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Përmbledhja
Leuçemia, e njohur dhe si kanceri i gjakut, është një sëmundje hematologjike malinje proliferative që
prek funksionin dhe zhvillimin normal të rruazave të bardha të gjakut në sistemin vaskular ose palcën e
kockave. Në varësi të shpejtësisë të zhvillimit dhe qelizave që ato prekin leuçemitë ndahen në dy kategori
kryesore: akute ose kronike, dhe mieloide ose limfoblastike. Numri i individëve të prekur nga kjo
sëmundje është në rritje në mbarë botën dhe në Shqipëri është kanceri i tetë më i përhapur që prek
popullatën. Mutacionet që prekin proteinat tirozinë kinazat duke penguar funksionin normal të tyre janë
ende të pazbuluara tërësisht dhe ato që janë identifikuar nuk u dihet ende qartë mekanizmi i veprimit apo
dëmi që shkaktojnë në organizmin e njeriut.
Qëllimi i këtij studimi ishte të tregohej një situatë e gjendjes së pacientëve me leuçemi në Shqipëri dhe
për këtë arsye u shfrytëzuan rregjistrat e qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Të dhënat e
grumbulluara treguan një numër të lartë të pacientëve me leuçemi, kryesisht ata të prekur me leuçemi
kronike limfoblastike. Po ashtu, ky studim merr rëndësi të madhe pasi për herë të parë në Shqipëri u
tregua se si mund të implementoheshin dhe aplikoheshin teknikat e ndryshme të bioinformatikës për të
identifikuar, parashikuar dhe analizuar efektin e mutacioneve që çojnë në shfaqjen e leuçemisë.
Analizimi me 6 programe të ndryshme rezultoi me përfundime të kënaqshme dhe me specificitet të lartë
(>96%) për efektin e mutacioneve në funksionin normal të proteinës dhe dëmin që i shkaktohej asaj.
Gjithashtu përdorimi i metodave in silico mundësoi kombinimin e bareve të ndryshme dhe përllogaritjen
e nivelit të toksicitetit të tyre dhe efektit sinergjistik që ato kishin me njëra tjetrën për inhibimin e
leuçemisë.
Fjalët kyçe: Leuçemi, Tirozinë kinaza, Mutacione, Bioinformatikë, in silico, Efekt sinergjistik
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Abstract
Leukemia, also known as blood cancer, is a malign hematological proliferative disease that affects the
normal function and development of white blood cells in the vascular system or bone marrow. Depending
on how fast it progresses, or the type of cells it affects, leukemia is classified into two main categories:
acute or chronic, and myeloid or lymphoblastic. The number of afflicted people is ever increasing around
the world and in Albania is the eighth most prominent cancer affecting the population. Mutations
affecting the normal function of tyrosine kinase proteins are still largely undiscovered, and the ones who
are identified have an undefined mechanism of action or damage they inflict in the human organism.
The aim of our study was to elucidate the situation of leukemia patients in Albania and this was done by
collecting data from the registries of the University Hospital “Nënë Tereza” centre. Data showed an
increasing number of leukemia patients, especially the ones affected by chronic lymphoblastic leukemia.
In addition, this study is of great relevance because for the first time in Albania it was showed how
different bioinformatics techniques could be implemented and applied in order to identify, predict and
analyse the effect of mutations leading to leukemia onset. Analysis with 6 different software resulted in
satisfactory conclusions and high specificity (>96%) regarding the effect of mutations on normal protein
function and the damage it occurs. The usage of in silico methods allowed the combination of different
drugs and the calculation of the level of their toxicity and the synergistic effect they had with each other
for the inhibition of leukemia.
Key words: Leukemia, Tyrosine kinase, Mutations, Bioinformatics, in silico, Synergistic effect
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HYRJE
Organizmi i njeriut funksionon me një përsosmëri të lartë, pavarësisht të qënit në
shënjestër të sulmeve të ndryshme nga një sërë faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm.
Një ndër këta faktorë është edhe vetë gjaku ynë, i cili për shkak të anomalive të
ndryshme shkakton probleme serioze në shëndet.
Formimi, proliferimi, diferencimi, migrimi dhe apoptoza e qelizave janë të ndërvarura
nga funksioni normal enzimatik i tirozinë kinazave në trupin e njeriut. Niveli i
fosforilimit qelizor të tirozinë kinazave kontrollohet rreptësisht nga efekti antagonist i
tirozinë fosfatazave. Ruajtja e kësaj balance ndihmon organizmin njerëzor të formojë,
rrisi dhe diferencojë qelizat e gjakut. Prishja e balancave midis tirozinë kinazave dhe
tirozinë fosfatazave sjell shfaqjen e sinjalit onkogjenik që çon në shfaqjen e sëmundjeve
malinje.
Leuçemia është një kancer që formohet në indet gjak-formuese të trupit të njeriut,
përfshirë palcën e kockave dhe sistemin limfatik. Leuçemia zakonisht prek rruazat e
bardha të gjakut. Rruazat e bardha luajnë një rol aktiv në luftimin e infeksioneve që
prekin trupin e njeriut. Në kushte normale ato rriten dhe ndahen sipas një radhe të
caktuar dhe specializohen në varësi të kërkesave biologjike të organizmit. Në rastin e
leuçemisë, palca e kockave prodhon një numër shumë të madh të rruazave të bardha të
cilat nuk e kryejnë funksionin e tyre si duhet.
Leuçemia vitet e fundit ka pësuar një rritje shumë të madhe në numrin e individëve që
prek. Sipas statistikave të organizatave të ndryshme që nga viti 1990 deri më sot, numri
i pacientëve të prekur me leuçemi është dyfishuar dhe mortaliteti është tejet i lartë. Ky
fenomen është i lidhur me shumë faktorë, përfshirë ata mjedisorë, idiosinkratikë apo
gjenetikë. Një problem tjetër që lidhet me mortalitetin e lartë dhe prognozën e ulët për
personat e prekur nga leuçemia është mungesa e barnave jo toksike dhe specifike për
tirozinë kinazat si dhe zhvillimi i mekanizmave të rezistencës që kjo sëmundje shfaq
ndaj trajtimeve farmaceutike.
Ky studim fokusohet në vlerësimin e situatës së pacientëve me leuçemi në Shqipëri për
një periudhë 15 vjeçare, në intervalin kohor 2005-2020. Gjithashtu në këtë studim, për
herë të parë në Shqipëri, janë përdorur metoda noveliste të bioinformatikës që shërbejnë
për interpretimin e të dhënave gjenomike komplekse për analizimin e mutacioneve të
ndryshme që ndodhin në gjenet dhe proteinat përgjegjëse për shfaqjen e leuçemisë.
Aplikimi in silico i këtyre teknikave mundëson parashikimin e këtyre mutacioneve,
studion efektin dhe dëmin e mundshëm që ato mund të shkaktojnë në funksionin normal
të proteinës, si dhe përcakton ndryshimet strukturore dhe metabolike që pësojnë këto
proteina.
Njëkohësisht, aplikimi i metodave bioinformatike mundëson përdorimin e
komponentëve farmaceutikë, vlerësimin e efikasitetit të tyre dhe citotoksicitetit që ato
shkaktojnë në inhibimin e leuçemisë. Kjo përqasje ndihmon në kombinimin e bareve
dhe analizimin e efektit sinergjistik të tyre pa patur nevojë për kryerjen e testeve klinike
ose eksperimentimin me modelet in vivo që mund të sjellë pasoja të rënda në shëndetin
e organizmave.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Studimi ynë kishte si qëllim identifikimin dhe përcaktimin e rolit që luajnë mutacionet
e tirozinë kinazave në shfaqjen e leuçemisë. Punimi përqëndrohet në tre gjenet
kryesore përgjegjëse për kodimin e proteinave tirozinë kinazike që luajnë rolin
kryesor në shfaqjen e llojeve të ndryshme të leuçemisë. Efektet e mutacioneve në këto
proteina mutante u përcaktuan duke përdorur metoda të ndryshme in silico.

Për arritjen e qëllimit të studimit tonë u përcaktuan disa objektiva:
1. Vlerësimi i shfaqjes së leuçemive në popullatën shqiptare për periudhën 20052020.
2. Zbatimi paralel i metodave in silico për efektet e mutacioneve në proteinat
tirozinë kinazë
3. Zbatimi paralel i metodave in silico për përcaktimin e efektit sinergjistik të
kombinimit të barnave anti-leuçemike.
4. Analizimi i integruar i të dhënave nga databazat shkencore ndërkombëtare.
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1 PJESA TEORIKE
1.1 Leuçemia
Për një periudhë disa shekullore, patologët dhe kirurgët janë përpjekur të kuptojnë
natyrën e kancerit (Greaves., 2000), megjithatë arritjet më të mëdha në përcaktimin dhe
karakterizimin biologjik dhe trajtimin e suksesshëm (pa ndërhyrje kirurgjikale) janë
vlerë e shekullit të XX. Sistemi hematologjik është i përbërë nga gjaku dhe vendet gjakformuese, përfshirë palcën e kockave dhe sistemin retikuloendotelial. Gjaku është një
organ mjaft i specializuar, i ndryshëm nga organet e tjerë pasi ai është dhe del në formë
të lëngët. Përbërësit kryesorë të gjakut janë eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet.
Leuçemia është një grup i kancerit të gjakut që zakonisht e ka fillesën në palcën e
kockave që sjell një rritje dhe zhvillim të madh të qelizave anormale të gjakut. Ajo është
një sëmundje malinje progresive e organeve gjak-formuese dhe shfaqet me një
prognozë mjaft të ulët dhe vdekshmëri të lartë (Sallmyr et al., 2008; Percival et al.,
2015). Leuçemia karakterizohet nga një mbiprodhim i pakontrolluar i leukociteve, që
mund të jenë pamaturuara ose të diferencuara. Për këto arsye identifikimi i saktë i
sinjalizimit të shprehjes së leuçemisë dhe diagnostikimi i duhur i leuçemisë paraqet një
rëndësi të jashtëzakonshme për parandalimin e saj.
Leuçemia klasifikohet në 4 lloje kryesore formash aktive me pasoja tepër të rënda për
jetën e njeriut (World Cancer Report., 2014):
a) Leuçemia akute limfoblastike (ALL)
b) Leuçemia akute mieloide (AML)
c) Leuçemia kronike limfoblastike (CLL)
d) Leuçemia kronike mieloide (CML)
Të gjitha këto forma kanë vetitë e tyre karakteristike që i bën mjaft të rrezikshme. ALL
është forma më e shpeshtë e leuçemisë që shfaqet te fëmijët e vegjël dhe arrin pikun në
moshat 2-5 vjeç (Inaba et al., 2003). CLL prek më shpesh të rriturit mbi moshën 55
vjeç. Ajo është një çrregullim limfoproliferativ i pashërueshëm që sjell një rritje të
qelizave B monoklonale të maturuara në gjak dhe palcën e kockave (Bosch & Favera.,
2019). AML është forma më e shpeshtë e leuçemisë që shfaqet dhe prek më tepër të
rriturit (rreth 30%) se fëmijët dhe ka prognozën më të ulët (Mizuki et al., 2003;
Yamamoto et al., 2008). CML haset kryesisht te të rriturit dhe është forma më e rrallë
e leuçemive (Fader et al., 1999). Leuçemitë akute karakterizohen ose nga qeliza
pararendëse të pamaturuara pa linjë qelizore të diferencuar, ose me qeliza të
pamaturuara, por me linjë qelizore të diferencuar. Leuçemitë kronike karakterizohen
nga qeliza të maturuara që mund të jenë granulocite të maturuara ose qeliza të
diferencuara përfundimisht.

1.2 Klasifikimi i leuçemive
Ky klasifikim kryhet në bazë të llojit të qelizës kancerogjene që zhvillohet, së bashku
me shkallën e maturimit të saj. Sipas klasifikimit French-American-British (FAB),
AML klasifikohet në 8 nëngrupe, M0 deri M7, ndërkohë që ALL klasifikohet vetëm në
3 grupe, L1-L3 (Tabela 1.1). Ndërkohë klasifikimi i Organizatës Botërore të
Shëndetësisë (OBSH) në 2008 krijoi një sistem të ri klasifikimi për leuçemitë
(Vardiman., 2009). Ky sistem synon të jetë klinikisht më i dobishëm dhe të japë
rezultate më kuptimplota krahasuar me kriteret e FAB nga ana prognostike. Në këtë
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kategorizim, pacientët bëhen pjesë e klasifikimit vetëm nëqoftëse kanë më shumë se
20% mieloblaste në gjak. Ndërkohë që ALL klasifikohet sipas OBSH bazuar në
imunofenotipin e qelizave leuçemike. Sot mjekët përdorin kryesisht klasifikimin sipas
OBSH-së pasi testet e reja diagnostikuese janë më të sakta se testet sipas klasifikimit
FAB (WHO., 2008) (Tabela 1.1).
Tabela 1.1: Klasifikimi i AML dhe ALL sipas FAB
Klasifikimi sipas French-American-British (FAB)
AML
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

AML e padiferencuar
Qelizat e palcës nuk kanë shenja të dallueshme diferencimi
Leuçemi mieloblastike, pa diferencim
Palca shfaq shenja minimale maturimi të granulociteve
Leuçemi mieloblastike, me diferencim
Qelizat e palcës kanë kaluar stadin promielocit
Leuçemi promielocite
Qelizat janë granulocite anormale
Leuçemi mielomonocitike
>20% monocite dhe promonocite në palcën e kockës
Leuçemi monocitike
Monocite të keqdiferencuara
Eritroleuçemi
Qeliza eritrocit formuese zënë më shumë se 1/2 e palcës së kockave
Leuçemi megakarioblastike
Megakariocite ose limfoblaste të pamaturuara.

