterford, B. V. Harmon, 1994, P. Hofman2004). Si përfundim kjo rrit riskun e zhvillimit të
kancerit gastrik. Që këtej del se terapia e eleminimit të H. pylori, përfaqëson një mënyrë
mjaft me vlerë, por që nuk parandalon zhvillimin e kancerit në të gjithë pacientët (B. C.
Wong et al. 2004, K. Mabe et al. 2009).Studiuesit sot kërkojnë të zbulojnë se si infeksioni
me H. Pylori rrit riskun për kancerin gastrik.
Ka të dhëna se në qelizat kanceroze, metilirimi anormal i ADN-së karakterizohet nga
ndryshime bidireksionale, pra nga një hipermetilirim i “ishujve” CpG dhe një
hipometilirim gjenomik i përgjithshëm. Të dy llojet e ndryshimeve vrojtohen në mënyrë
simultane, por nuk janë reciprokë. Kjo do të thotë që ata përfaqësojnë ngjarje të pavarura
(M. Ehrlich et al 2006). Disa studime provojnë se hipometilirimi i përgjthshëm gjenomik,
ndodh më herët, ndërsa hipermetilirimi ndodh në promotorët dhe zakonisht përbën një
ngjarje të vonshme. Sidoqoftë sot hipometilrimi global i ADN-së konsiderohet si
shkaktari kryesor i zhvillimit të kancerit. Kjo sepse gjenet që janë më të predispozuar
ndaj hipermetilirimit aberant mbulohen nga gjenet e targetuar për hipometilirim(N. Y.
Cho, et al., 2007).Në kancerin gastrik, hipometilirimi global i ADN-së vrojtohet në mënyrë
frekuente në stadet shumë të hershme të karcinomogjenezës(G. H. Kang, et al 2001).
LINE(long interspersed nucleotide element)-1,përfaqëson një retrotranspozon human me
shkallë të lartë të përsëritjes në gjenom, afërsisht përbën 17% të gjenomit human. Niveli i
metilirimit të LINE-1, reflekon nivelin e metilirimit të gjenomit në gjërësinë e tij, ndërsa
reduktimi i këtij niveli reflekton kuptohet humbjen në shkallë të përgjithme gjenomike të
metilirimit të ADN-së.Në karcenogjenezën gastrike nivelet e metilirimit të LINE-1 ulen
ndjeshëm duke shkuar nga gastriti kronik në stadin e kancerit gastrik dhe kjo pavarësisht
nga statusi i infeksionit me H. pylori (K. Chalitchagorn, et al. 2004).
Nga një studim i kryer nga Jin Su Kim et al, 2012, provohet një lidhje ndërmjet nivelit të
metilirimit të LINE-1, paqëndrueshmërisë kromozomal/mikrosatelite dhe statusit H.
pylori në lezionet premalinjante gastrike.Po kështu hidhet dritë lidhur me mekanizmat me
anën e të cilëve infeksioni me H. pylori nxit progresionin e lezionit premalinjant gastrik
në kancer gastrik të mirëfilltë (Jin Su Kim,2012).
Sot ka mjaft të dhëna sipas të cilave kanceri gastrik zhvillohet nëpërmjet akumulimit të
mutacioneve gjenetike dhe epigjenetike që kanë të bëjnë apo prekin protoonkogjenet dhe
gjenet supresorë të tumoreve.Këto mutacione përfshijnë mekanizmat që kontrollojnë
paqëndrueshmërinë gjenetike. Kjo e fundit ndahet në dy kategori: paqëndrueshmëria
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kromozomike-CIN (Chromosomal Instability) dhe paqëndrueshmëria e mikrosateliteveMSI (Microsatellite Instability). Po kështu ka të bëjë me faktin nëse në një lezion
kancerogjenik paqëndrueshmëria është në nivelin kromozomal apo në atë nukleotidik(E.
Tahara, 1993).

CIN njihet si një nga karakteristikat më të zakonshme të kancerit sporadik
gastrik.Fenotipi CIN është raportuar të jetë i pranishëm në 84% të tumoreve
gastrointestinalë (L. Ottini et al. 2006).Si pasojë e CIN, ndodh një imbalancë e numrit të
kromozomeve, si dhe rritje e nivelit të humbjes së heterozigotisë (LOH).Kjo e fundit
përbën një veti të rëndësishme të CIN, sepse shpejton procesin e inaktivizimit të gjeneve
tumor supresorë(C. Lengauer, K. W. Kinzler, B. Vogelstein, 1997).Në studimin e kryer nga
Jun Su Kim, 2012, CIN dhe MSI u hasën në 24% të displazive epiteliale gastrike, ndërsa
të dhëna për mungesën si të CIN edhe të MSI u morrën në 4% të rasteve.
Të dhëna të tjera konfirmojnë se frekuenca e MSI në kanceret gastrike paraqitet ndërmjet
25-50% (L.Ottini, M. et al., 2006). Kanceret gastrikë pozitivë për MSI hasen më shumë në
zonën distale të stomakut dhe janë të shoqëruara me histologji të tipit intestinal(H. Kim,
2011).

Në displazitë epiteliale gastrike, të shoqëruara me infeksionin H.pylori, MSI ka tendencë
të reduktojë niveline metilimit të LINE-1.Kjo tregon se H. pylori mund të luajë rolin e një
kofaktori për induktimin e karcinogjenezës gastrike. Për identifikimine MSI paraqiten të
përshtatshëm pesë markerë ku përfshihen: BAT25, BAT26, D2S123, D17S250 dhe
D5S346(C. R. Boland, et al., 1998).
1.9 Anemia për shkak të defiçiencës së hekurit dhe infeksionit me H. pylori
Deficenca e hekurit si një ndër shkaqet kryesore që shkakton aneminë, është vlerësuar si
një nga deficencat kryesore në lidhje me dietën ushqimore në rajone të pa zhvilluara si
dhe në ato të zhvilluara. Gastrohepatologët kanë vlerësuar një deficencë hekuri edhe në
pacientë asimptomatikë, por mbartës të H.pylori. Ata sugjerojnë që rastet me gastrit të
shkaktuar nga H.pylori, por pa ulçer peptidike, mund të jenë të lidhura me nivele te ulëta
të hekurit dhe anemi.
Studimet epidemologjike kanë treguar që personat seropozitivë me infeksion H. pylori
karakterizohen nga nivele të ulëta të ferritinës në serum. Në një popullatë të marrë në
studim në Danimarkë, personat me H. pylori seropozitivë shfaqnin një risk të lartë deri në
40% të reduktimit të nivelit të ferritinës në serum (<3omg/L), duke e krahasuar me
individët seronegativë. (N Milman et al, 1998).
Nga një analizë e kryer nga Qëndra e Shëndetit Kombëtar në Gjermani, për një numër
individësh (n=1806), u vlerësua një ulje e përqëndrimt në serum të ferritinës me 17%
(95% CI9.8-23.6) në individet me H. pylori (G Berg ; G Bode ; M Blettner, 2001).
Një studim i kryer tek vendasit e Alaskës (n=2080), gjithashtu tregoi një risk të lartë të
nivelit të ferritinës në serum tek individët e infektuar me H. pylori (risku relativ1.13
p=0,013). Të dhëna të njëjta raportohen edhe nga një studim i kryer me një kampion
fëmijësh Koreanë të moshës 6-12 vjeç.Në këtë studim me 753 individë, u konstatua një
lidhje midis infeksionit me H. pylori dhe uljes së nivelit të ferritinës (24ng/mL vs
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39ng/mL, p<0,001), dhe një rritje sinjifikative e prevalencës së deficencës së hekurit
(ferritina në serum <15 ng/mL)(Seo JK, Ko JS, Choi KD. 2002).
Një tjetër studim i kryer në një kampion me adoleshentë Koreanë (n=937), konfirmoi
një lidhje sinjifikante midis infeksionit seropozitiv me H. pylori dhe anemisë,
hipoferritinemisë dhe defiçencës së hekurit.(Choe YH, et al, 2003).
Nga një studim epidemiologjik me një kampion femrash në Austri, dolën të dhëna
sinjifikative për nivele të ulëta të ferritinës në femrat me infeksion të H. pylori, krahasuar
me kampionet e individëve jo të infektuar. Gjatë këtij studimi dieta me përmbajtje hekuri
ka qënë e njëjtë për grupin e infektuar me H. pylori dhe për grupin e kontrollit (Peach HG,
Bath NE, Farish SJ.,1998).

