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Parathënie
Hemopatitë malinje (HM) janë sëmundje të rënda dhe me vdekshmëri të lartë. Diagnostikimi
i saktë dhe i shpejtë i tyre bën të mundur përmirësimin e jetës të të sëmurëve dhe rrit
jetëgjatësinë e tyre deri në shërim të plotë. Studimi ynë, i cili ka synimin pikërisht të
kontribuojë në diagnostikimin e saktë dhe të shpejtë të HM, është i pari me karakter të tillë
në vendin tonë dhe ka vlera origjinale pasi ai ka si objektiv kryesor të japë kontribute të reja
dhe origjinale në rolin diagnostik dhe prognostik të Imunofenotipizimit leukocitar
multiparametrik me citometri me fluks (FCMI) në Hemopatitë malinje.
HM janë të klasifikuara sipas kritereve të ndryshme. Duke u nisur nga evolucioni i tyre HM
klasifikohen në dy grupe të mëdha: 1) akute dhe 2) kronike.
Duke u nisur nga linja qelizore e prekur, HM klasifikohen në 1) mieloide dhe 2) limfoide.
Linja qelizore mieloide normalisht prodhon granulocitet, eritrocitet, trombocitet, makrofaget
dhe mastocitet. Linja qelizore limfoide prodhon qelizat B, T dhe NK (natural killer).
Limfomat, Leuçemitë limfocitare, dhe Mielomat janë me origjinë nga linja limfoide, ndërsa
Leuçemitë mieloide akute dhe kronike, Sindromat mielodisplazike dhe Sindromi
mieloproliferativ janë me origjinë mieloide.
Përcaktimi i linjës qelizore të prekur si dhe i stadit të diferencimit të kësaj linje është shumë i
rëndësishëm në vlerësimin diagnostik të HM. Trajtimi terapeutik ndryshon sipas llojit të tyre.
Për studimin e HM përdoren disa metoda investiguese. Përdorimi i antitrupave monoklonal
në këtë fushë jep ndihmesë të madhe në përcaktimin e antigjenëve sipërfaqsorë dhe
intraqelizorë, rrjedhimisht përcaktimin e linjës qelizore të përfshirë në këtë proliferim.
FCMI është nga metodologjitë më bashkëkohore që përdoret sot në diagnostikimin e HM.
Ajo është një metodë e fuqishme për arritjen e një diskriminimi të qartë midis qelizave
normale dhe patologjike.
FCMI lejon matjen e njëkohëshme të parametrave të ndryshëm qelizor, si madhësinë dhe
granularitetin qelizor, linjën qelizore që është përfshirë në këtë patologji dhe stadin e
diferencimit qelizor.
FCMI jep të dhëna për prognozën e sëmundjes. Kjo metodologji shërben gjithashtu në
ndjekjen e mëtejshme të evolucionit të sëmundjes me anë të zbulimit të sëmundjes minimale
reziduale.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Aplikimi i metodologjisë së imunofenotipizimit multiparametrik me citometri me fluks në
studimin e Hemopative malinje. Vendosja e kritereve imunologjike konfirmuese si dhe atyre
përjashtuese për diagnozën e saktë të llojeve të ndryshme të Hemopative malinje.

Objektivat :
 Aplikimi i metodologjisë bashkëkohore të FCMI në studimin e gjithë llojeve të
Hemopative malinje me një gamë të gjerë të markuesve qelizorë.
 Studimi i kontributit të FCMI-së në konfirmimin e diagnozës së detajuar të hemopative
malinje si dhe në prognozën e këtyre sëmundjeve.
 Identifikimi i rolit diagnostik të cdo markuesi qelizorë në hemopatitë malinje akute
dhe kronike.
 Roli i markuesve të rinj qelizorë si CD38, CD103, FMC7, etj. në diagnozën dhe
prognozën më të saktë të sëmundjeve limfoproliferative malinje.
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KAPITULLI I
KONSIDERATA TEORIKE
1.1 Hemopatitë malinje
Hemopatitë malinje janë një grup heterogjen sëmundjesh me proliferim klonal malinj të
qelizave hematopoietike, me prekje të palcës kockore, gjakut periferik, apo sistemit limfoid.
HM janë të klasifikuara sipas kritereve të ndryshme. Duke u nisur nga evolucioni i tyre HM
klasifikohen në akute dhe kronike. Sipas prejardhjes së linjës hematopoietike të prekur ato i
ndajmë në HM të linjës limfoide ose mieloide (1,2,3).
Linja qelizore mieloide normalisht prodhon granulocitet, eritrocitet, trombocitet, makrofaget
dhe qelizat dentritike. Linja qelizore limfoide prodhon qelizat B, T, dhe qelizat NK (natural
killer). Limfomat, leukozat limfocitare, dhe mieloma janë me origjinë nga linja limfoide,
ndërsa Leuçemia mieloide akute, Leuçemia mieloide kronike dhe Sëmundjet
mieloproliferative janë me origjinë mieloide (4,5).
Në Hemopatitë malinje, veçanërisht Leukoza akute, përbën patologji të rëndë dhe me
rrezik të lartë për jetën. Megjithatë, përparimi i konsiderueshëm i kemioterapisë në kohën e
sotme ka bërë të mundur që të ulet mjaft mortaliteti dhe njëkohësisht të rritet progresivisht
remisioni i plotë dhe afatgjatë në këto sëmundje. Një kusht i domosdoshëm për këto arritje të
rëndësishme është një diagnozë e saktë dhe e shpejtë ku roli i FCMI është shumë i
rëndësishëm (6,7).
1.2 Leukoza akute
1.2.1 Biologjia qelizore e Leukozës akute.
Leukoza akute (AL) janë një grup heterogjen i sëmundjeve malinje hematologjike.
AL përkufizohet si proliferim ose akumulim i pakontrolluar i qelizave të pamaturuara
hematopoietike në palcën kockore, me ose pa përfshirje të gjakut periferik apo organeve të
tjera (1,8). Transformimi i qelizave normale në ato leuçemike është një proces “multi-step”
ku modifikime gjenetike të ndryshme bashkëpunojnë për të ndryshuar mekanizmat normal
që marrin pjesë në kontrollin e rritjes së qelizave, shtimin, mbijetesën, dhe diferencimin e
tyre (9).
Proçesi leukemogjen ndryshon programimin normal të zhvillimit qelizor duke
rezultuar në ekspansionin e këtyre qelizave të cilat bllokohen në një fazë të hershme të
diferencimit, pa arritur maturimin e tyre, dhe proliferojnë në mënyrë të pakontrolluar.
Këto ndryshime ndodhin për shkak të disa mutacioneve që ndodhin në ADN e qelizave që
përfshihen në këtë proçes (10,11). Në 80% të fëmijëve me Leuçemi akute limfoblastike
(ALL) janë vënë re ndryshime si në numër dhe strukturë të kromozomeve. Hiperdiploidi (5167 kromozome) vihet re në 25-30% të ALL tek fëmijët. Veçanërisht, kombinimi i trizomisë
të kromozomeve 4, 10 dhe 17 është i lidhur me prognozë të mirë. Hypoploidi me <44
kromozome është vënë re në 5-6% të rasteve dhe korelon me prognozë jo të mirë (12, 13).
Onkogjeni TEL-AML1 që rezulton nga translokacioni i kromozomeve t(12, 21)(
p13q22), haset në rreth 25% të ALL tek fëmijët dhe vepron si faktor transkriptimi aberrant
duke dëmtuar rrugët e ndryshme të hematopoezës, si diferencimin qelizor, proliferimin,
apoptozën si dhe inaktivizimin e funksionit të TEL si supresor tumoral (14).
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Onkogjeni BCR-ABL1 (breakpoint cluster region; Abelson murin leukemia viral
onkogene) i cili rezulton nga translokacioni i kromozomeve t(9,22) (q34,q11) ose siç njihet
ndryshe kromozomi Ph+ është zbuluar në 5-10% tek fëmijët dhe 20-30% tek të rriturit me
ALL. Kjo karakterizon një nëntip të ALL i quajtur Ph+ALL që kanë prognozë jo të mirë. Ky
gjen kodon për tre proteina kimerike të ndryshme (p190, p210, dhe p230) me potencial
onkogjenik dhe janë përgjegjëse të proçesit leuçemik në sajë të rritjes së aktivitetit tirozinkinazik citoplazmatik. Këto çrregullime çojnë në aktivizimin e rrugëve të tejçimit të sinjaleve
si: RAS (superfamilje proteinash me funksione rregullatore), PI3K (phosphatidylinositol-3
kinase) e AKT (protein kinazë B) dhe rritjen e niveleve Bcl2 (B-cell lymphoma 2).
Këto mekanizma shkaktojnë proliferim qelizor të pakontrolluar, reduktim të apoptozës dhe
anomali të adezionit qelizor (15,16,17).
Të gjitha linjat qelizore mund të përfshihen në këtë proçes, ajo limfoide, mieloide,
eritroblastike dhe megakarioblastike, por AML dhe ALL janë më të shpeshtat (18).

Figura 1-1. Fazat e diferencimit te qelizave hematopoietike.

Potenciali rigjenerues i qelizave bazë burimore (HSC) mbështetet në aftësinë e tyre për të
gjeneruar lloje qelizash efektore të maturuara përmes proçesit të diferencimit. Në sistemin
hematopoietik, HSC qëndrojnë në krye të hierarkisë hematopoietike dhe japin të paktën nëntë
lloje të ndryshme qeliza funksionale efektore, të prodhuara nga proçeset e njëpasnjëshme
diferencimi të qelizave paraardhëse (19). (Fig.1.1).Për shkak të jetës shumë të shkurtër të
shumicës së qelizave efektore, prodhimi i qelizave të maturuara të gjakut është një proces i
vazhdueshëm ku çdo sekond tek një individ i rritur prodhohen 1,5 × 106 qeliza. Kjo normë e
lartë qarkullimi kërkon mekanizma të thella të kontrollit homeostatik ku niveli primarë
qëndron në qelizën burimore hematopoietike. Për shkak të kapacitetit të madh të proliferimit
dhe zhvillimit të qelizave multipotente, oligo-potente, brenda hierarkisë hematopoietike, një
shkallë e rëndësishme e kontrollit homeostatik të qelizave të maturuara të gjakut është
ndërmjetësuar në nivelin e këtyre paraardhësve (3,20).
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Qelizat burimore leuçemike (LSC) rrjedhin nga qelizat burimore hematopoietike (HSC), të
cilat janë CD34 + CD38-. Gjatë leukemogenezës, LSC shpreh karakteristika sipërfaqësore të
përbashkëta me HSC. Në palcën e eshtrave ka dy lloje të qelizave progenitore
hematopoietike. Qeliza progenitore mieloide është qeliza mëmë për granulocitet, eritrocitet,
trombocitet dhe makrofagët, ndërsa qeliza progenitore limfoide është qeliza mëmë për
limfocitet T, B dhe NK ( 21,22).
1.2.2. Etiologjia e Leuçemisë akute.
Shkaku specifik i AL nuk është i njohur plotësisht, por tashme janë identifikuar disa faktorë
risku që ndikojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Ndër faktorët e riskut mund të përmendim:
Faktorët ambiental: Ekspozimi ndaj dozave të larta rrezatimi, përdorimi i kimikateve të
përcaktuara si kancerogjene, siç janë benzenet, ethylenet, pesticidet, janë të lidhura ngushtë
me rritjen e riskut për zhvillimin e sëmundjes (23).
AL ndodh me shpeshtësi të ndryshme në popullata të ndryshme. Ka norma të larta të
leuçemisë në vende të zhvilluara dhe në grupe me nivel më të lartë socio-ekonomik. Këto dhe
gjetje të tjera kanë çuar në një hipotezë se me reduktimin e fëmijëve ndaj infeksioneve
bakteriale gjatë vitit të parë të jetës mund të rritet rreziku për të zhvilluar AL (24).
Viruset mund të jenë potencialisht onkogjenike si psh. HTLV (T-cell lymphotropic virus), që
është shkaktar i ALL-T tek të rriturit (25).
Faktorët gjenetik: Sëmundje gjenetike të tilla si sindromi Down, Neurofibromatosis,
Anemia Fanconi, Sindromi Shwachman, Sindromi Bloom, Blackfan-Diamond, kanë
predispozitë më të lartë për të zhvilluar AL, veçanërisht sindromi Down ku është raportuar
një rritje prej 20-fish e rrezikut (26).
Faktorët imunologjik: Fëmijët me imunodefiçencë të lindur apo pacientë të trajtuar me
imunosupresorë kanë risk më të lartë për të zhvilluar AL.
Seksi, mosha, raca përmenden gjithashtu si faktorë reziku për AL. Në përgjithësi seksi
mashkull ka një incidencë 30% më të lartë në krahasim me seksin femër. Raca e bardhë ka
incidencë më të lartë në krahasim me racën me ngjyrë (27,28).
Shkencëtarët vazhdojnë të mbështesin pikëpamjen se një numër faktorësh të ndërlikuar mund
të jenë të përfshirë në këtë sëmundje.
1.2.3 Epidemiologjia e Leuçemisë akute.
AL prek të gjitha moshat por shpeshtësia ndryshon sipas grupmoshave dhe llojeve të saj.
Leuçemia akute limfoblastike (ALL) ka prevalencë më të lartë tek fëmijët dhe adoleshentët
deri në moshën 20 vjeç. Në grupmoshën 2-5 vjeç ka një pik në incidencë ashtu si dhe në
grupmoshën 55-60 vjeç tek të rriturit. Rreth 80% të AL tek fëmijët e përbën Leuçemia akute
limfoblastike. Leuçemia akute mieloblastike (AML) ka prevalencë më të lartë tek të rriturit.
Risku për zhvillimin e AML rritet rreth 10-fish nga mosha 30-34 vjeç deri në moshat 65-69
vjeç dhe shkalla e incidencës vazhdon të rritet duke e arritur kulmin në moshën 80-84 vjeç
(29,30).
1.2.4 Leuçemia akute limfoide.
ALL bën pjesë në grupin e sëmundjeve me proliferim klonal të linjës qelizore limfoide. Edhe
pse mund të ndodhë në çdo moshë, ALL është lloji më i zakonshëm i leuçemisë tek fëmijët e
cila përbën rreth 30% të të gjithë kancereve dhe 80% të të gjitha llojeve të leuçemive, ndërsa
tek të rriturit përfaqëson rreth 15% të leuçemive (31).
Në Evropë incidenca në vit llogaritet mes 2-4 për 100.000 banorë, gjerësisht të ngjashme për
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normat në kontinente të tjera. Piku i incidencës tek seksi mashkull në fëmijë është rreth
moshës 4 vjeç ndërsa për seksin femër mosha 2 vjeç; pothuajse dy të tretat e rasteve ndodhin
në fëmijët e moshës 2-6 vjec. Mbijetesa e fëmijëve të diagnostikuar me ALL në Evropë, është
93% në 1 vit dhe 79% në 5 vjet. ALL është më e shpeshtë në seksin mashkull se tek seksi
femër. Incidenca në Evropë llogaritet në 1.3 për 100.000 / fëmijë në meshkuj dhe 0.9 në
femra ( 29,32). ALL është dy llojesh, ALL-B ku preket linja qelizore limfoide B dhe ALL-T
ku proliferon linja qelizore limfoide T. ALL-B është më e shpeshtë se ALL-T.
ALL-T llogaritet rreth 10% -15% të ALL pediatrike dhe 25% tek ALL e të rriturve dhe ka
frekuencë më të shpeshtë në meshkuj se tek femrat (33).
1.2.4.1 Shenjat klinike dhe parametrat laboratorik të Leuçemisë akute limfoide.
Simptomat e AL fillojnë kryesisht nga mosfunksionimi normal i qelizave të palcës kockore,
nga infiltrimi i organeve të tjera dhe nga çrregullimet metabolike. Palca e kockave zakonisht
është infiltruar me qeliza limfoblastike 70-90% të të gjithë qelizave. Tre linjat e tjera të
hematopoezës normale ulen si pasojë. Simptomat klasike të ALL janë: lodhje dhe rritje
intolerance të ushtrimeve fizike të shkaktuar nga anemia, gjakderdhje nga sipërfaqet
mukozale, njolla në lëkurë të shkaktuara nga trombocitopenia, temperaturë e lartë, për shkak
të mosluftimit të infeksioneve si shkak i rënies së numrit të serisë granulare (1,2,4,).
Zgjerimi i nyjeve limfatike sipërfaqësore, mëlçisë dhe shpretkës, ndodhin në gjysmën e
rasteve. Nyjet limfatike mediastinale janë të zmadhuara në shumicën e ALL-T dhe mund të
shkaktojnë probleme kardio-respiratore. Përfshirja e organeve të tjera klinikisht të dallueshme
zakonisht janë nën nivelin 5% :si veshkat, lëkura, sytë, retina, mushkëritë, zemra etj.
Prekje e sistemit nervor-qendror vihet re në 5-10% ,sidomos tek ALL-B dhe ALL-T (34,35).
Parametrat laboratorik tregojnë anemi të rëndë (HB <8 g / dl) në 28% të rasteve me ALL,
granulocitopeni (neutrofile <0.5 × 109L) në 22%, trombocitopeni (trombocitet <25 × 109 l-1)
në 30%, hiperleukocitozë ( qelizat e bardha të gjakut >10 × 109 L në 59%, > 50 x 109 L në
28%), dhe qeliza blastike qarkulluese në 92% të rasteve (36).
1.2.5 Leuçemia akute mieloide.
Leuçemia akute mieloide (AML) përbën një grup heterogjen sëmundjesh që ndryshojnë në
etiologji, patogjeneze, si dhe në prognozën e tyre. AML bën pjesë në grupin e sëmundjeve
klonale të linjës qelizore mieloide. Karakterizohet nga një rritje e shpejtë e pakontrolluar e
një qelize bazë hematopoietike që normalisht formon qelizat e kuqe të gjakut, disa lloje të
qelizave të bardha, si granulocitet dhe trombocitet (37). Këto qeliza, të quajtura "blaste
leuçemikë," nuk do të funksionojnë normalisht. Megjithatë, ato rriten dhe mbijetojnë më
mirë se qelizat normale. Kjo ndodh për shkak të mutacioneve në ADN e kësaj qelize.
Genoma e pacientëve me AML përmban me qindra mutacione, dhe numri i tyre është i
lidhur me moshën e pacientit. Është parë se dhe në genomen e individëve normal janë gjetur
mutacione me rritjen e moshës (38). Kjo sugjeron që disa mutacione në qelizat AML kishin
qenë prezent tashmë në qelizat hematopoietike përpara transformimit leuçemik. Ndryshime
në gjene të caktuara si FLT3, c- KIT, dhe RAS gjenden zakonisht në qelizat e AML. Në
nëntipe të ndyshme AML ka mutacione unike siç është PML-RARA që rezulton nga
t(15;17)(q22;21) dhe është i lidhur ekskluzivisht me Leuçeminë akute promielocitike (APL)
por gjithashtu ka shumë mutacionet që janë të përbashkëta midis nëntipeve si p.sh., FLT3
DTI që gjendet tek M1 dhe M3 duke sugjeruar se këto mutacione mund të bashkëpunojnë me
një shumëllojshmëri të mutacioneve të fillimit (39,40,41).
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AML mund të zhvillohet nga progresioni i kancereve të tjera të gjakut, duke përfshirë
Policitemia vera, Mielofibroza primare, Thrombocitemine esenciale dhe Sindromi
mielodisplazik (42).
AML është leuçemia akute më e zakonshme që prek të rriturit. Të moshuarit kanë më shumë
gjasa për të zhvilluar AML se më të rinjtë ose fëmijët. Megjithatë, AML është lloji më i
zakonshëm i leuçemisë diagnostikuar gjatë vitit të parë të jetës. AML përbën rreth 15% deri
20% te rasteve të AL tek fëmijët dhe 80 % e rasteve tek të rriturit. Zakonisht përparon shpejt
dhe kërkon një diagnozë të shpejtë dhe të saktë e cila presupozon një mjekim sa më të
përshtatshëm dhe efikas (43).
1.2.5.1 Shenjat klinike dhe parametrat laboratorik të Leuçemisë akute mieloblastike.
Simptomat e AML fillojnë kryesisht nga mosfunksionimi normal i qelizave të palcës
kockore, nga infiltrimi i organeve të tjera dhe nga çrregullimet metabolike. AML nuk ka
shenja specifike por mund ta shoqërojë lodhja, anoreksia, humbje në peshë, temperaturë,
hemoragji, njolla në trup, dhimbje kockosh, limfodenopati, hepato-splenomegali, anemi,
trombocitopeni, të gjitha këto si rrjedhojë e mosfunksionimit normal të hematopoezës (44).
Infeksionet ndodhin për shkak të mungesës së qelizave të bardha të gjakut (leukopeni) dhe
pse në shumë raste AML shoqërohet me rritje të numrit të leukociteve, këto qeliza tashmë
nuk i mbrojnë nga infeksionet bakteriale. Numri i ulët i qelizave të kuqe të gjakut dhe i
hemoglobinës shkakton lodhje, dobësi, ethe, dhimbje koke (45).
Qelizat blastike në AML janë më të mëdha se qelizat normale si dhe numri i lartë i tyre
krijon vështirësi në qarkullimin e qelizave të kuqe të gjakut, që mbartin dhe oksigjenin, për ta
dërguar në inde duke shkaktuar leukostasis. Kjo është një urgjencë mjekësore që duhet të
trajtohet menjëherë. Kur enët e gjakut në mushkëri janë prekur, pacientët kanë probleme me
frymëmarrjen. Gjithashtu mund të preken enët e gjakut në sy duke çuar në humbjen e
shikimit. Fenomene hemoragjie vihen re në AML për shkak të trombocitopenisë. Qelizat
leuçemike mund të përhapen në organet e tjera si në sistemin nervor qëndror, në lëkurë
(chloroma), etj. (46,47).
1.2.6 Metodat diagnostike të Leuçemisë akute.
Diagnostifikimi i AL është një proçes multistep. Të dhënat klinike, morfologjike, citokimike,
imunofenotipike, citogjenetike dhe ato molekulare, sebashku japin informacion të vlefshëm
për një diagnozë të saktë (48,49).
Përcaktimi i saktë dhe i shpejtë i linjës qelizore të përfshirë në këtë patologji është shumë i
rëndësishëm në diagnozën diferenciale të të gjithë hemopative malinje. Diagnoza e HM
mbështetet në një sërë ekzaminimesh biologjike.
Hapi i parë mbetet ekzaminimi citologjik i gjakut periferik dhe / ose i palcës së kockave, i
cili vë në dukje prezencën e qelizave të papjekura në numër të ndryshëm deri në invazionin e
plotë të palcës së kockave. Kjo metodë realizohet duke i ngjyrosur qelizat sipas GiemsaRomanowsky dhe duke i parë ato nën mikroskop (fig. 1.2) (50,51). Në disa raste është e
vështirë të dallohet morfologjikisht qeliza pasi ka një ngjashmëri ndërmjet prekursorëve të
hershëm të linjave të ndryshme qelizore. Në këto raste nevojitet studim i mëtejshëm.
Ekzaminimi citokimik është një ndihmesë e madhe për përcaktimin e linjës qelizore
veçanërisht kur ka një asinkronizim ndërmjet maturimit bërthamor dhe atij citoplazmatik
(52).
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Figura 1-2. Paraqitja morfologjike mikroskopike e një mieloblasti me
ngjyrim Giemsa-Romanowsky.