ALL
L1
L2
L3

Blaste të vogla, monomorfike
Blaste të mëdha, heterogjene
Qeliza Burkitt

Klasifikimi i CLL bëhet me dy metoda: klasifikimi RAI (i përdorur gjerësisht në
SHBA), dhe klasifikimi Binet (i përdorur në Europë). Klasifikimi RAI e ndan në 5
grupe dhe merr për bazë nëqoftëse pacienti shfaq ndonjë nga tiparet e mëposhtme:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Limfocitozë
Limfoadenopati
Splenomegali
Anemi
Trombocitopeni
Hepatomegali

Ndërkohë klasifikimi sipas Binet bazohet nëqoftëse CLL te pacienti gjendet në nyjet
limfatike në qafë, nën krah, ose në ije dhe nëqoftëse pacienti ka nivele të ulëta të
eritrociteve ose pllakëzave (Tabela 1.3).
4

Caka G. (2021): Roli i tirozinë kinazave në transduktimin e sinjalizimit qelizor dhe efekti
farmakologjik i barnave në leuçemi

Tabela 1.2: Klasifikimi i AML dhe ALL sipas OBSH
Klasifikimi sipas OBSH
ALL
Qeliza
B
prekursore
Leuçemi B limfoblastike
Leuçemi B limfoblastike me anomali gjenetike të
përsëritura
t(9;22)
t(v;11q23)
Qeliza
B
t(12;21)
prekursore
hiperdiploidi (më shumë se 50 kromozome)
hipodiploidi (më pak se 50 kromozome)
t(5;14)
t(1;19)
Qeliza
T
prekursore
Leuçemi T limfoblastike
AML
t(8;21)(q22;q22)
AML1
/CBFα
/ETO
AML
me
t(15;17)(q22;q12) & variante PML /RARα
translokacione
inv(16)(p13;q22)
citogjenetike të
t(16;16)(p13;q22)CBFβ/MYH1
përsëritura
11q23 MLL
AML
me
Sindromë
mielodisplastike
(MDS)
ose
displazi
mieloproliferative (MPD)
shumëllojore
AML
dhe
MDS, të lidhura Kanë bërë kimio/rrezeterapi më parë
me terapi
AML
të
Llojet që nuk janë pjesë e kategorive të tjera
pakategorizuara
Leuçemitë
akute
me Qelizat nuk klasifikohen dot ose janë qeliza
prejardhje
të mieloide limfocite
dyshimtë
Klasifikimi i CML ndahet në 3 faza duke u bazuar në karakteristikat klinike dhe
laboratorike:
1) Faza kronike (85% e pacientëve). Gjatë kësaj faze pacientët zakonisht janë
asimptomatik. Nëqoftëse nuk merret trajtim, sëmundja kalon në fazën e
përshpejtuar (Tefferi., 2006)
2) Faza e përshpejtuar përcaktohet kur pacienti shfaq të paktën një nga kriteret e
përcaktuara nga OBSH-ja (Vardimane et al., 2009; Tefferi et al., 2007)
a) Rritje ose numër i lartë i leukociteve që nuk i përgjigjen terapisë
b) Splenomegali që nuk i përgjigjet terapisë
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c)
d)
e)
f)

Trombocitozë dhe trombocitopeni që nuk i përgjigjet terapisë
≥ 20% bazofile në gjakun periferik
10-19% blaste në gjakun periferik ose palcën e kockave
Anomali kromozomale klonale shtesë në kromozomin Philadelphia (Ph)
gjatë diagnozës.
g) Anomali kromozomale klonale shtesë në kromozomin Philadelphia (Ph)
gjatë terapisë
3) Kriza blastike është faza e fundit e CML-së dhe sillet si një leuçemi akute, me
përhapje të shpejtë dhe mbijetesë të ulët (Karbasian et al., 2006).

Tabela 1.3: Klasifikimi i CLL sipas sistemit RAI dhe Binet
Klasifikimi RAI
S0
S1
S2
S3

Limfocitozë
Limfocitozë dhe nyje limfatike të zmadhuara
Limfocitozë, shpretkë/mëlçi dhe nyje limfatike të zmadhuara
Limfocitozë dhe anemi. Nyje limfatike, shpretkë/mëlçi të zmadhuara
Limfocitozë dhe pak trombocite. Nyje limfatike, shpretkë/mëlçi të
S4
zmadhuara, anemi
Klasifikimi Binet
A Më pak se 3 vende me limfoadenopati, pa anemi/trombocitopeni
B Më shumë se 3 vende me limfoadenopati, pa anemi/trombocitopeni
C Hemoglobina <100g/l; pllakëzat <100*10g/l

1.3 Qelizat staminale hematopojetike (HSC)
Gjaku është i përbërë nga një numër i madh qelizash hematopojetike të cilat formohen
me anë të procesit të hematopojezës. Procesi ndodh në palcën e kuqe të kockave, që
formohet nga shtresa e mezodermës gjatë zhvillimit embrional (Baron MH et al., 2012).
Me anë të hematopojezës arrijnë të prodhohen qelizat e maturuara të gjakut. Këto qeliza
të maturuara kanë një jetëgjatësi të shkurtër dhe kërkesat e organizmit për këto qeliza
funksionale furnizohen nga një popullatë e rrallë qelizash hematopojetike staminale
(HSC). Qelizat staminale përkufizohen si qeliza klonogjenike të afta për vetë përtëritje
dhe diferencim multilinjash. HSC-të ndahen në dy nënlloje: nënlloji afatgjatë (LTHSC) dhe nënlloji afatshkurtër (ST-HSC). LT-HSC-të janë të afta për vetë përtëritje të
pafund, ndërkohë ST-HSC-të kanë një interval të caktuar (Passegue et al., 2003). HSCtë formojnë lloje të ndryshme qelizash të gjakut të ndara në dy forma kryesore: linja
mieloide dhe ajo limfoide. Të dyja këto linja marrin pjesë në formimin e qelizave
dendritike (McLellan AD., 2000; Patente TA et al., 2019). Linja mieloide përfshin
monocitet, makrofagët, neutrofilët, bazofilët, eozinofilët, eritrocitet, megakariocitet dhe
pllakëzat e gjakut. Linja limfoide përfshijnë qelizat T, B, qelizat natural killers (NK)
dhe qelizat limfoide të lindura.
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Figura 1.1: Procesi i hematopojezës normale
Pas zbulimit të qelizave hematopojetike në 1961 nga Till dhe McCullogh, u propozua
një koncept mjaft interesant nga Schofield në 1978 në lidhje me ekzistencën e zgavrave
të qelizave staminale (Schofield., 1978), koncept që u përforcua dhe identifikua vite më
pas (Papayannopoulou., 2008; Scadden., 2014; Pierre., 2021). Sipas këtij koncepti,
qelizat staminale jetojnë në këto zgavra të cilat janë vende me natyrë mbrojtëse me sasi
të ulëta oksigjeni dhe mundësojnë komunikimin qelizë-qelizë me mjedisin përreth.
Qëndrimi në këtë vend u mundëson HSC-ve të kryejnë proceset vetë-përtëritëse dhe të
ruajnë identitetin e tyre (Eliasson & Jonsson., 2010). Një shqetësim që haset përherë
me HSC-të është aftësia e tyre për të ruajtur baraspeshën midis vetë-përtëritjes dhe
diferencimit në mënyrë që të kryhet një hematopojezë normale. Prandaj HSC-të, njëlloj
si qelizat staminale te të rriturit jetojnë në një gjendje qetësie të ciklit qelizor, që i ruan
ato nga dëmtimet e ndryshme ose mutacionet e ADN-së. Kjo gjendje metabolike qetësie
i ndihmon HSC-të të mbijetojnë për periudha të gjata pavarësisht kushteve hipoksike të
palcës së kockave (Srikanth., 2015). Dëmtimet ose vdekja e qelizave i detyron HSC-të
të dalin nga gjendja e tyre e qetësisë dhe të rifillojnë procesin e tyre të ndarjes dhe të
diferencimit. Ky tranzicion nga qetësia drejt aktivitetit është e ndikuar nga një sërë
gjenesh që rregullohen nga sinjalizimet e rrugëve MEK/ERK dhe PI3K/AKT/mTOR
(Juntilla et al., 2010; Baumgartner et al., 2018). Mosfunksionimi i këtij mekanizmi çon
në zhdukjen e HSC-ve për shkak të ndarjes intensive qelizore dhe ndërpritet formimi i
qelizave të gjakut.
Roli i HSC-ve në organizmin e njeriut është me rëndësi jetike për shumë arsye.
Rregullimi i procesit të hematopojezës mundëson krijimin e qelizave normale të gjakut.
Një arsye pse HSC-të janë shumë të rëndësishme vjen nga hipoteza që identifikon HSCtë si një faktor kryesor për mos shërimin e leuçemisë. Kjo hipotezë ngre idenë se arsyeja
pse leuçemia është e pashërueshme vjen nga prania e një popullate të rrallë qelizash
staminale leuçemike (LSC-të). Edhe pse LSC-të janë gjendur fillimisht dhe janë të mirë
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dokumentuara në AML, prania e tyre është zbuluar edhe në llojet e tjera të leuçemive,
përfshirë CML, ALL dhe CLL (Dick & Lapidot., 2005; Bernt et al., 2009; Misaghian
et al., 2009; Senft & Jeremias., 2018; Houshmand et al., 2019). Roli i LSC-ve është të
mirëmbajë sëmundjen, të ruajë aftësitë replikative të qelizave kancerogjene, shfaqjen
fenotipike të sëmundjes në sipërfaqen qelizore, translokimet kromozomale, si dhe
aftësia e tyre për të përballuar dhe rritur rezistencën ndaj bareve kemoterapeutikë
(Morrison et al., 1994; Bonnet et al., 1997; Hope et al., 2004; Satoh et al., 2006; Krause
et al., 2007; Colmone et al., 2008). Një nga kriteret kryesore për luftën ndaj leuçemive
është identifikimi dhe karakterizimi i LSC-ve në grumbullin e qelizave të transformuara
kancerogjene që luajnë rol në rritjen e pakontrolluar të tumorit edhe pse LSC-të
përbëjnë më pak se 0.1-1% të qelizave anormale. Nuk është ende e qartë nëqoftëse
LSC-të janë të varura nga zgavrat e tyre për aftësitë vetë përtëritëse, si HSC-të. Edhe
pse kanë ndryshime thelbësore me njëra tjetrën, ato kanë edhe ngjashmëri. Si LSC-të
edhe HSC-të janë të varura nga sinjalizimi i receptorit-4 të kemokinës (CXCR-4), i
ndërmjetësuar nga SDF-ja për lëvizjen dhe pozicionimin e tyre (Lapidot et al., 2002).
Sinjalizimi Wnt/ β-katenin është vërtetuar se ka rol në mirëmbajtjen dhe shpërhapjen e
HSC-ve te minjtë, ndërkohë që inhibimi i saj ka dëmtuar rëndë aftësitë vetë përtëritëse
të qelizave pararendëse të CML-së (Reya et al., 2003; Willert et al., 2003).

Figura 1.2: Origjina e qelizave staminale leuçemike. LSC-të mund të jenë HSC që
kanë pësuar mutacione dhe janë kthyer në leuçemike, ose pararendës që kanë rifituar
aftësitë staminale të vetë përtëritjes. Pavarësisht prejardhjes, të dy llojet e LSC-ve
shfaqin sëmundjen e leuçemisë (Passegue et al., 2003)

1.4 Modeli “2-goditje” i leukemogjenezës
Për një periudhë shumë të gjatë kohe modeli i pranuar për leukemogjenezën ishte
modeli i propozuar nga Gilliland dhe Griffin (Gilliland & Griffin., 2002). Në bazë të
këtij modeli nevojiten dy lloje të ndryshme mutacionesh gjenetike për transformimin
në qeliza anormale malinje të prekursorit limfoid dhe mieloid (Kelly & Gilliland., 2002;
Bernt & Armstrong., 2009). Ky lloj modeli u krijua nga të dhënat e shumta se shfaqja
dhe zhvillimi i leuçemive karakterizohet nga mosfunksionimi i saktë i mekanizmave të
8
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transkriptimit në hematopojezën normale (Juntilla et al., 2010; Baumgartner et al.,
2018), si dhe nga dëmtimet ose ndryshimet gjenetike që ndodhin në rrugët sinjalizuese
që prekin rritjen dhe mbijetesën qelizore si dhe apoptozën (Becker et al., 2008; Grove
et al., 2014). Sipas modelit të propozuar duhet të ekzistojnë dy klasa mutacionesh që të
shfaqet leuçemia. Mutacionet e klasës së parë çojnë në proliferim të pakontrolluar të
qelizave kancerogjene dhe shmangjen e procesit të apoptozës. Kjo klasë përfshin
mutacione që çrregullojnë dhe mbajnë aktive tirozinë kinazat (TK-të) dhe prishin
sinjalizimin e gjeneve të ndryshme të varura nga TK-të (si gjenet FLT3, c-KIT, BCRABLdhe RAS) (Takahashi., 2011; O’Brien et al., 2014; Zhang et al., 2020). Mutacionet
e klasës së II-të janë kryesisht translokime kromozomale që përfshijnë faktorët
transkriptues hematopojetikë duke çuar në dëmtim të diferencimit dhe apoptozës së
qelizave (Becker et al., 2008; Takahashi., 2011; Zhang et al., 2020). Për këtë arsye
lidhja midis proliferimit dhe diferencimit prishet, gjë që sjellë keqrregullimin e procesit
të formimit të qelizave të gjakut dhe rrjedhimisht shfaqjen e leuçemisë. Një pjesë e
mutacioneve që bëjnë pjesë në këtë klasë përfshijnë mutacione të receptorit të acidit
retinoik alpha (RARα), proteinës p300, CREB, CEBPA, çrregullime të t(8;21),
t(15;17), inv(16) që çon në shkrirjen e proteinave RUNX1/RUNX1T1 dhe
nukleofizminës (NPM) (Falini et al., 2005; Dohner & Dohner., 2008; Mardis et al.,
2009; Takahashi., 2011; Sandoval et al., 2009; Martignoles et al., 2018). Në bazë të
modelit është përcaktuar që një mutacion i vetëm nuk mund të sjellë zhvillimin e
sëmundjes leuçemike. Kjo nisur nga vëzhgimet se çrregullime gjenetike si translokimi
i faktorit të lidhjes së bërthamës (CBF) është gjendur edhe në gjakun periferik të
personave të shëndetshëm (Basecke et al., 2002; Song et al., 2011; O’Brien et al., 2014).
Po ashtu, prania e mutacioneve në gjenet CREBPA dhe RUNX1 e rrisin rrezikun për
shfaqjen e AML-së, por nuk e garantojnë atë (Pabst et al., 2008; Ferrara & Schiffer et
al., 2013; Martignoles et al., 2018) dhe prandaj nevojitet më shumë se 1 goditje që të
zhvillohet leuçemia. Mirëpo studime të ndryshme kanë treguar që këto mutacione janë
pjesë e një strukture më të gjerë. Metilimi i ADN-së dhe modifikimet e histoneve kanë
treguar qartë që shumë nga këto mutacione nuk i përkasin asnjërës klasë të mutacioneve
(Guillamot et al., 2018; Rahmani et al., 2018; Yang et al., 2019; Vosberg et al., 2019)
dhe se teoria me 2 goditje nuk është një teori shumë e përshtatshme. Si rrjedhim,
zbulimet e reja mund të sjellin zhvillimin e një modeli të ri të leukemogjenezës.