Anemia për shkak të defiçiencës së hekurit është një nga format më të zakonshme të
anemisë në botë dhe haset kryesisht tek fëmijët dhe gratë shtatzana. Kjo formë e anemisë
ka të bëjë me nivelin jo të duhur të hekurit gjatë procesit të hematopoezës në palcën
kockore. Gjatë fëmijërisë dieta ditore ushqimore duhet të përmbajë 0.8 – 1.5 mg
hekur(Umbreit J. 2005).Në vitet e para të jetës së njeriut nuk është e mundur që kërkesa
për hekur të plotësohet vetëm nga ushqimi .Hekuri absorbohet në pjesën proksimale të
zorrës së hollë i atashuar me transferinën.Prekursorët e ruazave të kuqe të gjakut e
përfshijnëhekurin në brendësi të tyre, duke përdorur si ndërmjetës receptorët e
transferinës.Më pas hekuri çlirohet dhe vendoset në brendësi të hemit.Në qelizat
prekursore, hekuri depozitohet në brendësi të proteinës ferritinë. Hekuri që merret me
anën e ushqimit ose nga depozitat e trupit, qarkullon në plazëm(Rodak BF,2007)..
Defiçienca e hekurit përfaqëson një situatë gjatë së cilës sasia e hekurit që kërkohet është
më e madhe se ajo që absorbohet.Shënja e parë në këtë rast është balanca negative e
hekurit.Në një situatë të tillë sasia e hekurit të depozituar ulet. Kjo pasohet nga ulja e
ferritinës plazmatike, proces ky që rezulton me një rritje të TIBC-së, që njihet si
defiçiencë e hekurit. Kur depozita e hekurit zvogëlohet, përqëndrimi i hekurit plazmatik
ulet dhe për pasojë niveli i transferinës së lidhur bie deri në 0.15%. Kjo rezulton në një
rritje të protoporphyrinës RBC, proces ky që njihet si hematopoeza e mungesës së
hekurit. Stadi i tretë i anemisë është faza e defiçiencës së hekurit, e cila fillimisht shfaqet
si normocitic normochrome dhe mandej gradualisht progreson nëmicrocitic
hypochrome(Goldman L, Ausiello DA. Cecil 2007).
Niveli i hekurit në serum (SI), i cili normalisht është 5- 160 mg/dl ulet në rastin e
anemisë, ndërsa niveli i TIBC-së, i cili paraqitet normalisht 250-400 mg/dl, rritet. Sasia
ose pjesa e hekurit në TIBC, që njihet si frekuencë e saturimit të TIBC-së, normalisht
është 20 deri në 50% dhe kur është më pak se 15% konsiderohet si shënjë e sindromit të
defiçiencës së hekurit.
Zakonisht sasia më e madhe e hekurit paraqitet si kripë e patretur dhe aciditeti i stomakut
mund të ndihmojë në procesin e absorbimit. Këtej kuptohet që çdo faktor që rrit vlerën e
pH-it, mund të ulë nivelin e përvetësimit të hekurit.Ka mjaft parametra qëndërhyjnë në
uljen e shkallës së përvetësimit të hekurit, këtu mund të përfshijmë: rritjen e shpejtë gjatë
fëmijërisë, shtatzanitë, marrjen e eritropoetinës, gjakderdhjen kronike dhe akute,
menstruacionet, elementë të papërshtatshëm ushqimorë, malabsorbimin për shkak të
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sëmundjeve autoimune apo të ndërhyrjeve kirurgjikale, inflamacionet akute dhe kronike,
si dhe disa parametra të mjedisit(Goldman L, Ausiello DA. Cecil 2007).
Kohët e fundit ka të dhëna se H. pylori mund të reduktojë përvetësimin e hekurit në
sistemin tretës dhe kjo sepse gastriti i induktuar nga H. pylori, ul aciditetin gastrik duke
agravuar kështu defiçiencën e hekurit.Shumë studime kanë marrë në analizë lidhjet
ndërmjet infeksionit me H.pylori dhe anemisë së shkaktuar nga defiçienca e hekurit. Rasti
i parë është raportuar nga Dofour et al në 1993, mbi një fëmijë me infeksion me H. pylori
dhe njëkohësisht me anemi, që u kurua pas trajtimit për H.pylori pa përdorur ushqim
komplementar dhe shtesë hekuri(Dufour C, et al 1993).Në një studim tjetër të kryer nga
(Morteza Hoseinzadeh et al, 2010) tek fëmijët anemikë me infeksion H.pylori,u vrojtuan
nivele të ulta të ferritinës dhe nivele të larta të TIBC-së dhe IgG-së (Morteza Hoseinzadeh
et al,2010).

Sipas një studim të Wang, kur eritrocitet i ekspozohen për një periudhe prej 4 orësh
Helicobacter Pylori, sasia e hekurit ulet ndjeshëm, madje është vërejtur edhe një
tendencë e aderimit të H. pylori ndaj eritrociteve të grupit të gjakut A. Kjo shpjegon pse
individët me grup gjaku A janë më të ndjeshëm ndaj infeksionit me H. pylori dhe
deficencës së hekurit-anemia (Wang Z, 2012).
H.pylori ka aftësinë që të rrisë stresin oksidativ në pacientë të infektuar, të demostruar
nga një nivel i lartë i malondialdehyde dhe nivel të ulët të ferritinës në individë të
infektuar. (Soundaravally R, et al 2013).
Është interesant një studim sipas të cilit jot ë gjitha shtamet e H pylori kanë aftësinë të
përdorin ë njëjtën sasi të hekurit. Kështu ka një asociacion pozitiv të shtameve të H.pylori
Thr70-type NapA dhe marrjes së hekurit. (Yokota S, 2013).
Në të njejtin përfundim kanë arritur edhe Bagget et al,2006 në një studim të kryer me
fëmijët me infeksion H.pylori në Alaskë. Nga ky studim i fundit doli se gastritet kronikë
të induktuar nga H.pylori karakterizohen nga një korelacion sinjifikativ me aneminë e
shkaktuar nga defiçienca e hekurit dhe me nivele të ulta të ferritinës plazmatike. Kjo
indikon se infeksioni aktiv me H.pylori mund të përbëjë një faktor të rëndësishëm risku
për inhibimine përfshirjes apo a infbsorbimit të hekurit, gjë që rezulton në anemi (Baggett
HC, et al 2006)..