Prezenca e komponentëve citokimik si mieloperoksidaza (MPO), SUDAN BLACK B, PAS
(Periodic acid Schiff), ANAE (alpha naphtyil-acetate esterase) tregojnë diferencime qelizore
specifikë si psh. MPO është pozitiv në AML, PAS në ALL, ANAE ndan linjën qelizore
monocitare me linjën e neutrofileve (fig.1-3) (53).

Figura 1-3. Pamje e limfoblasteve të ngjyrosura me PAS.

Megjithatë paraqiten raste ku qelizat blastike janë komplet të padiferencuara dhe nuk janë
plotësuar me enzimat apo produktet metabolike të tyre (54).
Karakteristikat morfologjike të klonit malinj lejojnë një përcaktim paraprak të linjës së
përfshirë në proliferim, dhe bëjnë të mundur aplikimin e klasifikimit French - American –
British (FAB) të Leuçemisë akute (55). Për vendosjen e diagnozës së AL është marrë në
mënyrë arbitrare përqindja e qelizave blastike në palcës kockore me 30% ose më shumë te te
gjithë qelizave, megjithatë sistemet e klasifikimit të propozuara së fundmi nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë (WHO) e kanë ulur përqindjen e këtyre qelizave ne 20%. Në disa
tipe leuçemie nuk kërkohet ndonjë kufi në përqindje kur tipare të caktuara morfologjike
dhe citogjenetike janë të pranishme (56).
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Figura 1-4. Pamje e të dhënave nga FCMI me shpërndarjen sipas CD45/SSC.

Morfologjia qelizore klasike në disa raste nuk arrin të përcaktoj nëse proliferimi qelizor është
i linjës mieloide apo limfoide dhe për më tepër limfoide B, T etj. apo aq më tepër të
diferencojë midis stadeve të ndryshme të diferencimit qelizor. Kjo mund të realizohet vetëm
në bazë të studimit imunologjik të shprehjes së molekulave të ndryshme në sipërfaqe ose në
citoplazëm të qelizës të cilat shërbejnë si markues specifikë për një linjë qelizore të caktuar
si dhe stadin e diferencimit të kësaj linje (fig.1.4). Vetëm studimi i saktë dhe i njëkohshëm i
një numri të caktuar markuesish mundëson diferencimin diagnostik të llojeve të ndryshme të
hemopative malinje (6,57,58,59,60).
Nga analizat citogjenetike, kariotipi mbetet metoda e zgjedhur që identifikon
shumicën e anomalive kromozomale të AL si translokacionet, delecionet, aneuploiditë
fig.1-5. Kohët e fundit janë zhvilluar metoda të reja citogjenetike me ndjeshmëri dhe
specificitet më të lartë si “chromosome painting” apo “ fluorescent in situ hibridization FISH”. Analiza molekulare gjenetike si PCR ’’ real-time’’, Microarrays, janë zhvilluar më
vonë si rezultat i përpjekjeve për të përcaktuar më mirë anomalitë gjenetike të shkaktuara nga
translokacionet kromozomale. Disa translokacione mund të përfshijnë regjione regullatore
ose promotore dhe të influencojnë transkriptimin e gjeneve që normalisht nuk iu nënshtrohen
këtyre sinjaleve. Identifikimi i një strukture specifike të gjenit të fuzuar është potencialisht i
përdorshëm për të karakterizuar me saktësi blastet e një pacienti dhe për të prodhuar në
menyrë gjenetike metoda të ndjeshme për identifikimin e sëmundjes minimale reziduale
(MRD) dhe përcaktimin e rikthimit pas terapisë të sëmundjes. Në disa raste translokacionet
molekulare janë prezent ndërkohë që ato kromozomale nuk janë evidente. Një shembull është
TEL-AML1, fuzioni i ketij gjeni rezulton nga translokacioni t(12;21)(p12 q22). Ky
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translokacion kromozomal zakonisht është i fshehtë dhe mund të identifikohet vetëm me
analizën molekulare (61,62,63).

Figura 1-5. Paraqitja e kariotipit të një fëmije me Leucemi akute limfoblastike me qeliza B
t(4;11)(q21;q23).

FCMI është metodologjia më e preferuar për vendosjen e saktë dhe të shpejtë të
diagnozës në HM, gjithashtu ka sensitivitet më të lartë se përcaktimi morfologjik i qelizës
blastike. Që me zbulimin e antitrupave monoklonale, imunofenotipizimi qelizore është
përdorur gjerësisht në Hemopatitë malinje.
Linjat qelizore hematopoietike përcaktohen nga shprehja e antigjenëve ekstra dhe intra
qelizorë apo mungesa e shprehjes së tyre lidhur me linja të ndryshme.
Nëpërmjet këtyre studimeve janë fituar shumë njohuri për stadet e maturimit të qelizave
hematopoetike, ku çdo stad paraqet antigjenët e vet intra dhe ekstra qelizorë (64,65,66).
Me anë të FCMI, duke u nisur nga shprehja e shënjuesve të ndryshëm leukocitarë në
sipërfaqe, në citoplazmën dhe membranën bërthamore të qelizave blastike, realizohet
përcaktimi i linjës qelizore që ka proliferuar, kështu përcaktohet lloji i Leukozave akute,
kronike apo limfomave (58,67).
1.2.7 Klasifikimi i Leucemisë akute
Leucemia akute mund të klasifikohet në disa mënyra:
1- Sipas morfologjisė dhe citokimisë, plotësuar nga imunofenotipi, propozuar nga FrenchAmerican-British (FAB) grup. (55,58).
2-Klasifikimi i propozuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (World Health
Organization - WHO), që përvec kritereve të FAB të përmendura më lart mbështetet dhe tek
të dhënat citogjenetike (68).
3-Klasifikim i bazuar vetëm nga tiparet imunofenotipike propozuar nga Grupi Evropian për
klasifikimin imunologjik të leuçemisë (EGIL) (58,65).
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1.2.7.1 Klasifikimi sipas FAB i Leuçemisë akute.
Sistemi i klasifikimit sipas FAB bën ndarjen e llojeve të leuçemisë duke u nisur nga tiparet
morfologjike të qelizës dhe studimit citokimik të tyre.
Tabela 1.1 Klasifikimi sipas FAB i Leuçemisë akute mieloide.
KLASIFIKIMI MORFOLOGJIK I LEUÇEMISЁ AKUTTE MIELOIDE
FAB

TIPARET E BLASTEVE

M0

AML me diferencim minimal. Blastet me madhësi të vogël/mesatare,të rrumbullakët, bërthamë
ekscentrike ndonjëherë të lobuar me fije të holla kromatine me disa nukleola të dallueshme.
Citoplazma lehtësisht bazofilike pa granula.Trupëza Auer të pa identifikueshëm.

M1

AML e pamaturuar. Blastet madhësi mesatare, diferencim të dobët dhe nucleola të dukshme.
Trupëza Auer gjenden në blastet e 50% të pacientëve me AML- M1.

M2

AML me maturim granulocitik. Blastet madhësi mesatare, bërthamë centrike, nucleola të
dukshme. Trupeza Auer të pranishëm,citoplazmë të bollshme bazofilike, granula të pranishme.

M3

APL -Blaste të mëdhenj, citoplazmë të bollshme me granula, bërthama e parregullt, shpesh e
bilobuar. Në citoplazëm trupa Auer "faggots" karakteristike në M3.

M4/

Leuçemi akute mielomonocitike/eozinofili në palcën kockore. Mieloblaste dhe shtim i serisë
monocitare.

M4Eo
M5

Leuçemi akute monoblastike (M5a) Leuçemi akute monocitike ( M5b). Monoblastet paraqiten të
mëdha, citoplazmë të bollshme, bazofilike bërthamë të rrumbullakët, nukleola të dukshme.
Promonocitet kanë bërthamë të parregullt, citoplazëm të moderuar basofilike me granula.

M6

Eritroleucemi - Eritroblasti është i parregullt me karakteristika të çuditshme morfologjike,
format multilobulare janë të zakonshme. Qelizat eritroide shumëbërthamore, citoplazëm
thellësisht bazofilike. Mieloblastet me madhësi mesatare, herë pas here me shkopinj Auer.

M7

Leuçemi akute megakarioblastike. Megakarioblasti ka madhësi mesatare, bërthamë të prerë dhe
një ose më shumë nukleola, citoplazma bazofilike me pseudopode, agranulare.

Në këtë klasifikim u rishikua përfshirja e imunofenotipit si një mënyrë e mirë për përcaktimin
e saktë të llojit të leuçemisë.
Skema e klasifikimit origjinal i propozuar nga grupi FAB ndan AML në 8 nëntipe (M0- M7).
(Tabela 1.1.)

Figura 1-6. Morfologjia e: A - Mieloblast, B-Promielocit, C-Monoblast
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Edhe pse qelizat blastike në AML evoluojnë nga prekursorë të përbashkët mieloidë, të tetë
nëntipet e AML ndryshojnë nga shkalla e pjekurisë fig.1-6.
Klasifikimi sipas FAB i ALL përfshin 3 nëntipe (L1 në L3), të cilët bazohen në
karakteristika citomorfologjike si: madhësinë qelizore, formë dhe madhësi bërthamore,
kromatinën, nukleolat, shkalla e bazofilisë dhe prania e vakuolave në citoplazëm (50).
(Tabela 1-2).
Tabela 1-2. Klasifikimi morfologjik i Leucemisë akute limfoide sipas FAB.

KLASIFIKIMI MORFOLOGJIK I LEUCEMISE AKUTE LIMFOIDE
FAB

TIPARET E BLASTEVE

LAL- L1

Qeliza të vogla, me citoplazëm të pamjaftueshme, bërthamëzat të paqarta dhe të
padukshme

LAL- L2

Qeliza të mëdha, heterogjene, me citoplazëm të moderuar, bërthamë e ndarë në
dysh si e spostuar anash me formë jo të rregullt, nukleola të dukshme.

LAL- L3

Qeliza të mëdha me citoplazëm te bollshme, bërthama formë e rregullt nga ovale
në sferike, nukleola të dukshme, citoplazma bazofilike me vakuola të shtuara

Figura 1-7. Pamje e limfoblastit: A- Limfoblast L1, B-Limfoblast L3

1.2.7.2 Klasifikimi i Leuçemisë akute sipas Grupit Europian për klasifikimin
imunologjik të leucemisë-EGIL.
FCMI luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e linjës qelizore. Studimi i shënjuesve intra
dhe ekstra qelizorë, që shprehen në stade të ndryshme maturimi të qelizës na lejon
percaktimin e sakte te linjes qelizore te interesuar. Si rrjedhojë ky ekzaminim jep një
ndihmesë të madhe në përcaktimin e saktë të diagnozës së AL me nëntipet e saj. Kjo ka
rëndësi pasi trajtimi dhe prognoza ndryshojnë në varësi të nëntipit të luçemisë.
EGIL ka propozuar që Leuçemia akute të klasifikohet në bazë të tipareve imunofenotipike.
Ky klasifikim sugjeron kritere standarte për përcaktimin e Leuçemisë mieloide, Leuçemisë
limfoide me qeliza T, ose B, apo Leuçemisë bifenotipike.
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Ky klasifikim është i bazuar në numrin dhe intensitetin e shprehjes së antigjenëve specifikë
në linjat qelizore limfoide/mieloide të cilave u përkasin qelizat leuçemike. Gjithashtu
sugjeron sistemin e pikezimit për të dalluar leuçeminë bifenotipike nga AML me shprehje
aberrante të antigjeneve limfoidë, dhe nga ALL me shprehje aberrante të antigjeneve
mieloidë. (50,58,65,69).
Konsensusi konsideron një prag minimal prej 20% të blasteve për të përcaktuar një reagim
pozitiv të shënjuesit në qelizat blastike. Shënjuesit për linjën B dhe T janë paraqitur në
tabelat 1-3,1-4 (70).
Ky klasifikim bën ndarjen e AL në këtë mënyrë:
1) ALL-B i cili ndahet në katër nëngrupe duke u bazuar në stadin e diferencimit të
limfocitit B dhe shënjuesëve qelizorë që ato paraqesin (tabela1-3).
Tabela 1-3. Klasifikimi i ALL-B sipas EGIL

Klasifikimi sipas EGIL i ALL-B
Pro B-ALL

HLA-DR+, TDT+, CD19+,cy CD22+, CD79a+ , CD10-, cyIg-CD34+

ALL–CALLA+

HLA-DR+, TDT+, CD79a+, CD19+, cy CD22+ CD10+, cyIg -. CD34+

Pre B-ALL

HLA-DR+, TDT+, CD79a+, CD19+, CD10+, cyIg +.

ALL-B e
maturuar

HLA-DR+, TDT-, CD19+, CD79a+ , CD34-, SmIg +.

2) ALL -T gjithashtu i ndarë në katër nëngrupe sipas stadeve të diferencimit qelizorë të
limfocitit T me shënjuesit e shprehur.
Tabela 1-4. Klasifikimi i ALL-T sipas EGIL

Klasifikim sipas EGIL i ALL-T
Pro T-ALL

TDT+, CD34 +, cyCD3+, CD2-, CD7 +, CD4-, CD8-.

Pre T-ALL

TDT+, CD34 +, cyCD3+, CD2 +, CD5+, CD7+, CD4-, CD8-.

Cortical T-ALL

CD34-, CD1a + , cyCD3+, CD7 +, CD2 +, CD5+, CD4 +, CD8 +

T-ALL e
maturuar

CD3 +, CD2 +, CD7+, CD4 +, oseCD 8+, TdT-, CD34-, CD1a -.

Në ALL-T shprehja e antigjenit CD10 është e pranishme me rreth 25% por jo specifike.
Shënjuesi CD34 që është specifik për qelizat burimore, shprehet në Pro T-ALL dhe Pre TALL. Shënjuesit e linjës mieloide si CD13 ose CD33 mund të kenë shprehje aberrante. Këto
të fundit kanë pak rëndësi diagnostike, por mund të ketë rëndësi prognostike ose ndihmojnë
në dedektimin e MRD (tabela 1-4) (71).
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Tabela 1-5. Tiparet imunofenotipike në Leuçeminë akute mieloide. (Burmester et al.)

MPO

HLADR

CD34

CD117

CD13

CD14

CD15

CD33

CD61

CD64

MO

+/-

+/-

+/-

+

+/-

-

-

+/¬

-

-

M1

+

+/-

+/-

+/-

+/-

-

-

+/-

-

-

M2

+

+

+/-

+/-

+

-

+/-

+/-

-

-

M3

+

-

-

-

-/+

+

+

+

-

+/-

M4

+

+

-/+

+/-

+

+/-

+/-

+

-

+

M5

-

+

-/+

-/+

+

+/-

+

+

-

+

M7

-

+/-

+/-

-

-

+/-

+

-

pozitiv për glycophorin –A

M6

3) AML shpreh shënjuesit e vet specifikë si Mieloperoksidazë, CD13, CD33, CD117 dhe
shënjuesit CD15, CD16, CD64
që shfaqen në stade më të maturuara.
Shënjuesit CD34, HLA-DR nuk janë specifik për linjën qelizore mieloide por kanë
rëndësi diagnostike dhe prognostike. Shënjuesi CD14 është specifik për linjën
monocitare. Glikoforina-A shprehet në linjën qelizore eritroide (tabela 1-5)
(72,73,74,75).
Leuçemia akute bifenotipike klasifikohet në bazë të sistemit të pikëzimit. Duke u nisur
nga shprehja e antigjenëve specifik që shpreh popullata blastike, janë përcaktuar dhe pikët, të
paraqitura në tabelën 1-6. Shënjuesit intraqelizorë të çdo linje kanë nga dy pikë. Shuma e
pikëve duhet të jetë >2 për dy linja qelizore që të klasifikohet si BAL (Tabela 1-6) (76,77).
Tabela 1-6. Sistemi i pikëzimit për Leuçeminë akute bifenotipike sipas EGIL.

Pikët

B-limfoide

T-limfoide

Mieloide

2

CD79a

CD3

MPO

cytCD22

anti-TCRa/b

cytIgM

anti-TCRc/d

CD33

CD19

CD2

CD117

CD20

CD5

CD13

CD10

CD8

CD14

TdT

TdT

CD15

CD24

CD7

CD64

1

0.5
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1.3 SËMUNDJET LIMFOPROLIFERATIVE KRONIKE(CLPD)
1.3.1 CLPD, klasifikimi, prevalenca.
CLPD janë një grup i madh dhe heterogjen sëmundjesh klonale të limfociteve B, T
dhe NK të maturuara. Duke u nisur nga vendi që zhvillohen ato ndahen në dy grupe të
mëdha: Leuçemi kronike dhe Limfoma (78).
CLPD që invadojnë palcën kockore dhe gjakun periferik ndahen në dy grupe duke u nisur
nga origjina e tyre: 1- Neoplazma të qelizave B të maturuara ku përmendim: Leuçemia
limfoide kronike, Leuçemi prolimfocitike me qeliza -B, Hairy cell leukemia, Splenic B-cell
leukemia.
2- Neoplazma të qelizave T të maturuara si Leuçemi limfocitike me qeliza T granulare të
mëdha (79).
CLPD janë ndër sëmundjet malinje të sistemit limfatik më të shpeshta që haset me prevalencë
të lartë në moshat mbi 50 vjeç (88%) dhe kryesisht tek gjinia mashkullore (65,5%).
Në mekanizmat patogjenikë janë përcaktuar faktor të jashtëm si stimulimi i mikromjedisit
dhe ai antigjenik, si dhe faktorë të brendshëm, gjenetikë dhe epigjenikë që së bashku ndikojnë
në transformimim, progresionin dhe evolucionin e CLPD. (80)
Shkaqet e këtyre sëmundjeve janë të paqarta, por të dhënat mbështesin rolin gjenetik dhe
lidhjen e faktorëve të sistemit imunitar në patogjenezën e tyre (81).
Biologjia qelizore e CLPD sot ka përparuar shumë falë metodave bashkëkohore të biologjisë
qelizore dhe asaj molekulare. Këto njohuri kanë mundësuar një nivel të lartë mjekimi të
këtyre patologjive të cilat mbështeten në rafinimin e diagnozës dhe stratifikimin klinik të tyre
(82,83)
Një kontribut të rëndësishëm në klasifikimin diagnostik të SLPK ka dhënë imunofenotipizimi
i qelizave malinje nëpërmjet studimit të shënjuesve qelizorë membranorë dhe citoplazmikë.
Shumë sëmundje limfoproliferative kronike me komponent leuçemik mund të imitojnë njëratjetrën si nga ana klinike ashtu dhe duke u nisur thjesht nga citologjia e gjakut. Nëqoftëse
kufizohemi vetëm me këto të dhëna, mjaft CLPD do të trajtoheshin jo në mënyrën e duhur.
Për këtë përcaktimi i tipareve imunofenotipike luan një rol të rëndësishëm në diagnozën
diferenciale të tyre (84).
1.3.2 Limfocitet B normale
Limfocitet B maturohen në palcën kockore e cila është organi limfoid primar për
diferencimin e qelizave B. Gjatë këtij procesi ekzonet V të cilat kodojnë për pjesë variabël të
imunoglobulinave rikombinohen për të prodhuar një receptor funksional për antigenin të
limfociteve B (figura 1-8). Kur një antigen me një afinitet të përshtatshëm bashkëvepron me
receptorin përkatës specifik për të atëherë limfociti B i stimuluar hyn në folikujt limfoid të
nyjeve limfatike ku në formën e një centroblasti shumëzohet me shpejtësi ndërkohë që genet
V të këtij receptori pësojnë një hipermutacion somatik (85).
Ky proces sjell mutacione në segmentet gjenike VH-D-JH dhe VL-JL të cilat kodojnë për
fragmentin Fab të receptorit i cili lidhet me antigenin. Nëpërmjet këtyre mutacioneve
receptorët e mutuar të limfociteve B në shumëzim (të quajtur centrocite) fitojnë veti të reja.
Qelizat me receptor për antigenin (BCR- B cell receptor) të cilat kanë fituar një afinitet më të
rritur për antigenin proliferojnë në prani të këtij të fundit ndërkohë që centrocitet me BCR me
afinitet të humbur për antigenin ose që bashkëveprojnë me autoantigenët normalisht
eliminohen (86,87).
13

V.SEMANAJ. Imunofenotipizimi leukocitar multiparametrik me citometri me fluks në
Hemopatitë Malinje.

Ky stimulim dhe seleksion i limfociteve B i cili normalisht kërkon ndihmën e
limfociteve T ndodh në qëndrat germinative të folikujve limfoide, të cilat janë strukturat që
sigurojnë seleksionin e limfociteve B me aviditet për antigjenet. Nga ana tjetër ky proçes
mund të zhvillohet edhe pa limfocitet T si dhe jashtë qendrave gjerminative, pikërisht në
zonën marginale rrotull folikujve limfoidë, kjo kryesisht në përgjigje ndaj antigjenëve
polisakaridikë të kapsulave bakteriale ose të viruseve( 80,85). Të dy këto procese çojnë në
prodhimin e plazmociteve si dhe të limfociteve B kujtesë.

Figura 1-8. Zhvillimi normal i limfociteve B.

Njëkohësisht me aktivizimin e limfociteve B kemi ndryshime në proteinat
sipërfaqsore të këtyre qelizave. Këto ndryshime ndihmojnë limfocitet B të aktivizuar të
ndërveprojnë me qelizat të tjera si dhe mediator solubël duke rritur kështu numrin e tyre si
dhe duke i maturuar ato drejt plazmociteve, prodhuese të antitrupave. Një molekulë
sipërfaqsore që luan rol të mësipërm është CD38. Kjo molekulë ka një aktivitet adenozinë
difosfat-ribozë ciklazë dhe në disa rrethana rritë nivelin e sinjaleve ndaj BCR-ës si dhe jep
sinjale që rregullojnë apoptozën e limfociteve B (88).
Sinjalet që kapen nëpërmjet receptorëve sipërfaqsorë të limfociteve B transferohen në
bërthamë nëpërmjet një kaskade molekulash ndërvepruese stukturat e të cilave modifikohen
gjatë ketij procesi (figura 1-9) . Këto modifikime përfshijnë shpesh lidhjen e grupeve fosfate
me tirozinat e proteinave të interesuara nëpërmjet veprimit të enzimave specifike. Enzimat e
përfshira në fazat fillestare të kaskadës sinjalizuese janë ato Syk dhe Lyn, të cilat janë antare
të familjes Src të proteinë tirozinë kinazave. Për limfocitet T proteina 70 e lidhur me vargun
zeta (ZAP-70) është një molekulë kyc me aktivitet të ngjashëm (87,88,90).
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Figura 1-9. Mekanizmat patologjik të CLL dhe trajtimi i bazuar në to.

Molekulat sipërfaqsore të qelizave B janë:
-Molekula imunoglobulinike (IgS)
-Molekula të lidhura me sinjalin shtesë të tranduksionit (CD19, CD20, CD21)
-Receptori Fc për IgG (CD32)
-Kompleksi madhor i pajtueshmërisë indore klasa II
-Molekula bashkëstimuluese B7.1 dhe B7.
-Molekula CD40 e përfshirë në dukurinë e ndryshimit të izotopeve ( 91,92).

Figura 1-10. Struktura molekulare e disa antigjeneve të diferencimit të linjës B.