1.5 Tirozinë kinazat
Proteinat tirozinë kinaza (PTK-të) janë një superfamilje e madhe enzimash që kanë si
rol kryesor katalizimin e fosforilimit të molekulave të proteinave. Një protein kinazë
katalizon transferimin e një γ-fosfati nga ATP-ja (ose GTP-ja) drejt substratit të
proteinës target me lidhje kovalente. Ky funksion kundërshtohet nga funksioni i
fosfatazave që largojnë një grup fosfatik nga fosfoproteinat drejt një molekule uji
(Heung Chin et al., 2011). Ky proces i balancuar i këtyre enzimave luan një rol kyç në
qelizë pasi rregullon veprimtarinë e rrugëve të shumta sinjalizuese si përgjigje ndaj
stimujve të jashtëm (Coussens et al., 1986; Paul et al., 2004). Fosforilimi sjell
ndryshime funksionale të proteinës target duke i ndryshuar aktivitetin enzimatik,
pozicionin në qelizë ose ndërlidhjen me proteinat e tjera. Sot njihen përafërsisht 2000
kinaza, nga të cilat 518 janë gjene kinazash të gjendura te njeriu dhe 90 prej tyre janë
tirozinë kinaza. Nga këto 90, 58 janë receptorë tirozinë kinaza (RTK) dhe 32 janë joreceptorë tirozinë kinaza (NRTK) (Manning et al., 2002).
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Figura 1.3: Modeli “2 goditje” i leukemogjenezës. Mutacionet e klasës së I-rë
përfshijnë gjenet përgjegjëse për rritjen e pakontrolluar, mbijetesën dhe rezistencën
ndaj apoptozës. Klasa e II-të përfshin mutacionet e gjeneve përgjegjese për
ndryshimet në faktorët e transkriptimit që bllokojnë diferencimin (Nordigarden.,
2013)
Ato luajnë role kyçe në organizmin e njeriut si diferencimin, metabolizmin, rritjen,
proliferimin, mbijetesën, apoptozën, migrimin, adezionin qelizor dhe përgjigjen ndaj
stimujve (Ullrich & Schlessinger 1990; Grassot et al., 2003; Cicenas et al., 2018).
Çrregullimi i aktivitetit tirozinik kinazik sjell ndryshime të mëdha në përgjigjet e
ndryshme qelizore (Cicenas et al., 2018). Fosforilimi i proteinave është një nga
modifikimet post-translatuese më të rëndësishme dhe TK-të janë përgjegjëse për këtë
funksion rregullator te njeriu. Çrregullimi ose mosaktivizimi i këtij sistemi sjell
shfaqjen dhe zhvillimin e llojeve të ndryshme të sëmundjeve kancerogjene (Du et al.,
2018; Pottier et al., 2020). Studime të ndryshme kanë treguar që tirozinë kinazat janë
të përfshira në stade të ndryshme të kancerit që nga shfaqja, zhvillimi apo rishfaqja
(Köstler., 2015; Kittler & Tschandl., 2018). Mirëpo ky rol madhor i TK-ve në shfaqjen
e kancerit ka treguar edhe rolin e mundshëm terapeutik që kanë këto kinaza pasi
hartëzimi kromozomal përcaktoi se nga 518 gjene të kësaj familjeje, 244 janë gjendur
të mbishprehura në amplikonet kancerogjene (Manning et al., 2002). Siç është
përmendur nga Cicenas et al., 2018 dhe Du et al., 2018, keqfunksionimi ose
mosaktivizimi i TK-ve është i lidhur ngushtë me shfaqjen e sëmundjeve malinje,
përfshirë dhe leuçemitë e ndryshme (Megias-Vericat et al., 2020; Bhanumathy et al.,
2021). Shumë receptorë tirozinë kinazë marrin pjesë në zhvillimin normal të
hematopojezës (Scheijen & Griffin., 2002; Toffalini et al., 2010). Sinjalizimi i RTK-ve
nxit diferencimin e HSC-ve dhe qelizave pararendëse si pasojë e stimujve të jashtëm.
Ndër RTK-të kryesore që luajnë një rol madhor në hematopojezë janë Fms-like tirozinë
kinaza (FLT3), c-Kit, proto-onkogjeni c-Src (SRC), tirozinë kinaza e shpretkës (SYK),
kinaza Janus, receptori i domenit Discoidin (DDR) dhe receptorët hepatoqelizorë
10
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humanë që prodhojnë eritropojetinën (Eph) (Rane et al., 2002; Babei et al., 2016;
Nguyen et al., 2016; Delia et al., 2017; Liu et al., 2017; Kazi et al., 2018).

Figura 1.4: Proteinë kinazat që marrin pjesë në zhvillimin e leuçemisë janë me ngjyrë
blu (Bhanumathy et al., 2021)

1.6 Klasifikimi i tirozinë kinazave
Tirozinë kinazat janë një familje me më shumë se 90 enzima që luajnë rol si ndërmjetës
të të gjithë proceseve sinjalizuese në organizmin e njeriut. Edhe pse aktiviteti i tyre
është i mirërregulluar në qelizat normale, studime të ndryshme kanë përcaktuar praninë
e TK-ve në sëmundje të ndryshme kancerogjene si përgjegjëse për zhvillimin dhe
përparimin e sëmundjes duke fituar veti transformuese nga mbishprehja fosforiluese
ose stimulimi autokrin parakrin (Paul et al., 2004; Kosior et al., 2011; Siveen et al.,
2018). Ato klasifikohen në dy grupe të mëdha (Tabela 1.):
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1) Receptorët tirozinë kinaza (RTK) si EGFR, PDGFR, FGFR, dhe IR
2) Jo-receptorët tirozinë kinaza (NRTK) si SRC, ABL, FAK dhe kinaza Janus.
RTK-të luajnë rol si receptorë sipërfaqësorë qelizorë dhe aktivizohen nga lidhja me
ligandët në domenet ekstraqelizorë. Ato shërbejnë edhe si enzima me aktivitet kinazik.
NRTK-të janë proteina citoplazmatike që kanë larmi shumë të madhe strukturore (Paul
et al., 2004). Ato kanë një domen kinazik dhe domene të tjera shtesë që shërbejnë për
sinjalizime të mëtejshme dhe ndërveprime proteinë-proteinë si SH2, SH3, dhe PH
(Schenk & Snaar., 1999). Ato luajnë një sërë funksionesh në organizëm si ndarja
qelizore, proliferimi dhe mbijetesa, shprehja gjenike dhe përgjigjja imunitare (Siveen
et al., 2018).
Tabela 1.4: Klasifikimi i RTK-ve dhe NRTK-ve të tirozinë kinazave (Bhanumathy et
al., 2021)

1.6.1 c-Kit
Receptori c-Kit është proteinë transmembranore e familjes së tirozinë kinazave e klasës
së III-të që kodohet nga onkogjeni c-Kit. Për herë të parë u zbulua dhe përcaktua nga
Axel Ullrich në 1987 si një homolog qelizor i onkogjenit viral v-kit të sarkomës së
felinëve (Besmer et al., 1986; Yarden et al., 1987). c-Kit gjendet në krahun e gjatë të
kromozimit 4 (4q11-4q13) dhe është përgjegjës për kodimin e receptorit SCF
(Paronetto et al., 2004). c-Kit karakterizohet nga tre domene; domeni citoplazmatik me
aktivitet kinazik, një transmembranë hidrofobike dhe një domen ekstraqelizor ku lidhet
ligandi (Sakamoto et al., 2004). Ligandi i c-Kit është një faktor i qelizave staminale
(SCF). SCF-të janë citokina hematopojetike dhe luajnë një rol të rëndësishëm në
mbijetesën, proliferimin, diferencimin, rritjen dhe zhvillimin e qelizave hematopojetike
(Chen & Xiong., 2002; Oliveira & Lukacs., 2003). c-Kit po ashtu luan një rol të
rëndësishëm në procesin e gametogjenezës dhe melanogjenezës (Lei et al., 2011; Liu
et al., 2018). Kit është gjithashtu i shprehur në qelizat pararendëse më të specializuara
si ato mieloide, limfoide, eritroide, megakariocite, natural killers, qelizat dendritike,
qelizat mast dhe ato pro-B dhe pro-T (Lyman et al., 1998; Papayannopoulou et al.,
1991). c-Kit është shumë i shprehur në HSC-të e njeriut dhe miut. Konkretisht kjo
shprehje e lartë gjendet te HSC-të dhe qelizat pararendëse dhe niveli i tyre ulet pasi këto
qeliza arrijnë maturimin (Lin & Goodell., 2011). Receptori c-Kit është shumë i
përhapur në qelizat hematopojetike dhe inde të tjera. Te njerëzit e shëndetshëm c-Kit
shprehet në 1-4% në qelizat staminale të palcës së kockave dhe 60-75% në qelizat
CD34+ (Liang et al., 2013). Sinjalizmi i c-Kit është i lidhur ngushtë me shumë rrugë të
tjera sinjalizuese si MAPkinaza, PI3Kinaza, JAK/STAT dhe sinjalizimi nga Src (Todd
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et al., 2012; Sun et al., 2014; Vainchenker et al., 2013; Dos Santos et al., 2013).
Çrregullimi i c-Kit rezulton në kancer. Leuçemia është kanceri i parë i lidhur me
mutacionet e c-Kit (Corles et al., 2004). Studimet kanë treguar se receptori c-Kit është
i shprehur në 68% të pacientëve të prekur nga AML, 80% në ata të prekur nga CML në
fazën blast dhe vetëm 2% në pacientët me ALL (Shen et al., 2003). Pas mutacioneve
që pëson FLT3, c-Kit është receptori i dytë përgjegjës për shfaqjen e AML-së.
Mutacionet e c-Kit janë më të shpeshta në tipin e AML-së që ka inversion të
kromozomit 16 [inv(16)(p13.1q22) ose t(16;16)(p13.1q:;22)] dhe ka prognozë të lartë
(Lv et la., 2019), ose gjenden në AML-të me shkrirje të gjenit RUNX1 të kromozomit
21 me gjenin RUNXiT1 në kromozomin 8 [t(8;21)] dhe ka prognozë të ulët (Paschka
et al., 2009).
1.6.2 Fms-like tirozinë kinaza (FLT3)
Flt3 (CD135) është një receptor tirozinë kinazik i klasës së III-të që shprehet nga qelizat
e pamaturuara staminale hematopojetike ose pararendëse dhe ka rol në zhvillimin e
fazave fillestare të linjave qelizore mieloide dhe limfoide (Grafone et al., 2012). Po
ashtu FLT3 është i shprehur dhe në organe të tjera limfohematopojetike si mëlçia,
shpretka, timusi dhe placenta (Rosnet et al., 1993; Lyman et al., 1998). Ai kodohet nga
gjeni FLT3. Receptori Flt3 është një receptor i lidhur me membranën dhe që ka një
domen tirozinë kinazik intrinsic, i përbërë nga 5 domene ekstraqelizore të ngjashme me
imunoglobulinat (Ig-like), një domen juxtamembranor (JMD), një domen
transmembranor (TM) dhe një domen tirozinë kinazë me 2 lobe të lidhura me një domen
kinase insert (Meshinchi & Appelbaum., 2009). Në formën e tij jo aktive Flt3 është në
një gjendje monomerike dhe e pafosforiluar me një konformacion të mbyllur të lakut të
aktivizimit, i cili bllokon hyrjen e komponentëve të ndryshëm në zonat fosforilaktive
dhe të lidhjes së ATP-së. Po ashtu në këtë situatë një rol kyç në inhibimin e fosforilimit
e luan edhe JM duke penguar dimerizimin e Flt3-shit dhe nuk lejon hyrjen në substratin
e zonave të lidhjes (Griffith et al., 2004). Kur Flt3 bie në kontakt me ligandin e tij (FL),
receptori pëson ndryshime konformacionale duke u kthyer në një homodimer dhe duke
lejuar kalimin në domenin e dimerizimit për të mundësuar kështu ndërveprimin
receptor-receptor. Ky dimerizim mundëson aktivizimin e enzimave tirozinë kinazë dhe
fosforilimin e zonave të ndryshme në domenin brendaqelizor. Ky receptor i aktivizuar
fillon dhe grumbullon proteina të shumta në citoplazëm që krijojnë ndërveprime
proteinë-proteinë në domenet e FLT3-shit. Proteinat që lidhen në këtë kompleks
aktivizojnë një kaskadë fosforilimi duke nxitur rrugë të ndryshme sinjalizuese si
MAPkinaza, PI3Kinaza dhe STAT që ndihmojnë dhe rregullojnë proceset e
proliferimit, diferencimit, mbijetesën dhe apoptozën e qelizave të ndryshme
hematopojetike.
Shprehja e FLT3-shit është përcaktuar dhe vlerësuar në sëmundjet malinje
hematologjike dhe u vu re që blastet e AML-së dhe qelizat B të ALL shprehin nivele të
ndryshme të FLT3-shit; përkatësisht 15-35% në rastet e mutacioneve të duplikimit
tandem të brendshëm (ITD) (Kottaridis et al., 2001) dhe në rastet e mutacioneve
pikëzore të TKD-së shprehet 5-10% te AML dhe 1-3% te ALL (Thiede et al., 2002;
Abu-Duhier et al., 2001). Mutacionet e FLT3-shit janë mutacionet më të zakonshme që
hasen në AML, kanë një prognozë të ulët dhe ulin shkallën e suksesit të trajtimit
(Meshinchi et al., 2001; Schnittger et al., 2002). Një nga mutacionet më shpesh të
hasura është mutacioni FLT-ITD që sjell transformim malinj, dimerizim të pavarur dhe
autofosforilim të receptorit pa praninë e ligandit (Mizuki et al., 2000). Njëkohësisht
mutacioni ITD bën të mundur që të bllokojë aktivitetin auto-inhibues të JM pasi
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mendohet që ITD duke patur një sekuencë të re më të gjatë, ndryshon strukturën e JM
(Griffith et al., 2004). Po ashtu ITD mutante shkaktojnë probleme në rritjen e
rezistencës së shumë tirozinë kinazave mutante ndaj inhibitorëve të tirozinë kinazave
(TKI), si dhe mbijetesë të ulët për personat e prekur (Williams et al., 2013; Kim et al.,
2015).