Shtamet e H.pylori që karakterizohen nga ishujt patogjenikë cag (cag-pai), induktojnë
dëmtime gastrike të ashpra, që pasohennga një rritje e riskut për zhvillimin e kancerit të
stomakut(Polk DB, Peek RM Jr. 2010).Ishujt Cag kodojnë njësistem sekretimitë tipit IV
(T4SS), i cili mundëson translokimin e Cag A në qelizën bujtare.CagA që përfaqëson
produktin e gjenit terminal në ishujt Cag, tashmë në brendësi të qelizës mund të
fosforilohet apo të mbetet e pafosforiluar, por në secilën formë ajo ndërhyn në rrugë të
shumfishta që ndryshojnë morfologjinë, rrugët e sinjalizimit dhe përgjigjet inflamatore të
qelizës bujtare (Segal ED, 1999, Puls J, et al 2000).
Defiçienca e hekurit mund të shkaktojë gjthashtu rritjen e stresit oksidativ dhe dëmtimin
e ADN-së.Mungesa e hekurit të hemit dhe imbalanca pasuese në enzimat mitokondriale
që përmbajnë hekur mund të induktojë dëmtimine ADN-së, stres oksidativ dhe ulje të
funksioneve mitokondriale (Atamna H, 2002).Deficienca e hekurit në saje të një
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organizimi jo normal të zinxhirit të transportit të elektroneve, nxit dëmtimin oksidativ.
Kjo sjell si pasojë rritjen e nivelit të dëmtitmit të ADN-së dhe në reduktimin e mbrojtjes
antioksidante në leokocitet polimorfonuklearë(Aslan M, et al. 2006).
Ka të dhëna se H.pylori Cag, në mënyrë direkte indukton stresin oksidativ dhe dëmtimin
e ADN-së në qelizat epiteliale gastrike (Chaturvedi R, et al. 2011).Mbështetur në këto të
dhëna del se rruga më e zakonshme që çon në transformimin onkogjenik në traktin
intestinal ka mundësi të jetë dëmtimi i ADN-së i induktuar nga stresi oksidativ (Ferlay J,
et al. 2010).
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KAPITULLI 2
MATERIALI DHE METODAT E STUDIMIT

2.1 Materiali dhe metoda
Studimi është i tipit prospektiv. Ai është i ndarë në dy pjesë. Janë marrë në shqyrtim
rastet që janë paraqitur në repartin e shërbimit të gastro entero hepatologjisë me
gastropati akute në Qëndrën Spitalore Universitare Tiranë. Kjo patologji shpreh
çrregullime të funksionit tretës të cilat manifestrohen me dhimbje kryesisht epigastrike,
meteorizëm kryesisht pas ushqimit, nause, të vjella etj.
Nga janar 2010 deri në dhjetor 2014 janë marrë në studim 241 raste, të cilat janë
hospitalizuar ose jo, me gastropati. Në këtë studim nuk janë përfshirërastet me etiologji
tjetër si:
1.Sëmundje celiake
2.Diabet mellit
3.Sëmundja Crohn
4. Sëmundje kirurgjikale apo pankreatike
5.Gastroenterite
6. Marrje medikamentesh antiinflamatore steroidale ose jo
Mosha mesatare ishte 47 vjeç, mosha mediane 45vjeç dhe rangu 17-77 vjeç. Vërehet
mbizotërim i grupmoshës 31-40 vjeç dhe i grupmoshës me të madhe se 60 vjeç. Në këtë
studim 146(61%) janë meshkuj dhe 95(39%) janë femra.
Studimi ndahet në 2 pjesë, i lidhur me dy lloje ekzaminimesh të realizuara, në nivel
biokimik dhe në nivel biopsi-histopatologjik. Në pjesën e parë të studimit, janë 241 raste
që i janë nënshtruar fibrogastroskopisë. Në secilin rast është vlerësuar gjinia, mosha,
niveli i infeksionit të Helicobacter pylori, niveli i shprehjes së gastritit, shkalla e
inflamacionit dhe shkalla e ndryshimit të mukozës gastrike.
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Proçedura e gastroskopisë:

Figura 2.1 Aparati Gastroskopik

1.Tubi i endoskopit është fleksibël dhe i pajisur me një dritë dhe kamera në pjesën
fundore.
2.Pacienti nuk duhet të mbajë syze, lente kontakti apo proteza gjatë gastroskopisë.
3. Rreth 15 minuta përpara proçedurës, aplikohet një spray anestezik në zonën e fytit,
zakonisht lidokainë.
4. Pas aplikimit të anestezikut, goja fiksohet me stativin plastik në mënyrë të tillë që të
shmangen aksidentet.
5. Pacienti shtrihet ne anen e majtë të tij.
6. Aplikohet futja e endoskopit në rrugët e traktit gastrointestinal
7. Monitorohet e gjithë zona, dhe nëse gjatë proçedurës vihen re pamje dyshuese,
aplikohet marrja e një pjese indore, biopsi
Materiali i marrë është vendosur menjëherë në formalinë dhe është dërguar në repartin e
anatomopatologjisë ku është vlerësuar për praninë e Helicobacter pylori dhe për
klasifikimin e gastritit, inflamacionit, ndryshimeve mukozale gastrike ose jo, nga ana e
specialistëve anatomopatologë.
Zonat e stomakut ku eshte marrë biopsia janë: cardia, antrum, corpus, fundus dhe pylori.
Indet e marra nëpërmjet biopsisë janë ngjyrosur me metodën Giemsa dhe metodën e
ngjyrimit me Hematoxylin dhe Eosin
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Proçedura Giemsa Modified
Mostra: ind gastrik
Fiksues : 10%formaline, fiksues Holland
Teknika : kampione 4-5mikron
Pajisjet : ene te shperlara me uje te distiluar
Menyra e mbrojtjes: te vishen doreza, veshje laboratori, syze laboratori.
Reagentet: eosine, Hemocolor 3, acid acetik 0,25%, uje i distiluar 400 ml
Kujdes :Acid
Identifikimi i Helicobacter pylori (metoda e modifikuar Giemsa)
1.

Deparafinizim dhe shperlarje me uje te distiluar

2.

Eosin 2 minuta

3.

Tharje

4.

Hemacolor 3, 3 minuta

5.

Shperlarje e shpejte me uje te distiluar ne dy seanca ne 1 sekond

6.

Shperlarje me acid acetik 0,25% ne dy seanca per 1 sekond

7.

Shperlarje me uje te distiluar me 2 seanca per 1 sekond

8.

Dehidratim ne dy seanca me alkol 70 % dhe me pas me alkol 100%.

Rezultate:
Helicobacter pylori.............................................................blu violet
Mast cell............................................................................violet purple
Elemente indore................................................................blu ose roze

Pergatitur..............................................
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Fletë analiza e përdorur për biopsinë:

FLETE BIOPSIE PËR EGZAMINIMIN HISTOPATOLOGJIK

Numër biopsie: .....................

Emri pacientit: .....................

Data:

.....................

Mosha:

......................

Dërguesi:

......................

Gjinia:

......................

Nr kartelës: ..................................

Biopsi e parë apo e përsëritur:................................

Diagnoza histopatologjike e biopsisë së parë: ......................................................
Data dhe numri i biopsive të marra:
Vendi i marrjes së biopsisë:

......................................................
.....................................................

Pershkrim
i
hollësishem
i
patologjisë
ku
është
marrë
biopsia:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Diagnoza klinike e materialit të dërguar për egzaminimin histopatologjik:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Solucioni
i
përdorur
për
...........................................................................................................................
Sa
kohë
pas
heqjes
është
futur
...........................................................................
Data

materiali

në

solucion

Mjeku pranues

Punoi: Msc. Ermela Selimi

27

Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta Rexha

fiksim:

fiksues:

2016

.
Infeksionet me Helicobacter pylori dhe lidhja e shkallës dhe persistencës së këtij infeksioni me titrin e IgG-së, defiçencën e hekurit
në gastritet kronike dhe kancerin e stomakut

Në pjesën e dytë të studimit janë marrë në shqyrtim 241 rastet e mësipërme në të cilat
diagnostikimi i Helicobacter pylori është realizuar nga ana biokimike me anë të titrit të
antitrupave. Në këtë kampion gjaku janë matur edhe vlerat e hemoglobulinës.
Metodika me imunoglobulinat IgM dhe IgG.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Merret një kampion gjaku i cili ruhet në temperaturë normale për 30 minuta.
Trajtohet me peroksidazë dhe konjugohet me antitrupat për 30 min
Shpërlahet dhe më pas trajtohet me tetrametilbenzidinë për 30 minuta
Vendoset në aparturë me gjatësi vale 450nm
Indeksi i antitrupave për secilin kampion është vlerësuar nga vlerat OD me cutoff
Për vlera të cutoff IgM është: pozitive >= 1,2
Negative ≤ 0,8
E dyshimtë 0,9-1,1

7.