Antigjenët e diferencimit të linjës B janë paraqitur në figurën 1-10. Më specifik është
BCR ose receptori i limfociteve B. Kjo strukturë komplekse e njohjes antigjenike përbëhet
15
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nga një imunoglobulinë sipërfaqësore me një fragment shumë të shkurtër intracitoplazmik të
shoqëruar me dy heterodimerë CD79a dhe CD79b. Këta të fundit karakterizohen nga një
domen ekstraqelizor i superfamiljes së imunoglobulinave (IgSF) dhe fragmente të gjatë
intracitoplazmikë që mbajnë ITAM ( tyrosine based activation motif). Pra, sinjalet e
transduksionit do të transmetohen mes angazhimit të BCR përmes këtyre motifeve në
molekulat CD79 (93,94).
CD19 konsiderohet antigjeni tipik i linjës B. Molekula CD19 përfshin dy domene
jashtëqelizore IgSF të ndarë nga një domen më i vogël dhe nga një fragment i gjatë
intracitoplazmik, që përmban një ITAM. CD19 është molekula kyç në zhvillimin dhe
aktivizimin e linjës, si në prezencë dhe mungesë të antigjenit të lidhur me BCR (86).
CD20 është një molekulë e vogël me 4 kalime transmembranore, me fundet COOH
dhe NH2 në citoplazëm dhe 2 ansa jashtë qelizore. Duket se CD20 vepron si një kanal jonik i
kalçiumit dhe rregullon aktivizimin e limfociteve B. CD20 është target i veprimit të antitrupit
terapeutik monoklonal Rituximab që përdoret në trajtimin e limfomave jo-Hodgkiniane
( 95).
CD21 përbëhet nga një seri e gjatë njësish që përsëriten, që i përkasin familjes së
rregullatorëve të gjeneve të aktivizimit të komplementit. CD21 është nje receptor për
fragmentet e degradimit të fraksionit C3 të komplementit dhe supozohet se përfshihet në
aktivizimin e limfociteve B pas njohjes së komplekseve imune ose antigjeneve të opsonizuar.
CD21 përdoret nga virusi i Epstein-Barr si receptor qelizor, duke shpjeguar tropizmin për
limfocitet B të këtij virusi, që imortalizon limfocitet B dhe indukton limfomat me limfocite B
(96).
CD 22 është një molekulë e IgSF, e cila mund të ekzistojë në dy izoforma, një me 7
domene dhe një bisht intracitoplazmik që mban 3 ITIM ( imunoreceptor tyrosine based
inhibitory motif) dhe një ITAM me 5 domene ekstraqelizore dhe një bisht intracitoplazmikë
që mban ITIM. Këto sinjale inhibitore mendohet se përfshihen në kontrollin e përgjigjes të
limfociteve B ndaj antigjeneve (97).

Figura 1-11. Rruga e maturimit të limfociteve B dhe shënjesit që shprehin.
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1.3.3 Limfocitet T
Limfocitet T e kanë origjinën nga e njëjta qelizë progenitore me atë të qelizave B.
Maturimi i limfociteve T ndodh në timus. Në këtë qelizë të gjithë gjenet e TCR (receptori i
limfocitit T) janë në konfiguracionin stromal (γ0δ0;α0β0). Indikacioni i parë i angazhimit
drejt linjës T është shprehja intracitoplazmike e kompleksit CD3 që më vonë do të shërbejë
për të transportuar TCR në sipërfaqe të qelizës (figura 1-12). Limfocitet T naive që kalojnë
në mënyrë të suksesshme seleksionin pozitiv dhe negativ në timus do të arrijnë më pas në
organet limfoide periferike sekondare në zonën timovartëse që rrethon qëndrat germinative.
Molekula më specifike tek limfocitet T është TCR (receptori i limfociteve T). Kjo strukturë
multimolekulare e njohjes specifike të antigjenit përbëhet nga molekula heterodimerike e
TCR me një bisht shumë të shkurtër intracitoplazmikë e shoqëruar me CD3 i cili përbëhet
nga 3 polipeptide të vecanta dhe një tjetër molekulë të quajtur zeta. Heterodimeri i TCR
përbëhet nga asocimi i dy molekulave të IgSF me një domen konstant afër membranës dhe
një domen variabël në N-terminal, të koduar nga rikombinimi i gjeneve specifike të TCR
VDJ dhe VJ (91,92).

Figura 1-12. Rruga e maturimit të limfocitit T dhe shënjuesit që shprehin.

1.3.4 Leuçemia limfoide kronike.
CLL përbën patologjinë më të shpeshtë, me një prevalencë prej rreth 3.9-6 : 100 000 në
popullatën e bardhë . Kjo sëmundje prek më tepër seksin mashkull si dhe ka një prevalencë të
rritur në moshat mbi 50 vjeç. Ajo është më e shpeshtë në popullatat europiane dhe më e rrallë
në ato aziatike apo afrikane (98).
CLL është një sëmundje klinikisht heterogjene, por që biologjikisht e ka bazën në një
proliferim anormal të një kloni limfocitar B, i cili del jashtë kontrollit të ciklit normal
qelizorë (84).
1.3.4.1 Biologjia qelizore e Leuçemisë limfoide kronike.
Pikëpamjet mbi biologjinë qelizore të CLL kanë pësuar një evolucion të
konsiderueshëm vitet e fundit. Historikisht CLL-ja është konsideruar një sëmundje klinikisht
heterogjene por me një origjinë qelizore homogjene. Sot mbizotëron pikpamja se CLL është
vërtetë klinikisht heterogjene, por ajo e ka origjinën nga proliferimi i pa kontrolluar i
prolimfociteve B me mekanizma të ndryshme aktivizimi dhe stade të ndryshme maturimi të
cilat prekin nëngrupe të ndryshme limfocitesh B ( 99,100).
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Gjithashtu ndërkohë që historikisht limfocitet B patologjik në CLL janë konsideruar
sikur rrjedhin nga limfocite B naive ( që nuk kanë rënë në kontakt me antigjenin) sot
mendohet se këto limfocite B patologjik e kanë origjinën nga qeliza që kanë rënë në kontakt
me antigjenin por ndryshojnë llojin e mutacioneve të geneve V (variabël) të
imunoglobulinave të tyre (90).
Eshtë konsideruar se akumulimi i qelizave leuçemike në CLL vjen si pasojë e një
defekti të tyre të brendshëm në apoptozë. Sot mendohet se akumulimi i qelizave leuçemike
ndodh për arsye të sinjaleve të jashtme që nxisin mbijetesën e qelizave dhe që ushtrohen mbi
një nënpopullatë qelizash B nëpërmjet receptorëve të ndryshëm të tyre (101).
Gjithashtu sot dominon mendimi se CLL-ja nuk është thjesht një sëmundje akumulimi
klonesh limfocitare B patologjikë por ajo është e lidhur dhe me një nivel të lartë proliferimi
qelizor. Nga ana tjetër po vihen në dukje markues molekularë dhe qelizorë të cilët
shtresëzojnë kategori të ndryshme të rrezikut të kësaj sëmundje nga më i ulti tek më i larti
dhe që ndjekin ecuri klinike të ndryshme (102).
Popullata monoklonale e limfociteve B në CLL shpreh shënjuesit sipërfaqsorë CD19, CD5,
CD23,si dhe ka një shprehje të ulur të imunoglobulinave sipërfaqsore IgM, IgD, si dhe të
CD79b Shprehja e CD38 dhe ZAP-70 flet për një ecuri jo të mirë të sëmundjes (103).
Limfocitet B në CLL paraqesin një heterogjenitet përsa i përket mutacioneve të
geneve V të tyre, në shprehjen e CD38 si dhe të ZAP-70 si dhe në profilin e shprehjes të
geneve në nivel të genomes si e tërë (104).
Pacientët me klone që kanë pak ose aspak mutacione në genet V si dhe paraqesin të
shprehur CD38+ dhe ZAP-70+ kanë zakonisht nje ecuri të rëndë të sëmundjes ndërsa
pacientët me mutacione në genet V të kloneve leukemike si dhe më pak qeliza CD38+ si dhe
ZAP-70+ kanë një ecuri më beninje (105).
1.3.4.2 Faktorët induktues të Leuçemisë limfoide kronike.
Translokacionet kromozomale që përfshijnë onkogjenet hasen zakonisht në limfomat
e qelizave B. Sidoqoftë CLL është një rast special sepse translokacionet kromozomale janë të
rralla dhe nuk janë identifikuar mutacione unifikuese.Megjithatë natyra monoklonale e
limfociteve B që proliferojnë në këtë sëmundje lë të kuptojë që në klonin progenitor duhet të
ekzistojnë lezione shkaktarë. Ndryshime citogjenetike janë të rralla në klonet leucemike të
hershme të CLL dhe prandaj nuk duken të jenë faktorë induktues. Gjithsesi disa prej tyre
shfaqen gjatë zhvillimit të sëmundjes. Me anë të FISH është vënë në dukje se në 50% të të
sëmurëve me CLL delecioni më i shpeshtë kromozomal është ai 13q14.3. Ky regjon i
deletuar përmban një gjen jo të transkriptuar dhe dy gjene mikroARN (106,107).
Studimet e reja sugjerojnë që stimulimi antigjenik, bashkë me ndërveprimin me qelizat
aksesore dhe citokinat është një faktor nxitës që stimulon proliferimin e qelizave CLL dhe i
pengon ato të shkojnë drejt apoptozës (90).
Receptorët BCR në qelizat CLL në pacientë të ndryshëm janë shpesh shumë të
ngjashëm nga ana strukturore, duke sugjeruar që antigjenët që lidhen tek keta receptorë janë
të njëjtë dhe përcaktues në patogjenezën e CLL (108).
Këto fakte sugjerojnë se një numër i kufizuar stimujsh antigjenik nxisin ndarjen e
qelizave leucemike duke rritur mundësinë e mutacioneve të rrezikshme në ADN. Këto
antigjene nxitës janë të panjohur por është e mundur që viruse në gjendje latente ose bakterie
saprofite mund të aktivizojnë në mënyrë të vazhdueshme klone të vecanta të qelizave B
përmes receptoreve të tyre .
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CLL pra, mund të shfaqet kështu direkt ose indirekt si rrjedhojë e infeksioneve
specifike dhe mbahet e nxitur nga këto, në mënyrë të ngjashme me limfomat gastrike që
zhvillohen në përgjigje të infeksionit me Helicobacter pylori.
Nje hipotezë tjetër është që antigjenët mjedisorë ose autoantigenet mund të
provokojnë ekspansion klonal. Qelizat e CLL kanë shpesh receptorë polireaktive të cilët
lidhin antigjen të shumëfishtë, duke përfshirë autoantigjene, duke lejuar kështu stimulimin si
nga autoantigjenët ashtu dhe nga antigjenët mikrobialë (80,82).
1.3.4.3 Stadet klinike të Leuçemisë limfoide kronike.
Disa pacient me CLL mbijetojnë për shumë vite pa terapi ndërsa të tjerë kanë një
sëmundje të shpejtë fatale dhe pse e ndjekur nga një terapi e fortë. Duke njohur këtë
heterogjenitet Rai dhe Binet realizuan sistemimin e stadeve që ndihmon në stratifikimin e
CLL në të sëmurë të ndryshëm (109, 110).
Duke u nisur nga ndodhja ose jo e mutacioneve të gjenit V, të sëmurët me CLL ndahen në
dy grupe.
Në grupin e parë qelizat leucemike kanë rikombinuar gjenet VH me 2% ose më shumë
mutacione (CLL mutante). Pacientët që hyjnë në këtë grup kanë një ecuri klinike më të
favorshme. Në grupin e dytë gjenet VH janë rikombinuar më pak se 2% ne krahasim me
linjën gjerminale (CLL jomutante). Këta pacientë kanë një ecuri më pak të favorshme
(111,112).
Tiparet e një risku të lartë të sëmundjes janë: shprehja e CD38 >30%, ZAP-70 >30%,
gjenet IgVH jomutant, delecioni 17p,14q,11q, trisomia 12, dyfishimi i numërit të limfociteve
në më pak se 12 muaj (113, 114).
1.3.4.4 Diagnoza e Leuçemisë limfoide kronike..
Diagnostikimi i saktë është kusht kryesor për një trajtim efikas. Kriteret diagnostike për
CLL janë:
-

Limfocitozë >5000/ul.

-

Qeliza atipike >55%.

-

Zgjatje e limfocitozës më shumë se 2 muaj.

-

Prania në palcën kockore e më shumë se 30% limfocite (100,115,116).
Diagnoza e sëmundjeve limfoproliferative mbështetet në një sërë ekzaminimesh
biologjike. Kriteret diagnostike të CLL duke u nisur nga imunofenotipi i qelizave B
të CLL janë si më poshtë (tabela 1-7) (117,118,119)
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Tabela 1-7. Profilet imunofenotipike në disa Semundje limfoproliferative kronike me qeliza B.

Diagnoza

Sig

CD19

CLL

d

+

LPK

+

MCL

CD20

CD23

CD5

CD10

CD11c

CD25

FMC7

CD103

d

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-/+

-

-

-

+

-

+

+

+

-/d

+

-

-

-

+

-

FL

+

+

+

-

-

+

-

-

+

-

HCL

+

+

+

-/d

-

-

+

+

+

+

SMZL

+

+

+

-/d

-

-

-

-

+

-

LLP

cIg
+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

1.3.5 Hairy cell leukemia
Leuçemia e qelizave me qime është një neoplazëm indolente e qelizave të maturuara B të
cilat kanë morfologji të vecantë. Ato paraqiten me zgjatime citoplazmatike. Këto qeliza
shfaqin prirje për të përfshirë palcën kockore dhe pulpën e kuqe të shpretkës. Karakterizohet
nga splenomegali dhe pancitopeni. Hepatomegali mund të ndodhë por limfodenopatitë janë
më të rralla (120,121). Përbën rreth 5% të leuçemisë kronike. HCL është më e shpeshtë në
moshën e mesme dhe atë të moshuar, mosha mesatare rreth 50 vjec. Sipas gjinisë meshkujt
janë më të prekur se femrat, raporti 4:1.
Antigjenët e limfociteve B të shprehur në sipërfaqe të qelizave me qime janë CD19, CD20,
CD103, CD25, CD11c,FMC7 dhe CD22, ndërsa CD79b, CD5, dhe CD23 janë shprehur
dobët ose mungojnë, imunoglobulnat sipërfaqsore të shprehura me intensitet të lartë
(122,123).
Shënjuesit specifik për qelizat e HCL janë CD22 dhe CD11c, CD103 si molekulë adezioni
dhe CD25 si receptor per interleukinën-2. Intensiteti i shprehjes së tyre ka rëndësi pasi i ndan
nga disa NHL të tjera ku i shprehin këto shënjues por me intensitet të ulët (124,125).
1.3.6 Limfomat malinje jo-Hodgkin.
NHL janë sëmundje malinje të sistemit limfoid, konkretisht limfocitit B, T dhe NK, mjaft
heterogjene si nga origjina qelizore, morfologjia, ndryshimet citogjenetike, trajtimi dhe
prognoza. Përbëjnë rreth 85% të limfomave kundrejt 15% Limfoma Hodgkin (126,127).
Incidenca 13,3- 100.000 individ për vit, predominon mosha 40-70 vjeç por është dhe nga
sëmundjet malinje të shpeshta në moshën 20-40 vjeç. Incidenca rritet në gjininë mashkullore.
Rreth 80% e NHL e kanë origjinën nga limfocitet B (128).
1.3.6.1 Etiologjia e Limfomave malinje jo-Hodgkin.
Gjatë riorganizimit dhe mutacionit të gjeneve të imunoglobulinave që ndodhin gjatë
maturimit të qelizave B dhe në përgjigje të prezantimit të antigjenit, ndodhin aksidente
gjenetike të tilla si translokacionet apo mutacionet që involojnë gjenet e imunoglobulinave.
Shumë translokacione ndodhin në gjenet që kanë impakt direkt në proliferim apo apoptozë.
Translokacioni kromozomal më i shpeshtë i lidhur me NHL është t(14;18)(q32;q21)
(129,130).
20

V.SEMANAJ. Imunofenotipizimi leukocitar multiparametrik me citometri me fluks në
Hemopatitë Malinje.

Në shumë raste shkaku i NHL është i panjohur. Predispozita gjenetike, infeksionet nga
viruse dhe baktere të ndryshme, kimikate të ndryshme, janë vërtetuar që ndikojnë në rritjen e
riskut për të zhvilluar NHL (131,132).
Ndër viruset përmendim: Visusi HIV (Human immunodeficiency virus) është një faktor
rreziku për zhvillimin e llojeve të caktuara të Limfoma jo-Hodgkin, të tilla si Limfoma
Burkitt. Virusi i hepatitit C(HCV): Infeksioni me HCV është një faktor rrisku për lloje të
caktuara të Limfomave (133,134)
Helicobacter pylori, një lloj bakteri shkaktarë i ulcerës në stomak, është i lidhur me Limfoma
të stomakut (MALT) (135).
Psittaci Chlamydia, një bakter që ADN-ja e tij është gjetur në biopsinë e MALT në indet
përreth syrit. Human T-cell leukemia virus, Epstein-Barr virus etj.
Sëmundjet autoimmune, të tilla si sindromi Sjogren, Artriti reumatoid, dhe Lupusi eritematoz
sistemik rrisin riskun për NHL (136,137).
1.3.6.2.Epidemiologjia e Limfomave malinje jo-Hodgkin.
Limfomat më të shpeshta janë Limfomat me qeliza të mëdha difuze B (DLBCL) rreth 30%,
Limfomat folikulare (FL) rreth 22%.
Mosha mesatare rezulton rreth 66 vjec, grupmosha më e prekur 65-75 vjeç. Seksi mashkull
më i predispozuar për të zhvilluar NHL.
Në Amerikë prevalenca/mortaliteti i NHL është 19.7/6.3 në 100.000 banorë në vit ndërsa në
Europë 9.8/3.5 në 100.000 (138,139).
1.3.6.3 Klasifikimi i Limfomave malinje jo-Hodgkin..
Që me zbulimin për herë të parë nga Thomas Hodgkin në 1832 ka pasë një sërë
klasifikimesh. Në vitin 1994 klasifikimi sipas REAL ( Revised American-Europian
lymphoma) u përpoq të përdorë tiparet imunofenotipike dhe citogjenetike për dallimin e
entiteteve kliniko- patologjike të NHL. Klasifikimi i fundit nga WHO në vitin 2001 dhe i
rishikuar në 2008 liston 43 forma të ndryshme limfomash të ndara në katër grupe të mëdha.
Nuk ka një standart të artë për klasifikimin e limfomave sipas WHO. Morfologjia është
gjithmonë e rëndësishme, disa kanë tipare imunofenotipike të përcaktuara qartë, disa kanë
anomali specifike gjenetike e disa të tjera jo, disa anomali gjenetike shërbejnë si faktor
prognostik, diagnoza histopatologjike dhe tiparet klinike të gjitha këto përbëjnë klasifikimin
biologjik. Shumë nga sëmundjet e klasifikuara sipas WHO janë entitete të dallushme
megjithatë disa janë jo të klasifikuara qartë dhe janë lënë si entitete të përkohshëm (fig. 1-13)
(140,141,142).
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Figura 1-13. Origjina e disa Limfomave malinje jo-Hodgkin.
1.3.7 Sëmundjet limfoproliferative kronike me proliferim të limfociteve T.
CLPD me qeliza T janë me të rralla, se ato me qeliza B. Ndër më të shpeshtat që
manifestohen në gjak dhe palcën kockorë janë : Leuçemi limfocitike me qeliza të mëdha,
granulare -T, Leuçemi prolimfocitike –T (T-PLL), Sezary syndrome -SS. Zakonisht
manifestohen me splenomegali me ose pa hepatomegali, me lezione në lëkurë, me ose jo
limfodenopati si dhe anormalitet në linjat e tjera qelizore hematologjike. CLPD-T kanë një
spektër të gjerë klinik, morfologjik, imunofenotipik duke e bërë diagnostikimin e tyre të
vështirë, prandaj është e nevojshme përdorimi i shumë metodave të sofistikuara për
diagnostikim e tyre (143,144). FCMI me një panel të gjerë shënjuesish jep ndihmesë të
madhe në diagnostikimin e tyre. Shënjuesit qelizorë që shprehin popullatat monoklonale në
këto raste janë: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, (145).
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1.4 SINDROMI MIELODISPLASTIK
Për vite të tëra, mielodisplazia ishte e njohur si "preleuçemi" sot MDS është klasifikuar si
kancer dhe duhet trajtuar nga hematologët si i tillë. MDS është një grup sëmundjesh klonale
biologjikisht dhe klinikisht heterogjene të karakterizuara nga një hematopoezë joefektive.
Shoqërohet me citopeni për shkak të rritjes së apoptozës dhe tendencë të evoluojë në AML
(146).
Pacienti shoqërohet me displazi të një, dy ose tre linjave qelizore në gjakun periferik, ndërsa
në palcën kockore kemi shtim të numrit të qelizave në shumicën e rasteve. Ekzaminimi
morfologjik i gjakut periferik dhe i palcës kockore përcakton displazinë e linjave qelizore.
Ekzaminimet citogjenetike dedektojnë ndryshimet që ndodhin në kromozome (147). MDS
karakterizohet nga progresion gjenetik hap pas hapi ndoshta për shkak të një kombinimi të
predispozicionit gjenetik dhe faktorëve mjedisorë. Trajtimi i pacientëve me MDS
përmirësohet çdo ditë. Megjithatë, për shkak se ka nëntipe të ndryshme dhe nivele të
ndryshme të agravimit të kësaj patologjie, trajtimi dhe jetëgjatësia e MDS mund të jetë e
vështirë për tu kuptuar. Numri i qelizave blastike në palcën kockore është një përcaktues
kryesor i stadit të MDS (148).
MDS mund të jetë primare, e njohur edhe si "de novo" ose sekondare për shkak të një
trajtimi medikamentoz ose radioterapi të kryera për sëmundje të mëparshme (149).
1.4.1 Biologjia molekulare e MDS.
Përdorimi i metodave të biologjisë molekulare për detektimin e ndryshimeve molekulare
përtej anomalive kromozomale ka bërë të mundur kuptimin e ndryshimeve molekulare që
përfshihen në MDS duke bërë të mundur zbulimin e terapive të reja. Mbi 50% të pacientëve
kanë kariotip normal. Këta pacientë janë klasifikuar në grupin e pacientëve me prognozë të
mirë megjithëse mud të ketë rezultate të ndryshme. Në sistemin internacional prognostik të
pikëzimit (IPSS) merren si bazë ndryshimet citogjenetike ku >3 ndryshime të tilla kanë
prognozë jo të mirë. Identifikim i del (5q), del (20q) në pacientët me MDS flet për prognozë
më të favorshme (150,151).
Diferencimi i qelizave burimore hematopoietike në qeliza mieloide të maturuara kërkon
aktivizimin e programeve specifike gjenetike. Ndërprerja e këtij programi mund të çojë në
një bllok të pjesshëm të diferencimit dhe rritjes së mbijetesës të qelizave paraardhëse. Kjo
paaftësi për të zhvilluar plotësisht qeliza të maturuara çon në citopeni, tipike e MDS. Proçese
të shumëfishta të nevojshme në zhvillimin hematopoietik, përfshirë programet e
transkriptimit në diferencim, translatimin e proteinave nga ribozomet, proliferimin,
sinjalizimin qelizorë, rregullimin epigjenetik dhe ndërveprimin stromal, mund të mos
funksionojnë normalisht dhe të çojnë në një fenotip të MDS (fig.1-14). Duke kuptuar më
mirë ngjarjet e veçanta të përfshira mund të shpresohet në nënklasifikime më tej të
pacientëve dhe për të zbuluar trajtime efikase (152, 153).
RUNX1 si një nënnjësi kryesore e kompleksit të faktorëve të transkriptimit rregullon
shprehjen e gjeneve të ndryshme të përfshira në hematopoezë, duke përfshirë IL3, CSF2, dhe
CD4. Delecioni i kushtëzuar në ndarjen hematopoietike tek të rriturit, rezulton në uljen e
progenitorëve limfoide, rritje të progenitoreve mieloide, dhe dëmtim të maturimit të
trombociteve. Në 10-20% të pacientëve me MDS gjenden mutacione të RUNX1, ku është
vërtetuar se ky grup ka prognozë të pafavorshme (154).
TP53 vepron si faktor transkriptimi tetramerik për gjenet që rregullojnë ciklin qelizor dhe
apoptozën duke përfshirë p21 dhe BAX. Humbja e p53 bën qelizat më rezistente ndaj
apoptozës dhe sinjaleve të vdekjes qelizore. Anormaliteti në ciklin qelizorë dhe apoptozë i
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bëjnë qelizat burimore hematopoietike më shumë të prirura për transformim. Mutacionet në
TP53 janë të lidhur me rrezik të lartë, me prognozë të keqe dhe reagim të dobët ndaj terapisë
në pacientët me MDS. Mutacione janë gjetur në rreth 10% të pacientëve me MDS, me një
rritje tek ata me MDS sekondare (155).