Figura 1.5: Struktura e FLT3 (A) dhe c-Kit (B). DEQ: domeni ekstraqelizor; MP:
membrana plazmatike; CP: citoplazma; JM: juxtamembrana, LA: laku i aktivizimit;
TK1 & TK2: tirozinë kinaza 1 & 2, KI: insert kinaza, GNNK: amino acide; S: domeni
tirozinë kinaza split. (Grafone et al., 2012; Lennartson et al., 2012)
1.6.3 ABL kinazat
Familja e kinazave Abelson (ABL) përfshin proteinat ABL1 dhe ABL2 (gjeni i lidhur
me ABL, ARG), të cilat kodohen nga gjenet ABL1 dhe ABL2 dhe janë të nevojshme
për zhvillimin dhe funksionimin normal të qelizës. C-Abl kinaza aktivizohet nga një
sërë faktorësh rritjeje të TK-ve si EGFR, PDGFR, faktorët e transformimit β dhe
receptorët e angiotensinave të nëntipit 1 (Sirvent et al., 2008). Kjo lloj lidhjeje i
mundëson Abl kinazat të kapin stimuj të jashtëm specifikë dhe ti drejtojnë drejt rrugëve
sinjalizuese përkatëse përgjegjëse për rregullimin e proliferimit, migrimit, pushtimit,
adezionit dhe mbijetesës qelizore, si dhe ndarjes qelizore, përgjigjeve ndaj dëmtimeve
dhe stresit të ADN-së dhe së fundmi dinamikës së aktinës (Wang et al., 2015). Këto dy
kinaza kanë një domen shumë të përafërt me njëra tjetrën (rreth 90% ngjashmëri
sekuencash) të organizuar në renditje SH3-SH2-SH1. Abl1 përmban 3 motive
sinjalizuese me lokalizim bërthamor, ndërsa Abl2 gjendet i lokalizuar kryesisht në
rajone të pasura me F-aktinë në citoplazëm, pasi nuk ka sinjale për lokalizimin
bërthamor (Hantschel., 2008; Greuber et al., 2013).
Fillimisht mendohej se ABL ishte përgjegjës për shfaqjen e leuçemisë të minjtë të nxitur
nga virusi leuçemik murin Abelson (Clark et al., 1993). Studimet e mëvonshme
identifikuan dhe përcaktuan praninë e onkoproteinës të shkrirë BCR-ABL1, të formuar
nga translokacioni kromozomal i t(9;22) (q34.1;q11.2), i njohur ndryshe dhe si
kromozomi Philadelphia (Ph), që përforcoi rolin e familjes Abl në çrregullime malinje
kryesisht të natyrës hematologjike. Kjo onkoproteinë u përcaktua qartë se merrte pjesë
në zhvillimin e kancerëve leuçemikë si AML, CML dhe ALL. Produktet e ndryshme të
prodhuar nga gjenet malinje të shkrira të Abl-së kodojnë për aktivitet të lartë dhe të
mbishprehur të TK-ve që mund të çojë në transformime qelizore dhe fenotipin e
sëmundjes (Paul et al., 2004). Translokimi kromozomal që sjell aktivizimin e Abl
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kinazave në tumore të ngurtë është shumë i rrallë, por vazhdon të ketë prani të
mbishprehjes së sinjalit, TK-ve onkogjenike ose receptorëve të ndryshëm kemokinik,
inaktivizim të proteinave rregullatore negative dhe stres oksidativ (Khatri et al., 2016;
Siveen et al., 2018). Funksionet katalitike auto-inhibuese të Abl kinazave janë të
cënueshme nga shumë ndërveprime intramolekulare. Një pengesë, qoftë e pjesshme ose
e vogël, e funksioneve auto-inhibuese do të sillte shfaqjen e transformimeve
onkogjenike. Proteinat anormale onkogjenike të BCR-ABL nuk i kanë të pranishme
këto funksione auto-inhibuese.
Rrugët sinjalizuese të cilat preken dhe ndikohen nga BCR-ABL janë të shumta, por ato
të cilat janë kyçe për transformimin e BCR-ABL janë Gab2, Myc, CrkL dhe STAT5
(Hantschel et al., 2012; Siveen et al., 2018). Edhe pse BCR-ABL është translokimi
kromozomal më i zakonshëm, shumë anomali të tjera kromozomale çojnë në shprehjen
e vetive të proteinave të ndryshme të shkrira, por megjithatë nuk ka mutacione pikëzore
të përcaktuara në gjenet Abl1 dhe Abl2 (Siveen et al., 2018). Shumë proteina të shkrira
të Abl1 marrin pjesë në sëmundje hematologjike malinje, përfshirë BCR-ABL1 (p210),
BCR-ABL1 (p185), BCR-ABL1 (p230), etj. Proteinat ETV6-ABL2, RCSD1-ABL2,
PAG1-ABL2 dhe ZC3HAV1-ABL2 janë me prejardhje nga Abl2 (Siveen et al., 2018).
Në varësi të gjatësisë së sekuencës së BCR-së në formimin e onkoproteinave të shkrira
BCR-ABL1 janë vënë re tre lloje të ndryshme të veçanta të leuçemisë kronike mieloide;
përkatësisht p185, p210 dhe p230. Lloji më i zakonshëm është ai p210, ku ekzoni i parë
i c-ABL është zëvendësuar nga sekuencat BCR duke koduar për 902 ose 927
aminoacide, i cili është vënë re kryesisht në qelizat e pacientëve të stabilizuar me CML,
ALL ose AML (Li et al., 1999; Azevedo et al., 2019). Forma p230 gjendet kryesisht te
leuçemitë akute, CML me natyrë neutrofilike dhe në rastet e rralla të CML-së.
Ndërkohë varianti p185 gjendet në rreth 20-30% të rasteve të të rriturve të prekur nga
CML dhe në 3-5% të fëmijëve të prekur nga ALL B-qelizore (Advani & Pendergast.,
2002; Ross & Mgbemena., 2014).
Prania e onkoproteinës BCR-ABL është forma më e zakonshme e mutacionit gjenetik
e shprehur të pacientët e infektuar me ALL ku fëmijët me këtë mutacion përbëjnë rreth
5%, ndërsa të rriturit afërsisht 50% (Gleissner et al., 2002; Arico et al., 2010). Ndërkohë
për pacientët de novo me AML, incidenca e kromozomit Philadelphia gjendet në 0.53% të rasteve (Shao et al., 2018).
1.6.4 Tirozinë kinaza e Bruton (BTK)
BTK bashkë me 4 anëtarë të tjerë janë pjesë e familjes së TEC të NRTK-ve dhe kanë
ruajtur veçoritë e tyre për periudha shumë të gjatë kohore (Bradshaw., 2010). BTK
është zbuluar në 1993 për herë të parë dhe u përcaktua që ishte me probleme te personat
e prekur nga sëmundja e trashëguar e imunodefiçencës së lidhur me X,
agammaglobulinemia (XLA) (Tsukada et al., 1993; Hendriks et al., 2011). Është
vërtetuar që stimulimi i receptorëve të qelizave B (BCR) në qelizat e maturuara B
ndikon dhe nxit fosforilimin e BTK-ve duke ju rritur aktivitetin e tyre kinazik (Aoki et
al., 1994). Ky lloj mekanizëm veprimi e bën BTK-në pjesë të pandashme të sinjalizimit
të BCR (Saouaf et al., 1994). Struktura e BTK-ve përmban domene të homologjisë Src
(domeni SH), një domen katalitik, një domen të homologjisë pleckstrin (domeni PH)
dhe një domen të homologjisë TEC (TH) të pasur me prolinë, e cila përmban një motiv
zinku që ndihmon në aktivitetin dhe stabilitetin e proteinës (Bradshaw., 2010). BTK
gjendet në citoplazëm dhe shkon në membranë për aktivizim vetëm në mënyrë
tranzitore. Kjo lloj lëvizje e BTK-së është e ndërvarur nga lidhja e domenit PH me
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fosfoinozitol-3,4,5-trifosfatit (PIP3), sinjali i të cilit vjen nga fosfatidilinozitol-3-kinaza
(PI3K) (Hendriks et al., 2014). Aktivizimi i BTK-ve vjen nga fosforilimi i Y551 dhe
lidhja e tij me membranën plazmatike në domenin kinazik si rrjedhojë e sinjalizimit të
SRC kinazës ose SYK kinazës (tirozinë kinaza e shpretkës). Ky aktivizim sjell veprimin
katalitik të BTK-ve dhe rezulton në autofosforilim (Park et al., 1996; Lin et al., 2009).
Autofosforilimi është i mbishprehur në format mutante dhe këto forma kanë aftësinë të
transformojnë fibroblastet (Li et al., 1995). Roli i BTK-ve është jashtëzakonisht i
rëndësishëm. Ata janë thelbësorë për zhvillimin, diferencimin dhe sinjalizimin e
limfociteve B, por edhe për maturimin dhe diferencimin e qelizave të tjera
hematopojetike (Vetrie et al., 1993). BTK-të janë rregullatorë direkt të aktivizimit të
inflamasomit NLRP3 (Liu et al., 2017) dhe përgjegjëse për lidhjen e sinjalit të BCR-së
me aktinën që është e përfshirë në internalizimin dhe procesimin e BCR-ve dhe në
prezantimin e antigjenit (Sharma et al., 2009).
Aktiviteti kinazik i BTK-ve është i domosdoshëm për proliferimin dhe mbijetesën e
qelizave B leuçemike, dhe sidomos për ndërveprimin e këtyre qelizave me
mikromjedisin e tumorit (Singh et al., 2018). Leuçemia kronike limfocitare (CLL)
karakterizohet nga grumbullimi i qelizave B monoklonale CD5+ të maturuara në palcën
e kockave, gjakun periferik dhe organet limfoidale. (Ammann et al., 2017). Kjo
sëmundje prek kryesisht të rriturit dhe prognoza e saj është e lartë (Hallek et al., 2018).
Kategorizohen në dy grupe: leuçemi kronike limfocitare dhe limfoma të vogla
limfocitike.

Figura 1.6: Struktura e kinazës Bruton (A) dhe BCR-Abl (B). Në figurën B nga lart
poshtë janë produktet e onkogjeneve BCR-Abl1 (p210); BCR-Abl1 (185); BCR-Abl1
(230) (Roskoski., 2016; Hantschel., 2012).

1.7 Struktura e tirozinë kinazave
Receptorët tirozinë kinazë kanë strukturë të njëjtë. Struktura e tyre është e përbërë nga
një domen ekstraqelizor që lidhet me ligandin dhe i shoqëruar nga një domen i vetëm
transmembranor, rajoni juxtamembranor, domenin tirozin kinazë citosolik (TDK) dhe
një bisht C-terminal fleksibël (Li & Hristova., 2010). Domenet ekstraqelizore te RTKve ndryshojnë midis nënfamiljeve pasi janë të veçanta në mënyrën e lidhjes dhe
modulimit që mundëson lidhjen me ligandin me specificitet të lartë. Ky specificitet i
lartë parandalon lidhjet e panevojshme duke penguar amplifikimin dhe duke rritur
saktësinë e sinjalit. Domeni ekstraqelizor dimerizohet nga lidhja me ligandin (Hao et
al., 2002; Lemmon & Schlessinger., 2014). Kjo lidhje ligand-domen aktivizon aftësinë
e domenit ekstraqelizor për të formuar komplekse homodimerike sinjalizuese duke
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sjellë ndryshime konformacionale që stimulojnë dhe aktivizojnë domenin
brendaqelizor të tirozinë kinazave (Hao et al., 2002; Ullrich & Schlessinger., 1990).
Ekzistojnë disa forma të njohjes së ligandit dhe formimit të komplekseve të RTK-ve.
Një sistem i tillë është sistemi VEGF (faktori i rritjes së endoteliumit vaskular) që bën
identifikimin e ligandit dhe e kryen me anë të shtatë domeneve ekstraqelizorë të
ngjashëm me imunoglobulinat, të cilat bëjnë dimerizimin e VEGF-së. Ky sistem
ndryshon nga ai i faktorit të rritjes epidermale të lidhur me familjen RTK (ErbB), pasi
në këtë sistem nevojitet vetëm që një molekulë e faktorit të rritjes epidermale (EGF) të
lidhet me një polipeptid të vetëm EGFR-je dhe të çoi në dimerizimin e EGFR-së e cila
krijon në këtë mënyrë një kompleks tetramerik EGFR-EGF (Holland et al., 1998).
Familja ErbB përfshin EGFR-në (ErbB1/Her1), ErbB2 (Her2), ErbB3 (Her3) dhe
ErbB4 (Her4), të cilat nxisin sinjale ekstraqelizore kritike për rritjen, diferencimin,
proliferimin, mbijetesën dhe migrimin qelizor të qelizave epiteliale (Appert-Collin et
al., 2015; Ho et al., 2017). Domeni ekstraqelizor i EGFR/ErbB1 është i përbërë nga një
numër i madh mbetjesh tirozinike që ndërmjetësojnë lidhjen me ligand të ndryshëm.
Këta receptorë formojnë hetero/homodimerë pas lidhjes me ligandin dhe secila tregon
afinitet dhe specificitet për ligandin përkatës: EGFR lidhet me EGF, TGF-α
amfiregulinën dhe epigjenin; EGFR dhe Her4 lidhen me betacelulinën, HB-EGF dhe
epiregulinën; Her3 dhe Her4 lidhen me EGF dhe TGF-α (Arteaga et al., 2014; Yamaoka
et al., 2018)
RTK-të janë unike dhe të ndryshme nga llojet e tjera për shkak të domeneve të
larmishme që kanë të pranishme duke përfshirë domenet e ngjashme me
imunoglobulinat, fibronektinat e tipit III, rajonet e pasura me cisteinë, rajonet e pasura
me leucinë dhe të tjera që i bën ato target të pëlqyeshëm terapeutikë (Takeuchi et al.,
2011; Yamaoka et al., 2018).

Figura 1.7: Struktura e domeneve të familjeve të NRTK-ve (Siveen et al., 2018)
Ndryshe nga RTK-të, NRTK-të nuk kanë veti si receptorë. Atyrre u mungon domeni
ekstraqelizor për lidhjen me ligandin dhe domenin transmembranor duke i bërë mjaft
të ndryshme nga ana strukturore. NRTK-të kanë një domen kinazik katalitik të
përbashkët që përmban rreth 275 mbetje tirozinike dhe përmban rajonin N-fundor (pesë
β-fleta dhe një α-heliks) si dhe një domen të madh citoplazmik C-fundor (i përbërë
kryesisht nga α-helikse). Molekula e ATP-së lidhet në hapësirën midis dy domeneve,
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ndërkohë që sekuenca tirozinike e substratit proteinik lidhet me mbetjet e domenit Cfundor (Du Z et al., 2018). Shumica e NRTK-ve gjenden në citoplazëm, ndërkohë që
pjesa tjetër janë të kapura në membranën plazmatike me anë të modifikimeve amino
fundore (Neet & Hunter., 1996). NRTK-të nuk përmbajnë vetëm një domen tirozinë
kinazik, por edhe domene të tjera shtesë që ndërmjetësojnë ndërveprimet proteinëproteinë, proteinë-lipide dhe proteinë-ADN (Schenk & Snaar., 1999).

Figura 1.8: Struktura e nënfamiljeve të RTK-ve (Karpov et al., 2015)

1.8 Aktivizimi i RTK-ve dhe transduktimi i sinjalit
1.8.1 Auto-inhibimi
Çdo RTK shfaq shenja të aktivitetit bazal enzimatik, pavarësisht gjendjes së saj të
qetësisë ose bazale (gjendja kur RTK-të nuk janë të lidhura me një ligand). Hipoteza e
ngritur paraqet idenë se kompleksi RTK lëkundet në gjendje të ndryshme dinamike
edhe pa praninë e ligandit të lidhur. Një shembull i këtij veprimi të RTK-ve është c-Src,
një TK e tretshme që vazhdon fosforilon domenin tirozin kinazik dhe nxit transduktimin
e sinjalit bazal (Holland et al., 1998; Lemmon et al., 2010). Për parandalimin e transautofosforilimit spontan, RTK-të përmbajnë një sërë mekanizmash autoinhibues.
Rajonet fosforiluese që promovojnë aktivitetin e TDK-ve gjenden në rajonin
juxtamembranor, në lakun e aktivizimit dhe në bishtin C-fundor. Laku i aktivizimit
gjendet në rajonin aktiv të RTK-ve dhe fosforilimi i lakut sjell ndryshime
konformacionale duke e drejtuar atë që shpie në çlirimin e efekteve auto-inhibuese dhe
stabilizimin e TDK-të të aktivizuara (Nolen et al., 2004). Në gjendjen e qetësisë RTKtë, domeni juxtamembranor dhe bishti C-fundor krijojnë kontakt me TDK-të për të
parandaluar aktivizimin, pavarësisht se aktiviteti enzimatik bazal vazhdon ende (Liu et
al., 1998; Hubbard., 2004)
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1.8.2 Aktivizimi i RTK-ve
Dimerizimi i shkaktuar nga ndërveprimi RTK-ligand shkakton trans-autofosforilimin e
faktorëve auto-inhibitorë duke çuar në ndryshime strukturore të TDK-së. Ky ndryshim
çon në hapjen e siteve të lidhjes së nukleotideve dhe substratit. TDK-të janë të përbëra
nga një lob-N, një lob-C dhe midis tyre gjendet një domen i lidhjes së ATP-së.
Aktivizimi i RTK-ve ka nevojë për trans-autofosforilim në mbetje tirozinike të veçanta.
Zinxhirët anësorë tirozinikë tashmë të fosforiluar përdoren si site lidhjeje për enzimat
dhe adaptorët e ndryshëm që përmbajnë domene fosfotirozinë njohëse si në rastin e
homologut 2 Src (SH2) ose domenit fosfotirozinë lidhës (PTB) (Huse et al., 2002).
Lidhja e proteinave që përmbajnë domenet SH2 dhe PTB është një pikë kyçe në
shpërhapjen e sinjaleve në rrugë të ndryshme që mundësojnë dhe modulojnë funksionet
e ndryshme qelizore (Schlessinger & Lemmon., 2003; Pawson., 2004). Fosforilimi i
tirozinës bën të mundur largimin e auto-inhibimit juxtamembranor të TDK-ve (Nagar.,
2007). RTK-të gëzojnë veti aktivizuese nga një sërë mekanizmash të ndryshëm, por
komplekset e transduktimit të sinjalit të aktivizuar kanë shumë ngjashmëri midis tyre
(Huse et al., 2002). Ngjarjet e lidhura me trans-autofosforilimin ndodhin sipas një rendi
të caktuar dhe sekuenca e ndjekur tregon si ndryshimet konformacionale ashtu edhe
ndërveprimet ndërmolekulare të RTK-ve. Mutacionet e ndryshme që mund të pësojë
domeni juxtamembranor sjell një aktivizim bazal të gjeneve c-Kit dhe PDGFR të
mbishprehura në disa lloje kanceri (Dibb & Dilworth., 2004).