Për vlera të cutoff IgG është: pozitive >= 2,3
Negative ≤ 1,7
E dyshimtë 1,8-2,2

Metodika e matjes së hemoglobulinës.
Ky proçes është realizuar në laboratorin biokimik-imunologjik
1.merret 20µl gjak
2. përzihet me antikoagolant K3EDTA
3. vendoset në tretësirë Drapkin për 10 minuta
4.matet vlera e hemoglobinës në gjatësi vale 540 nm
Tabela 2.1Gradët e anemisë sipas vlerave të hemoglobinës
Gradët e anemisë

Intervalet e vlerave të hemoglobinës

Normal

Females
[ 12 g/dL-15,1g/dL]

Males
[13,8g/dL18,0g/dL]

Mild anemia

[12g/dL-10g/dL]

[13,8 g/dL-11 g/dL],

Moderate anemia

[10g/dL- 7g/dL]

[10g/dL- 7g/dL]

Severe anemia

[7g/dL<]

[7g/dL<]
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2.2 Metodologjia e analizës statistikore
Të dhënat janë analizuar me programin statistikore SPSS 16.0. Variablat e vazhduar janë
paraqitur si mesatare (M) dhe deviacion standard (SD) dhe statistika deskriptive e tyre.
Shperndarja e variablave të vazhduar është testuar me anë të testit Kolmogorov-Smirnov.
Variablat kategorike janë paraqitur në përqindje. Është përdorur testi jo parametrik
Kruskal Ëallis për krahasimin e moshës së pacientëve me H. pylori. Është përdorur testi
hi-katror për krahasimin e përqindjeve të variablave kategorike dhe vlerësimin e trendit të
përqindjeve të këtyre variablave. Shkalla e anemisë, gastritit, tendencës për kancer dhe
prezenca e Helicobacter pylori është dikotomizuar (po-jo) dhe është përdorur
korrelacioni jo parametrik i Spearman për vlerësimin e marrëdhënies ndërmjet tyre. Është
përdorur analiza e regresionit logjistik multivariat që kontrollon për konfonduesit e
mundshëm, për vlerësimin e marrëdhenies së infeksionit me Helicobacter pylori me
faktoret sociodemografike dhe klinikë. Vlera e p≤0.05 është konsideruar statistikisht e
rëndësishme. Testet statistikore janë të dyanshme. Janë perdorur tabela dhe grafikë për
vizualizimin e të dhënave.
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KAPITULLI 3
REZULTATET DHE DISKUTIMI
3.1 Përcaktimi dhe vlerësimi i inçidencës së infeksionit me Helicobacter pylori.
anemisë, gastritit, inflamacionit dhe ndryshimeve mukozale gastrike me tendencë
zhvillim të kancerit
Në tabelën më poshtë paraqiten të gjithë variablat e shqyrtuar gjatë këtij punimi.
Tabela 3-1. Karakteristikat sociodemografike dhe klinike te pacienteve
Variablat

N

%

Femra

95

39.5

Meshkuj

146

60.5

Gjinia

Mosha, MSD

47 (16.1)

Grupmosha, vite
≤20

6

2.5

21-30

35

14.5

31-40

59

24.5

41-50

54

22.5

51-60

29

12.0

58

24.0

Po

228

94.6

Jo

13

5.4

158

65.6

83

34.4

161

66.8

80

33.2

176

73.0

65

27.0

92
149

38.2
61.8

>60
Gastrit

HP
Po
Jo
Inflamacion
Po
Jo
Anemi
Po
Jo
Tendenca CA
Po
Jo

Punoi: Msc. Ermela Selimi

30

Udhëhoqi: Prof. Dr. Tefta Rexha

2016

.
Infeksionet me Helicobacter pylori dhe lidhja e shkallës dhe persistencës së këtij infeksioni me titrin e IgG-së, defiçencën e hekurit
në gastritet kronike dhe kancerin e stomakut

Frekuenca relative (%)

25

20

15

10

5

0
-10

0

10

20

30

40 50 60
Mosha, vite

70

80

90 100

Figura 3.1 Histogrami i shpërndarjes së moshës

Në studim morën pjesë 241 pacientë me moshë mesatare 47 vjeç (±16.1), mosha mediane
45 vjeç dhe rangu 17 – 77 vjeç. Mosha nuk i nënshtrohet shpërndarjes normale
(Kolmogorov-Smirnov p=0.01)

Figura 3.2 Shpërndarja e rasteve sipas gjinisë

Nga 241 persona të marrë në studim, 146 ose 61% janë meshkuj dhe 95 ose 39% janë
femra me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre p>0.05
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Figura 3.3 Shpërndarja e rasteve të marra ne studim sipas grupmoshës

Edhe pse nga ana statistikore nuk tregohet një lidhje e besueshme ndërmjet infeksionit
me Helicobacter pylori dhe grupmoshave të pacientëve, grupmosha 31- 40 vjeç dhe ajo >
60 vjeç shfaqin një trend për infeksionin me Helicobacter pylori. Kjo mund të lidhet me
një stil të caktuar jetese jo të rregullt. Prevalenca për moshat e mesme shkon nga 80% në
vendet në zhvillim, deri në 20-50% në vendet e industrializuara (Suerbaum S et. Al 2002).

Figura 3.4 Inçidenca e Gastritit, HP, Inflamacionit dhe Anemisë
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Inçidenca e infeksionit me Helicobacter pylori në studim është 65.% [ 95%CI 59.2 –
71.6]
Inçidenca e gastritit është 94.6% (22 raste), e inflamacionit është 66.8% (161 raste), e
anemisë 73% (176 raste) dhe e tendencës për adenokarcinomë 38.2% (92 raste).
Tabela 3-2 Bashkëshoqërimi i patologjive me HP

Patologjia

HP

95%CI

N

%

Gastrit (n=228)

136

59.6

52.9 – 66.0

Anemi (n=176)

131

74.4

67.3 – 80.7

Inflamacion (n=161)

148

91.9

86.3 – 95.7

Tendenca CA (n=92)

77

83.7

73.5 – 91.1

Incidenca e HP në gastrit është 59.6%, në anemi është 74.4%, në inflamacion 91.9% dhe
në tendencë e CA 83.7%.

Figura 3.5 Inçidenca e Helicobacter pylori sipas patologjive

3.2 Vlerësimi i bashkëshoqërimit të infeksionit nga Helicobacter pylori me aneminë,
gastritin, inflamacionin dhe ndryshimet mukozale gastrike me tendencë kanceri.
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3.2 Vlerësimi i bashkëshoqërimit të infeksionit nga Helicobacter pylori me aneminë,
gastritin, inflamacionin dhe ndryshimet mukozale gastrike me tendencë kanceri.
Tabela 3-3 Bashkëshoqërimi i patologjive me Helicobacter pylori sipas gjinisë
Patologjitë

Femra
N (%)
97 (43.0)

P

Gastrit (n=228)

Meshkuj
N (%)
131 (57.0)

Anemi (n=176)

121 (68.8)

55 (31.3)

<0.01

Inflamacion (n=161)

99 (61.5)

62 (38.5)

<0.01

Tendenca CA (n=92)

58 (63.0)

34 (37.0)

0.03

0.02

Vërehet mbizotërim i Helicobacter pylori tek meshkujt për të gjitha patologjitë, gastrit
(0.02), anemi <0.01), inflamacion (<0.01) dhe tendenca pr kancer (0.03) me ndryshim
sinjifikant me femrat.
Tabela 3-4 Bashkëshoqerimi i patologjive me HP sipas grupmoshës

Grupmosha Gastrit
Anemi
Inflamacion
Tendenca CA
N
%
N
%
N
%
N
%
≤20
5
2.8
5
3.3
3
3.2
8
3.5
21-30
13.8 27
16.5
9
9.5
32
14.2 24
31-40
23.9 46
28.6
22
23.8
62
27.4 42
41-50
27.5 37
23.1
22
23.8
59
25.7 48
51-60
11.9 16
9.9
15
15.9
28
12.4 21
>60
20.2 30
18.7
22
23.8
38
16.8 36
Vërehet që bashkëshoqërimi HP me gastritin, aneminë, inflamacionin dhe tendencyën e
CA mbizoterojnë në grupmoshat 31-40 dhe 41-50 vjeç (<0.05).
3.3 Vlerësimi i shkallës së infeksionit me Helicobacter pylori, anemisë, gastritit,
inflamacionit dhe ndryshimeve mukozale gastrike me tendencë zhvillim të kancerit
sipas gjinisë dhe moshës
Tabela 3-5 Lloji i gastritit
Lloji i gastritit