Figura 1-14. Paraqitja skematike e mekanizmave molekularë që çojnë në MDS.

A-Çrregullimet e sinjaleve të transduksionit; B-Faktorët e transkriptimit, C-Rregullimet
epigjenetike, D-Translatimi, E-Ndërveprimet stromale,
Mutanti ras onkogjenik kodifikon për një proteinë, aktiviteti GTP-azik i së cilës nuk mund të
stimulohet duke e lënë molekulën në një formë aktive duke bërë që të dërgojë sinjal për
proliferimin e qelizës gjatë gjithë jetës në mënyrë të pakontrolluar (156).
Në qelizat hematopoietike, rruga sinjalizuese RAS është aktivizuar shpesh përmes
sinjalizimit të receptorëve duke përfshirë stimulim nga FLT3 dhe KIT, ligande që mbështesin
rritjen e progenitoreve hematopoietik. Mutacionet ras janë gjetur në rreth 15% të MDS dhe
janë të lidhur me prognozë të keqe (154).
Mutacioni JAK2V617F ndodh ne 5% te MDS. Përveç mutacioneve në gjene të veçanta,
modifikimet epigjenetike kanë gjasa të jenë të përfshira në patogjenezën e MDS.
Zhvillimi normal hematopoietik varet nga ndërveprimet mes progenitorëve hematopoietik
dhe qelizave të palcës kockore duke krijuar një vend të veçantë për qelizat burimore.
Citokinat dhe faktorët e rritjes rregullojnë një ekuilibër delikat të qelizave vetë-ripërtëritëse
burimore. TNF-α si një rregullator i apoptozës është studiuar në pacientët me MDS dhe janë
gjetur nivele të larta të cilat pengojnë hematopoezën normale. Gjithashtu IL-32 mund të
bashkëpunojë me TNF-α duke ndërprerë hematopoezën normale (153,157).
1.4.2 Epidemiologjia e Mielodisplazisë.
MDS kryesisht prek të moshuarit, por mund të ndodhë në çdo moshë, me një moshë mesatare
69 vjeç; Incidenca 4/100,000 në vit në popullatën e përgjithshme; rritje nga 0,5 / 100.000 në
moshën <50 vjeç, deri në 89/100,000 në moshën ≥80 vjeç. Meshkujt janë lehtësisht më të
prekur se femrat (158).
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1.4.3 Etiologjia e Mielodisplazisë.
Shkaqet e Sindromës mielodisplazike në shumicën e pacientëve janë të panjohura, por disa
faktorë risku tashmë janë evidentuar. Përdorimi i radioterapisë dhe kimioterapisë si trajtim
për ndonjë sëmundje të mëparshme, ekspozimi ndaj kimikateve të caktuara, duke përfshirë
duhanpirjen, pesticide, benzene, metalet e rënda si merkuri apo plumbi, gjithashtu disa
sindrome kongjenitale rrisin rriskun për MDS (159).
1.4.4 Klasifikimi i Mielodisplazisë:
Tipet e ndryshme të MDS përcaktohen nga disa ndryshime që ndodhin në palcën kockore dhe
gjakun periferik (75,160).
1. Anemi refraktare (RA) kur pacienti ka ulje të numrit të eritrociteve dhe hemoglobinës,
ndërsa seria e bardhë dhe trombocitet janë të paprekura.
2. Anemi refraktare me sideroblaste (RARS)- pacienti ka anemi dhe shihen sideroblaste
(qelizat e kuqe te gjakut të rrethuara me një unazë nga hekuri i shtuar), linjat e tjera të
paprekura.
3. Anemi refraktare me prani blastesh (RAEB)- përveç anemisë dhe prekjes të serisë së
bardhë dhe trombociteve, vihet re rritje e numrit të blasteve nga 5%-19% të të gjithë qelizave
në palcën kockore. Kjo mund të transformohet në AML.
4.Citopeni refraktare me displazi të më shumë se një linje qelizore hematopoietike. Në palcën
kockore ndodhen <5% blaste ndërsa në gjakun periferik <1%, mund të progresojë në AML.
5.Citopeni refraktare me displazi të një linje qelizore. <5% blaste ne palcën kockore dhe <1
në gjakun periferik.
6. MDS e paklasifikuar. Numri i blasteve është normal dhe nuk ka tiparet e ndonjë
klasifikimi të mësipërm.
7. MDS me praninë e delecionit në kromozomin 5 në krahun e gjatë ( 5q31.1.).
8. Leuçemi kronike mielomonocitare (CMML). Në palcën kockore vihet re shtim i linjës
monocitare dhe ulje e serisë granulare.
1.4.5 Përdorimi i FCMI në MDS.
Meqënëse FCMI është një metodë e besueshme për vlerësimin sasior dhe cilësor të qelizave
hematopoietike, është vlerësuar si një mjet i mundshëm diagnostik dhe për MDS. Përcaktimi
i njëkohshëm i disa parametrave të qelizave hematopoietike na jep informacion të
mjaftueshëm për të ndihmuar në diagnozën e MDS. Ulja e granularitetit në serinë mieloide i
cili na paraqitet me Side Scater, është një parametër që mbështet MDS (161). Humbja e disa
shënjuesëve specifik për linjën qelizore mieloide apo ndryshimi i intensitetit të tyre krahasuar
me qelizat hematopoietike normale gjithashtu janë tregues i MDS. Përcaktimi i përqindjes së
blasteve dhe i shënjuesëve që ato shprehin gjithashtu është i rëndësishëm në përcaktimin e
MDS (fig.1-15) Rritja e raportit në mes linjës mieloide dhe asaj limfoide në favor të kësaj të
fundit është një tregues tjetër për MDS (162, 163, 164 ).
Të gjitha këto të dhëna së bashku japin një ndihmesë në diagnozën e MDS edhe në ato raste
ku nuk ka patur ndryshime citogjenetike apo morfologjike, prandaj përdorimi i kësaj
metodologjie ka vlerë si diagnostike dhe prognostike në MDS (165, 166).
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Figura. 1-15. Shpërndarja e popullatave qelizore të palcës kockore tek dy raste me MDS.
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Kapitulli II
MATERIALI DHE METODAT
2. CITOMETRIA ME FLUKS.
2.1 Metodologjia, principi i punës.
Citometria me fluks në ditët e sotme është shndërruar në një metodë rutinë të analizës në
hematologji, imunologji, onkologji. Citometria me fluks realizon matjen sasiore
multiparametrike të karakteristikave kimike ose fizike të qelizave në suspension. Një
citometër me fluks mat në momentin që qeliza kalon përmes detektorëve: 1) shpërndarjen e
dritës nga qeliza 2) vëllimin elektronik të qelizës 3) humbjen aksiale të dritës (në kënd të
drejtë) ndërsa qeliza kalon përmes një rrezeje të eksitimit të fluoreshencës dhe 4) informacion
morfologjik që vjen nga forma e qelizës ose kohëzgjatja e sinjaleve të shpërndarjes së dritës.
Duke i inkubuar qelizat me antitrupa të shënuar më lëndë fluoreshente mund të përcaktohet
përbërja e antigjenëve në sipërfaqe të qelizës dhe në citoplazëm, pra imunofenotipi dhe duke
i inkubuar qelizat me një lëndë fluoreshente që trupëzohet me ADN, përcaktohet përbërja e
ADN (ploidia). ( 161,167, 168)
Në fluoreshencë, drita e eksitimit absorbohet nga elektroni duke e rritur energjinë e tij
dhe duke e çuar në një orbitë më të lartë. Elektroni nuk është i qëndrueshëm në këtë nivel më
të lartë energjitik dhe kalon në një nivel më të ulët në më pak se një sekond. Gjatë këtij
kalimi, elektroni çliron një pjesë të energjisë si dritë dhe kjo është fluoreshenca.

Figura 2-1. Elementët bazë të një citometri me fluks.
.
Meqë sasia e energjisë së çliruar është më e vogël se energjia që merr elektroni,
gjatësia e valës së dritës së fluoreshencës është më e gjatë ( më pak energjitike) sesa drita e
eksitimit. Zhvillimi i kromogjeneve të eksitueshëm nga lazeri i argonit ka bërë të mundur që
citometrat me fluks të kryejnë në rutinë këto analiza.
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Elementët themelorë të një citometri me fluks tregohen në figurën 2-1. Burimi i dritës,
që zakonisht është një lazër argon me fuqi të ulët drejtohet dhe fokusohet në dhomën e
mostrës, ku qelizat kalojnë një nga një nëpërmjet një rryme likidi në kënd të drejtë me rrezen
e dritës. Ky transport i qelizave në këtë pikë arrihet zakonisht nëpërmjet injektimit të
suspensionit të mostrës që analizohet në një kanal të mbyllur ku rrjedh likidi. Këto kanale
ndërtohen në mënyrë të tillë që mostra e fokusuar mbetet e ndarë nga pjesa rrethuese e likidit.
Dhomat tipike të fluksit mund të transportojnë pjesëzat në pikën e dedektimit nga lazeri me
një saktësi më të mirë se ± 1μm. Drita e shpërndarë nga qeliza kapet nga fotodetektorët, një
për dritën e përhapur në vijë të drejtë ( forward scatter FSC ) dhe një dedektor për dritën në
kënd 90°( side scatter SSC). FSC dhe SSC na japin të dhëna për ata që janë quajtur
parametrat intrinseke të qelizës, përkatësisht FSC për madhësinë e qelizës dhe SSC për
granularitetin e saj. Përveç këtyre dedektorëve, citometrat me fluks kanë dhe disa të tjerë, që
janë dedektorët e fluoreshencës, ose të ngjyrave. Këta janë të pajisur me filtra për të
mbledhur dritën e gjelbër (p.sh.në rast të fluorosceines FITC), te kuqe (p.sh. ne rast te
phicoeritrines PE), të kuqe të thelle (p.sh. Texas red, PE-CY5), etj. Numri i tyre përcakton
numrin e ngjyrave që mund të analizojë një citometër me fluks.
Sinjalet e dritës konvertohen nga analog në digital për të qenë të përshtatshëm për t’u
ruajtur dhe për t’u analizuar nëpërmjet kompjuterit. Rezultatet paraqiten ose në formën e një
“dot plot” me dy përmasa të intensiteteve relative të fluoreshencës të dy parametrave ose në
formën e një histogrami me një përmasë të numrit të eventeve të një fluoreshence të caktuar.
2.2 Aplikimet e citometrisë me fluks.
Citometria me fluks përdoret gjerësisht në diagnostikimin e hematopative malinje.
Ajo është shumë e rëndësishme për diagnozen e leukozave akute dhe kronike si dhe
klasifikimin e limfomave. Kjo ka vlerë si për trajtimin, ashtu dhe prognozën, që është e
ndryshme në tipe të ndryshëm të Hemopative malinje (161).
FCMI është nje metodë e zgjedhur në identifikimin e leucemisë akute, duke qenë superior
ndaj imunohistokimisë. Vendosja e diagnozës jashtëzakonisht e shpejtë (brenda disa orësh 24 orë) mundëson inkuadrim te nëntipe te leucemieë akute dhe identifikimin e leucemisë
bifenotipike ose bilineale, e cila nuk mund të identifikohet nga metodat e tjera.
Identifikimi i shënjuesve të caktuar pra imunofenotipit ka lidhje të forta me nëntipe të
caktuara gjenetike si dhe me prognozen tek hemopatite malinje dhe shpejt mund të orientoje
klinicistin ne menaxhimin e këtyre sëmundjeve. FCMI është vendimtare në percaktimin e
diagnozës brenda pak orëve te Leucemise
akute promielocitare, sidomos varianti
mikrogranular, shume e rëndësishme për të filluar trajtimin specifike. Identifikimi i formave
të rralla të leucemise, si leuçemia e qelizave dendritike, eritroleukemia, leuçemia
megakariocitike bëhet pikërisht nga përcaktimi i imunofenotipit.
FCMI është shumë e rëndësishme në monitorimin e sëmundjes minimale reziduale (MRD),
veçanërisht në ALL sidomos ne ato raste ku nuk mund të përdoret metodika e PCR-se pasi
nuk ka ndryshime gjenike. FCMI është absolutisht i domosdoshme në diagnozën e
sëmundjeve limfoproliferative kronike B ose T/NK , percaktimin e fazes se diferencimit te
qelizes malinje si dhe monitorimin e MRD. Në Limfoma me përfshirjen e gjakut periferik
dhe leuçemia limfoide kronike IMFC ka një rol shumë të rëndësishëm.
Klonaliteti i qelizave malinje B mund të përcaktohet lehtë me zbulimin e kappa / lambda,
vargjeve të lehta.
Përdorimi klinik i citometrisë multiparametrike me fluks konsiston gjithashtu në:
Studimi i mangësive imunitare primare të trashëgueshme apo të fituara (HIV+):
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Monitorimi i limfociteve T CD3+ në transplantin e organeve dhe indeve: Për ndjekjen e
terapisë me antitrupa antilimfocitarë.
Realizimi i CROSS-MATCH para transplantit. Me anë të citometrise me fluks në
fushën e transplanteve mund të realizohen cross-match, për të identifikuar te marrësi i
transplantit prezencën e antitrupave citotoksikë që janë në gjendje të veprojnë me antigjene të
ndryshëm të HLA të dhuruesit. Cross-match-et me ane të citometrise me fluks jane një
metode më e ndjeshme se limfotoksiciteti i mundësuar nga komplementi, për të detektuar
prezencen në serumin e marrësit të antitrupave të drejtuar ndaj limfociteve të dhuruesit.
Funksioni i neutrofileve nëpërmjet përcaktimit të CD11b / CD18 apo:
studimit te shpërthimit oksidativ të neutrofileve p.sh. në sëmundjen Granulomatoze kronike.
Studimi i ADN për euploidi apo aneuploidi.
Një përdorim tjetër është identifikimi i fenotipit HLA-B27. Kjo ka vlerë për vendosjen e
diagnozës së spondiloartritit ankilozant duke ditur që ekziston një lidhje e fortë mes kësaj
sëmundjeje dhe fenotipit HLA-B27.
Citometria me fluks përdoret gjithashtu për përftimin e qelizave progenitore
hematopoetike nga palca e kockave ose gjaku periferik për transplantin autolog të tyre.
Nje përdorim tjetër i citometrisë me fluks është monitorimi i terapisë imunosupresore dhe
monitorimi i terapisë me antitrupa imunoklonalë tek pacientet.
2.3 Imunofenotipizimi me citometri me fluks.
Imunofenotipi është një analizë shumë e rëndësishme në diagnozën biologjike të HM.
Imunofenotipizimi kërkon qeliza të freskëta, por në dallim nga metoda të tjera arrin të japë
rezultatet brenda pak orësh. Nëpërmjet tij arrihet të studiohet shprehja e shënjuesve të
ndryshëm leukocitarë të diferencimit në sipërfaqe dhe në citoplazmën e qelizave blastike.
Shprehja e këtyre antigjeneve të studiuar përmes imunofenotipizimit jep të dhëna për:
 Përcaktimin e llojit të linjës qelizore që është qëllimi kryesor i imunofenotipizimit
 Nivelin e diferencimit të qelizës malinje
 Detektimin e leukozave akute bifenotipike
 Aplikimin e klasifikimeve të ndryshme imunologjike
 Përcaktimin e markuesve të përdorshëm për ndjekjen e mëtejshme të pacientit (MRD)
 Shprehjen aberrante te antigjeneve
Që me zhvillimin e antitrupave monoklonale, imunofenotipizimi është përdorur gjerësisht
në HM. Nëpërmjet këtyre studimeve janë fituar shumë njohuri për stadet e maturimit të
qelizave hematopoetike, sepse për shkak të bllokut të maturimit çdo klon paraqet një stad të
caktuar të zhvillimit i cili paraqet markues specifik të caktuar për linja të caktuara.
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2.4 Pacientët dhe mostrat e studiuara
Në këtë studim u realizua kryerja e FCMI në 445 mostra biologjike të marra nga pacientë me
diagnozë suspekt HM. Këto mostra janë marrë nga shërbimi i Onko-hematologjisë pediatrike
dhe shërbimi i Hematologjisë të adultëve në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”,
Tiranë, në intervalin kohor 2011–2013. Nga këto 237 mostra ishin marrë nga palca kockore,
207 nga gjaku periferik dhe një rast nga lëngu cerebrospinal (CSF). Materiali biologjik për
realizimin e FCMI u mblodh në tuba me antikoagulant K3EDTA. Procesi i ekzaminimit
është realizuar brenda 2 orësh nga marrja e mostrës. Për të arritur një përqëndrim prej 5000
leukocite për mm3 për gjakun periferik u bë hollimi me PBS (phosphat buffered saline),
ndërsa për materialin biologjik të marrë nga palca kockore është bërë hollim 1:4 me PBS.
2.5 Protokollet e përdorura për kryerjen e FCMI.
Për realizimin e imunofenotipizimit janë përdorur dy protokolle: një për identifikimin e
shënjuesëve qelizorë në sipërfaqe të saj dhe një për identifikimin e shënjuesëve intraqelizorë.
Protokolli i përdorur për shënjuesit qelizorë sipërfaqsorë:
1. 100 μl kampion (i holluar ose jo) inkubohet në errësirë për 15-20 minuta me 10-20
μl antitrup monoklonal të shënuar me lëndë fluoreshente.
2. Më pas realizohet lizimi i eritrociteve duke shtuar 500 μl solucion lizues Optilyse
C, që realizon lizën e eritrociteve dhe fiksimin e leukociteve. Optilyse C është një solucion
buferik me bazë klorur amoni për lizën eritrocitare dhe formaldeide 1.5% për fiksimin e
leukociteve. Pas vorteksimit 5 sek. inkubohet 10 minuta në errësirë.
3. Shtohet 500 μl PBS në cdo tub, vorteksohen dhe pas 5 minutash mund të fillohet
analizimi në citometrin me fluks.
Kjo është metoda pa shplarje të qelizave. Në atë me shplarje që realizohet për vargjet e
lehta membranore (VLm) kappa/lambda pas lizimit të gjakut bëhen dy shplarje të qelizave me
PBS duke centrifuguar për 5 minuta me 300 x g dhe duke derdhur supernatantin, gjithashtu
dhe dy shplarje të tjera pas inkubimit me antitrupat.
Protokolli i përdorur për shënjuesit qelizorë intraqelizore:
1. Hidhet 50 μl gjak të plotë ose të holluar (5x 105 WBC) në një tub.
2. shtohen 100 μl reagent IntraPrep 1 (i cili shërben për fiksimin e leukociteve) në cdo
tub
3. vorteksohet fort cdo tub
4. inkubohet per 15 minuta në temperature dhome
5. shtohen 4 ml PBS
6. centrifugohen për 5 minuta me 300 x g në temperaturë dhome
7. derdhet supernatanti
8. shtohen 100 μl reagent IntraPrep 2 (që realizon permeabilizimin dhe lizimin e
eritrociteve) në cdo tub. Përzihen pa u vorteksuar
9. inkubohen për 5 minuta në temperaturë dhome pa u vorteksuar
10. përzihen lehte për dy deri në tre sekonda
11. shtohet 20 μl antitrup specifik i konjuguar intaqelizor në çdo tub.
30

V.SEMANAJ. Imunofenotipizimi leukocitar multiparametrik me citometri me fluks në
Hemopatitë Malinje.

12. vorteksohet lehtë cdo tub
13. inkubohet për 15 minuta në temperaturë dhome
14. shtohen 4 ml PBS
15. centrifugohen për 5 minuta me 300 x g në temperaturë dhome
16. derdhet supernatanti
17. shtohen në cdo tub 500 μl PBS dhe vazhdohet me analizimin në citometrin me fluks.
2.5 Analizimi i të dhënave të FCMI.
Të gjitha kampionet janë analizuar duke përdorur aparatin e flow citometrisë Backman
Coulter katër ngjyra. Paneli me 4 ngjyra ndan popullatat qelizore në bazë të shprehjes së
shënuesit CD45 dhe granulariteti të qelizave (SS) (fig.2-2,1-16).
Janë përdorur panele katër ngjyrëshe me antitrupa të konjuguar me fluorokrome të ndryshme.
Në cdo panel është përdorur shënjuesi CD45-FITC që na ndihmon në “gate”-imin e
popullatave qelizore normale dhe anormale. Paneli i përdorur për antigjenët citoplazmatike
është CD45- FITC/cMPO PE/,cCD3 ECD/cCD79a PC5. Pragu i kufirit të pozitivitetit të
antitrupave monoklonalë në qelizat blastike është >20% e të gjithë popullatës blastike.
Në panelin me 4 ngjyra, ngjyrat e përdorura janë FITC (Fluorescein Isothiocyanate),
RD1 (Phycoerythrin), ECD (Phycoerythrin-Texas Red-X) dhe PC5 (Phycoerythrin-Cy5).
-

CD45-FITC/ CD4-RD1/ CD8-ECD/ CD3-PC5

-

CD45-FITC/ CD19-ECD/ CD56-RD1/ CD3-PC5

Figura 2-2. Aparati i flow citometrisë Backman Coulter
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Antitrupat monoklonale të përdorur janë anti- CD3-PC5, CD4-PE, CD5-PE, CD7-PC5,
CD8- ECD, CD10 PC5, CD11c-PE, CD13- PE, CD14 PC5, CD15 PC5, CD16 PE, CD19
ECD, PC5,PE, CD20-PE, CD23-ECD, CD25-ECD,CD33 PC5, CD34 PE, ECD, CD38-PC5,
CD45 FITC, CD56 PE, CD64 PE, CD79a PC5, CD103-FITC, CD117- PC5, MPO- PE,
HLA-DR- ECD, FMC7-FITC, KAPPA-FITC , LAMBDA-PE.
Në të gjitha rastet janë përdorur kontrollet e përshtatshëm të izotipit, për të monitoruar nivelet
e lidhjes jospecifike të antitrupave në sipërfaqe të qelizave.
Kontrolli i cilësisë dhe përputhshmëria mes paneleve normal me 2 dhe 4 ngjyra është
bërë me anë të kontrollit Immuno-trol.
Kalibrimi i citometrit me fluks është bërë me anë të Flow-set Fluorospheres. Flow-set
Fluorospheres janë një suspension fluorosferash të polistirenit në një solucion ujor që
përmban surfanktante dhe konservantë me një përqëndrim prej 1 x 106 fluorosfera / ml.