1.9 Roli i RTK-ve në tumorigjenezë
1.9.1 Mekanizmi i aktivizimit onkogjenik
Në kushte normale, niveli katalitik i RTK-ve është i kontrolluar dhe balancuar
rreptësisht nga mekanizma të ndryshëm, sidomos nga aktiviteti i tirozinë fosfatazave
(Ostman & Bohmer., 2001). Aftësia transformuese që fitojnë RTK-të vjen nga një sërë
mekanizmash veprimi, të cilat prishin balancat midis proceseve të rritjes
qelizore/proliferimit dhe veprimtarisë apoptotike të qelizave (Schlessinger., 2000).
Aktivizimi themelor jonormal i RTK-ve mund tu japi qelizave aftësi onkogjenike dhe
t'i induktojë ato të kryejnë onkogjenezë të varur nga RTK-të (McDonell et al., 2015).
Aktivizimi onkogjenik i receptorëve tirozinë kinazë induktohet nga mutacionet që
ndodhin në një nga dy rastet: a) mutacionet në domenin ekstraqelizor dhe lakun e
aktivizimit, b) translokacionet jonormale kromozomale që shfaqin funksione të reja.
1.9.2 Mutacionet në domenin esktraqelizor
Domeni esktraqelizor i RTK-ve ka një përbërje shumë të larmishme pasi në të gjenden
struktura të ndryshme si për shembull domenet e ngjashme me imunoglobulinat,
domenet e pasura me cisteinë ose domenet e fibronektinave. Ky strukturim kaq
kompleks e mundëson domenin ekstraqelizor të kapë stimuj të jashtëm të ndryshëm dhe
të jetë selektiv për ta (Chan., 2011). Mutacionet e ndryshme dhe të shumta që mund të
ndodhin në këtë domen sjellin aktivizimin themelor të RTK-ve pa patur nevojë për
praninë e një ligandi. Ky mutacion sjell ndryshime në konformacionin e domenit të
ngjashëm me imunoglobulinat duke prishur në këtë mënyrë aftësinë dimerizuese dhe
stabilizuese që ka ky domen dhe për rrjedhojë ndodh aktivizimi i pakontrolluar i RTKve (Weismann et al., 2000).
Në AML, mutacinet e c-Kit në ekzonin 8 janë shumë të shpeshta dhe shoqërohen
pothuajse përherë (93% të rasteve) me delecione të D419 (Care et al., 2003). Ky
mutacion ka një shprehje shumë të lartë në format e AML-së me inv(16) dhe
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bashkëshoqërohen me shndërrime konformacionale të domeneve ekstraqelizore dhe
ndryshime në aktivizimin e receptorit dhe rritjen e afinititetit për ligandin (Nanri et al.,
2005). Po ashtu mutacionet në domenin Ig5 të gjenit PDGFRα me mutacion në A509D
sjellin aktivizim themelor të aktivitetit kinazik duke u fosforiluar në mungesë të PDGF
(Hiwatari et al., 2008). Mendohet që mutanti PDGFRα mund të çojë në shfaqjen e
leuçemisë akute limfoblastike (Metzgeroth et al., 2007).
1.9.3 Mutacionet në domenin juxtamembranor (JMD)
Roli i JMD-ve si një rregullator negativ është me përparësi shumë të lartë në RTK-të e
ndryshme. Ky rol mundëson krijimin e një efekti auto-inhibues të RTK. Po ashtu
struktura e tyre me lobet N dhe C-terminal mundësojnë lidhjen e proteinave të tjera të
ndryshme. Pavarësisht këtij roli kaq të rëndësishëm auto-inhibues, JMD-të nuk janë kyç
për aktivitetin kinazik të RTK-ve.
Mutacionet e ndryshme të tipit delecione, pikëzore ose insercione që ndodhin në JMD
e bëjnë këtë domen të humbasë aftësitë auto-inhibuese që ka (Kiyoi et al., 2002).
Mutacionet më të shpeshta të JMD-ve ndodhin në proteinat c-Kit, FLT3 dhe PDGF.
Mutacionet e marrjes së funksionit të c-Kit janë identifikuar në shumë pacientë që
vuajnë nga sëmundje malinje kancerogjene, përfshirë dhe leuçeminë (Beghini et al.,
2000). Gjeni c-KIT në këto qeliza tumorale tregoi qartë që mbante mutacionet e
ndryshme aktivizuese të sinjalit themelor të RTK-ve, të përqëndruar në dy rajone
kryesore, JMD dhe në domenin fosfotransferazë. Mutacioni që ndodhte sillte
shndërrimin e Asp816 në valinë ose tirozinë (Casteran et al., 2003). Të gjitha këto
mutacione rezultojnë në dimerizim të vazhdueshëm të receptorit dhe si rrjedhojë
autofosforilim dhe sinjalizim të ndryshuar në substratet e Kit (Casteran et al., 2003). Po
ashtu mutacionet e H816/M814 në domenin kinazik sjellin rritje qelizore të pavarur nga
citokinat dhe tumorigjenicitet të shtuar në linjave qelizore hematopojetike (Kitayama
et al., 1996).
Mutacionet në FLT3 gjenden në 30% të rasteve të reja të diagnostikimit me AML dhe
janë të tipit ITD (25%) ose mutacione pikëzore në TKD (7-10%) (Nagel et al., 2017;
O’Donnell et al., 2017). Këto mutacione të ITD-së janë sekuenca me gjatësi të
ndryshme dhe mund të shkojnë nga 3 çifte bazash (çb) deri në 400 çifte bazash
(Berestein., 2015). Studime të ndryshme kanë treguar që pozicioni i ITD-së në gjenin
FLT3 gjendej në ekzonet 14 dhe 15 (Abu-Duhier et al., 2001; Quentmeier et al., 2003).
Këto mutacione prekin konformacionin e zonave lidhëse dhe aktivizuese të JMD-ve
duke rezultuar në humbjen e funksionit auto-inhibues (Choudhary et al., 2005; Martelli
et al., 2013). Kjo humbje e funksionit auto-inhibues e mban FLT3-shin të fosforiluar
vazhdimisht dhe kjo ndikon në sinjalizimet downstream të saj duke mbajtur të
aktivizuar gjithnjë rrugët e MAPkinazave dhe STAT5, përgjegjëse për proliferimin dhe
diferencimin qelizor dhe rritjen e rezistencës ndaj trajtimeve farmakologjike (Traer et
al., 2016; Wingelhofer et al., 2018; Braicu et al., 2019).
Edhe pse një NRTK, edhe BCR-ABL pëson mutacione të cilat janë të lidhur direkt me
shfaqjen dhe zhvillimin e leuçemisë. Përdorimi i barit imatinib, një inhibitor tirozinë
kinaze, ka dhënë rezultate të kënaqshme dhe ka revolucionarizuar trajtimin e pacientëve
me CML (Ernst et al., 2011). Mutacionet e ndryshme pikëzore që ndodhin në zona kyçe
të domenit kinazik të gjenit BCR-Abl janë të lidhura me rezistencën që pëson ky gjen
ndaj trajtimeve farmakologjike duke zvogëluar përgjigjen ose shfuqizuar tërësisht atë
(Soverini et al., 2018). Mbi 100 mutacione pikëzore janå zbuluar të cilat kodojnë për
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zëvendësime të një amino acidi në domenin kinazik të BCR-Abl. Ndryshimi i treoninës
dhe izoleucinës në pozicionin 315 (T315I) të proteinës Bcr-Abl ishte mutacioni i parë
dhe ndër më të shpeshtë në CML (Ernst et al., 2011).
1.10 DNMT3A
Edhe pse nuk është një tirozinë kinazë, DNMT3A janë pjesë e këtij studimi për faktin
se mutacionet në këtë proteinë janë përgjegjëse për 20% të pacientëve de novo të prekur
nga leuçemitë akute (Sun et al., 2019). Metilimi i ADN-së kryhet nga familja e
metiltransferazave DNMT1, DNMT3A dhe DNMT3B (Chaudry & Chevassut., 2017).
Metilimi i sekuencave të reja gjenomike kryhet nga DNMT3A dhe DNMT3B (Okano
et al., 1999). Modeli “2 goditje” i përcaktuar për leukemogjenezën sot përcaktohet si
një model tepër i thjeshtë në lidhje me mutacionet që marrin pjesë në këtë proces. Roli
i mutacioneve epigjenetike nuk është i përfshirë në këtë model edhe pse ka të dhëna të
shumta që këto modifikime luajnë një rol madhor në këtë process (Hong & Mederios.,
2011; Kumar., 2011; Shih et al., 2012). Sipas Ley et al., 2013, mbi 70% e pacientëve
de novo me AML përmbajnë të paktën një mutacion epigjenetik si DNMT3A. Edhe pse
gjendet në pothuajse ¼ e rasteve me AML dhe 16% të ALL, roli i saktë i kësaj proteine
të mutuar nuk është ende i qartë. Megjithatë, studimi me modele miu knockout ka
treguar që metilimi i plotë nga DNMT3A ka sjellë bllokimin e diferencimit të linjave
mieloide (Challen et al., 2011).

1.11 Ras dhe rruga e sinjalizimit të MAPKinazave
Proteina Ras luan një rol të rëndësishëm në transmetimin e sinjaleve nga mjedisi
jashtëqelizor në atë brendaqelizor dhe aktivizimin e rrugëve të ndryshme sinjalizuese
me ndikim në rritjen qelizore, proliferim, mbijetesë, diferencim, migrim dhe apoptozë.
Pozicionimi i Ras-it në membranën plazmatike mundëson aktivizimin e tij nga EGFR
(receptorët e rritjes epidermale), receptorët e qelizave T ose receptorët e lidhur me
proteinën G. Një ndër rrugët sinjalizuese më të studiuara është kaskada e MAPK
kinazave, aktivizimi të cilës nis kur ligandi lidhet me receptorin tirozinë kinazë si psh
EGF (faktori i rritjes epidermale) lidhet me EGFR. Lidhja e EGF nxit dimerizimin dhe
fosforilimin e receptorit i cili nga ana e tij bashkëvepron dhe lidhet me domenin SH2
të proteinës adaptore Grb2. Kjo e fundit bashkohet me RasGEF SOS nëpërmjet domenit
SH3 pasi ai rekrutohet afër membranës plazmatike. Si pasojë e lëvizjeve të fundit, Ras
kalon nga gjendja inaktive e lidhur me GDP në gjendje e tij aktive të lidhur me GTP
(Zenonos & Kyprianou., 2017). Ras-GTP rekruton dhe lidhet me proteinën Raf e cila
duhet të jetë e lokalizuar në afërsi të membranës plazmatike për të qënë aktive.
Bashkëveprimi midis Ras dhe Raf çon në lirimin e proteinës 14-3-3, e cila është
normalisht e lidhur me Raf duke siguruar inaktivizimin e kësaj të fundit. Raf-i aktiv
krijon heterodimerizim që nxit translokimin e enzimës KSR1 (supresori kinazik i Rasit) në membranën qelizore (Nandan & Yang., 2011). KSR është një proteinë që gjendet
gjithmonë e lidhur me MEK dhe translokimi i saj vendos MEK në afërsi të aktivizuesit
të tij, Raf. Rrjedhimisht, MEK fosforilohet dhe është në gjendje që të aktivizojë Erk.
Erk i fosforiluar translokohet në bërthamë ku rregullon shprehjen e faktorit të
traskriptimit FOS dhe fosforilon c-Jun. FOS dhe c-Jun lidhen me faktorin e
transkriptimit AP1, përgjegjës për shprehjen e gjeneve të rëndësishme për proliferimin
qelizor si Ciklina D1 (Downward., 2003).
Rruga sinjalizuese Ras-MAPK është ndër sinjalizimet qelizore që preken të parat nga
aktiviteti i onkoproteinës BRC-ABL për të nxitur proliferimin e pakontrolluar qelizor.
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Fundi aminik i sekuencës së koduar nga gjeni BCR për proteinën BCR-ABL ka një
tirozinë të fosforiluar e cila lidhet me domenin SH2 të proteinës adaptore Grb2. Çdo
mutacion në BCR Tyr177 ndikon negativisht në lidhjen me Grb2 dhe si rrjedhojë edhe
aktivizimin e Ras-it nga BCR-ABL (Pendergast et al., 1993; Zhang et al., 2001).
Kompleksi BCR-ABL/Grb2 rekruton proteinën SOS që lidhet me domenin SH3 te
Grb2. Ky kompleks stimulon shndërrimin e Ras-it në formën e tij aktive dhe
fosforilimin e kaskadës së proteinë kinazave pjesë të këtij sinjalizimi qelizor.
Mutacionet që ndodhin në K-Ras ose N-Ras shkaktojnë hiperproliferimin e qelizave të
ndryshme hematopojetike dhe studime të ndryshme kanë treguar që ato mund të jenë
nismëtare të leuçemisë (Van Meter et al., 2007; Sabnis et al., 2009). Pavarësisht kësaj,
edhe pse mutacionet e Ras-it gjenden në individët e prekur nga AML (5-13% të
rasteve), është përcaktuar që nuk kanë ndikim prognostik në mbijetesën e personave në
fazën e remisionit (Kadia et al., 2012). Ndërkohë prania e Erk në 51-83% të pacientëve
të prekur nga AML mendohet të jetë një faktor për zhvillimin e mëtejshëm të sëmundjes
(Ricciardi et al., 2005). Fosforilimi i vazhduar i Erk luan një rol aspak të favorshëm për
pacientët e prekur nga AML ose ALL (Kornblau et al., 2006)