N

%

Kronik

167

69.5

Jospecifik

17

7

Kronik Rëndë

23

9.5

Lehte

20

8.5

Mungon

13

5.5
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Figura 3.6 Shkalla e gastritit

Vërehet mbizotërim i gastritit kronik me 167 (69.5%) raste me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm me tipet e tjera te gastritit (χ2goodness of fit= 369.9 p<0.01).
Tabela 3-6 Shpërndarja sipas shkallës së pranisë së HP-së
HP

N

%

I lehtë

42

17.5

Moderuar

69

28.5

I rëndë

37

15.5

Mungon

83

34.4

Trajtuar

10

4.1

Vërehet qe tek pacientet ku HP është e pranishme mbizotëron shkalla e moderuar me 69
(28.5%) raste me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me sasite e tjera (χ2goodness of fit= 12
p<0.01).
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Figura 3.7 Shpërndarja sipas shkallës së pranisë së HP-së

Vërehet që tek pacientet ku HP është e pranishme, mbizotëron sasia e moderuar me 69
(28.5%) raste me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me sasite e tjera (χ2goodness of fit= 12
p<0.01).
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Figura 3.8 Prania e HP sipas moshës
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Mosha mesatare e pacienteve sipas sasisë së HP është:
I lehtë 44.8 vjeç ; Moderuar 44.9 vjeç ; I rëndë 47.7 vjeç ; Mungon 49.1 vjeç ; Trajtuar
52.1 vjeç, pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre (Kruskal Wallis H= 3.1
p=05)
Tabela 3-7 Shpërndarja e HP sipas gjinisë
HP

Femra

Meshkuj

Total

I lehte

12 (12.6)

30(20.5)

42

I Moderuar

33 (34.7)

36(24.7)

69

I rëndë

13 (13.7)

24(16.4)

37

Mungon

35 (36.8)

48(32.9)

83

Trajtuar

3 (3.2)

8(5.5)

10

Total

95 (100.0)

146 (100.0)

241

Figura 3.9 Shpërndarja e HP sipas gjinisë

Nuk vërehet ndryshim sinjifikant ndërmjet meshkujve dhe femrave përsa i përket pranisë
së HP (χ2 = 5.3 p=0.2). Edhe sipas mjaft të dhënave të literaturave të ndryshme del ne
pah ky fakt. Kjo mund te lidhet me numrin e vogël të kampionit tonë, por edhe me
ndryshimet në stilin e jetesës, në ushqyerje, apo edhe me rritjen e incidencës së femrave
duhanpirëse.(J.Bures et, al 2012) Të dhëna kontradiktore na rezultojnë nga literatura de
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Martel C, Parsonnet J. Helicobacter pylori infection and gender: a meta-analysis of populationbased prevalence surveys. Dig Dis Sci. 2006;51:2292–2301. [PubMed]
Tabela 3-8 Shpërndarja e HP sipas grupmoshës
Grupmosha
≤20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
Total

Diskret
1 (20.0)
7 (20.7)
11(18.4)
11(20.0)
5 (16.7)
7 (12.5)
42

I moderuar
2 (40.0)
10 (27.6)
18 (30.6)
19 (35.6)
8 (29.2)
11 (18.8
69

I Rëndë
1 (20.0)
4 (10.3)
10 (16.3)
8 (15.6)
5 (16.7)
10 (16.7)
37

Mungon
1 (20.0)
13 (37.9)
18 (30.6)
14 (26.7)
10 (33.3)
27 (45.8)
83

Trajtuar
0
1 (3.4)
2 (4.1)
1 (2.2)
1 (4.2)
4 (6.3)
10

Total
6
35
59
54
29
58
241

Nuk vërehet ndryshim sinjifikant dhe as trend, përsa i përket pranisë së HP sipas
grupmoshës (χ2 = 8.5 p=0.1).
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Tabela 3-9 HP dhe shkalla e Gastritit
HP

I lehtë

Jo-specifik

Kronik

I lehte
I Moderuar
I Rëndë
Mungon
Trajtuar
Total

5 (25)
1 (5)
0
14 (70)
0
20

5 (29.4)
7 (41.2)
1 (5.9)
4 (23.5)
0
17

28 (16.7)
50 (29.8)
18 (10.7)
64 (38.1)
9 (5.4)
168

Kronik
irëndë
0
7 (30.4)
14 (60.9)
1 (4.3)
0
23

Mungon

Total

5 (38.5)
4 (30.8)
4 (30.8)
0
1 (7.7)
13

42
69
37
83
10
241

Figura 3.10 HP dhe shkalla e Gastritit

Gastriti dhe prania e HP është gjetur në 103 (42.7%) pacientë.
HP është në sasi më të madhe “I pranishëm” tek pacientët me gastrit kronik të rëndë, 14
(60.9%). Incidenca e HP në studim është 65.% [ 95%CI 59.2 – 71.6] Incidenca e HP në
gastrit është 59.6%,
Në këtë studim, ka rezultuar një lidhje statistikisht sinjifikative ndërmjet infeksionit me
Helicobacter pylori dhe shkallëve të gastritit (χ2=65 p<0.0005). Ky përfundim përputhet
totalisht edhe me literaturen në botë (P. Correa 2007; JFR. Kerr 1994; MN. Weck 2009).
Helicobacter pylori ka tendencën që të penetrojë në mukozën gastrike, deri në qelizat
epiteliale, në mënyrë të tillë që të shmangë mjedisin acid të stomakut që është letal për
Helicobacter pylori. Aderimi i Helicobacter pylori në qelizat epiteliale të stomakut
realizohet me anë të adezinës, duke realizuar lidhjen me lipidet dhe karbohidratet e
membranës plazmatike të qelizave epiteliale të stomakut. Gjithashtu me anë të proteinave
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bakteriale Cag A dhe Vac astimulohet inflamacioni, duke induktuar vakuoliziomin dhe
apoptozën e qelizave të stomakut. Ky proces shkakton çlirim të lëndëve ushqyese të cilat
përdoren nga Helicobacter pylori, i cili rrit aftësinë penetruse në barrierën mukozale. Nga
ana tjetër mjedisi i stomakut tashmë ka ndryshuar nga prania e bakterit, i cili e ka
përshtatur mjedisin sipas nevojave të tij, duke nxitur proliferim të epiteliumit gastrik. Ky
proces stimulohet nga gastrina dhe citikina, të cilat çojnë në një riorganizim të indit dhe
në një inflamacion kronik. pH në qelizat epiteliale është më neutral, por gjithashtu ky
bakter i krijon kushtet optimale rritjes së tij duke prodhuar ureazë. pH që krijon bakteri i
Helicobacter pylori krijon një mjedis toksik për vetë qelizat epiteliale të stomakut MR.
Amieva (2008).
Tabela 3-10 Shpërndarja sipas shkallës së Anemisë
Shkalla e Anemise

N

%

Anemi e lehtë

145

60.0

Anemi mesatare

31

13.0

Normë

65

27.0

Total

241

100.0

Figura 3.11 Shpërndarja sipas shkallës së Anemisë

Vërehet mbizotërim i anemisë së lehtë me 145 (60%) raste, me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm lidhur me kategoritë e tjera (χ2goodness of fit= 85.2 p<0.01).
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Tabela 3-11 Shpërndarja e Anemisë sipas grupmoshës
Grupmosha
≤20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
Total

Anemi e lehtë
5 (3.4)
23 (15.9)
30 (20.7)
31 (21.4)
19 (13.1)
36 (24.8)
145 (100.0)

Anemi mesatare
0
1 (3.2)
7 (22.6)
8 (25.8)
5 (16.1)
10 (32.3)
31(100.0)