Figura 2-3. Antitrupat monoklonal të përdorur.
Fluorosferat mund të përdoren për të standartizuar tre tipe të parametrave të citometrit
me fluks, intesitetin e shpërndarjes së dritës, intesitetin e fluoreshencës dhe fokusimin
hidrodinamik. Këto parametra të instrumentit mund të standartizohen duke përcaktuar vlerat e
forward scatter (FS), Side Scatter ( SS ose logSS), intesitetin e fluoreshencës dhe
gjysmëpikun e koeficientit të variacionit (HPCV) duke testuar fluorosferat me të njëjtët
parametra të detektorëve që përdoren për analizat. Standartizimi i shpërndarjes së dritës dhe
intesitetit të fluoreshencës bazohet në faktin që fluorosferat janë uniforme dhe kanë përmasa
dhe intesitet të fluoroshencës të qëndrueshëm.
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Figura 2-4. Paraqitja e të dhënave në formën e “dot plot” dhe me anë të histogrami.
Për çdo protokoll (një kombinim i caktuar antitrupash) janë përftuar rreth 5000 evente
(pjesëza që kalojnë përmes rrezes së lazerit, qeliza + debri ).
“Gate” ( kapja ) e qelizave anormale në panelin me 4 ngjyra është bërë me anë të shënuesit
CD45. Në panelin me 4 ngjyra “gate” i qelizave anormale është bërë sipas parimit të
shprehjes nga ana e tyre të shënuesit CD45 dhe SS. (figura 2-5).
Në panelin me 2 ngjyra“gate”i limfociteve është bërë në bazë të FS dhe SS (figura 2-7).
Te dhënat paraqiten ose në formen e një “dot plot” me dy përmasa të intesiteteve relative të
fluoreshencës të dy parametrave ose në formën e një histogrami me një përmasë të numrit të
eventeve të një fluoreshence të caktuar (Fig.2.4). Të dhënat në listmode janë analizuar në
mënyre manuale. Për kryerjen e i FCMI është përdorur citometri me fluks i tipit Beckman
Coulter, (COULTER EPICS XL-MCL).
2.6 Analiza statistikore
Analiza statistikore e rezultateve të ndryshoreve, variabelave kategorike (I pranishëm / jo i
pranishëm) të marra nga imunofenotipizimi leukocitar u realizua me testin e saktë Fisherit
Analiza statistikore e rezultateve te variabelave sasiore ( jo dikotomike) u realizua me testin
jo parametrik të Mann Whitney. Ndryshimi u konsiderua si statistikisht i rëndësishëm kur
P≤0.05. Për të gjitha procedurat statistikore u përdorën software të GRAPHPAD
(www.graphpad.com). Keto teste u përdoren për të parë ndryshimet mes llojeve të
Hemopative malinje dhe moshës. Gjithashtu për të parë nëse ka ndryshime mes shprehjes së
shenjuesve dhe stadit të sëmundjes si dhe korelimin e përqindjes së popullatës anormale me
stadet e sëmundjes.
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Figura.2-5 Shpërndarja e popullatës leukocitare të një gjaku normal në bazë të shprehjes së
shënjuesit CD45 /SS.
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Figura 2-6. Shpërndarja sipas shprehjes së CD45/SS në linjat qelizore hematopoietike në
palcën kockore normale tek një individ në moshën pediatrike.

Figura 2-7. Shpërndarja e popullatave leukocitare në një gjaku normal a) në bazë të
shprehjes së FS /SS , b) sipas shprehjes së CD45/SS.
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KAPITULLI III
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Të dhënat e përgjithshme të pacientëve të studiuar me diagnozë Hemopati Malinje.
Në studimin tonë u realizua FCMI në 445 mostra biologjike të marrë nga pacientë të dyshuar
me HM. Nga këto 30.78% (137) ishin femra dhe 69.2% (308) meshkuj, raporti
femra:meshkuj 1:2.2. Mosha mesatare rezultoi 50.79±23,1 vjeç, mosha mediane 60 vjeç,
CI 95%: 48.6 - 52.9 vjeç. Fëmijë të moshës 0 deri 16 vjeç ishin 14.38% (64) ndërsa 85.6%
(381) ishin të rritur, pacientë që i përkisnin intervalit moshor nga 17 deri 86 vjeç.
Në grupin e 64 fëmijëve të studiuar, sipas gjinisë 26 (40.6%) ishin femra dhe 38 (49.4%) të
seksit mashkull. Mosha mesatare rezultoi 7.16±4.5 vjeç, mosha mediane 6 vjeç, CI 95%: 6.02
- 8.3 vjeç.
Në grupin e 381 të rriturve të marrë në studim 271 (71.13 % ) raste ishin meshkuj dhe 110
(28.87%) femra. Mosha mesatare rezultoi 58.12 ±15.8 vjeç, mosha median 62 vjeç, CI 95%:
56.53-59.72 vjeç.
Në studimin tonë, sipas gjinisë, frekuencë më të lartë në HM pati gjinia mashkullore. Këto të
dhëna përkojnë dhe me literaturën e huaj, megjithëse nuk ka arësye të qarta që e shpjegojnë
këtë predispozitë të seksit mashkull (28,29).
Duke u nisur nga të dhënat e FCMI, bazuar në kriteret për klasifikimin imunologjik të
Leuçemive, sipas EGIL rezultuan :
1) Leuçemi akute 198 (44,49%) pacientë nga të cilët 134 (67,67%) të rritur dhe 64 (32,32% )
fëmijë.
2) Sëmundje limfoproliferative kronike rezultuan 197 (44,2%) pacientë.
3) Sindromi mielodisplastik rezultoi në 50 (11,2%) pacientë.
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Figura 3-1. Frekuenca sipas grupmoshave dhe llojit të Hemopative malinje.
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Duke parë fig. 3.1 ku paraqitet frekuenca sipas grupmoshës dhe llojit të HM vihet re se me
diagnozë imunofenotipike Leuçemi akute, frekuencë më të lartë kishte grupmosha 2-5 vjeç.
Një ndër arësyet mund të jetë sistemi imunitar jo shumë i sofistikuar ( 31 ).
Grupmoshat 16-20 vjeç dhe 61-65 vjeç gjithashtu kishin frekuence me te larte krahasuar me
grupmoshat e tjera.
Në grupin e të sëmurëve me CLPD frekuencë më të lartë pati grupmosha 71-75 vjeç, ndërsa
në MDS grupmosha 66-70 vjeç. Këto të dhëna përkojnë me literaturën e huaj (30,32).
3.2 Diagnoza imunofenotipike Leuçemi akute tek fëmijët.
Duke u mbështetur në kriteret diagnostike imunofenotipike sipas EGIL në studimin
tonë rezultoi se pas kryerjes së imunofenotipizimit leukocitar të 64 fëmijëve të dyshuar me
HM rezultuoi: 48 (75%) raste me proliferim të linjës qelizore limfoide me diagnozë
imunofenotipike ALL, nga të cilat 39 (60.9%) raste me prolifrerim të linjës qelizore limfoide
B (ALL-B), 9 (14.0%) raste me proliferim të linjës qelizore limfoide T (ALL-T).
Leuçemi mieloide akute (AML) rezultuan 14 (21,9%) raste.
Një
rast (1.56%), fëmijë i moshës 4 vjeç, seksi mashkull rezultoi me qeliza
imunofenotipikisht të padiferencuara, pasi popullata blastike paraqiste vetëm shënjuesit
CD45+, CD34+, HLA-DR+. Këto shënjues nuk janë specifik për një linjë qelizore të caktuar
(Tabela 3-1).
Këto raste probabilisht mund të jenë Stem cell leukemia, por duhen kryer ekzaminime të tjera
duke përdorur metoda të biologjisë molekulare (169). Nga ana morfologjike ky rast paraqiste
disa tipare të limfoblastit.
Një fëmijë i moshës 15 vjeç, seksi mashkull rezultoi me Leuçemi akute të tipit biklonal pasi
paraqiste dy popullata qelizore anormale të vecuara nga njëra tjetra sipas shpërndarjes
CD45/SS, ku njëra paraqiste shënjuesit e linjës mieloide MPO+CD33+CD117+, ndërsa
popullata tjetër shënjuesit e linjës limfoide cCD79a+ CD10+. Shënjuesin CD34 e shprehnin
të dy popullatat blastike.
Tabela 3-1. Klasifikimi i Leuçemise akute tek fëmijët sipas imunofenotipit qelizorë.

AL

ALL-B

ALL-T

AML

UAL

BAL

Totali

Femra/nr/%

18(46.2%)

2(22 %)

6(42.8%)

0(0%)

0(0%)

28(43.7%)

Meshkuj/nr/%

21(53.8%)

7(78 %)

8 (57.15%)

1(100%)

1(100%)

36(56.2%)

Totali/nr/%

39(60.9%)

9(14.0%)

14( 21,9%)

1(1.56%)

1(1.56%)

64 (100%)

Përcaktimi i llojit të linjës qelizore malinje është shumë i rëndësishëm në Leukozat akute,
sepse trajtimi i ALL dhe AML apo dhe nënllojeve të tyre ndryshon nga njëri tjetri. Eshtë
shumë e rëndësishme të përcaktohet profili imunofenotipik pasi duke u nisur nga kjo bëhet
klasifikimi i llojit të AL, përcaktimi i stadit dhe prognoza e sëmundjes duke bërë kështu të
merren vendimet e duhura për terapinë dhe intensifikimin e saj (161).
Meqënëse klasifikimi citomorfologjik diagnostik është mjaft arbitrar për diagnozen e AL,
është e rekomanduar që diagnoza të plotësohet gjithmonë me rezultate objektive të
mundësuara nga FCMI (7,55,170).
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Në studimin tonë nga 64 fëmijë të studiuar me AL frekuencën më të lartë e pati
Leuçemia akute limfoide në 75% të rasteve kundrejt 21.9% Leuçemi akute mieloide. Vihet
re ndryshim statistikisht i rëndësishëm (p=0.0001). Këto rezultate përputhen me te dhëna nga
literatura e huaj ( 30,31).
« Gate »-mi i qelizave hematopoietike nëpërmjet shënjuesit CD45 në çdo protokoll të
leukozave akute rrit mjaft ndjeshmërinë e kapjes së blasteve për faktin se ato e shprehin këtë
shënjues me intensitet më të ulët në sipërfaqen e tyre krahasuar me qelizat normale
hematopoietike. Kjo u përdor në cdo rast në studimin tonë duke arritur identifikimin e një
numri shumë të vogël të qelizave anormale. (171,172,)
3.2.1 Shprehja e shënjuesve qelizorë në popullatën blastike, tek fëmijët me diagnozë
imunofenotipike Leukozë akute limfoblastike (ALL).
Duke përdorur shënjuesin CD45FITC për ndarjen e popullatave leukocitare si dhe Sidescatter (që reflekton granularitetin e qelizave), u përcaktuan popullatat anormale që u
studiuan për këta shënjues: shënjuesit ekstra-qelizorë CD3, CD4, CD5 ,CD7, CD8, CD10,
CD13, CD14, CD15, CD16, CD19, CD33, CD34, CD56, CD64, CD117, HLA-DR dhe
shënjuesit citoplazmatik: cCD79a, cCD3, cMPO ( fig.3-2; 3-3).
Përdorimi i teknikës së fiksimit dhe permeabilizimit të qelizave është shumë e ndjeshme
në FCMI për zbulimin e antigjenëve citoplazmatikë dhe bërthamorë duke bërë të mundur
identifikimin e cCD79a , cCD3, cMPO që janë antigjenët më të hershëm të linjave qelizore,
përkatësisht limfoide B, T, mieloide.
Në studimin tonë kjo u realizua në çdo rast duke bërë të mundur përcaktimin e saktë të
proliferimit të linjës qelizore, pasi në disa raste qelizat blastike humbasin antigjenët
sipërfaqsor klasik për linjën qelizore (66,73).
3.2.2 Shprehja e shënjuesëve qelizorë në Leuçeminë akute limfoblastike me qeliza-B tek
fëmijët.
Shënjuesit specifik të linjës qelizore B, cCD79a dhe CD19 ishin prezent në popullatën
blastike në 97.4% të rasteve. Shënjuesi CD10 rezultoi pozitiv në 94,87% të rasteve të
studiuara. Përsa i përket shënjuesëve jo specifik të linjës, HLA-DR dhe CD34 rezultuan
pozitiv në 89.74% dhe 66.6% respektivisht. Shënjuesi CD45 rezultoi pozitiv, por me
intensitet të ulët në 53.84% të rasteve. Në 2(5.12%) raste u vu re shprehje aberrante e
shënjuesit të linjës mieloide në popullatën blastike dhe pikërisht CD13, si dhe shprehje e
shënjuesit CD117 në 1(2.56%) rast (Tabela 3-2).
Profili mbizotërues imunofenotipik në ALL-B në moshat pediatrike ishte cCD79a+CD19+
CD10+CD34+HLA-DR+
në
66.6%
të
rasteve,
i
pasuar
nga
profili
CD19+cCD79a+CD10+CD34- në 33.3% të rasteve.
Në ALL- B frekuencë më të lartë patën shënjuesit specifik për linjën qelizore limfoide B,
cCD79a, CD19, CD10, dhe HLA-DR gjithashtu e parë në studime me karakter të tillë
( 170,173).
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Tabela 3-2. Pozitiviteti i shënjuesve në ALL-B tek fëmijët
Shënjuesit CD të
studiuar ( nr.i
pacientëve të studiuar )

Pacientët pozitiv për
shënjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shënjuesin e studiuar

N(%)

N(%)

CD45

(39)

21 (53.84%)

18 (46.15%)

CD34

(39)

26 (66.6%)

13 (33.3%)

HLA-DR (39)

35 (89.74%)

4 (10.25%)

CD19

(39)

38 (97.4%)

1 (2.56%)

cCD79a

(39)

38 (97.4%)

1 (2.56%)

CD10

(39)

37 (94.87%)

2 (5.12%)

CD13

(39)

2 (5.12%)

37 (94.87%)

CD117

(39)

1(2.56%)

38 (97.4%)

Shprehja e shënjuesëve aberrant në popullatën blastike ka rëndësi studimi, pasi disa prej tyre
korrelojnë me prognozën e sëmundjes (174). Studimi i tyre ndihmon në zbulimin e sëmundjes
minimale reziduale. Shënjuesit aberrant që u takuan ishin CD13, CD117.
3.2.3 Klasifikimi sipas EGIL i nëntipeve të Leuçemisë akute limfoide me qeliza B tek
fëmijët.
Duke u nisur nga shprehja e tipareve imunofenotipike, në popullatën patologjike të linjës
qelizore limfoide, u bë klasifikimi i nëntipeve të ALL-B duke u bazuar tek kriteret e EGIL.
Tabela 3-3 Nëntipet e ALL-B sipas FCMI.
ALL-B

% / nr. pacientëve

Pro B- ALL

5.1 %

CALLA+

74.3% (29)

Pre B ALL

17.9% (7)

ALL-B e maturuar

2.5%

(1)

Totali

100%

(39)

(2)

Frekuencë më të lartë kishte nëntipi ALL- CALLA + me 74,3% të rasteve. Ky nëntip haset
me frekuencë më të lartë tek fëmijët dhe korelon me prognozë më të mirë të sëmundjes (175).
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Figura 3-2. Paraqitja e një rasti në moshën pediatrike me ALL-B CD45(-). Mostra e marrë nga
gjaku periferik.

Figura 3-3. Paraqitja e një rasti në moshën pediatrike me ALL-B CALLA+. Mostra e marrë
nga palca kockore.
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3.2.4 Shprehja e shënjuesëve qelizorë në Leuçeminë akute limfoide me qeliza T tek
fëmijët.
Me ALL-T rezultuan 9 fëmijë nga të cilët 7 (77.7%) ishin meshkuj dhe 2 (22.2%) femra.
Mosha mesatare ishte 10.6±5,1 vjeç, mosha mediane 14 vjeç, 95% CI 6.73 - 14.6 vjeç.
Shënjuesit specifik për linjën qelizore limfoide-T rezultuan si vijon: cCD3 intraqelizore
rezultoi pozitiv ne 88,8% te rasteve, CD5 me 88.8%, CD7 në 88.8%, ndërsa CD4 dhe CD8
rezultuan pozitiv në 44.4% të rasteve. Shënjuesi CD3 sipërfaqsorë, rezultoi pozitiv në 22,2%
të rasteve. Shënjuesi CD45 ishte pozitiv në të gjitha rastet (fig.3-4). Shënjuesi CD34 rezultoi
pozitiv në 2(11,1%) raste. Shënjuesit jospecifik për linjën, CD10 dhe CD13 rezultuan pozitiv
përkatësisht në 22.2% dhe 11.1% të rasteve (tabela 3-4).
Përsa i përket moshës mesatare në grupin e fëmijëve me ALL-T rezultoi më e lartë krahasuar
me grupin e fëmijëve ALL-B. Këto të dhëna gjenden dhe në literaturën e huaj.
Tabela 3-4. Pozitiviteti i shënjuesve në Leuçeminë akute me qeliza-T tek fëmijët.
CD të studiuara
(nr.i pacientëve të
studiuar )

Pacientët pozitiv për
shënjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shënjuesin e studiuar

N( % )

N(%)

CD45

(9)

9 (100.0%)

0 (0.0%)

CD34

(9)

2 (22.2%)

7 (77.8%)

cCD3

(9)

8 (88.8%)

1 (11.1%)

CD3

(9)

2 (22.2%)

7 (2.56%)

CD4

(9)

4 (44.4%)

5 (55.5%)

CD5

(9)

8 (88.8%)

1 (11.1%)

CD7

(9)

8 (88.8%)

1 (11.1%)

CD8

(9)

4 (44.4%)

5 (55.5%)

CD10

(9)

2 (22.2%)

7 (77.8%)

CD13

(9)

1 (11.1%)

7 (88.8%)
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Figura 3-4. Paraqitja e një rasti të moshës pediatrike me ALL-T.
Materiali i marrë nga palca kockore.

3.2.5 Klasifikimi sipas EGIL i nëntipeve të Leuçemisë akute limfoide me qeliza T tek
fëmijët.
Duke u nisur nga shprehja e shënjuesve intra dhe ekstra qelizorë u bë klasifikimi i nëntipeve
të ALL-T sipas imunofenotipit duke u bazuar tek kriteret e EGIL.
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Tabela 3-5 Nëntipet e ALL-T sipas FCMI.
ALL-T

% / nr. pacientëve

Pro T- ALL

11.1 % (1)

Pre T-ALL

44.4% (4)

ALL-T Cortikale

11.1% (1)

ALL-T e maturuar

33.3% (3)

Totali

100%

(9)

Vihet re frekuencë më lartë e nëntipit Pre T-ALL në 44.4% të rasteve.
3.2.6 Shprehja e shënjuesëve qelizorë në Leuçeminë akute mieloide tek fëmijët.
Në 14 fëmijë që rezultuan me AML mosha mesatare rezultoi 7.43±5.43 vjec, 95% CI 4.2910.56 vjec, mosha mediane 5,5 vjeç. Sipas gjinisë 8(57.1%) ishin meshkuj dhe 6(42.8%)
femra, raporti meshkuj:femra: 1:1.3. Shënjuesit klasik për linjën qelizore mieloide MPO,
CD13, CD33 rezultuan përkatësisht 85,7%, 71.4%, 78,5%, ndërsa CD117 rezultoi pozitiv në
(57.1%) të rasteve. Shënjuesi CD34 rezultoi pozitiv në 50% te rasteve. (Tabela 3-5).
Shënjuesi specifik për linjën qelizore limfoide B, CD19, rezultoi pozitiv në një rast.
Gjithashtu shënjuesi CD56 specifik për qelizat natural killer (NK) rezultoi pozitiv në 2
(14.2%) raste. Profili imunofenotipik më i shpeshtë ishte MPO+CD33+CD13+ në 70% të
rasteve.
Tabela 3-6. Pozitiviteti i shënjuesëve qelizorë në Leuçeminë akute mieloide tek fëmijët.

Shënjuesit CD të
studiuara ( nr.i
pacientëve të studiuar )

Pacientët pozitiv për
shënjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shënjuesin e studiuar

N(%)

N (%)

CD45

(14)

14 (100%)

0 (0.0%)

CD34

(14)

7 (50.0%)

7 (50.0%)

HLA-DR (14)

10 (71.4%)

4 (28.6%)

MPO

(14)

12 (85.7%)

2 (14.2%)

CD13

(14)

10 (71.4%)

4 (28.6%)

CD14

(14)

4 (28.6%)

10 (71.4%)

CD15

(14)

2 (14,2%)

12 (85.7%)

CD16

(14)

1 (7.1%)

11 (78.5%)

CD33

(14)

11 (78.5%)

3 (21.4%)

CD64

(14)

3 (21.4%)

11 (78.5%)

CD117

(14)

8 (57.1%)

6 (42.8%)
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3.2.7 Klasifikimi i Leuçemisë akute mieloide sipas nëntipeve duke u nisur nga tiparet
imunofenotipike që paraqet popullata qelizore blastike.
Duke u nisur nga tiparet imunofenotipike të popullatas patologjike të linjës mieloide që ka
proliferuar, u bë klasifikimi sipas stadeve të diferencimit qelizor sipas EGIL.
Klasifikimi sipas FAB i M1 dhe M2 nuk ka tipare imunofenotipike të dallueshme ndërmjet
tyre dhe i klasifikuam në një grup.
Nga 14 raste AML në grupin e fëmijëve kishim:








M0- AML e pa diferencuar rezultuan 3 (21.4%) raste
M1- AML, M2- AML rezultuan 3 (21.4%) raste.
M3- AML promielocitare rezultuan 2(14.2%) raste
M4- AML mielomonocitare rezultuan 2(14.2%)
M5 - AL monoblastike rezultuan 3 (21.4%) raste.
M6 - AL eritroblastike rezultoi 1 (7.1%) rast.
M7 - AL megakarioblastike nuk rezultoi asnjë rast.

Figura 3-5. Paraqitja e një rasti tek mosha pediatrike me AML-M3
( Promielocitare). Mostra e marrë nga palca kockore.
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Figura 3-6. Paraqitja e një rasti me AML-M1/M2 sipas shpërndarjes CD45 FITC/SS
Mostra e marrë nga palca kockore

3.3 Diagnoza imunofenotipike e Leuçemisë akute tek adultët.
U morën në studim 134 mostra biologjike të marra nga pacientë të moshës adulte.
70 (52.2%) të marra nga palca kockore dhe 64 (47.7%) nga gjaku periferik. Pas kryerjes së
FCMI, sipas diagnozës imunofenotipike rezultuan: 98 (73.1%) raste me AML, 32 (23.88%)
raste me ALL dhe 4 (2.98%) raste u klasifikuan Leuçemi akute bifenotipike (BAL) pasi
plotësonin kriteret e EGIL, ku është e përcaktuar se: në qoftë se shuma e pikëve të
shënjuesëve për linja qelizore të caktuara është me e madhe se 2 atëhere kemi të bëjmë me
BAL (Tabela 3-7).
Tabela 3-7. Diagnoza imunofenotipike e Leuçemisë akute tek adultët.