1.12 Sinjalizimi PI3K/Akt
Kaskada sinjalizuese PI3K/Akt luan një rol thelbësor në kontrollin e disa funksioneve
qelizore si metabolizmi, rritja, proliferimin, mbijetesën, transkriptimin dhe sintezën e
proteinave (Gulluni et al., 2019). PI3K përbëhet nga një nënnjësi rregullatore dhe një
katalitike, respektivisht p85 dhe p110, të cilat aktivizohen nga receptorët tirozinë kinazë
(Fruman et al., 2108). p85 mundëson bashkëveprimin me receptorët, ndërsa p110
konverton PIP2 (fosfatidilinozitol 4,5-bifosfat) në PIP3 (fosfatidilinozitol 3,4,5trifosfat). Prodhimi i PIP3 indukton rekrutimin e kinazave serinë/treoninë, PDK1 dhe
Akt. Fosforilimi i Akt në pozicionin Treoninë308 nga PDK1 promovon mbijetesën
qelizore nëpërmjet rrugëve të mëposhtme: 1- bllokimi i aktivitetit të anëtarëve të
familjes pro-apoptotike Bcl-2; 2- nxitjen e transkriptimit të gjeneve me funksion antiapoptotik dhe të mbijetesës duke penguar ndikimin negativ të NF-kB; 3- inhibimi i
apoptozës të induktuar nga p53 duke fosforiluar Mdm2; 4- bllokimin e aktivitetit të
faktorit të transkriptimit FOXO, përgjegjës për transkriptimin e proteinave që
promovojnë vdekjen qelizore; dhe 5- fosforilimin e TSC2 (kompleksi i tubero-sklerozës
2), i cili aktivizon Rheb-GTP dhe kompleksin mTORC1 (mammalian target of
rapamycin complex 1) për të rritur sintezën proteinike në qelizë. Paralelisht, mTORC2
mban në gjendje aktive proteinën Akt duke e fosforiluar në pozicionin Ser473
(Szymonowicz et al., 2018). Një feedback negativ nis nga një efektor i mTORC1,
kinaza S6, për të bllokuar rrugën e sinjalizimit PI3K.
Çrregullime në kaskadën sinjalizuese PI3K/Akt janë gjendur në një numër të madh
sëmundjesh të njeriut duke përfshirë kancerin, diabetin, sëmundjet kardiovaskulare dhe
ato neurologjike. Studime të shumta kanë vërtetuar ekzistencën e mutacioneve që rrisin
aktivitetin kinazik të PI3K dhe të Akt (Yang et al., 2019). Në rastin e leuçemisë, BCRABL mund të aktivizojë PI3K nëpërmjet ndihmës së kaskadës Ras-MAPK si dhe Crkl.
Pavarësisht mënyrës së aktivizimit të PI3K, kjo e fundit përbën një ndër efektorët më
të rëndësishëm të BCR-ABL pasi ndikon drejtpërdrejt në kontrollin e makinerisë
apoptotike duke rezultuar në mbijetesë më të gjatë dhe zgjerim/shumim të kloneve
jonormale. Njëkohësisht është vënë re se FLT3-shi human nuk ka lidhje direkte me
PI3K. PI3K aktivizohet nga FLT3 në mënyrë indirekte pasi kjo e fundit fosforilon
proteinat GAB-1 dhe GAB-2 të cilat aktivizojnë PI3K. Me anë të këtij mekanizmi
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vërtetohet roli i mbetjeve tirozinike 768, 955 dhe 969 si vende të lidhjes dhe ndërmjetës
të GAB-1/GAB-2 për sinjalizimin downstream të PI3K dhe AKT (Masson et al., 2009).

Figura 1.9: Sinjalizimi i RAS/MAP kinazws dhe PI3K/Akt (Vasjari L., 2018)

1.13 Sinjalizimi i JAK/STAT
Proteinat Jak dhe Stat janë komponentë shumë të rëndësishëm të sistemeve të ndryshme
të receptorëve të citokinave duke kontrolluar rritjen, mbijetesën, diferencimin, dhe
rezistencën ndaj patogjenëve. Lidhja e citokinës në receptor shkakton dimerizimin e tij
dhe aktivizimin e proteinës Jak e cila fosforilon vetveten dhe receptorin (Vainchenker
& Constantinescu., 2013). Sitet e fosforiluara të receptorit dhe Jak-ut shërbejnë si site
lidhëse për domenet SH2 të STAT dhe domenet SH2 të proteinave të tjera duke e lidhur
në këtë mënyrë receptorin me rrugë të tjera sinjalizimi si MAPkinaza, PI3K/AKT etj.
STAT i fosforiluar dimerizohet dhe translokohet në bërthamë për të kontrolluar dhe
rregulluar transkriptimin e gjeneve të ndryshme.
Disa faktorë të rëndësishëm të transkriptimit gjenden gjithashtu nën ndikimin e BCRABL. Këtu përmenden STAT1 dhe STAT5 (signal transducer and activation of
transcription) që janë gjendur gjithmonë aktivë në linja qelizore pozitive për BCR-ABL
dhe në qeliza primare të marra nga pacientët me CML duke ndikuar në rritjen e
pavarësisë së citokinave.
Në qelizat e shëndetshme, translokimi bërthamor i STAT, i cili ndërmjetësohet nga
aktivizimi i kinazave JAK të lidhura me receptorët, ndodh vetëm pas lidhjes së
citokinave me receptorët e tyre. Ndërsa në qelizat tumorale të CML-së, STAT është i
aktivizuar, pavarësisht gjendjes aktive ose jo të kinazës JAK, nga bashkëveprimi me
tirozinën e fosforiluar të BCR-ABL (Kuepper et al., 2019). Aktivizimi i STAT i siguron
këtyre qelizave një mbrojtje të pjesshme ndaj vdekjes së programuar si rrjedhojë e
aktivitetit të shtuar të molekulave anti-apoptotike BLC-xL dhe inaktivizimin të
molekulave pro-apoptotike BAD nga AKT (Dalgiç et al., 2015).
Një tjetër faktor nën ndikimin e STAT është Pim-1, një kinazë serinë/treoninë,
përgjegjëse për mbijetesën qelizore duke nxitur aktivitetitin e BCL-2 dhe inaktivizimin
e Bad (Aho et al., 2004). Qelizat FLT3-ITD janë të lidhura ngushtë me mbishprehjen e
Pim-1 pasi lokalizimi jo-normal i FLT3-ITD-ve në rrjetin endoplazmatik është një
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fosforilues shumë i fortë për STAT5, duke sjellë kështu aktivitet të lartë të Pim-1 dhe
bllokimin e apoptozës dhe rritjen e mbijetesës qelizore (Choudhary et al., 2009).

1.14 Inhibitorët e tirozinë kinazave (TKI)
Roli madhor që luajnë tirozinë kinazat në shfaqjen dhe zhvillimin e kancerit i bën ato
një target terapeutik mjaft të pëlqyeshëm, sidomos për trajtimin e leuçemisë. Një nga
mënyrat që mund të realizohet ky trajtim është me anë të inhibitorëve të tirozinë
kinazave, të aftë për të ndaluar sinjalin anormal të TK-ve mutante. Këta inhibitorë janë
të aftë të krijojnë lidhje reversibël ose irreversibël me receptorin target. Ato lidhen me
domenin aktiv të kinazës dhe në këtë mënyrë parandalojnë fosforilimin e receptorit
target brendaqelizor (Yamaoka et al., 2018; Crisci et al., 2019). Sipas Wu et al., 2015,
ekzistojnë 5 lloje inhibitorësh të klasifikuar sipas konformacionit të lidhjes dhe motivit
të DFG-së:
a) Inhibitorët tipi I: lidhen në mënyrë kompetitive me sitin aktiv të ATP-së të TKve. Mbetjet e aspartatit të motivit DFG vihen të drejtuar nga ana e sitit aktiv
katalitik të TK-ve.
b) Inhibitorët tipi II: lidhen me formën inaktive të TK-ve dhe mbetjet e aspartatit
drejtohen jashtë nga siti i lidhjes së ATP-së.
c) Inhibitorët tipi III: inhibitorët lidhen vetëm me një sit allosterik afër ATP-së,
por nuk ndërveprojnë kurrë me të.
d) Inhibitorët tipi IV: rajoni allosterik i lidhjes është shumë larg sitit të lidhjes së
ATP-së
e) Inhibitorët tipi V: ky lloj inhibitori shfaq më shumë se një përqasje lidhjeje.
Imatinib mesylate (Gleevec) është një inhibitor i breznisë së parë për TK-të mutante.
Është një kripë e imatinib që ka aktivitet anti-neoplastik. Ky përbërës lidhet me tirozinë
kinazën duke sjellë një inhibim të lidhjes së ATP-së, duke parandaluar fosforilimin dhe
në këtë mënyrë nuk nxitet sinjali për receptorët e rritjes dhe rrugët e tyre sinjalizuese.
Ky inhibim sjell një ulje të proliferimit dhe rritje të apoptozës në qelizat kancerogjene
(PubChem., 2021).
Sorafenib është një bar që targeton sinjalizimin e rritjes dhe angiogjenezën. Ky bar
bllokon RAF kinazën, pjesë e sinjalizimit të MEK/Erk. Ky sinjalizim është përgjegjës
për kontrollin e ndarjes qelizore dhe proliferimin. Inhibimi i RAF-it ndal sinjalizimin
përkatës dhe qelizat kancerogjene kanë proliferim më të ulët. Përveç enzimës RAF,
sorafenib inhibon edhe sinjalizimin e VEGFR-2. Ky inhibim sjell një bllokim të
angiogjenezës së tumorit. Një studim i Rahmani et al., 2007, tregon që sorafenib në
përqëndrim prej 10-15uM ka efikasitet të lartë duke induktuar apoptozën në qelizat që
janë rezistente ndaj imatinib mesylate.
Sunitib e ka prejardhjen nga indolinonet dhe inhibon aktivitetin anormal të TK-ve. Ai
bllokon rrugët sinjalizuese të VEGFR-2 dhe PDGFRβ përgjegjëse për inhibimin e
angiogjenezës dhe proliferimin qelizor. Studime të ndryshme kanë treguar që sunitib
ka një aftësi antikancerogjene shumë të mirë ndaj FLT3 duke inhibuar fosforilimin e tij
dhe duke induktuar një ulje të qelizave blast (Fischer et al., 2010; Fiedler et al., 2015).
Dasatinib është një inhibitor i proteinave Src, BCR-Abl, c-Kit dhe PDGFRβ, pjesë e
familjes së TK-ve. Dasatinib lidhet me sitin e lidhjes së ATP-së dhe ul aktivitetin e
rritjes anormale qelizore të TK-ve duke inhibuar proliferimin, adezionin dhe migrimin
qelizor duke prekur sinjalizimin PI3K/PTEN/Akt, por jo sinjalizimin MAPkinazës dhe
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JAK/STAT. Dasatinib ka një afinitet të lartë për BCR-Abl kinazën dhe për këtë arsye
mund të anashkalojë rezistencën që kanë qelizat CML për imatinib (Druker et al., 2001;
Aguilera & Tsimberidou., 2009).
Edhe pse në pamje të parë këta inhibitorë janë shumë efikas dhe tregojnë një afinitet të
lartë për TK-të anormale duke i inhibuar ose shkatërruar ato, rezistenca që qelizat
kancerogjene krijojnë në pacientë të ndryshëm është mjaft shqetësuese. Një problem
madhor që kanë këto inhibitorë është fakti që ato mund të jenë efikase ndaj qelizave
blast në gjakun periferik, por kanë një efekt mjaft të kufizuar në palcën e kockave.
Kombinimet e ndryshme të barnave inhibitore dhe atyre citostatike kanë filluar të
shfaqin efekte të përmirësuar të TKI-ve dhe trajtim më efikas (Leung et al., 2012).

1.15 Mekanizmat e rezistencës
Përdorimi i inhibitorëve të tirozinë kinazave (TKI-të) ka rimodeluar dhe avancuar
trajtimin për pacientët me leuçemi me mbi 70% rritje të mbijetesës për këta pacientë.
Mirëpo, studime të ndryshme kanë treguar se një nga problemet kyçe për trajtimin e
dështuar të leuçemive, duke ulur dhe përqindjen e mbijetesës, ishte rezistenca e
gjenit/eve tumorale ndaj bareve e cila fitohej në pika të caktuar të terapisë (Talati &
Pinilla., 2018). Kjo lloj rezistence mund të jetë e fituar ose primare, ku pjesa e fituar
lidhet me zhvillimin e mëtejshëm të sëmundjes pas trajtimit fillestar, ndërsa rezistenca
primare lidhet me mungesën e përgjigjes ndaj barit farmakologjik (Talati & Pinilla.,
2018). Rezistenca e fituar lidhet me faktin që qelizat kancerogjene kanë zhvilluar
mekanizma të posaçëm për të shmangur efektin bllokues të TKI-ve (Lovely & Shaw.,
2014). Një nga mekanizmat problematikë për zhvillimin e rezistencës janë mutacionet
e ndryshme pikëzore që ndodhin në domenin kinazik të Abl1. Mutacioni më i shpeshtë
dhe më shqetësues është mutacioni T315I, i cili krijon rezistencë ndaj të gjithë TKI-ve
të aprovuara, përveç ponatinib (Lindström & Friedman., 2020). Ponatinib nga ana tjetër
shfaq problematika të tjera dhe është pak i përdorur për shkak të efekteve të shumta
anësore dhe toksicitetit të lartë. Të gjitha TKI-të që përdoren sot kanë një përgjigje të
ulët ndaj T315I, krahasuar me formën wild type të gjenit BCR-Abl1 (Deininger et al.,
2016). Ndërkohë përdorimi i barit axitinib (bar kundër karcinomave renale) ka treguar
aftësi të mira bllokuese ndaj T315I, por pa efekt ndaj formës wild type ose formave të
tjera mutante (Pemovska et al., 2105; Byrgazov et al., 2017). Një hipotezë e ngritur
lidhet me inhibimin që T315I i bën TKI-ve për shkak të afinitetit të lartë dhe pozicionit
në afërsi të rajonit lidhës të ATP-së (Lim et al., 2014). Një mekanizëm tjetër rezistence
lidhet me rregullimin dhe ndryshimin e konformacionit të një proteine tjetër, e cila nuk
ka aftësi lidhëse me barin (Friedman., 2017). Prania e mutacioneve të tjera të ndryshme
rrisin aktivitetin katalitik të vendit target të barit duke e detyruar të shpërbëjë barin më
shpejt se duhet ose të mos krijojë lidhje me të (Georgoulia et al., 2019). Dhe së fundmi,
një mekanizëm tjetër i qelizave CML është aktivizimi i proteinave të tjera, duke
penguar lidhjen e proteinës target të barit (Buetti-Dihn et al., 2018). Rezistenca primare
lidhet me një sërë mekanizmash ekzistues në organizmin e njeriut. Një prej tyre lidhet
me mbishprehjen e P-glikoproteinës (Pgp) e cila krijon rezistencë qelizore ndaj një
numri të lartë baresh antikancer (Ross., 2000). Proteina e rezistencës së mushkërisë
(LRP) e gjendur në kromozomin 16 është përgjegjëse për 2 tipare të rëndësishme në
lidhje me përdorimin e bareve në leuçemi. LRP kur është i pavarur ul efikasitetin e barit
gjatë kimioterapisë, ndërkohë që i lidhur me mbishprehjen e e Pgp sjell rezistencë ndaj
barit (Tsuji et al., 2000; Tsuji et al., 2012). Një mënyrë si e bën këtë gjë është me anë
të bllokimit të poreve të membranës bërthamore duke penguar hyrjen e barit në
bërthamë, ndërsa rruga tjetër është lidhja që i bën barit me një vezikul transportuese që
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e nxjerr barin jashtë qelizës (Pan et al., 2017). Mutacionet gjenetike që ndodhin në
FLT3 kanë shfaqur ndjeshmëri të ulët ose një përgjigje të dobët ndaj TKI-ve përkatëse
(Breitenbuecher et al., 2009). Një tjetër mundësi e kësaj rezistence është ardhja e sinjalit
nga një tjetër mutacion gjenetik, dhe jo nga sinjali i vazhduar i FLT3, ose aktivizimi i
qelizave leuçemike kryhet nga një rrugë sinjalizuese alternative ose ndërveprimi me një
receptor tjetër vazhdon zhvillimin e sëmundjes (Kornblau et al., 2006). Studimet
laboratorike me linja qelizore të AML-së treguan që mutacionet pikëzore në D835Y
prekin vendet e lidhjes së ATP-së duke mos lejuar lidhjen me baret (Lam & Leung.,
2020). Mekanizëm tjetër veprimi që ka marrë shumë vëmendje kohët e fundit lidhet me
shprehjen proteinike të padedektueshme të FLT3-ITD dhe BCR-Abl në qelizat LSC.
TKI-të kanë një rol shumë të fuqishëm antiproliferativ mbi LSC-të, por efekt të ulët
apoptotik (Graham et al., 2002). Kjo i mundëson TKI-të krijojnë një nivel më të lartë
heterogjeniciteti për LSC-të. Nga ana tjetër, LSC-të në gjendje qetësie kanë një
rezistencë primare ndaj shkatërrimit apo apoptozës së ndikuar nga TKI-të. Po ashtu
ndërveprimi i LSC-ve me mjedisin rrethues dhe qelizat stromale krijon kushte dhe
sinjale të veçanta që i lejon LSC-të të bllokojnë ciklin e tyre qelizor dhe të kalojnë në
gjendje qetësie gjatë periudhës së trajtimit. Njëkohësisht, LSC-të kanë aftësinë të
modifikojnë zgavrat ku ato gjenden duke i detyruar të krijojnë një mjedis anti-apoptotik,
të lëshojnë sinjale stimuluese, të sekretojnë citokina supresore dhe të ndryshojnë
sistemin imunitar (Loscocco et al., 2019).