Normë
1 (1.5)
11 (16.9)
22 (33.8)
14 (21.5)
5 (7.7)
12 (18.5)
65(100.0)

Total
6
35
59
54
29
58
241

Figura 3.12 Shpërndarja e anemisë sipas grupmoshës

Nuk vërehet ndryshim sinjifikant dhe as trend përsa i përket pranisë së anemisë sipas
grupmoshës (χ2 = 64 p=0.3). Ky përfundim mund të lidhet me incidencën e lartë të
Helicobacter pylori në kampionin tonë.
Tabela 3-12 Bashkëshoqërimii Gastritit me Aneminë
Gastriti
I lehtë
Jo specifik
Kronik
Kronik i rëndë
Mungon
Total

Punoi: Msc. Ermela Selimi

Anemi e lehtë
9 (6.3)
11 (7.6)
106 (73.6)
11 (7.6)
7 (4.9)
144

Anemi mesatare
0
4 (12.9)
12 (38.7)
10 (32.3)
6 (19.4)
31

41

Normë
11 (16.9)
2 (3.1)
49 (75.4)
2 (3.1)
0
65

Total
20
17
167
23
13
241
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Figura 3.13 Bashkëshoqërimi i Gastritit me Aneminë

Inflamacion i tipit Gastrit është gjetur në 169 (70.1%) pacientë, bashkëshoqëruar edhe me
Anemi.
Anemia e moderuar paraqitet më e shpeshtë tek pacientët me gastrit kronik (38.7%) dhe
kronik të rëndë, (32.3%).
Tabela 3-13 Bashkëshoqërimi i HP me Aneminë
HP
I lehtë
I moderuar
I Rëndë
Mungon
Trajtuar
Total

Punoi: Msc. Ermela Selimi

Anemi e lehtë
35 (24.1)
48 (33.1)
23 (15.9)
34 (23.4)
5 (3.4)
145

Anemi mesatare
2 (6.5)
8 (25.8)
14 (45.2)
1 (3.2)
5 (16.1)
31

42

Normë
5 (7.7)
12 (18.5)
0
48 (73.8)
0
65

Total
42
69
37
83
10
241
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Figura 3.14 Bashkëshoqërimi i HP me Aneminë

Incidenca e HP në anemi rezultoi 74.4%,
Sipas të dhënave statistikore, na rezulton një lidhje e besueshme ndërmjet infeksionit me
Helicobacter pylori dhe anemisë. (χ2 = 81,3 p<0,0005). Kjo lidhje përputhet me një sërë
studimesh të cilat konfirmojnë rolin që ka infeksioni me Helicobacter pylori në
mekanizmat e absorbimit të hekurit (Parkinson, A.J et al, 2000);. (Berg, G. et al, 2001);
(Baggett, H.C. et al, 2006) (Cardenas, V.M., et al, 2006); (Choe, Y.H. et al, (2000) (Choe,
Y.H., et al, 2001) (Mahalanabis, D. et al, 2005)
Rasti i parë i këtij lloji u raportua nga Dufour et.al (1993), për një pacient 7 vjecar, i cili
kishte një anemi të pashpjegueshme klinikisht. Dufour përshkroi një lidhje të mundëshme
ndërmjet infeksionit me Helicobacter pylori dhe një anemie nga deficenca e hekurit, të
pashpjegueshme nga faktorë të tjerë. Helicobacter pylori, duke qënë i aftë për prodhimin
e ureazës, rrit vlerën e pH më shume se 3, duke shkaktuar hipoklorhidri.Gjithashtu
infeksioni me Helicobacter pylori rrit sekretimin e acidit askorbik në lëngun fluid, duke
përforcuar mekanizmat oksidativë të leukociteve polimorfonukleare, të cilat përmbajnë
oksigjen reaktiv. Këto procese bashkëshoqërohen me përdorimin e acidit askorbik në
formën e vitaminës C . (Dubois S, et al, 2005); (Barabino A., 2002); (Dufour C, et al,
1993);( Doig P., et al, 1993);(Lombard M., et al, 1997) (Milman N., et al, 1998);(Brown
AB, et al, 1993); (Sheehan D, et al, 1990); (Frei, B., et al, 1989).
Nga ana tjetër, Helicobacter pylori, e “grabit” hekurin me anë të disa proteinave
strukturore të ngjashme me ferritinën, dhe si rrjedhojë arrin të përdorë hekurin e kapur si
faktor rritjeje (P.Doig et. al, 1993). Rënie e absorbimit të hekurit, nën praninë e
infeksionit të Helicobacter pylori mund të shpjegohet edhe me hipotezën e Barabinos, i
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cili tregonte një lidhje ndërmjet inflamacionit gastrik të shkaktuar nga infeksioni me
Helicobacter pylori, i bashkëshoqëruar me një numër të lartë të neutrofileve. Neutrofilet
kanë aftësi të sekretojnë laktoferrinën, e cila ka një afinitet rreth 300 herë më të lartë të
përthithjes së hekurit sesa vetë ferritina.(A. Barabino et.al 2002).
Të gjitha këto hipoteza konvergjojnë në konkluzionin që Helicobacter pylori çrregullon
mekanizmat e përthithjes së hekurit, duke krijuar patologji në përthithjen e tij.
Tabela 3-14 Shpërndarja sipas pranisë së inflamacionit
Inflamacioni

N

%

I lehtë

75

31.0

I moderuar

53

22.0

I rëndë

33

13.5

Mungon

80

33.5

Total

241

100.0

Figura 3.15 Shpërndarja sipas pranisë së inflamacionit
Vërehet mbizotërim i shkallës së lehtë të inflamacionit me 75 (31%) raste, me ndryshim
statistikisht të rëndësishëm krahasuar me kategorite e tjera të inflamacionit (χ2goodness of fit=
16.4 p<0.01).
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3.4 Evidentimi i shpërndarjes së infeksionit nga Helicobacter pylori, anemisë,

gastritit, inflamacionit dhe ndryshimeve mukozale gastrike me tendencë kanceri
sipas topografisë së stomakut
Tabela 3-15 Shpërndarja sipas zonës apo regjionit të inflamacionit
Inflamacioni
I lehte
I moderuar
I rende
Mungon
Total

Cardium
1 (6.7)
5 (33.3)
2 (13.3)
7 (46.7)
15

Antrum
48 (29.6)
35 (21.6)
21 (13.0)
58 (35.8)
162

Pilor
10 (41.7)
5 (20.8)
2 (8.3)
7 (29.2)
24

Corpus
14 (40.0)
6 (17.1)
6 (17.1)
8 (22.9)
35

Fundus
1 (20.0)
2 (40.0)
0
1 (20.0)
5

Total
75
53
31
82
241

Figura 3.16 Shpërndarja sipas zonës apo regjionit të inflamacionit

Vërehet që inflamacioni i lehtë mbizotëron në corpus (40%) dhe antrum (29.6%);
inflamacioni i moderuar mbizotëron në fundus (40%), antrum (33.3%), inflamacioni i
rëndë mbizotëron në corpus (17.1%).
Tabela 3-16 Zonat e hasjes së HP
HP
I lehtë
I moderuar
I Rëndë
Mungon
Trajtuar
Total

Cardium
1 (6.7)
5 (33.3)
1 (6.7)
8 (53.3)
0
15
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Antrum
28 (17.3)
54 (33.3)
48 (29.8)
23 (14)
9 (5.6)
162

Pilor
6 (25.0)
4 (16.7)
6 (25.0)
8 (33.3)
0
24

45

Corpus
7 (20.0)
9 (27.1)
9 (27.1)
9 (25.7)
0
35

Fundus
0
0
0
4 (80)
1 (20)
5

Total
42
69
37
83
10
241
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Figura 3.17 Zonat e hasjes së HP

HP i moderuar mbizotëron në antrum (65.4%), dhe corpus (54.2%), me ndryshim
sinjifikant, krahasuar me regionet (zonat) e tjera (χ2goodness of fit= 11.4 p=0.01).
Tabela 3-17 HP dhe Inflamacioni
Inflamacioni