ALL-B

ALL-T

AML

BAL

Totali

12(52.1%)

3(33.3%)

37(37.75%)

2(50%)

54 (40.2%)

Meshkuj/nr/% 11(47.8%)

6(66.6%)

61(62.24%)

2(50%)

80(59.7%)

23(17.16%) 9 (6.71%)

98 (73.1%)

4(2.98%)

134(100%)

Femra/nr/%

Totali

Tek adultët u hasen 4 raste BAL, ku në 3 raste B/mieloide, 1 rast T/mieloide ku u bë e
mundur dhe vendosja e diagnozës klinike përfundimtare. Në këto raste të dhënat
citomorfologjike kishin përcaktuar 2 raste me qeliza limfoblastike, 1 rast mieloblastike dhe
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një rast i padiferencuar morfologjikisht. Në studime të kryera në vende të ndryshme me
karakter të tilllë, theksohet rëndësia e FCMI si ndër metodologjitë më të sakta në përcaktimin
e diagnozës përfundimtare në Leukozat akute bifenotipike ( 77,176,).
Sic shihet nga të dhënat e tabelës 3-5, frekuencën më të lartë të leuçemisë tek të rriturit e
përbën Leuçemia akute mieloide me 73.1%. Këto të dhëna përkojnë me ato të studimeve në
vende të huaja (30, 31, 177). Kjo mund të shpjegohet me faktin se, gjatë jetës mund të
ndodhin modifikime gjenetike për shkak të një sërë faktorësh, që çojnë në zhvillimin e AL.
3.3.1 Leukoza akute limfoide tek adultët, shprehja e shënjuesve intra dhe ekstraqelizorë të hasur.
Në 32 (23.8%) rastet me ALL 23 (71.8%) rezultuan me proliferim të linjës qelizore limfoide
B (ALL-B) dhe 9 (28.1%) raste të linjës limfoide T (ALL-T). Mosha mesatare tek pacientët
me ALL-B ishte 35,5±18.5vjec, CI 95% 27.49-43.56 vjec, mosha mediane 30 vjeç. Sipas
gjinisë,
rezultuan
12
(52.1%)
femra
dhe
11
(47.8%)
meshkuj.
Mesatarja e përqindjes së popullatës limfoblastike-B prezente në mostrat e studiuara rezultoi
64.65% ±28.02%, CI 95% 52.54 - 76.77%.

Figura 3-7. Paraqitja e një rasti tek adultët me ALL-B. Materiali i marrë nga gjaku periferik.

Shënjuesit specifik për linjën qelizore limfoide B, cCD79a dhe CD19 rezultuan pozitiv
respektivisht ne 95.6% dhe 91.3% të rasteve. Shënjuesi CD10 rezultoi pozitiv ne 73.9 % të
rasteve. Shënjuesit jo-specifik për linjën qelizore CD45, CD34, HLA-DR, rezultuan
respektivisht në 82.6%, 47.8%, 91,3% (Tabela 3-8).
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Tabela 3-8. Pozitiviteti i shënjuesve në ALL-B tek adultët.

Shenjuesit CD të
studiuara ( nr.i pacientëve
te studiuar )

Pacientët pozitiv për
shenjuesin e studiuar
N(%)

Pacientët negativ për
shenjuesin e studiuar
N (%)

CD45

(23)

19 (82.6%)

4 (17.3%)

CD34

(23)

11(47.8%)

12 (52.1%)

HLA-DR (23)

21(91.3%)

2 (8.69%)

CD19

(23)

21(91.3%)

2 (8.69%)

cCD79a

(23

22 (95.6%)

1 (4.34%)

CD10

(23)

17 (73.9%)

6 (26.08%)

CD117

(23)

1(4.34%)

22 (95.6%)

Në 9 pacientët që rezultuan me ALL–T mosha mesatare ishte 36.67±18.36 vjeç, mosha
mediane 32 vjeç, 95% CI 22.56 -50.78 vjeç. Sipas gjinisë 3 (33.3%) femra dhe 6 (66.6%)
meshkuj. Shënjuesi CD45 ishte i pranishëm dhe me intensitet të shprehur në të gjitha rastet.
Shënjuesit specifik për linjën qelizore limfoide T, cCD3, CD7, rezultuan pozitiv në 88.8% të
rasteve. Shënjuesit CD4,CD5 dhe CD8 rezultuan pozitiv përkatësisht në 55.5%,77.7% dhe
33.3% të rasteve. Shënjuesi CD34 rezultoi pozitiv në 44.4% të rasteve. Shënjuesi CD56
klasik për qelizat natural killer rezultoi pozitiv në një rast po kështu dhe shënjuesi CD33 i
linjës mieloide (Tabela 3.9).
Tabela 3-9. Pozitiviteti i shënjuesve në ALL-T tek adultët.
Shënjuesit CD të
studiuara (nr.i
pacientëve të studiuar )

Pacientët pozitiv për
shenjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shenjuesin e studiuar

N( % )

N(%)

CD45

(9)

9 (100.0%)

0 (0.0%)

CD34

(9)

4 (44.4%)

5 (54.4%)

cCD3

(9)

8 (88.8%)

1 (11.1%)

CD3

(9)

5 (55.5%)

4 (44.4%)

CD4

(9)

4 (44.4%)

5 (55.5%)

CD5

(9)

7 (77.7%)

2 (22.2%)

CD7

(9)

8 (88.8%)

1 (11.1%)

CD8

(9)

4 (44.4%)

5 (55.5%)

CD10

(9)

1 (11.1%)

8 (88.8%)

CD33

(9)

1 (11.1%)

8 (88.8%)

CD56

(9)

1 (11.1%)

8 (88.8%)
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Shprehja e shënjuesve aberrant në popullatat patologjike si CD3 në promielocite; CD56,
CD4, CD7, CD19 në mieloblaste; CD13,CD33 në linjën qelizore limfoide patologjike; japin
informacion të rëndësishëm, në një etapë të dytë, pas terapisë për zbulimin e sëmundjes
minimale reziduale, sidomos kur blastet mund të mos kapen nga ekzaminimi citomorfologjik
(170).
3.3.2 Ndarja sipas nëntipeve të Leuçemisë akute limfoide tek të rriturit, sipas EGIL.
Duke u nisur nga shprehja e shënjuesve intra dhe ekstra qelizorë u bë klasifikimi i nëntipeve
të ALL-B tek adultet duke u bazuar tek kriteret e EGIL.
Tabela 3-10. Nëntipet e ALL-B sipas FCMI tek adultët.
ALL-B

% / nr. pacientëve

Pro B- ALL

17.3 % (4)

CALLA+

56.5% (13)

Pre B-ALL

17.3% (4)

ALL-B e maturuar

8.6%

Totali

100% (23)

(2)

Vihet re frekuencë e lartë e nëntipit ALL CALLA + me 56.7% të rasteve.
Duke u nisur nga shprehja e shënjuesve intra dhe ekstra qelizore u bë klasifikimi i nëntipeve
të ALL-T sipas imunofenotipit duke u bazuar tek kriteret e EGIL.
Tabela 3-11. Nëntipet e ALL-T sipas FCMI tek adultët.
ALL-T

% / nr. pacientëve

Pro T- ALL

11.1% (1)

Pre T- ALL

33.3% (3)

ALL-T kortikale

11.1% (1)

ALL-T e maturuar

44.4% (4)

Totali

100%

(9)

Frekuencë më të lartë kishte nëntipit ALL-T e maturuar në 44.4% të rasteve
3.3.3 Shprehja e shënjuesve intra dhe ekstra-qelizorë të hasur tek adultët me diagnozë
imunofenotipike Leuçemi akute mieloide.
Pas kryerjes së FCMI tek adultët rezultuan 98 raste me AML. Sipas gjinisë 61(62.2%) ishin
meshkuj dhe 37(37.7%) femra, raporti 1:1.64. Mosha mesatare rezultoi 51.05 ± 16.79 vjeç,
mosha mediane 54 vjeç, CI 95% 47.6-54.4 vjeç.
Shënjuesit specifik të linjës qelizore mieloide cMPO, CD13,CD33, rezultuan përkatësisht
83.67%, 87.7%, 85.7%. Shënjuesit jospecifik për linjën qelizore mieloide CD45, CD34,
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HLA-DR rezultuan përkatësisht 100%, 56,1% dhe 81,6%. Të gjithë shënjuesit e studiuar të
linjës mieloide sipas frekuencës së hasur janë paraqitur në Tabelën 3-12.
Tabela 3-12. Pozitiviteti i shënjuesve qelizorë në Leuçeminë akute mieloide tek adultët.

Shenjuesit CD të
studiuar ( nr.i
pacientëve të studiuar)

Pacientët pozitiv për
shenjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shenjuesin e studiuar

N( % )

N (%)

CD45

(98)

98 (100%)

0 (0.0%)

CD34

(98)

55 (56.1%)

43 (43.8%)

HLA-DR (98)

80 (81.6%)

18 (18.3%)

MPO

(98)

82 (83.6%)

16 (16.3%)

CD13

(98)

86 (87.7%)

12 (12.2%)

CD14

(98)

9 (9.1%)

89 (90.8%)

CD15

(98)

2 (2.04%)

96 (97.9%)

CD16

(98)

2 (2.04%)

96 (97.9%)

CD33

(98)

84 (85.7%)

14 (14.2%)

CD64

(98)

2 (20.4%)

78 (79.6%)

CD117

(98)

57 (58.1%)

42 (41.8%)

AML pati frekuencë më të lartë tek mosha adulte me 73,1% e njohur kjo dhe në vendet e tjera
(p=0.0001). Në këtë linjë qelizore përqindjen më të lartë të pozitivitetit e patën shënjuesit
CD13, CD33, MPO. Nuk u vunë re ndryshime statistikore të shprehjes së shënjuesve të linjës
mieloide tek fëmijët dhe adultët ashtu sikurse dhe në studime të vendeve tjera (176,177 ).
Mungesa e cMPO në popullatën mieloblastike si dhe prania e shënjuesve CD14,CD64,CD4,
mbështet diagnozën LAM-M5 ( Leuçemi akute monoblastike). Në studimin tonë kishim 13
raste të tilla ndërsa në 16 raste të tjera ku MPO rezultoi negativ përkonin me nënndarjen M0,
në këto raste ishin shënjuesit CD13,CD33, dhe mungesa e shënjuesve të linjës qelizore
limfoide që vendosi diagnozën imunofenotipike AML. Në këto raste dhe nga ana
citomorfologjike ishte e vështirë të diferencohej linja qelizore (6,37,49).
Gjithashtu u vu re shprehje aberrante e shenjuesit CD3 ne 3 raste me Leucemi akute
promielocitare.
3.3.4 Klasifikimi sipas nëntipeve i Leuçemisë mieloide akute tek adultët, bazuar në
imunofenotipin qelizor.
Duke u nisur nga tiparet imunofenotipike të popullatës patologjike të linjës qelizore mieloide
që ka proliferuar, u bë klasifikimi sipas stadeve të diferencimit qelizor sipas EGIL.
Klasifikimi sipas FAB i M1 dhe M2 nuk ka tipare imunofenotipike të dallueshme ndërmjet
tyre dhe i klasifikuam në një grup.
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Tabela 3-13.Nëntipet e AML sipas FCMI tek adutët.
AML

% / nr. Pacientëve

M0

13.2% (13)

M1/M2

35.7% (35)

M3

14.2% (14)

M4

26.5% (26)

M5

10.2% (10)

M6
M7

0%
0%

(0)
(0)

Totali

100%

(98)

FCMI ndihmon në klasifikimin e nëntipeve të AML. Duke u nisur nga kriteret e EGIL ku
mungesa e HLA-DR, CD117, CD34 mbështet diagnozën AML-M3 (Leuçemi akute
promielocitare) në studimin tonë rezultuan 16 raste ku pati korelim të plotë me ekzaminimin
morfologjik dhe klinik. E rëndësishme kjo për terapinë ku përveç protokollit të mjekimit për
AML i shtohet dhe ATRA (All-Trans-Retinoic Acid) (178,179).
« Gate »-mi i popullatave leukocitare me anë të CD45/SS ndihmon në zbulimin e
Leuçemisë akute promielocitare pasi qelizat leuçemike promielocitare paraqiten me SS të
lartë fig. 3-8. (180).

Figura 3-8. Paraqitja e një rasti me 1) AL-Promielocitare,2) AL -Mielo-monocitare.
Materiale të marrë nga gjaku periferik.
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3.4 Krahasimi i Leuçemisë akute tek fëmijët dhe adultët.
Pas imunofenotipizimit të 198 rasteve me AL rezultoi se ALL përbën 40.4% (80 raste)
ndërsa AML 56.5% (112 raste). U vu re se tek fëmijët frekuencë më të lartë pati ALL me
75,0% krahasuar me adultet 23.8% të rasteve (p=0.0001). AML rezultoi në 73,1% të rasteve
tek adultet dhe 21,9% tek fëmijet. (p=0,0001). ALL-T tek fëmijët rezultoi 14% ndërsa tek të
rriturit 6.71% (p=0,1) (Figura 3-9).
Në studimin tonë ALL-T rezultoi në 9,6 % të rasteve me AL, ku mbizotëron shprehja e
shënjuesve CD7, cCD3, CD5. Krahasuar grupin e fëmijëve me të rriturit përsa i përket
frekuencës së ALL-T rezultoi statistikisht sinjifikative (p=0,006).
Në grupin e fëmijëve me ALL-T mosha e tyre ishte më e madhe krahasuar me fëmijët me
ALL-B ( p=0.02) pra ALL-T prek fëmijët më shumë në moshën pre-pubertetit. Këto rezultate
janë gjetur dhe në studime me karakter të tillë në vendet e huaja (31,35).

Figura 3-9. Frekuenca e AL sipas diagnozës imunofenotipike tek adultët dhe fëmijët.
Ndërmjet grupeve të fëmijëve me ALL-B dhe ALL-T ka ndryshime statistikore përsa i përket
moshës së pacientëve, ku fëmijët me ALL-B i përkasin një moshe më të vogël me një pik
mes 3 dhe 5 vjeç, ndërsa në fëmijët me ALL-T frekuencën më të lartë e kishte mosha 14 vjeç
(p=0.002). Përsa i përket gjinisë ndërmjet këtyre grupeve nuk rezultuan ndryshime
statistikore ( p=0.2). U vu re ndryshim statistikore mes numrit të leukociteve ku në grupin
e ALL-T kishim një mesatare 47777.7 x 109/L dhe ALL-B 25329.7 x 109/L (p=0.02)
Tek adultët me ALL-B dhe ALL-T nuk pati ndryshime statistikore përsa i përket moshës
(p=0.8), gjinisë (p=0.4) dhe numërit të leukociteve ( p=0.1).
Shënjuesi CD45 i studiuar në 39 fëmijë me ALL-B rezultoi pozitiv në 53,8% të rasteve
ndërsa tek 23 adultët me diagnozë ALL-B rezultoi pozitiv në 82,6% të rasteve (p=0.02).
Shënjuesi CD10 i studiuar në këto dy grupe rezultoi me pozitivitet më të lartë në grupin e
fëmijëve me 94,8% sesa në grupin e të rriturve me 73,9 % (p= 0.04). Ndërsa për shënjuesit
e tjerë nuk rezultuan ndryshime statistikore në grupet fëmijë-adult në të gjitha nëntipet e AL
(tabela 3-14).
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Tabela 3-14. Shprehja e shënjuesve CD45,CD10, në Leuçeminë akut limfoide me qeliza B
tek fëmijët dhe adultët.

ALL-B

Fëmijë

Adult

P*

CD45+

53,8%

82,6%

0.02

CD10+
CD34+

94,8%
66,6%

73,9%
47,8%

0.04
0.1

*Testi Fisherit p≤0.05
Ndër shënjuesit që studiohen për prognozë në ALL-B janë: CD45 e cila si tirozinë
fosfatazë që merr pjesë në diferencimin qelizorë, intensiteti i lartë në popullatën blastike
korelon me prognozë jo të mirë. Në studimin tonë u vu re mungesa e CD45 në një numër të
konsiderueshëm fëmijësh ku mund të jetë një ndër shkaqet për një ecuri më të mirë të
fëmijëve krahasuar me të rriturit ku prania e CD45 ishte me e lartë. (181,182).
Shënjuesi CD10 i njohur ndryshe si antigjeni i përbashkët i ALL-B (CALLA) është një ndër
shënjuesit qelizorë ku prania e tij korelon me një prognozë më të mirë dhe në studimin tonë
rezultoi në përqindje më të lartë tek fëmijët (p=0.04) (183,184).
CD34 si një glikoproteinë në sipërfaqe të qelizave hemotopoietike korelon me prognozën e
sëmundjes, kështu është me interes studimi i këtij shënjuesi (185,186,187).
Në studimin tonë u realizua analizimi i tij në çdo rast dhe nuk pati ndryshime statistikore
ndërmjet grupit të fëmijëve dhe të rriturve.
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3.5 Sëmundjet limfoproliferative kronike (CLPD)
3.5.1 Të dhënat e përgjithshme dhe klinike të të sëmurëve me diagnozë CLPD.
Me anë të FCMI u studiuan 197 individë të diagnostikuar si CLPD duke u nisur nga të dhënat
klinike dhe citologjike, të referuar nga shërbimi i Hematologjisë në QSUT. Nga këta, 67
mostra ishin marrë nga palca kockore dhe 130 nga gjaku periferik. Sipas gjinisë ishin 156
(79.1%) meshkuj dhe 41(20.8%) femra, raporti meshkuj/femra 3,8: 1. Mosha mesatare
rezultoi 64.8±8.9 vjeç, 95% CI 63.5-66.06 vjeç. Sipas grupmoshave pacientët janë paraqitur
në tabelen 3-10. Vihet re se grupmosha 61-70 vjeç ka frekuencë më të lartë me 42,6% të
rasteve, e ndjekur nga grupmosha 71-80 vjeç me 24.3%.
Tabela 3-15. Të sëmurët me CLPD sipas grupmoshës dhe gjinisë.
Grup-mosha

<40

41-50

51-60

61-70

71-80

>81

Femra

0 (0.0%)

5 (29.4%)

11 (28.2%)

19 (22.6%)

6 (12.5%)

0 (0.0%)

Meshkuj

2 (100%)

12(70.5%)

28 (71.7%)

65 (77.3%)

42 (87.5%)

7 (100%)

Totali

2 (1.01% )

17 (8.6%)

39 (19.7%)

84 (42.6%)

48 (24.3%)

7 (3.5%)

vjeç

Figura 3-10. Paraqitja grafike e të sëmurëve me CLPD sipas gjinisë.
3.5.2 FCMI në Sëmundjet Limfoproliferative Kronike.
Pas kryerjes së FCMI rezultoi proliferim i linjës qelizore limfoide me qeliza B në 190
(96.4%) raste dhe ne 7(3.5%) raste proliferim i linjës qelizore limfoide T.
Tabela 3-16. Frekuenca sipas linjës qelizore të prekur dhe gjinisë.
CLPD-B

CLPD-T

Femra/nr/%

39 (20.5%)

2(28.5%)

Meshkuj/nr/%

151(76.6%)

5 (71.4%)

Totali

190 (96.4%)

7 (3.5%)
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Të gjithë pacientët që pas FCMI rezultuan me CLPD u studiuan për shënjuesit e mëposhtëm
të paraqitur në tabelën 3-17.
Tabela 3-17. Pasqyrë përmbledhëse: Pacientët e ekzaminuar, markuesit e studiuar,
pozitiviteti.
Shenjuesit CD të
studiuara ( nr.i
pacientëve te studiuar )

Pacientët pozitiv për
shenjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shenjuesin e studiuar

N( % )

N(%)

CD3

(197)

7 (3.5%)

190 (96.4%)

CD4

(197)

3 (1.5%)

194 (98.4%)

CD5

(197)

153 (77.6%)

44 (22.3%)

CD8

(197

6 (3.04%)

191 (96.9%)

CD11c (75)

18 (24.0%)

57 (76.0%)

CD19

(197)

188 (95.4%)

9 (4.5% )

CD20

(197)

87 (44.1%)

110 (55.8%)

CD23

(197)

132 (67.0%)

65 (32.9%)

CD25

(75)

15 (20.0%)

60 (80.0%)

CD38

(197 )

52 (26.3%)

145 (73.6%)

CD103 (80)

17 (21.2%)

63 (78.7%)

FMC-7 (150 )

40 (26.6%)

110 (73.3%)

Vargje te lehta (197)

182 (92.3%)

15 (7.6%)

Duke u bazuar në kriteret diagnostike imunofenotipike sipas EGIL dhe REAL rezultuan 144
(73.09%) paciente me Leuçemi limfoide kronike (CLL), 53 (26.9%) pacientë me diagnozë
Limfome malinje Jo-Hodgkin (NHL).
Një kontribut të rëndësishëm në klasifikimin diagnostik të CLPD ka dhënë
imunofenotipizimi i qelizave malinje nëpërmjet studimit të shënjuesve qelizorë membranorë
dhe citoplazmikë me anë të citometrisë me fluks. FCMI paraqet disa avantazhe të
rëndësishme në krahasim me metodat e imunohistokimisë (IHC) (80,82) :
1 - FCMI lejon studimin e gjakut periferik apo të aspiratit të palcës kockore ndërkohë që
IHC mund të realizohet vetëm në prerjet indore.
2 - FCMI lejon studimin e njëkohshëm dhe në të njëjtën qelizë të një numri të shumëfishtë
shenjuesish që në vartësi të teknologjisë së përdorur shkon aktualisht nga 3 deri në 14
shenjues. IHC nga ana tjetër, megjithëse mundëson studimin histologjik të indit nuk lejon
ekzaminimin në të njëjtën kohë të më tepër se të një shenjuesi në një prerje.
3 - FCMI është një metodë e shpejtë që mund të nxjerrë rezultatin në 2 deri 3 orë punë
ndërkohë që IHC kërkon një kohë mjaft më të gjatë, edhe disa ditë deri në daljen e rezultatit.
4 – FCMI është një teknologji e automatizueshme që lejon përpunimin digital të të dhënave
ndërkohë që IHC është një metodikë manuale e bazuar në mikroskopinë tradicionale.
Një interes të vecantë paraqiti studimi i diferencimit imunofenotipik i 144 të sëmurëve
me komponent me limfocite B leukemike. Eshtë fakt i mirënjohur se prania e shenjuesit CD5
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është kusht i domosdoshëm për vendosjen e diagnozës së CLL . Për këtë arësye këta të
sëmurë i ndamë në CD5+ (77,6%) dhe CD5- (22,3%) duke patur sigurisht parasysh se të
sëmurët CLL duhet të jenë të përfshirë natyrisht në grupin CD5+si dhe te semuret me MCL.
Në këtë grup përfshiheshin 144 individë, pra 73,1% e të gjithë të sëmurëve të
diagnostikuar fillimisht si CLPD.
Por dhe grupi CD19+CD5+ nuk mund të konsiderohet si grup homogjen. Burimet e
fundit të literaturës flasin qartë se qelizat B leukemike të CLL tipike përmbajnë treshen
shenjuese karakteristike CD5+CD19+CD23+ . Këta përbënin në studimin tone 95.8% të të
gjithë të sëmurëve CD19+CD5+ ose 67.0% të 197 individëve të studiuar. Pra CLL tipike
përbën 73% të CLPD me komponent leukemik. Këto të dhëna konfirmojne në mënyrë të
qartë se FCMI është pa dyshim një kusht diagnostik i domosdoshëm për konfirmimin e
diagnozës CLL (68,80,82).
Një subjekt tjetër i këtij studimi është dhe diferencimi diagnostik i mëtejshëm i të
sëmurëve CD19+CD5+CD23- që ne i quajtëm si CLL jo-tipike duke u nisur nga profili
imunofenotipik.
Të sëmurët CD19+CD5+CD23- përbënin 4.2% të individëve CD19+CD5+.
Ky grup u emërtua si CLL jo-tipike në ndryshim me ato CLL tipike që paraqisnin
imunofenotipin CD5+CD19+CD23+. Edhe në literaturën bashkëkohore përshkruhen raste të
tilla (188).
3.5.3 Të dhënat e përgjithshme dhe studimi i stadeve klinike të të sëmurëve me CLL .
Mosha mesatare rezultoi 64.82±8.5 vjeç, intervali 35- 86 vjeç, CI 95% 63.4-66.2 vjeç. Sipas
gjinisë ishin 118 (81.9%) meshkuj dhe 26 (18.05%) femra, raporti 1:4.5.
Duke shqyrtuar kartelat e të sëmurëve me diagnozë imunofenotipike CLL vlerësuam stadet
klinike të tyre sipas klasifikimit të Rai. Në klasifikimin sipas Rai-it të sëmurët me CLL
klasifikohen në pesë stade. Në stadin zero klasifikohen ata pacientë që kanë shfaqur
limfocitozë, por pa shenja të tjera klinike. Në stadin e parë ata pacientë që përvec
limfocitozës kanë dhe limfonoduj të zmadhuar. Në stadin e dytë, pacientët, përvec
limfocitozës dhe limfonodujve të zmadhuar mund të kenë dhe shpretkë e mëlçi të zmadhuar,
ndërsa në stadin e tretë dhe të katërt, të sëmurët shfaqin anemi dhe trombocitopeni.
Stadet e sëmundjes sipas Rai-t në momentin e realizimit të FCMI rezultuan si më
poshtë: (tabela 3-18 ).
Tabela 3-18. Klasifikimi i të sëmurëve sipas stadeve klinike sipas Rai-t.