1.16 Roli i bioinformatikës në kancer
Bioinformatika është një disiplinë e menaxhimit, organizimit dhe analizimit të të
dhënave biologjike përmes metodave dhe algoritmeve informatike për zgjidhjen e
problemeve biologjike në një nivel molekular (Blundell et al., 2006; Mahboobi et al.,
2017). Roli i saj kryesor është përcaktimi dhe njohja e saktë e proceseve të ndryshme
biologjike. Bioinformatika është përdorur gjerësisht për analizime in silico të studimeve
biologjike. Disa nga përdorimet më të shpeshta të bioinformatikës janë në lidhje me
identifikimin e gjeneve kandidatë ose polimorfizmave me një nukleotid të vetëm (SNPtë). Shembuj të tjerë përfshijnë data mining, gjetjen e gjeneve, studimet e gjenomës,
zbulimi, modelimi dhe përcaktimi i toksicitetit të bareve, ndërveprimet proteinëproteinë, shprehja gjenike ose/dhe parashikimi i mutacioneve të ndryshme të njeriut.
Sot, funksioni i saj është i lidhur ngushtësisht me krijimin dhe përmirësimin e
databazave të ndryshme, algoritmeve matematikore, teknikave statistikore dhe
llogaritëse si dhe teorive të ndryshme për zgjidhjen e problemeve teorike ose praktike
të të dhënave biologjike.
Metodat e inteligjencës artificiale po zënë përherë e më tepër vend në kërkimin e
kancerit. Pavarësisht studimeve dhe kërkimeve të shumta, leuçemitë ende paraqesin
problematika të mëdha në identifikimin e saktë, mutacionet që prekin gjenet përkatëse,
diagnostikimin dhe së fundmi përdorimin e terapisë së saktë dhe të personalizuar për
pacientët. Prandaj përdorimi i teknikave deep learning përherë e më shumë mundëson
identifikimin e modeleve komplekse të të dhënave të papërpunuara në lidhje me këto
sëmundje. Rezultatet e këtij aplikimi paraqesin njohuri të reja dhe më të sakta për
zhvillimin e sëmundjes dhe njëkohësisht ndihmojnë në rritjen e prognozës së individëve
të prekur dhe zbutjen e kurbës së mortalitetit.
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2 MATERIALE DHE METODA
2.1 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave
Të dhënat për pacientët e sëmurë me leuçemi janë marrë nga Prof. Dr. Elizana Petrela,
Përgjegjëse e Shërbimit të Statistikave, Fakulteti i Mjekësisë, Qendra Spitalore
Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. Të dhënat përfshinin të katër llojet e leuçemive
(AML, ALL, CML, CLL) për periudhën kohore 2005-2020. Shpërndarja në vite u bë
sipas periudhave 5 vjeçare. Databaza përmbante të dhëna mbi gjininë e pacientëve,
moshën e tyre, vendbanimin (qytet dhe qark), ID-në e pacientit dhe vitin e
diagnostikimit. Databazat u përpunuan pasi kishte shumë të dhëna që nuk kishin
emërtimin e saktë të sëmundjes, kishte përsëritje të shumëfishta të pacientëve dhe
mbivendosje të sëmundjeve me njëra tjetrën.
Emërtimi i pasaktë lidhej me emërtimin jo të unifikuar për secilën sëmundje. Për të
njëjtën kategori leuçemie kishte emërtime të ndryshme si për shembull; leukozë,
leuçemi, limfoblastike, limfocitare, mieloblastike ose mielocite. U realiza unifikimi i
emërtimit për të gjitha leuçemitë e marra në studim sipas përdorimit më të zakonshëm
në literaturë, së bashku me akronimet e tyre përkatëse. Gjithashtu u ndanë llojet e
leuçemive nga njëra tjetra pasi ishin në një databazë të përbashkët. Rastet e shumta të
përsëritura brenda të njëjtit vit apo ndër vite për shkak të trajtimeve dhe kontrolleve të
vazhdueshme u filtruan duke u ruajtur vetëm hera e parë e rregjistrimit të pacientit.
Gjithashtu u kategorizuan grupet sipas ndarjes gjinore dhe moshore për të patur
rezultate sa më konkrete dhe të sakta.

2.2 Marrja e sekuencave gjenike dhe proteinike
Sekuencat nukleotidike të gjeneve humane FLT3, Abl1, BTK dhe DNMT3A janë marrë
nga databaza e Qendrës Kombëtare për Informacione në Bioteknologji (National Center
for Biotechnology Information (NCBI)) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene).
Sekuencat proteinike të këtyre gjeneve u morën dhe u shkarkuan në formatin FASTA
nga databaza e UniProt (UniProt ID: FLT3 - P36888; Abl1 - P00519; BTK - Q06187;
DNMT3A - Q9Y6K1) (https://www.uniprot.org/). Informacioni për SNP-të në studim
është
marrë
gjithashtu
nga
NCBI
Variation
Viewer
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/variation/view/).
Sekuencat proteinike të marra në studim janë paraqitur më poshtë:
A) >sp|P36888|FLT3_HUMAN Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3
OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FLT3 PE=1 SV=2
MPALARDGGQLPLLVVFSAMIFGTITNQDLPVIKCVLINHKNNDSSVGKSSSY
PMVSESPEDLGCALRPQSSGTVYEAAAVEVDVSASITLQVLVDAPGNISCLW
VFKHSSLNCQPHFDLQNRGVVSMVILKMTETQAGEYLLFIQSEATNYTILFTV
SIRNTLLYTLRRPYFRKMENQDALVCISESVPEPIVEWVLCDSQGESCKEESPA
VVKKEEKVLHELFGTDIRCCARNELGRECTRLFTIDLNQTPQTTLPQLFLKVG
EPLWIRCKAVHVNHGFGLTWELENKALEEGNYFEMSTYSTNRTMIRILFAFV
SSVARNDTGYYTCSSSKHPSQSALVTIVEKGFINATNSSEDYEIDQYEEFCFSV
RFKAYPQIRCTWTFSRKSFPCEQKGLDNGYSISKFCNHKHQPGEYIFHAENDD
AQFTKMFTLNIRRKPQVLAEASASQASCFSDGYPLPSWTWKKCSDKSPNCTE
EITEGVWNRKANRKVFGQWVSSSTLNMSEAIKGFLVKCCAYNSLGTSCETIL
LNSPGPFPFIQDNISFYATIGVCLLFIVVLTLLICHKYKKQFRYESQLQMVQVT
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GSSDNEYFYVDFREYEYDLKWEFPRENLEFGKVLGSGAFGKVMNATAYGIS
KTGVSIQVAVKMLKEKADSSEREALMSELKMMTQLGSHENIVNLLGACTLS
GPIYLIFEYCCYGDLLNYLRSKREKFHRTWTEIFKEHNFSFYPTFQSHPNSSMP
GSREVQIHPDSDQISGLHGNSFHSEDEIEYENQKRLEEEEDLNVLTFEDLLCFA
YQVAKGMEFLEFKSCVHRDLAARNVLVTHGKVVKICDFGLARDIMSDSNYV
VRGNARLPVKWMAPESLFEGIYTIKSDVWSYGILLWEIFSLGVNPYPGIPVDA
NFYKLIQNGFKMDQPFYATEEIYIIMQSCWAFDSRKRPSFPNLTSFLGCQLAD
AEEAMYQNVDGRVSECPHTYQNRRPFSREMDLGLLSPQAQVEDS
B) >sp|P00519|ABL1_HUMAN Tyrosine-protein kinase ABL1 OS=Homo
sapiens OX=9606 GN=ABL1 PE=1 SV=4
MLEICLKLVGCKSKKGLSSSSSCYLEEALQRPVASDFEPQGLSEAARWNSKEN
LLAGPSENDPNLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQTK
NGQGWVPSNYITPVNSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSSGINGSFLVRESESSP
GQRSISLRYEGRVYHYRINTASDGKLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLIT
TLHYPAPKRNKPTVYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVW
KKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYII
TEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLA
ARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKF
SIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKV
YELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQESSISDEVEKELGKQGVRGAVS
TLLQAPELPTKTRTSRRAAEHRDTTDVPEMPHSKGQGESDPLDHEPAVSPLLP
RKERGPPEGGLNEDERLLPKDKKTNLFSALIKKKKKTAPTPPKRSSSFREMDG
QPERRGAGEEEGRDISNGALAFTPLDTADPAKSPKPSNGAGVPNGALRESGGS
GFRSPHLWKKSSTLTSSRLATGEEEGGGSSSKRFLRSCSASCVPHGAKDTEWR
SVTLPRDLQSTGRQFDSSTFGGHKSEKPALPRKRAGENRSDQVTRGTVTPPPR
LVKKNEEAADEVFKDIMESSPGSSPPNLTPKPLRRQVTVAPASGLPHKEEAGK
GSALGTPAAAEPVTPTSKAGSGAPGGTSKGPAEESRVRRHKHSSESPGRDKG
KLSRLKPAPPPPPAASAGKAGGKPSQSPSQEAAGEAVLGAKTKATSLVDAVN
SDAAKPSQPGEGLKKPVLPATPKPQSAKPSGTPISPAPVPSTLPSASSALAGDQ
PSSTAFIPLISTRVSLRKTRQPPERIASGAITKGVVLDSTEALCLAISRNSEQMAS
HSAVLEAGKNLYTFCVSYVDSIQQMRNK
FAFREAINKLENNLRELQICPATAGSGPAATQDFSKLLSSVKEISDIVQR
>tr|Q16189|Q16189_HUMAN BCR/ABL protein (Fragment) OS=Homo sapiens
OX=9606 GN=BCR/ABL PE=2 SV=1
IPLTINKEDDESPGLYGFLNVIVHSATGFKQSSSEKLRVLGYNHNG
C) >sp|Q06187|BTK_HUMAN Tyrosine-protein kinase BTK OS=Homo sapiens
OX=9606 GN=BTK PE=1 SV=3
MAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKK
GSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEG
PLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKN
AMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSE
LKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILEESNLPWWRARDKNGQEGYIPS
NYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAEQLLKQEGKEGGFIVRDSSKAGKYTV
SVFAKSTGDPQGVIRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLIS
RLKYPVSQQNKNAPSTAGLGYGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWR
GQYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITE
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YMANGCLLNYLREMRHRFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAAR
NCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSK
SDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTI
MYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
D) >sp|Q9Y6K1|DNM3A_HUMAN DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A
OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DNMT3A PE=1 SV=4
MPAMPSSGPGDTSSSAAEREEDRKDGEEQEEPRGKEERQEPSTTARKVGRPG
RKRKHPPVESGDTPKDPAVISKSPSMAQDSGASELLPNGDLEKRSEPQPEEGS
PAGGQKGGAPAEGEGAAETLPEASRAVENGCCTPKEGRGAPAEAGKEQKET
NIESMKMEGSRGRLRGGLGWESSLRQRPMPRLTFQAGDPYYISKRKRDEWL
ARWKREAEKKAKVIAGMNAVEENQGPGESQKVEEASPPAVQQPTDPASPTV
ATTPEPVGSDAGDKNATKAGDDEPEYEDGRGFGIGELVWGKLRGFSWWPGR
IVSWWMTGRSRAAEGTRWVMWFGDGKFSVVCVEKLMPLSSFCSAFHQATY
NKQPMYRKAIYEVLQVASSRAGKLFPVCHDSDESDTAKAVEVQNKPMIEWA
LGGFQPSGPKGLEPPEEEKNPYKEVYTDMWVEPEAAAYAPPPPAKKPRKSTA
EKPKVKEIIDERTRERLVYEVRQKCRNIEDICISCGSLNVTLEHPLFVGGMCQN
CKNCFLECAYQYDDDGYQSYCTICCGGREVLMCGNNNCCRCFCVECVDLLV
GPGAAQAAIKEDPWNCYMCGHKGTYGLLRRREDWPSRLQMFFANNHDQEF
DPPKVYPPVPAEKRKPIRVLSLFDGIATGLLVLKDLGIQVDRYIASEVCEDSIT
VGMVRHQGKIMYVGDVRSVTQKHIQEWGPFDLVIGGSPCNDLSIVNPARKG
LYEGTGRLFFEFYRLLHDARPKEGDDRPFFWLFENVVAMGVSDKRDISRFLE
SNPVMIDAKEVSAAHRARYFWGNLPGMNRPLASTVNDKLELQECLEHGRIA
KFSKVRTITTRSNSIKQGKDQHFPVFMNEKEDILWCTEMERVFGFPVHYTDVS
NMSRLARQRLLGRSWSVPVIRHLFAPLKEYFACV

2.3 Ndërveprimi proteinë-proteinë dhe pasurimi
Për të përcaktuar ndërveprimet midis proteinave të marra në studim dhe analizimin e
tyre u përdor databaza e Mjeteve Kërkimore për Marrjen e Gjeneve Ndërvepruese
(Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes (STRING) database
(http://string.embl.de/). Ky ndërveprim përcaktohet nga ndërveprimet direkte (fizike)
dhe indirekte (funksionale) midis proteinave. (Szklarczyk et al., 2019)
Analizimi i këtyre ndërveprimeve u realizua me anë të Metascape
(https://metascape.org/gp/index.html#/main/step1). Metascape luan një rol kyç në
interpretimin e ndërveprimeve proteinike dhe rrugëve sinjalizuese përgjegjëse për
formimin e komplekseve të proteinave. Metascape kombinon pasurimin funksional
proteinik, analizën e interaktomës dhe përcaktimet gjenike duke bërë një listim të
gjeneve përgjegjëse dhe kapaciteteve të tyre, si dhe analizimin e të dhënave (Zhou et
al., 2019).