I lehtë

I Moderuar

I Rëndë

Mungon

Trajtuar

Total

I Lehtë

15 (19.4)

22(29.0)

8(11.3)

29(38.7)

1(1.6)

75

I Moderuar

5 (9.1)

24(45.5)

8(15.9)

10(18.2)

6(11.4)

53

I Rëndë

5 (14.8)

9(25.9)

15(44.4)

4(11.1)

1(3.7)

33

Mungon

48 (22.4)

14(17.9)

6(7.5)

41(50.7)

1(1.5)

80

Total

42

69

38

83

10

241

HP dhe Inflamacioni, janë gjetur të bashkëshoqëruar në 110 (45.6%) pacientë. HP
paraqitet më shpesh “I rëndë” tek pacientet me inflamacion të agravuar (44.4%).
Tabela 3-18 Tendenca e CA
Tendenca e CA
Metaplazi intestinale
Diplazi
Adenokarcinome
Mungon
Total

Punoi: Msc. Ermela Selimi

N

%
15.0

36

11.0

27

12.0

29
149
241

46

62.0
100.0
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Figura 3.18 Tendenca e CA

Metaplazi intestinale është gjetur në 36 (15%) pacientë, displazi në 27 (11%) dhe
adenokarcinomë në 29 (12%) raste, pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet
tyre (χ2goodness of fit= 1.4 p=0.5).
Tabela 3-19 Bashkëshoqërimi i Shkallës së Gastritit dhe tendencës CA
Gastriti
I lehtë
Jo specifik
Kronik
Kronik i rëndë
Mungon
Total

Metaplazi
intestinale
2 (5.6)
1 (2.8)
28 (77.8)
5 (13.9)
0
36
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Diplazi

Adenokarcinome

Mungon

Total

1 (3.8)
1 (3.8)
20 (76.9)
2 (7.7)
2 (7.7)
26

0
1 (3.4)
16 (55.2)
4 (13.8)
8 (27.6)
29

17 (11.3)
14 (9.3)
105 (70.0)
12 (8.0)
2 (1.3)
150

20
17
169
23
12
241
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Figura 3.19 Bashkëshoqërimi i Shkallës së Gastritit dhe tendencës CA
Tabela 3.20 Bashkëshoqërimi i Shkallës së infeksionit HP dhe tendencës CA
HP
I lehtë
I moderuar
I Rëndë
Mungon
Trajtuar
Total

Metaplazi
intestinale
7 (19.4)
12 (33.3)
11 (30.6)
6 (16.7)
0
36

Diplazi

Adenokarcinome

Mungon

4 (15.4)
8 (30.8)
8 (30.8)
5 (19.2)
1 (3.8)
27

4 (13.8)
15 (51.7)
7 (24.1)
2 (6.9)
1 (3.4)
29

28 (18.7)
34 (9.3)
11 (7.3)
70 (46.7
8 (5.3)
150

Figura 3.20 Bashkëshoqërimi i Shkallës së infeksionit HP dhe tendencës CA
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HP dhe tendenca e CA është gjetur në 76 (31.5%) pacientë. Mbizotëron HP i moderuar
dhe i pranishëm në të tre kategorite e tendencës CA.
Tabela 3-21Tabelë korrelacioni
Prezenca
e H.pylori
Prezenca e H.pylori

Shkalla Gastritit

Tendence CA

Anemia

Inflamacioni

0.146
0.03

0.328
<0.0001

0.445
<0.0001

0.200
0.004

0.129
0.06

0.147
0.03

0.247
0.0004

0.158
0.02

0.201
0.004

Shkalla gastritit

0.146
0.03

Tendence CA

0.328
<0.0001

0.129
0.06*

Anemia

0.445
<0.0001

0.147
0.03

0.158
0.02

Inflamacioni

0.200
0.004

0.247
0.0004

0.201
0.004

0.236
0.0007
0.236
0.0007

*jo sinjifikant

Vërehet korrelacion pozitiv sinjifikant ndërmjet prezencës së HP-së dhe gastritit
(p=0.03), tendencës CA (p<0.001), anemisë (p<0.001) dhe inflamacionit (p=0.004).
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3.5 Analiza e infeksionit me Helicobacter pilori, bazuar në pozitivitetin e IgM dhe
IgG,në titër.
Tabela 3-22 Frekuenca e pozitivitetit të IgM
N

%

I lehtë (n=75)

50

67

I moderuar (n=53)

41

77

I rëndë (n=33)

26

80

Mungon (n=80)

69

86

I lehtë (n=20)

16

80

Jo specifik (n=17)

15

87

Kronik (n=167)

119

71

Kronik i rëndë (n=23)

23

100

Mungon (n=13)

9

70

I lehtë (n=42)

25

59

I moderuar (n=69)

58

84

I pranishëm (n=37)

31

85

Inflamacion

Gastrit

HP

Figura 3.21 Pozitiviteti i IgM sipas shkallës së inflamacionit
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U gjet që niveli i pozitivitetit të IgM ishte më i lartë, si në rastet me inflamacion, ashtu
edhe në rastet pa inflamacion, pa ndryshim sinjifikant të tyre (p = 0.6).

Figura 3.22 Pozitiviteti i IgM sipas shkallës së gastritit

Përqindja e mostrave pozitive për IgM ishte e lartë edhe tek rastet pa gastrit, pa ndryshim
sinjifikant, me rastet me gastrit (p=0.3). Kjo gjetje konfirmon vlerën diagnostike të IgM
anti-HP përpara shfaqjes së simptomave të gastritit.

Figura 3.23 Pozitiviteti i IgM sipas prezencës së Helicobacter pilori

Në studim u gjet një trend sinjifikant i rritjes së pozitivitetit të IgM me rritjen e shkallës
së ashpërsisë së HP. Pozitiviteti i IgM rritet me rritjen e sasisë së HP.
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Tabela 3-23 Frekuenca e pozitivitetit të IgG
N

%

I lehtë (n=75)

67

89

I moderuar (n=53)

49

92

I rëndë (n=33)

31

95

Mungon (n=80)

51

64

I lehtë (n=20)

12

60

Jo specifik (n=17)

13

75

Kronik (n=167)

155

93

Kronik i rëndë (n=23)

22

94

Mungon (n=13)

4

30

≤20

4

67

21-30

30

86

31-40

55

93

41-50

43

79

51-60

25

86

46

80

Inflamacion

Gastrit

Grupmosha

>60

Figura 3.24 Pozitiviteti i IgG sipas prezencës së Helicobacter pilori
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Rezultoi se niveli i pozitivitetit të IgG, ishte shumë i lartë, si në rastet me inflamacion,
ashtu edhe në ato pa inflamacion, pa ndryshim statistikisht të rëndesishëm ndërmjet tyre.

Figura 3.25 Pozitiviteti i IgG sipas shkallës së gastritit

Përqindja e mostrave pozitive për IgG, rezultoi shumë e lartë në rastet me gastrit. U gjet
një trend sinjifkant i rritjes së përqindjes së pozitivitetit të IgG, me rritjen e shkallës së
ashpërsisë së gastritit (p<0.001).