Stadi i sëmundjes

Numri i të sëmurëve (%)

0

2 (1.3%)

I

11 (7.6%)

II

57 (39.5%)

III

38 (26.3%)

IV

36 (25.0%)

Totali

144 (100 %)
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Duke patur si qëllim thjeshtimin e shqyrtimit të lidhjes midis stadeve klinike dhe nëngrupeve
imunofenotipike të të sëmurëve të studiuar, të pesw stadet klinike sipas RAI (0, I, II, III, IV),
i ndamë në dy grupe kryesore: A- stadi i lehtë dhe i ndërmjetëm (0, I, II) 70(48.6%) të
sëmurë me CLL dhe B- stadi i avancuar, 74(51.3%) (III, IV) raste.(Tabela 3-19).
Tabela 3-19. Ndarja e të sëmurëve sipas grup-stadeve.
STADI 0-I-II (A)

70 pacientë ( 48.6%)

STADI III-IV (B)

74 pacientë ( 51.38%)

Totali

144 pacientë (100%)

3.5.4 Rezultatet e FCMI në të sëmurët me diagnozë imunofenotipike Leucemi limfoide
kronike .
Duke u nisur nga shpërndarja e popullatave leukocitare sipas CD45/SS, ku popullata
monoklonale limfoide B shpreh shënjuesin CD45 me intesitet më të ulur se limfocitet
normale u studiua kjo popullate për shënjuesit e mëposhtëm.
144 mostrat e analizuara ishin CD19+CD5+ (100%) dhe 138 (95.8%) prej tyre ishin pozitiv
për CD23. Shënjuesi CD20 rezultoi pozitiv në 56 (38.8%) raste. VLm rezultuan në 135
(93.7%) raste pozitiv, ku VLm Kappa rezultoi pozitiv në 80 (59.2%) raste dhe Lambda në 55
(40.7%) raste. Shënjuesi CD38 rezultoi pozitiv në 37(25.6%) raste (tabela 3-20).
Tabela 3-20. Pacientët e ekzaminuar me diagnozë CLL, shënjuesit e studiuar, pozitiviteti.

Shenjuesit CD të
studiuar ( nr.i
pacientëve të studiuar)

Pacientët pozitiv për
shenjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shenjuesin e studiuar

N( % )

N(%)

(144)

144 (100%)

0 (0%)

CD19 (144 )

144 (100%)

0 (0% )

CD20 (144 )

56 (38.8%)

88 (61.1%)

CD23 (144)

138 (95.8%)

6 (4.1%)

CD38 (144 )

37 (25.6%)

107 (74.3%)

CD45 (144 )

145 (100%)

0 (0% )

Vargje te lehta (144)

135 (93.7%)

9 (6.2%)

CD5
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Figura 3-11. Paraqitja e një rasti me CLL sipas shpërndarjes CD45/SS dhe shprehjes së
shënjueseve qelizorë (gjak periferik).
CLL është patologjia më e shpeshtë në grupin e CLPD. Ajo përbën rreth 30% të këtyre
sëmundjeve. Shumë CLPD me komponent leukemik mund të imitojnë CLL si nga ana klinike
ashtu dhe duke u nisur thjesht nga citologjia e gjakut. Për këtë arësye, nëqoftëse kufizohemi
vetëm me këto të dhëna, mjaft CLPD jo CLL me komponent leukemik mund të
diagnostikohen si CLL dhe rrjedhimisht dhe trajtimi mund të mos jetë i përshtatshëm (80).
3.5.5 Studimi i detajuar i shënjuesve CD në nën-grupin CD19+CD5+CD23+ dhe
CD19+CD5+CD23-.
Grupin e 144 të sëmurëve me shprehje të shënjuesve CD19+CD5+ i studiuam në lidhje me
shprehjen ose jo të CD23 duke i përcaktuar CD19+CD5+CD23+ si CLL-B tipike.Të tillë
ishin 138 (95.8%) raste, ndërsa CLL jo tipike CD19+CD5+CD23- rezultuan 6 (4.1%) raste
(tabela 3-21).
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Tabela 3-21. Pozitiviteti i shënjuesve të studiuar në të sëmurët CD19+ CD5+ CD23+ dhe
CD19+CD5+CD23-.
Pozitiviteti për
shënjuesit CD të
studiuar

Nën-grupi

Nën-grupi

Vlera p*

CD19+CD5+CD23+

CD19+CD5+CD23-

(n = 138)

(n = 6)

CD20 +

51 (36.9 %)

5 (83.3 %)

P = 0.03

CD38+

34 (24.6%)

3 (50%)

P = 0.1

VLm+

132 (95.6%)

4(66.6%)

P = 0.03

*Testi i Fisherit p ≤ 0.05
Një karakteristikë e vecantë e profilit imunofenotipik të qelizave CLL është mungesa
ose shprehja e dobët (dim) e shenjuesit CD20 si dhe e imunoglobulinave membranore (189).
CD20 është një shenjues karakteristik i limfociteve B po ashtu si dhe CD19 por CD20
ka një shprehje jo homogjene në llojet e ndryshme të qelizave leukemike B. Eshtë fakt i
njohur që CD20 është shprehur dobët ose mungon në qelizat e CLL. Në studimin tonë
përqindja e pozitivitetit të CD20 në CLL rezultoi 38,8%. Në këtë aspekt edhe CD20 mund të
shërbejë si markues imunofenotipik i CLL për diferencimin e CLL tipike nga CLL jo tipike,
eventualisht MCL (188,190).
Në mënyrë të ngjashme me CD20, imunoglobulinat membranore janë të shprehura
dobët në sipërfaqen e limfociteve B leukemikë në CLL. Ato janë kryesisht të klasës IgM por
dhe IgD ndërkohë që mungojnë klasat e tjera të imunoglobulinave. Studimi i vargjeve të lehta
sipërfaqësore të imunoglobulinave membranore është një tregues i pranisë së këtyre
molekulave në sipërfaqen e limfociteve B leukemike .
Po kështu FMC7 është një shënjues tjetër i qelizës B malinje dhe është hasur me
shpeshtësi të rritur në limfomat jo Hoxhkin B (NHL-B). Nga pikëpamja molekulare FMC7
është një molekulë e lidhur ngushtë me CD20. FMC7 është e përdorur si marker diferencues i
një limfociti B normal ose CLL nga limfocitet B malinje të NHL të llojeve të ndryshme
(191,192).
CD38 është një shenjues tjetër imunofenotipik me mjaft interes në studimin e CLPD.
Studime të shumta të kryera vitet e fundit kanë vënë qartë në dukje se shprehja e shenjuesit
CD38 është e lidhur me stadet më të avancuara të sëmundjes dhe me prognozë jo të mirë të
CLL në krahasim me rastet CLL CD38- të cilët korelojnë në stade më pak të avancuara dhe
me një prognozë më të qetë të sëmundjes (193,194). Kjo rezultoi dhe në studimin tonë ku
42% e të sëmurëve CD5+CD19+CD23+ që kishin CD38+ i përkisnin stadit III-IV, dhe 75%
e të sëmurëve që kishin CD38- ishin në stadin e 0-I-II. (P=0.0001) Korrelacioni i këtyre
nëngrupeve me stadet klinike në të cilat paraqiten të sëmurët respektive do të vejë në pah
vlerën e tyre diagnostike.
Të dhënat e ketij studimi vënë në dukje një pozitivitet më të lartë të CD20 në
nëngrupin imunofenotipik CD19+CD5- në krahasim me atë CD19+CD5+ (p = 0.0001). Pra
CD20 korelon në mënyrë të zhdrejtë me CD5.
Tek CLL tipike FMC7 rezultoi negativ në të gjitha rastet , fakt ky i njohur në literaturë
(80,116,191).
Të dhënat e mësipërme mbështesin argumentin që pozitiviteti në shenjuesit CD20, dhe FMC7
na orienton kryesisht drejt një CLPD jo CLL.
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3.5.6 Korelacioni i shenjuesve CD38, CD20, VLm me stadet klinike në të sëmurët me
CLL:
Në të sëmurët CLL tipike (CD19+CD5+CD23+) studiuam korelacionin midis
shprehjes së CD38 dhe stadit të sëmundjes.
Në lidhje me stadet klinike të sëmundjes sipas Rai-t dhe shprehjes së CD38 u vu re se:
CD38+ ishin 6 (8.5%) të sëmurë në stadin 0-I-II dhe 31(41.9%) të sëmurë stadi III-IV ndërsa
CD38– ishin 65 (75.0%) të sëmurë stadi 0-II dhe 43 (30.0%) të sëmurë stadi III-IV
( tabela 10-7) (p=0.0001)
Në të sëmurët CD19+CD5+CD23+ studiuam gjithashtu lidhjen midis shprehjes së
CD20 dhe stadit të sëmundjes (tabela 10-7).
Shprehja e CD20 në lidhje me stadet klinike të sëmundjes sipas RAI-t rezultoi:
CD20+ ishin 24(34.2%) të sëmurë stadi 0-II dhe 28(37.8%) te sëmurë stadi III-IV ndërsa
CD20- ishin 46(65.7%) të sëmurë stadi 0-II dhe 46 (62.1%) të sëmurë stadi III-IV. Nga
përpunimi statistikor i të dhënave (Testi i sakte i Fisherit) nuk u vu re ndryshim statistikisht
sinjifikant (p=0.7).
Tabela 3-22. Korrelacioni midis shprehjes së shenjuesve CD38, CD20, vargjeve të lehta
(kappa/lambda) dhe stadit të sëmundjes në të sëmurët me tipare imunofenotipike karakteristike për
CLL.
Korrelacion me
shenjuesit:

Stadi 0, I, II sipas
Rai

Stadi III dhe IV
sipas Rai

Vlera p*

CD38+

6 (8.5% )

31( 41.9% )

P=0.0001

CD20+

24( 34.2% )

28( 37.8% )

P=0.7

Vargje te lehta +

66( 94.2% )

70( 94.5% )

P=1.0

*Testi i Fisherit p ≤ 0.05
U studiua gjithashtu shprehja e vargjeve të lehta në lidhje me stadet klinike të
sëmundjes sipas Rai-t (tabela 3-22 ) dhe u vu re se nuk kishte lidhje sinjifikante nga
pikëpamja statistikore ( p=1.0 ).
Vihet re se në të gjithë nëngrupet imunofenotipike kemi një hasje më të shpeshte të stadeve
II, III dhe IV në krahasim me stadet 0, I gjë që evidenton kapjen me vonesë të sëmundjes.
Duhet theksuar fakti se popullata në vendin tonë nuk bën kontrolle të vazhdueshme gjë që do
të izolonte këtë patologji në stadet e hershme ku trajtimi është më efikas dhe ecuria më e
mirë. Në literaturën e viteve të fundit thuhet se në Europen Perëndimore përqindja e të
sëmurëve me CLL është me e madhe në stadet 0,I,II, e kundërta me vitet 70 ku dominonin
stadet më të avancuara III-IV (100,192).
Një vëmendje të vecantë i kushtuam lidhjes midis shenjuesit CD38 dhe hasjes së 2 shkallëve
të stadeve klinike. Një korrelacion statistikisht sinjifikativ u vu në dukje midis pranisë së
shenjuesit CD38 dhe grupit me stade më të avancuara të sëmundjes (p=0,001), gje qe thuhet
dhe ne literaturen botërore (103,105,193). Prania e CD20 dhe VLm nuk kishin sinjifikancë
statistikore.
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3.5.7. Korrelacioni midis stadeve klinike dhe përqindjes së popullatës patologjike të
identifikuar me imunofenotipizim leukocitar.
Në të sëmurët CLL studiuam edhe korelacionin e stadeve klinike me përqindjen e popullatës
patologjike te përcaktuar me anë të FCMI ( tabela 3-23).
Duke u nisur nga përqindja e popullatës patologjike tek cdo i sëmurë dhe, stadit të
cilit i përkon. për qëllim të vlersimit statistikor u përdor testi i Mann Whitney.
Në grupin e të sëmurëve CD19+CD5+CD23+ të njohur si CLL tipike, lidhja midis
stadit klinik dhe përqindjes së popullatës patologjike përkatëse, rezultoi statistikisht
sinjifikante (p=0,005).
Tabela 3-23. Korelacioni midis stadeve klinike dhe përqindjes së popullatës
patologjike të identifikuar me imunofenotipizim leukocitar.

Mesatarja e përqindjes së popullatës
patologjike të të sëmurëve
CLL

Stadi 0, I, II
sipas Rai

Stadi III - IV
sipas Rai

Vlera p*

CD19+CD5+CD23+
(138 raste)

50.2%

69.3%

P=0,005

* Testi i Mann-Whitney

Në të gjithë të sëmurët e studiuar llogaritëm përqindjen e popullatës leuçemike në popullatën
totale leukocitare dhe këtë e krahasuam me stadet klinike. Del qartë në dukje se kemi një
lidhje statistikore midis përqindjes së popullatës patologjike të hasur me stadet klinike. Në
këtë mënyrë ne mund të përfshijmë përqindjen e popullatës patologjike të hasur në treguesit e
gravitetit të gjendjes klinike.
U vu re se në nëngrupin CD19+CD5- përqindja e popullatës patologjike nuk korelon
me stadet klinike. Ky përfundim çon në konkluzionin se masa tumorale nuk ndodhet në
gjakun periferik dhe për këtë nevojitet imunofenotipizimi i qelizave në inde të tjerë si
limfonodul, shpretkë etj. Ky është një tregues mbështetës i faktit që rastet me qeliza
leukemike CD19+CD5- i përkasin limfomave në të cilat masa tumorale është kryesisht në
sistemin limfatik të prekur dhe jo në gjak si në CLL.

3.5.8 FCMI në Limfoma mlinje jo- Hodgkin (NHL).
Nga 197 CLPD të studiuara me anë të FCMI rezultoi se 53(26.1%) raste ishin jo CLL. Nga
këto në 7(13.2%) raste kishim proliferim të linjës qelizore limfoide T dhe 46 (86.7%) raste të
linjes B. Duke u nisur nga shënjuesit që shprehnin popullatat qelizore patologjike,17(8.6%)
raste u klasifikuan HCL, 3 (1.5%) raste MCL dhe 26 (13,2%) NHL. Tabela 3-124.
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Tabela 3-24. Frekuenca e Sëmundjeve limfoproliferative kronike pas FCMI.

CLL

NHL-B

NHL -T

HCL

MCL

Femra/nr/%

26 (18.0%)

6 (23.0%)

2 (28.5%)

5 (29.4%)

0 (0.0%)

Meshkuj/nr/%

118 (81.9%)

20 (76.9%)

5 (71.4%)

12(70.5%)

3 (100.0%)

Totali

144 (73.1%)

26 (13.2%)

7 (3.5%)

17 (8.6%)

3 (1.5%)

26 raste që rezultuan CD19+CD20+ dhe negativ për shënjuesit e tjerë u klasifikuan si
NHL. Sipas studiuesve të ndryshëm qeliza leukemike CD19+CD5- mund t’i përkasin disa
llojeve të NHL sic janë limfomat e zonës marginale (MZL), limfomat limfoplazmocitare
(LPL) apo dhe limfomat folikulare (FL). Diferencimi i këtyre limfomave kërkon një studim të
detajuar imunohistokimik, citogjenetik dhe biologji molekulare (126,128).
Në fakt profili imunofenotipik CD19+CD5+CD23- është mjaft evokativ për limfomën
me qeliza mantel (mantel cell lymphoma - MCL) (188).
MCL është një limfomë me komponent leuçemik, mjaft agresive dhe me ecuri jo të
mirë. Si rrjedhojë diagnostikimi i saktë i saj ka mjaft rëndësi për të përshtatur dhe mjekimin
më adekuat të tyre. Sidoqoftë diagnoza e saktë e MCL kërkon dhe studimin e detajuar
imunohistokimik si dhe të shënjuesve të tjerë si ciclina D1 apo atyre citogjenetike si
traslokacionet 11;14 (90,102,194). Pacientët me MCL kanë edhe shënjuesin FMC7 pozitiv si
dhe shprehjen e shënjuesit CD20 me intensitet të lartë në dallim me CLL, ku shënjuesi CD20
shprehet me intensitet të ulët deri në mungesë të tij. Në studimin tonë rezultuan 3 raste të
tilla CD19+CD5+CD23- FMC7+CD20+ , të dhëna këto që mbështesin diagnozën e MCL.
3.5.9 Të dhënat e përgjithshme dhe klinike të të sëmurëve me diagnozë HCL.
Pas kryerjes së FCMI duke u bazuar në kriteret imunofenotipike të HCL rezultuan 17
pacientë me diagnozë të tillë. Mosha mesatare e pacientëve rezultoi 62.7±9.5 vjeç. Sipas
gjinisë kishim 12(70.5%) meshkuj dhe 5(29.4%) femra, raporti 1:2.4. Të gjithë pacientët
kishin leukopeni, mesatarja e numrit të leukociteve ishte 2252±954 x10 9 L, intervali 9004200 x10 9 L. Anemi u vu re në te gjitha rastet. Mesatarja e hemoglobinës ishte 9.2 gm/dL,
eritrocitet 2.7±0.9x106 qeliza/ml, intervali 1.3-4.9x106qeliza/ ml. Përvec një rasti, të gjitha
rastet e tjera u shoqëruan me trombocitopeni, mesatarja 58411±44987/mm3 intervali 12000183000/mm3. Në 94% të rasteve pacientët ishin ekzaminuar me splenomegali. Ekzaminimi
citomorfologjik i gjakut periferik tek këto pacientë në 88,2% (15/17) të rasteve, përshkruhej
qeliza limfoide me zgjatime citoplazmatike.
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3.5.10 FCMI në pacientët me diagnozë imunofenotipike HCL.
Me anë të kapjes të popullatave leukocitare me CD45/SS në të gjitha rastet pati një rritje të
SS krahasuar me limfocitet normale (Fig. 3-11).

Figura 3-12. Paraqitja e një rasti me HCL në shpërndarjen CD45/SS.
Shënjuesit qelizorë të popullatës patologjike janë paraqitur në tabelën 3-25.
Përvec shënjuesëve klasik të linjës qelizore limfoide B, CD19,CD20, që rezultuan pozitiv dhe
me intensitet te lartë në të gjitha rastet, shënjuesit CD103,CD11c, rezultuan me intensitet të
lartë gjithashtu në të gjitha rastet.
Tabela 3- 25. Shprehja e pozitivitetit të shënjuesve të linjës qelizore B të studiuar në të
sëmurët me diagnozë imunofenotipike HCL, MCL, NHL.
Shenjuesit CD
të studiuara

HCL

MCL

NHL-B

N=17

N=3

N=26

Vlera p*

CD19+

17 (100%)

3 (100%)

26 (100%)

P=1.0

CD5 +

0 (0%)

3 (100%)

2 (7.6 %)

P=0.5

CD23 +

4 (23.5%)

0 (0.0%)

2 (7.6%)

P=0.1

CD20 +

17 (100%)

3 (100%)

26 (100%)

P=1.0

VLm +

17 (100%)

3 (100%)

26 (100%)

P=1.0

CD38 +

2(11.7%)

3 (100%)

11(42.3%)

P=0.04

FMC-7+

15(89.3%)

3 (100%)

7 (26.9%)

P=0.0001

CD11c+

16(94.1%)

0 (0.0%)

1 (3.8% )

P=0.0001

CD25+

12(70.6%)

0 (0.0%)

1(3.8% )

P=0.0001

CD103+

17(100%)

0 (0.0%)

0 (0.0% )

p=0.0001

*Testi i Fisherit p ≤ 0.05
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3.5.11 FCMI në pacientët me diagnozë imunofenotipike NHL me qeliza B.
Në studimin tonë rezultuan 26 pacientë me NHL-B. Mosha mesatare rezultoi 68.3±7,0 vjeç,
mosha mediane 67 vjeç, CI 95% 65.5-71.2 vjeç. Sipas gjinisë 20 (76.9 %) ishin meshkuj dhe
6 (23.0%) femra, raporti 1:3,3. Shënjuesit e shprehur në popullatën patologjike janë
paraqitur në tabelën 3-20. Shënjuesi CD20 rezultoi në të gjitha rastet me intensitet të lartë,
duke u krahasuar me CLL. Në këtë rast kishim ndryshim statistikorë (p=0.0001). U vu re
mungesa ose shprehja me intensitet të ulur (në dy raste) e shënjuesit CD5, çfarë vërteton
faktin se CD5 është një shënjues specifik për CLL (p=0.001).
Në tre raste ku CD5 rezultoi pozitiv me intensitet të lartë dhe CD23 negativ, CD20 dhe
FMC7 pozitiv me intensitet të lartë u klasifikuan MCL. Kjo u konfirmua dhe me biopsinë e
limfonodulit.
3.5.12 FCMI në NHL-T.
Pas kryerjes së FCMI të të gjithë të sëmurëve, rezultuan 7 pacientë me popullatë qelizore
patologjike të linjës limfoide T. Mosha mesatare rezultoi 57±17.5 vjeç, mosha mediane 50
vjeç. Sipas gjinise 5 (71.4%) raste ishin meshkuj dhe 2 (28.5%) femra.
Imunofenotipi i këtyre qelizave ishte: CD3= 100%, CD4=28.5%, CD5=57.1%, CD7=85.7%,
CD8=57.1%,
Këto raste probabilisht mund te klasifikohen si SS, PLL-T apo LGLL.
Nga të dhënat e imunofenotipizimit të këtyre të sëmurëve 7 prej tyre (3,5%) ishin me
komponent leukemik me qeliza T. Disa autorë sugjerojnë që CLL me qeliza T nuk ekziston
dhe diagnoza më e pranueshme në këto raste është leucemia prolimfocitare T ose eventualisht
Sindromi i Sezary me komponent leukemik (116,118).

3.6 FCMI në pacientët me Sindrom Mielodisplastik.
3.6.1 Të dhëna të përgjithshme të pacientëve.
Janë marrë në studim 50 pacientë të dyshuar me Mielodisplazi, të përcaktuar nga të dhënat
citomorfologjike dhe klinike. Materiali i studiuar ishte palcë kockore në të gjitha rastet.
Mosha mesatare ishte 61.5±12.9 vjeç, mosha mediane 63 vjeç, 95% CI 57.8-65.1 vjeç. Sipas
gjinisë 33(66%) ishin meshkuj dhe 17(34%) femra. Raporti femra:meshkuj 1:1.9.

70
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20
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Figura 3-13. Paraqitja grafike e pacientëve me MDS sipas gjinisë.
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3.6.2 Të dhënat imunofenotipike të mostrave të studiuara.
Si grup kontrolli të palcave kockore normale janë marrë 10 individë, që rezultuan me më pak
se 5% mieloblaste, me SS të shprehur në serinë granulare dhe nuk u vërtetua për
monoklonalitet në asnjë linjë qelizore. Nga ana citomorfologjike rezultuan pa ndryshime në
serinë e bardhë, përvec anemisë të shkaktuar nga defiçenca e hekurit ose vitaminës B12.
Duke studiuar shënjuesit për qelizat e pamaturuara hematopoetike si CD34, CD117, HLADR, u vu re prania e qelizave blastike nga 5-20% të të gjithë qelizave hematopoetike në të
gjitha rastet. Fig.3-14
Nga këto 14 pacientë rezultuan me 5%-10% me qeliza blastike konkretisht mieloblaste. Me
11%-15% mieloblaste rezultuan 16 pacientë dhe 20 pacientë rezultuan me 16%-20%
mieloblaste. Në të gjitha rastet u vu re një rritje e SS në qelizat mieloblastike krahasuar me
qelizat e pamaturuara ( në maturim e sipër) në palcën normale.

20
15
5-10% BLASTE
11-15% Blaste

10

16-20% Blaste
5
0

Figura 3-14. Frekuenca e pacientëve sipas pranisë së blasteve në palcën kockore të
identifikuar me FCMI.
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Figura 3- 15. Paraqitja e një rasti me MDS, shprehja e shënjuesve qelizorë në popullatën
mieloblastike.

Në popullatën blastike shenjuesi CD34 dhe HLA-DR ishin të pranishëm në të gjitha rastet.
Shënjuesi CD117 rezultoi pozitiv në 92% të rasteve.
Duke krahasuar shprehjen e shënjueseve të qelizave mieloblastike në AML me MDS, u vu
re se shenjuesit CD34,CD117,HLA-DR kishin frekuece më të lartë në MDS sesa në AML
(p=0.001).
Tiparet imunofenotipike të qelizave blastike në MDS janë raportuar duke demonstruar një
prevalencë më të lartë të një fenotipi të pamaturuar, CD34 + CD38 + HLADR +CD13 +
CD33 +, se në “de novo” AML. Fakte këto të gjetura dhe nga studiues në vende të tjera.
(147,148,149).
Në studimin tonë rezultoi se profili imunofenotipik CD34+CD117+HLADR+CD13+CD33+
kishte frekuence më të lartë në MDS se në AML konkretisht 98% kundrejt 57%
(p=0.0001).
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Tabela 3-26. Shënjuesit qelizorë të shprehur në popullatën blastike në pacientë të dyshuar me MDS.

Shënjuesit CD të
studiuara ( nr.i
pacientëve të studiuar )

Pacientët pozitiv për
shënjuesin e studiuar

Pacientët negativ për
shënjuesin e studiuar

N( % )

N(%)

CD45

(50)

50 (100%)

0 (0%)

CD34

(50)

50 (100%)

0 (0%)

50 (100%)

0 (0%)

HLA-DR

(50)

MPO

(50)

50 (100%)

0 (0%)

CD13

(50)

49 (98%)

1 (2 %)

CD33

(50)

50 (100%)

0 (0%)

CD117

(50)

49 (98%)

1 (2.0%)

Kjo ka rëndësi për tu studiuar pasi pacientët me MDS të transformuar në AML kanë
prognozë më pak të favorshme dhe nuk i përgjigjen kemioterapise duke i përgatitur ti
nënshtrohen transplantit të qelizave bazë hematopoietike (164,165).
3.6.3 Shënjuesit qelizorë të shprehur në serinë granulare në pacientët me MDS.
Sipas shpërndarjes CD45/SS në të gjitha rastet seria granulare paraqitej me SS më të ulur
duke u bazuar në shpërndarjen sipas këtyre dy parametrave të një palce normale.
Shënjuesit CD13 rezultoi pozitiv dhe me intensitet te shprehur ne te gjitha rastet e studiuara.
Shënjuesi CD33 rezultoi pozitiv dhe me intensitet të shprehur në 37 raste (74%) dhe në 13
raste (26%) me intensitet të ulur, ndersa në grupin e kontrollit CD33 rezultoi pozitiv por me
intensitet të dobët në 7 raste dhe 3 raste me intensitet të lartë ( p= 0.01).
Shënjuesi CD10 rezultoi negativ në serinë granulare në 35 (70%) raste dhe pozitiv me
intensitet të ulur në 15 (30%) raste. Duke i krahasuar me grupin e kontrollit kishim ndryshim
statistikorë, p=0.004.
Në disa raste me MDS nuk ka ndryshime të mjaftueshme citomorfologjike si dhe nuk
detektohen ndryshime citogjenetike. Realizimi i FCMI në keto raste është një ndihmesë pasi
shprehja apo mungesa e disa shënjuesëve qelizorë në serinë granulare mbështet diagnozën e
MDS (166,195,196).
Një ndër këta shënjues është dhe shënjuesi CD10 i cili është nje metalo- endopeptidazë në
membranën qelizore, jo- specifik për linjën qelizore granulocitare.
Në stududimin tonë CD10 mungoi ne 70% të rasteve me MDS. Disa studime të kryera në
këtë fushë në disa vende të huaja mbështesin faktin se humbja e CD10 nga seria granulare
korrelon me diagnozën e MDS (197,198,199).
MDS paraqet disa vështirësi në vendosjen e një diagnoze të saktë. Në vitet e fundit
immunofenotipizimi me flow citometri po përdoret gjerësisht në MDS dhe është një vlerë e
shtuar për diagnostikimin dhe ndjekjen e këtij sindromi (195). Në këtë kontekst kemi
përdorur FCMI në një grup të pacientëve MDS, në mënyrë për të vlerësuar vlerën e këtij
ekzaminimi në këtë sindrom.
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FCMI është e rëndësishme dhe në ndjekje të pacientit për të parë ndryshimet pas terapisë për
të zbuluar sëmundjen minimale reziduale duke përdorur shënjuesit aberrant që shprehin
qelizat progenitore (200,201,202).
Imunofenotipizimi leukocitar me citometri me fluks duke përdor një gamë të gjerë
shënjuesish të diferencimit qelizor jep një ndihmesë në vendosjen e diagnozës në MDS si
dhe në ndjekje të ecurisë së sëmundjes.
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PЁRFUNDIME
Në përfundim të këtij studimi arritëm në këto konkluzione:
1. Imunofenotipizimi leukocitar me citometri me fluks rezulton në studimin tonë si mjaft i
rëndësishëm dhe determinant në përcaktimin e detajuar të tipit të qelizës si dhe të nivelit
të diferencimit të saj, në Hemopatite malinje, duke mundësuar vendosjen e një diagnoze
klinike të saktë.
2. FCMI ndihmoi në ato raste që ishin të padiferencuara morfologjikisht dhe gjithashtu
ndryshoi linjën e përcaktuar nga ekzaminimi morfologjik në 3 raste, duke bëre të
mundur përcaktimin e saktë të diagnozës së Leuçemisë akute dhe duke ndihmuar
hematologët për sdadifikim dhe prognozë të sëmundjes.
3. Mungesa e shënjuesëve CD34, CD117, HLA-DR si dhe shprehja e CD45/SS në
popullatën mieloide anormale mbështet diagnozën Leuçemi akute promielocitare.
4. FCMI ka rëndësi të vecantë në përcaktimin e Leukozave akute bifenotipike pasi është
ndër të vetmet metodologji ku bën të mundur identifikimin e leukozave të tilla.
5. Rëndësia e imunofenotipizimit qëndron edhe në faktin se zbulimi i shënjuesve aberrantë
është i rëndësishëm për ndjekjen e pacientëve për sëmundjen minimale reziduale pas
terapisë.
6. Prania e triades së shenjuesve CD19+CD5+CD23+
imunofenotipike të Leuçemisë limfoide kronike.

konfirmon

diagnozën

7. Mungesa e shenjuesit CD5 si dhe atij CD23 vë në dyshim diagnozën e CLL dhe kërkon
studimin e shenjuesve të tjerë imunofenotipikë si CD20, VLm, CD10, FMC7, CD11c,
CD25, CD103.
8. Shprehja e shenjuesve të tjerë si CD20, VLm, CD10, FMC7, CD11c, CD25,CD103 ne
pacientët me profil imunofenotipik CD5- flet në favor të pranisë së një Sëmundje
limfoproliferative kronike B (CLPD-B) të ndryshme nga CLL.
9. Diagnoza diferenciale e një limfome NHL me qeliza B kërkon një studim të mëtejshëm
në nivel të indit limfoid me anë të ekzaminimeve imunohistokimike si dhe atyre
citogjenetike apo molekulare.
10. Prania e CD38+ tek pacientët CLL është e lidhur me një stad më të avancuar klinik dhe
me një ecuri më pak të favorshme.
11. Prania e shënjueseve CD103+CD11c+CD25+ në popullatën monoklonale me qeliza B
konfirmon diagnozën HCL.
12. Përdorimi i një game të gjerë shënjuesish qelizorë të qelizave hematopoietike ndihmon
ne identifikimin e MDS në ato raste kur nuk ka ndryshime nga ana morfologjike.
13. Mungesa e shënjuesit CD10 në serinë granulare është një tregues në favor të MDS.
14. FCMI është një ekzaminim i rëndësishëm në ndjekjen e pacientëve me MDS pas
terapisë.
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REKOMANDIME
1- Ekzaminimi i FCMI të kërkohet për çdo rast, edhe kur konfirmohet nga citomorfologjia
diagnoza Hemopati malinje.
2- Në cdo rast ku dallohet një rritje absolute e numrit të limfociteve duhet të rekomandohet
kryerja e FCMI.
3- Analiza e FCMI të konsiderohet një mjet diagnostik i fuqishëm, në mbështetje të
citomorfologjisë dhe citogjenetikës në diagnostikimin e MDS.
4- Në cdo panel të përdoret si “gate” shpërndarja e qelizave në 2 parametrat CD45/SS pasi
arrin dedektimin e qelizave malinje në një numër shumë të vogël.
5- Rekomandohet kryerja e FCMI dhe pas përfundimit të kemioterapisë për identifikimin e
sëmundjes minimale reziduale.
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Përmbledhje
Hemopatitë malinje janë një grup i madh dhe heterogjen sëmundjesh që kërkojnë
diagnostikim të saktë dhe të shpejtë, i cili ndikon drejtpërdrejtë në përmirësimin dhe rritjen e
jetëgjatësisë së pacientit. Ky studim, i pari i këtij lloji në vendin tonë, kishte për qëllim të
hulumtojë vlerën diagnostike të imunofenotipizimit multiparametrik me citometri me fluks
(FCMI) dhe vendosjen e kritereve të sakta imunologjike në diagnozën e llojeve të ndryshme
të Hemopative malinje. U morën në studim 445 pacientë me diagnozë HM, të referuar nga
Shërbimi i Hematologjisë në QSUT. Pas kryerjes së FCMI, 198 (44,4%) raste rezultuan me
Leuçemi akute (AL), 197(44,2%) raste me Sëmundje limfoproliferative kronike (CLPD) dhe
50 (11,2% ) raste me Sindromin Mielodisplazik (MDS). Gjinia mashkullore pati frekuencë
më të lartë me 308 (69.2%) raste kundrejt asaj femërore me 137 (30.78%), me një raport
2.2: 1. Mosha mesatare rezultoi 50.8 vjeç. Nga 198 raste me AL, 112 (56,5% ) raste rezultuan
me AML dhe 86(43,4% ) raste me ALL. Tek fëmijët shpeshtësinë më të lartë e pati ALL
(75%), krahasuar me adultët ku përqindjen më të lartë e kishte AML (73%). Në CLPD
frekuencën më të lartë e kishte Leuçemia limfoide kronike (CLL) me 144 (73.1%) raste,
ndërsa 53 (26.9%) raste rezultuan me Limfomë malinje jo-Hodgkin (NHL).
FCMI rezulton në studimin tonë mjaft i rëndësishëm dhe determinant në përcaktimin e
detajuar të tipit të qelizës si dhe të nivelit të diferencimit të saj, duke mundësuar vendosjen e
një diagnoze klinike të saktë në Hemopatitë malinje.
Fjalë kyce: Hemopati malinje, Citometri me fluks, Imunofenotipizim leukocitar, antitrupa
monoklonal.
ABSTRACT
Malignant hemopathies are a large heterogeneous group of diseases that require a promt and
accurate diagnosis ,ensuring so a direct impact on improving and increasing the life
expectancy and life quality of the patient. This study, the first of its kind in our country,
intended to investigate the diagnostic value of multiparametric imunophenotyping with flow
cytometry (FCMI) and setting so accurate immunological diagnostic criterias for different
types of malignant hemopathies. 445 patients diagnosed with HM, referred from the
hematology service at Mother Theresa University Hospital Center were taken into the study.
After conducting FCMI, 198 (44.4%) of cases resulted acute leukemia (AL), 197 (44.2%)
cases resulted chronic lymphoproliferative disease (CLPD) and 50 (11.2%) of cases
myelodysplastic syndrome (MDS ). Male gender had the highest case frequency 308 (69.2%)
against 137 female (30.78%), with a ratio 2.2: 1. Average age was 50.8 years old.
Of 198 cases diagnosed with AL, 112 cases (56.5%) resulted AML and 86 cases (43.4%)
ALL. In pediatric patients the highest hemopathy frequency was ALL (75%), compared to
adult patients where the highest hemopathy frequency was AML (73%). Among CLPD
patients the highest frequency was occupied by CLL, with 144 (73.1%) while 53 (26.9%)
cases resulted malignant non-Hodgkin's Lymphoma (NHL). FCMI results so a very
significant, detailed and determinant diagnostic technique in defining the cell type and the
level of its differentiation in malignant hemopathies.
Keywords: Malignant hemopathy, Flow cytometry, immunophenotyping, monoclonal antibodies.
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SHTOJCA:
Shënjuesit qelizorë të përdorur për diagnozë dhe klasifikim të Hemopative malinje

Shënjuesit CD,
Linja limfoide T.

CD1a

Karakteristika molekulare dhe
funksionale

Qelizat ku shprehen

Komente mbi
vlerën
diagnostike në
HM

Glikoprotein transmembranore tip I 49 kDa,
lidhet tek nje β2-microglobulin;

Timocitet cortikale,

CD2

Glikoproteine transmembranore dy domene
ekstraqelizore, 50-kDa, i përket IgSF,
LFA-1; receptor për CD58 (LFA-3);
molecule adezioni dhe përcjellëse të sinjalit
qelizore.

Qelizat T të maturuara dhe
timike, qelizat NK .

Shprehet ne 70-85
% te Pre-T LAL
Ne 10 % te AML
(vecanërisht M3
and M4Eo).

CD3

Co-receptor i qelizes T, përbëhet nga 6
zinxhirë polipeptidik me një domen
jashteqelizore të IgSF dhe bishta te gjate
intraqelizorë me ITAM.

Në limfocitet T.

Shprehet në

CD4

Glikoproteinë transmembranore 55-kDa,
receptor për KMPI klasa I.II, receptor për
virusin HIV (gp120)

Qelizat T helper,
monocitet, makrofaget.

ALL-T të
maturuar, AML
(me origjinë
monocitare),CLP
D-T

CD5

Glikoproteinë 67-kDa, receptor që jep
sinjale si stimuluese ashtu dhe inhibitore në
varësi të tipit të qelizës ( T ose B) dhe stadit
të zhvillimit të qelizës ku shprehet.

Shprehet nga qelizat T dhe
nga një nëngrup i qelizave
B të quajtura B-1.

Shprehet nga 90 95 % pre-T ALL,
CLL, MCL.

CD7

40-kDa glycoprotein anetar i IgSF me veti
të adezonit. merr pjesë në rregullimin e
prodhimit te citokinave nga limfocitet T

Qelizat T , NK , HSC.

Shprehet në pre-T
ALL dhe rreth 15
% te AML

CD8

heterodimer αβ me 2 vargje të gjatë me një
domen N-terminal të IgSF, 32-kDa,

Timocitet dhe qelizat T, të
maturuara
(supresor/citotoxike), NK .

pre-T ALL dhe
ALL-T të
maturuar.

Co-receptor me TCR për molekulat KMPI
klasa I.

qelizat e Langerhansit.

Shprehet në pre-T
ALL.

ALL-T. CLPD-T

CLPD-T

Linja qelizore
limfoide B
CD19

Glikoproteinë 95-kDa
Sinjal transduksioni

CD20

33- 37-kDa, fosfoproteinë,

Të gjitha fazat e
diferencimit të
Limfociteve B.

Shprehet ne ALLB, CLPD

Limfocitet B

40% ALL-B,
CLPD

Shprehet në qelizat B të
maturuara me densitet te
ulur

CLL

Aktivizon qelizat B.
CD23

Glikoproteinë membranore 45kDa,
Funksionon si receptor me afinitet te ulur
për IgE.
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CD25

Glikoproteinë transmembranore 55kDa,
receptor me afinitet te ulet për IL-2,

Limfocitet T të
aktivizuara, B të
aktivizuara, monocitet,
makrofaget

B neoplazmat.

CD79a

Glikoproteinë, 40- 65-kDa Lidhet me
CD79b; komponent i receptorit antigjenik
për qelizat B.

Në qelizat prekursore dhe
te maturuara B.

ALL.

CD103

Glikoproteine transmembranore tipI, familja
e integrinave, e ndarë në dy zinxhire 150kD
dhe 25kD

Limfocitet intraepiteliale
intestinale, nenpopullate te
T,B, qelizat epiteliale
dentritike.

HCL

FMC7

Glikoproteinë membranore 105kDa

Limfocitet B

NHL

Glikoproteinë 175-220-kDa, molekulë
adezioni për qelizat neurale (NCAM),

Në qelizat vrasëse
natyrore.

AML, neoplazmat
me qeliza NK

CD13

CD13 është një ektopeptidaze, homodimer
me dy domene enzimatike, glikoproteinë
transmembranore 150-170 kD

granulocitet, paraardhësit
mieloide, qelizat
endoteliale, qelizat
epiteliale

AML

CD14

Eshtë një glikoproteinë glycosyl
phosphatidyl inositol (GPI) 53-55 kD

Monocitet, makrofagët,
qelizat dendritike dhe të
Langerhansit

AML

CD15

CD15 luan rol në aderimin, kemotaxis,
fagocitozë, dhe aktivitet baktericid.

CD15 është shprehur në
granulocite, monocite,
qelizat e Langerhansit dhe
disa qelizave malinje.

AML

CD16

CD16a (FcγRIIIA) është një protein
transmembrane,50-65 kD polipeptidankoruar, CD16b (FcγRIIIB) është 48 kD,
GPI

Shprehet në sipërfaqe të
qelizave NK, monocitet e
aktivizuara, makrofaget,
neutrofilet.

AML, NK

CD33

Receptor transmembranorë anëtarë i IgSF,
ka dy domene jashtëqelizore për çdo
monomer. Molekulë adezioni e përfshirë në
ndërveprimet ndërmjet qelizave.

Shenjues specifik për
linjën qelizore mieloide.

AML

CD64

Eshtë një glikoproteinë e njohur edhe si
FcγRI dhe FCRI, 72 kD, IgSF

Shprehet në monocitet
makrofage, qelizat
dendritike, dhe
granulocitet e aktivizuara.

Molekulë sinjanjalizimi në HSC,
receptor citokinaze lloj III i njohur si" ckit ligand ". 145kDa, luan rol në mbijetesë,
proliferim, diferencim qelizorë. Eshtë një
proto-onkogjen. I përket IgSF dhe ka 5

Qelizat burimore
hematopoietike.

Qelizat NK
CD56

Shenjuesit CD,
linja mieloide.

CD117
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MPO

domene jashtëqelizore.
MPO është një enzimë oxidoreduktaze 84
Ne linjen qelizore
kDa, ka nje lokalizim intracitoplazmik
mieloide
brenda fagozomeve të qelizës dhe është e
përfshirë në gjenerimin e H2O2. MPO
përbëhet nga 2 zinxhire të gjatë dhe 2 të
shkurtër të lidhur me një domen në formë
globuli.

AML

Shenjues jospecifik për
linjën qelizore
CD10

Proteinë transmembranore tip II e njohur si
antigjen i përbashket i ALL. Endopeptidazë
100 kD anëtarë i familjes
metaloproteaze.Eshtë e perfshire në
zhvillimin e qelizave B.

Në prekursorët e qelizave
B, neutrofilet.

ALL

CD34

Glikoproteinë transmembranore faktor
adezioni qelizë-qelizë, ndërmjetëson lidhjen
e qelizave burimore të PK me matriksin
ekstraqelizore ose direkt në qelizat stromale

Eshtë një shenjues i njohur
i qelizave progenitore
hematopoietike ne palcën
kockore.

AL

CD38

Molekulë ekstraqelizore, ka aktivitet të
adenozin difosfat-ribozë ciklazë shpërndan
sinjale të cilat rregullojnë apoptozën e
qelizave B, diferencim,nderveprimin
qelizore.

Limfocitet T, B, HSC,

HM

CD45

Tirosine fosfatase,luan rol në rregullimin e
diferencimit nëpërmjet tirozine kinaze
fosforilimit

Antigjen i përbashket i
leukociteve

HM

HLA-DR

HLA-DR është receptor për KMPI klasa e
II, në qelizat antigjen prezantuese.

Limfocitet B,T,monocitet.

ALL, AML.
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Formular për marrjen e të dhënave gjatë kryerjes së FCMI.

IMUNOFENOTIPIZIM LEUKOCITAR
EMRI: ___________________________________________________
DATA : _______.________.
MATERIALI: _____________
Dg :____________________________ Mjeku:
Sherbimi:
PANELI NR
FITC
PE
ECD
PC5
NR.
PROTOKOLL
45
4
8
3
Normal:
45
56
19
3
45
Patollogjk:
45
45
45

NGJYRAT

MIELOIDE
CD 13 +
CD 14 +
CD 15 +
CD 16 +
CD 33 +
CD 117+
CD 56 +
CD 11c +
cMPO
CD235a
CD 64+
LIMFOIDE
CD19 +
CD 10 +
CD 10 + CD19 +
CD 5 + CD19 +
KAPPA /CD19 +
LAMBDA/ CD19 +
KAPPA/LAMBDA
CD20 +
CD22 +
CD23+
cCD79a +
cTdT +
CD 5 +
CD 3 +
cCD 3 +
CD 4 +
CD 8 +
RAP. CD4+/CD8+
CD 7 +
CD2 +
FMC-7+
CD 103+
CD 25 +
TE PERBASHKET
CD 34 +
CD 34 + DR +
DR +
CD38 +
SHENIM:

POPULLATAT LEUKOCITARE
1 = CD452 = CD45+
3 = CD45+
SS e ulet
SS e larte
SS e mesme
(debri etj.) (Granulocitet) (monocitet)

FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
FITC/PE/ECD/PC5
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4 = CD45+
SS e ulet
(limfocitet)

5 = Pop.
anormale
(blaste etj)
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Formularë për marrjen e të dhënave nga kartela klinike.

GJENERALITETET
EMRI/MBIEMRI

MOSHA

VENDLINDJA

VENDBANIMI

DT. SHTRIMIT

NR. KARTELE

Diagnoza hyrese:

GJINIA
PROFESIONI
-

Diagnoza në dalje:

TЁ DHЁNA KLINIKE
Hepato/Splenomegali:
Adenopati:

TЁ DHЁNA CITOLOGJIKE
GJAKU PERIFERK :
, monocit

WBC

, granulocit

, RBC

, PLT

,.

MIELOGRAMЁ
CITOGJENETIKЁ
TRAJTIMI
PROGNOZA

89

, Blaste

, Limfocit