Figura 3.26 Përqindja e pozitivitetit të IgG sipas prezencës së Helicobacter dhe krahasimi me
IgM

Rezultoi një trend sinjifikant i rritjes së pozitivitetit të IgG, me rritjen e prezencës së HP
(p=0.04).Pozitiviteti i IgM rritet me rritjen e ashpërsisë së Helicobacter Pilori. Nuk ka
ndryshim sinjifikant ndërmjet nivelit të pozitivitetit të IgM dhe IgG sipas prezencës së
Helicobacter Pilori.
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Figura 3.27 Përqindja e pozitivitetit të IgG sipas grupmoshës

Nuk u gjet ndryshim sinjifikant i pozitivitetit të IgG sipas grupmoshës (p=0.7).
Tabela 3-24 Marëdhënia e HP me karakteristikat sociodemografike dhe klinike të pacientëve.
Analiza multivariate
Variablat

ORa

95%CI

P

Meshkuj

1.61

0.7 – 4.43

0.2

Mosha

0.95

0.93 - 0.98

0.09

Shkalla gastritit

4.36

1.3 - 7.2

0.01

Inflamacioni

1.4

0.64 - 3.27

0.3

Anemia

27.1

8.29 - 89.16

<0.0001

Met. intestinale

5.47

1.52 - 19.65

0.01

Displazi

2.8

0.79 - 9.90

0.1

Adenokarcinomë

6.73

1.50 - 30.23

0.01

Cardia

0.363

0.08 - 1.60

0.2

Pylor

0.58

0.16 - 2.02

0.4

Antrum

2.76

1.2 – 5.2

0.03

Tendenca e CA

Topografia
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Vërehet që në analizën multivariate, marëdhënia e HP me gastritin (p=0.01), aneminë
(p<0.001), metaplazinë intestinale (p=0.01), adenokarcinomën (p=0.01) dhe antrumin
(p=0.03) paraqitet sinjifikante dhe e pavarur nga faktorët e tjerë.

Meshkuj
Mosha
Shkalla e gastritit
Inflamacioni
Anemia
Tendenca e CA
Met. intestinale
Displazi
Adenokarcinomë
Topografia
Cardia
Pylor
Antrum
0.01

0.1

1
ORa

10

100

Figura 3.28 Marëdhënia e HP me karakteristikat sociodemografike dhe klinike të pacientëve.

Nga analiza multivariate del se marëdhënia e HP me gastritin, aneminë, metaplazinë
intestinale, adenokarcinomën dhe antrumin, është sinjifikante dhe e pavarur nga faktorët
e tjerë.
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Figura 3.29 Korrelacioni i IgM dhe IgG tek pacientët me gastrit

Rezultoi një marëdhenie sinjifikante e Gastritit me IgM (p=0.03) dhe IgG (p<0.01)

Figura3. 30 Korrelacioni i IgM dhe IgG tek pacientët me inflamacion

U gjet një marëdhënie sinjifikante e Inflamacionit me IgM (p=0.02) dhe IgG (p<0.01)
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Figura 3.31 Korrelacioni i IgM dhe IgG sipas tendencës CA

Vërehet një marëdhënie sinjifikante e tendencës CA me IgM (p=0.04) dhe IgG (p<0.01)

Figura 3.32 Korrelacioni i IgM dhe IgG sipas anemisë

Vërehet një marëdhënie sinjifikante e Anemisë me IgM (p<0.001) dhe IgG (p=0.04)
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PËRFUNDIME
Incidenca e HP rezultoi 65.% [ 95%CI 59.2 – 71.6]; Incidenca e gastritit 94.6%, e
inflamacionit 66.8%, e anemisë 73% dhe e tendencës CA 38.2%.
Incidenca e HP në gastrit rezultoi 59.6%, në anemi 74.4%, në inflamacion 91.9% dhe në
tendencën CA 83.7%.
Rezultoi një bashkëshoqërim i HP me gastritin, aneminë, inflamacionin dhe tendencën
CA me një mbizotërim në grupmoshat 31-40 dhe 41-50 vjeç
Rezultoi mbizotërim i gastritit kronik me 167 (69.5%) raste, me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm me tipet e tjera te gastritit
HP mbizotëron në antrum (65.4%), dhe corpus (54.2%)
U gjet korrelacion sinjifikant ndërmjet prezencës së HP dhe gastritit, tendencës CA,
anemisë dhe inflamacionit (p=0.004).
U gjet një trend sinjifikant i rritjes së pozitivitetit të IgM, me rritjen e shkallës së
ashpërsisë së HP.
Rezultoi një trend sinjifikant i rritjes së pozitivitetit të IgG, me rritjen e prezencës së HP.
Pozitiviteti i IgM rritet me rritjen e ashpërsisë së HP.
Në analizën multivariate, marëdhënia e HP me gastritin, aneminë, metaplazinë
intestinale, adenokarcinomën dhe antrumin, paraqitet sinjifikante dhe e pavarur nga
faktorët e tjerë.
Po kështu në këtë analizë, marëdhënia e HP me gastritin, aneminë, metaplazinë
intestinale, adenokarcinomën dhe antrumin, paraqitet sinjifikante dhe e pavarur nga
faktorët e tjere.
Rezultoi një marëdhënie sinjifikante e Gastritit, inflamacionit, Anemisë dhe tendencës
CA me IgM dhe IgG
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Përmbledhje
Studimet epidemiologjike në dekadat e fundit, kanë treguar një lidhje apo shoqërim të
fuqishëm ndërmjet infeksionit me Helicobacter pylori dhe kancerit gastrik. Qëllimi i
studimit është vlerësimi i inçidences së infeksionit nga Helicobacter pylori dhe i
marrëdhënies se tij me titrin e IgG-së, gastritin kronik, aneminë dhe kancerin e stomakut.
Në studim morën pjesë 241 pacientë me moshë mesatare 47 (±16.1) vjeç, mosha mediane
45 vjeç dhe rangu 17 – 77 vjeç. 61% janë meshkuj dhe 39% janë femra. Inçidenca e
Helicobacter pylori në studim është 65.% [ 95%CI 59.2 – 71.6]. Inçidenca e gastritit
është 94.6%, e inflamacionit 66.8%, e anemisë 73% dhe e tendencës për ndryshime
mukozale drejt shfaqjes së kancerit 38.2%. U gjet korrelacion sinjifikant ndërmjet
prezencës së Helicobacter pylori dhe gastritit, ndyshimeve mukozale me tendencë
adenokarcinome, anemisë dhe inflamacionit. U gjet një trend sinjifikant i rritjes së
pozitivitetit të IgM-së dhe IgG-së me rritjen e shkallës së ashpërsisë së infeksionit me
Helicobacter pylori. Në analizën multivariate marrëdhënia e Helicobacter pylori me
gastritin (p=0.01), aneminë (p<0.001), metaplazinë intestinale (p=0.01),
adenokarcinomën (p=0.01) dhe rajonin antrum (p=0.03) është sinjifikante dhe e pavarur
nga faktorët e tjerë. Terapia e eleminimit të infeksionit me Helicobacter pylori,
përfaqëson një mënyrë mjaft me vlerë, por që nuk parandalon zhvillimin e kancerit në të
gjithë pacientët.

Fjalë kyç:Helicobacter pylori, gastrit, anemi, inflamacion, ndryshime të mukozës
gastrike me tendencë adenokarcinome, IgG, IgM
Fusha:Biologji molekulare
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Abstrakt
Epidemiological studies in recent decades have shown a strong connection or association
between Helicobacter pylori infection and gastric cancer. The aim of the study as to
estimate the incidence of Helicobacter pylori infection and his relations with the IgG
titer, chronic gastritis, anemia and stomach cancer. In the study participated 241 patients
aged 47 (± 16.1) years, median age 45 years and range from 17 to 77 years. 61% are male
and 39% female. The incidence of Helicobacter pylori infection in the study as 65%
[95% CI 59.2 - 71.6]. The incidence of gastritis as 94.6%, inflammation 66.8%, anemia
73% and gastric mucosal changes with adenocarcinoma trend 38.2%. Significant
correlation are found between the presence of Helicobacter pylori infection and gastritis,
cancer tendency, anemia and inflammation. A significant trend of increasing the IgM
and IgG positivity is found with increasing gravity of HP. A significant relationship of
Helicobacter pylori infection with independent factors is found: gastritis (p=0.01),
anemia (p <0.001), intestinal metaplasia (p=0.01), adenocarcinoma (p=0.01) and region
of antrum (p=0.03). Therapy of Helicobacter pylori elimination, is of great value but that
does not prevent the development of cancer in all patients.
Keyords: Helicobacter pylori, gastritis, anemia, inflammation, gastric mucosal changes
with adenocarcinoma trend,IgG, IgM
Field:Molecular Biology
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