2.4 Analiza funksionale in silico e SNP-ve
Për përcaktimin e efekteve funksionale të SNP-ve të studimit në gjenet FLT3, Abl1,
BTK dhe DNMT3A u përdorën një sërë mjetesh për analizim in silico.
PROVEAN
(Protein
Variation
Effect
Analyzer)
(http://provean.jcvi.org/genome_submit_2.php?species=human) është një mjet
analizimi për parashikimin e efekteve të zëvendësimit, insertimeve ose delecioneve të
një ose disa amino acideve dhe përcakton ndikimin që ato kanë në funksionin biologjik
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të një proteine. Ato krahasohen në bazë të një analize parashikimi të sekuencave
homologe. Vlerësimi PROVEAN nxirret nga analizimi i grumbullimeve BLAST. Një
amino acid përcaktohet “Dëmtues” nëse vlerësimi përfundimtar PROVEAN është
poshtë ose baraz me kufirin e paracaktuar -2.5. Nëse vlerësimi PROVEAN është mbi
këtë kufi, atëherë amino acidi përcaktohet “Neutral”. (Choi et al., 2012)
SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) është një program që parashikon nëqoftëse
zëvendësimet e amino acideve ndikojnë në funksionin e proteinës. SIFT është në
gjendje të dallojë nëse ndryshimet e amino acideve janë polimorfizma neutrale apo të
dëmshme bazuar në përdorimin e sekuencave homologe. Ky algoritëm funksionon duke
krahasuar sekuencat proteinike të njohura në databaza të ndryshme dhe krijon një
renditje me sekuencën e marrë në studim. Më pas algoritmi gjen pozicionin më të
mundshëm për çdo amino acid në renditje dhe llogarit probabilitetet për secilën prej
tyre në një matriks (vlerësimi SIFT). Ky interval vlerësimi është midis vlerave 0-1 dhe
çdo zëvendësim amino acidi me vlerë ≤0.05 parashikohet dhe konsiderohet i
“Dëmshëm” dhe ndikon në funksionin e proteinës (Sim et al., 2012).
PolyPhen-2
(Polymorphism
Phenotyping
versioni
2)
(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml) shërben për të parashikuar
ndikimin dhe vlerësimin e mundshëm të një zëvendësimi të amino acidit/eve në
strukturën dhe funksionin e proteinave të njeriut duke përdorur konsideratën fizike dhe
krahasuese. Ajo kryen një listim funksional të polimorfizmave të nukleotideve teke
(SNP), hartëzon SNP-të në gjenet transkriptuese, analizon funksionet e sekuencave
proteinike dhe vetitë e tyre dhe krijon profile ruajtjeje. Bazuar në gjithë këto veçori,
PolyPhen analizon probabilitetin e SNP-ve missense për të qenë dëmtuese. Rezultati
nxirret sipas vlerësimit 0-1 dhe vlerat më afër 1 përcaktohen me besueshmëri të lartë
për të qenë dëmtuese (e kundërta e SIFT) (Adzhubei et al., 2010).
FATHMM
(Functional
Analysis
through
Hidden
Markov
Models)
(http://fathmm.biocompute.org.uk/index.html) është një software që shërben për të
parashikuar ndikimin funksional të llojeve të ndryshme missens në proteinë. Është i
bazuar në modelin e fshehur Markov që bën të mundur një vlerësim pikëzimi për
mutacionet që ndodhin në proteinë. Ky program është i aftë të parashikojë dhe dallojë
pasojat funksionale midis mutacioneve që shkaktojnë sëmundje dhe polimorfizmave
natyralë. Cut-off i FATHMM për përcaktimin e mutacioneve që shkaktojnë kancer
është vlera -0.75 (Shihab et al., 2014).
SNAP2 (rostlab.org) është një program i bazuar në të ashtuquajturat rrjetat neurale. Ajo
bën të mundur parashikimin e efektit të zëvendësimit të një amino acidi në funksionin
e proteinës. SNAP mund të diferencojë midis SNP-ve që kanë efekt ose SNP-ve
neutrale duke marrë në shqyrtim sekuencat dhe karakteristikat e tjera të proteinës.
Gjithashtu SNAP merr parasysh faktorë të tjerë si informacionin e evolucionit të
sekuencës, strukturën sekondare dhe aksesueshmërinë e tretësit (Hecht et al., 2015).
NetSurfP 2 (https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetSurfP-2.0 ) është një
mjet që bën të mundur parashikimin e karakteristikave strukturore të një proteine nisur
nga sekuenca parësore e saj. Ky program është i bazuar në sekuenca dhe përdor një
arkitekturë të rrjetave neurale të afta të kryejnë këto parashikime. Duke përdorur një
model të integruar, NetSurfP 2 mund të parashikojë strukturën sekondare, çrregullimet
e ndryshme strukturore, aksesueshmërinë në tretës dhe lëvizjet e mbetjeve dhe këndet
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dihedrale phi/psi të amino acideve në një sekuencë amino acidesh (Klausen et al.,
2019).
iStable (http://predictor.nchu.edu.tw/iStable/indexSeq.php) është një program
parashikues i integruar që shërben për të dalluar ndryshimet në qëndrueshmërinë e
proteinës pas mutacioneve (Chen et al., 2020).
ToxinPred (Virtual Scanning of Toxic Peptides using ToxinPred (iiitd.edu.in)) është
një metodë in silico që shërben për të krijuar dhe parashikuar vetitë toksike/jo toksike
të peptideve të ndryshme. Gjithashtu shërben për parashikimin e mutacioneve në
peptide të cilat mund të rrisin ose ulin toksicitetin e tyre dhe së fundmi për të
parashikuar rajonet toksike në proteina. Databaza përfshin 1805 peptide toksike të cilat
kontrollohen me databazën kryesore të SwissProt dhe TrEMBL (Gupta et al., 2013).

2.5 Përllogaritja e toksicitetit, kinetika dhe dinamika e bareve
ProTox-II është një software që shërben për parashikimin e toksicitetit të komponentëve
të ndryshëm në lidhje me strukturën kimike. Ajo shërben për të parashikuar potencialin
toksik të komponentëve ekzistues dhe atyre virtualë. Ajo ndërthur ngjashmëritë
molekulare dhe modelet e mësimit për përcaktimin e pikave fundore të ndryshme.
Aftësia noveliste e ProTox-II qëndron në klasifikimin e parashikimeve në disa nivele
të ndryshme toksiciteti, si toksiciteti oral, toksiciteti i organeve (hepatotoksiciteti),
mutagjeniciteti, karcinotoksiciteti, citotoksiciteti dhe imunotoksiciteti (inhibimi i rritjes
së qelizave B)), rrugët toksikologjike (AOPs) dhe shënjestrat e toksicitetit, duke
mundësuar kështu marrjen e njohurive për mekanizmat molekularë pas përgjigjeve
toksike (Banerjee et al., 2018).
DrugComb (https://ai.drugcomb.org/) është një software që shërben për mbledhjen,
analizimin dhe shpërndarjen e rezultateve të kombinimit të barnave të ndryshme në
linjat qelizore. Ky program mundëson përllogaritjen e barnave të kombinuara si dhe
vlerësimin për sinergjizmin e tyre (Zagidullin et al., 2019).
Cytarabine- është një analog antimetabolit i citidinës me një grup sheqer të modifikuar
(përmbajtje arabinose në vend të ribozës). Ajo konvertohet në trifosfat në brendi të
qelizës dhe ka afinitet të shtuar për ADN-në. Sheqeri arabinozë pengon në mënyrë
sterike rrotullimin e molekulave në ADN dhe replikimi ndalohet në fazën S të ndarjes
qelizore. Ky agjent antineoplastik inhibon polimerazën e ADN-së duke sjellë ulje të
replikimit dhe riparimit të ADN.
Quizartinib- një molekulë e vogël orale me aktivitet të mundshëm antineoplastik.
Quizartinib inhibon në mënyrë selektive TK-të e klasës së tretë, përfshirë FLT3,
CSF1R, SCFR dhe PDGFR-të, duke rezultuar në një inhibim të proliferimit dhe
apoptozës të qelizave leuçemike pa ligand.
Prednisone- është një glukokortikoid sintetik me veti anti-inflamatore dhe
imunomoduluese. Pasi lidhet me receptorin në sipërfaqe të qelizës dhe futet në brendi
të qelizës, prednisone depërton bërthamën, lidhet dhe aktivizon receptorët specifikë
bërthamorë duke ndryshuar shprehjen gjenike dhe inhibon prodhimin e citokinave
proinflamatore. Po ashtu prednisone zvogëlon numrin e limfociteve qarkulluese,
indukton diferencimin qelizor dhe stimulon apoptozën në popullatat tumorale sensitive.
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Midostaurin- është një inhibitor multikinazik sintetik me prejardhje indolokarbazoli që
ka veti antiangiogjenike dhe antineoplastike. Midostaurin inhibon protein kinazën C
alfa, VEGFR2, c-kit, PDGFR dhe FLT3, duke prishur ciklin qelizor, inhibimin e
proliferimit, apoptozë dhe inhibimin e angiogjenezës në tumoret e prekshëm.
Venetoclax- është një molekulë e vogël me administrim oral dhe veti inhibitore të
proteinës anti-apoptotike Bcl-2. Po ashtu gëzon dhe veti antineoplastike pasi përdoret
në terapinë për trajtimin e CLL. Venetoclax luan një rol si induktues për apoptozën dhe
shfaq aktivitet imunosupresor ndaj Bcl-2, por jo ndaj Bcl-XL.
Ibrutinib- është një molekulë e vogël inhibitore e tirozinë kinazës Bruton me aktivitet
antineoplastik. Pas administrimit oral, ibrutinib lidhet dhe inhibon në mënyrë të
pakthyeshme aktivitetin e BTK-së duke parandaluar aktivizimin e qelizave B dhe
sinjalizimin e ndërmjetësuar prej tyre. Kjo sjell një inhibim të rritjes së qelizave B
malinje që mbishprehin BTK-në. Shprehja e BTK-ve në qelizat tumorale është e lidhur
me një rritje të proliferimit dhe mbijetesës.
Dasatinib- është një inhibitor selektiv i receptorëve tirozinë kinazë që përdoret në
terapinë e CML pozitive për kromozomin Filadelfia. Dasatinib lidhet dhe inhibon
aktivitetin e lartë të rritjes qelizore të këtyre kinazave. Për shkak të afinitetit lidhës jo
shumë të fortë që ka për kinazën BCR-Abl, dasatinib është në gjendje të anashkalojë
rezistencën që kanë qelizat CML me mutacione të BCR-Abl për imatinib.
Sorafenib- është një përbërës sintetik që prek sinjalizimin e rritjes dhe angiogjenezës.
Sorafenib bllokon enzimën RAF kinazë, që luan rol kyç në rrugën sinjalizuese
RAF/MEK/ERK. Ky sinjalizim është i domosdoshëm për qelizat tumorale për ndarjen
qelizore dhe proliferimin. Njëkohësisht sorafenib inhibon dhe kaskadën sinjalizuese
VEGFR2/PDGFR-beta duke bllokuar kështu angiogjenezën e tumorit.
Dexamethasone- është një kortikosteroid adrenal sintetik me veti të fuqishme antiinflamatore. Po ashtu ai lidhet me receptorë bërthamor steroid specifikë, bën bllokimin
e sinjalizimit NFKB dhe ndërhyn në rrugët e apoptozës.
Imatinib- është një agjent farmaceutik antineoplastik i proteinës së shkrirë BCR-Abl,
përgjegjës për CML. Imatinib gjithashtu inhibon receptorët e PDGF-ve dhe SCF-ve. Po
ashtu imatinib inhibon proliferimin dhe indukton apoptozën e qelizave që mbishprehin
këto onkoproteina.

2.6 Sinergjia e barit
Zero Interaction Potency (ZIP)- është një model që përcakton ndërveprimin e barit duke
krahasuar ndryshimin në fuqinë e barit (efekti në një dozë të caktuar) në kurbat e dozëpërgjigje midis bareve individuale dhe kombinimeve të tyre. ZIP përllogarit efektin e
pritshëm të dy bareve nën hipotezën që ato nuk e përforcojnë njëra tjetrën. (Yadav et
al., 2015).
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Highest single agent (HSA)- ky model mjaft i thjeshtë përcakton që efekti i pritshëm i
kombinuar është maksimumi i përgjigjeve të një bari në përqëndrimet përkatëse
(Berenbaum., 1989).

BLISS- ky model pavarësie supozon një proces stokastik ku dy bare e shfaqin efektin
e tyre në mënyrë të pavarur dhe efekti i kombinuar i parashikuar mund të përllogaritet
bazuar në probabilitetin e ngjarjeve të pavaruara (Bliss., 1939).

LOEWE- ky model shtues përllogarit përgjigjet e pritshme sikur të dy baret të jenë
njësoj. Sipas këtij modeli një bar mund të zëvendësohet me një tjetër dhe rezultati duhet
të jetë i njëjtë kur baret kanë të njëjtin mekanizëm veprimi (Loewe., 1953).

yc – efekti i kombinuar i barit; y1 – efekti i barit 1; y2 – efekti i barit 2; x1- bari 1; x2bari 2

2.7 Analiza statistikore
Analiza statistikore për parametrat për pacientët me leuçemi u krye me GraphPad Prism
8.0. Analizimi u krye me ANOVA- two way test me interval besueshmërie 95%. Ndërsa
testimi i korrelacionit Kendall për këto parametra u krye me Matlab 2016. Përpunimi i
të dhënave dhe krijimi i grafikëve u krye me Microsoft Excel 2016.
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3 REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Analizimi i të dhënave për rastet me leuçemi
Sipas MayoClinic, leuçemia përkufizohet si një kancer i indeve gjak formuese të trupit,
përfshirë palcën e kockave dhe sistemin limfatik. Llojet e leuçemive janë të përcaktuara
nga dy faktorë; shpejtësia e zhvillimit (akute/kronike) dhe qelizat që preken
(mieloide/limfoblastike). Ky studim ka në fokus identifikimin dhe përcaktimin e rolit
të mutacioneve që prekin tirozinë kinazat në shfaqjen e leuçemisë. Fillimisht u krye
paraqitja e situatës në Shqipëri për rastet e pacientëve me leuçemi, pasi informacionet
në këtë drejtim janë të kufizuara. Më pas studimi ka për objektiv zbatimin e metodave
in silico për të vlerësuar efektet që mutacionet kanë mbi tirozinë kinazat duke u
përmbyllur me analizimin e efektit të kombinuar të bareve në aktivitetin anti-leuçemik.
Të dhënat e shumta statistikore u morën dhe analizuan për përcaktimin e rasteve dhe
cilat grup-mosha dhe gjini ishin më të prekura. Analizimi është bërë për katër llojet
kryesore të marra në studim; leuçemi akute limfoblastike, leuçemi akute mieloide,
leuçemi kronike limfoblastike dhe leuçemi kronike mieloide.
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Figura 3.1: Shpërndarja e rasteve të pacientëve me leuçemi akute limfoblastike gjatë
periudhës 2005-2020
Nga të dhënat e marra në studim numri i pacientëve të prekur nga leuçemia akute
limfoblastike rezultoi të ishte 113. Analizimi është bërë për një periudhë 15 vjeçare e
shpërndarë në 3 grupime 5 vjeçare. Periudha 2005-2010 shënon numrin më të lartë të
rasteve të diagnostikuara me ALL. Për periudhat pasardhëse vihet re një përgjysmim i
rasteve të regjistruara me ALL. Ky fenomen lidhet me një sërë faktorësh të
rëndësishëm:
a) Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” është qendra spitalore më e madhe
për diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me leuçemi në Shqipëri ku janë edhe
rastet më të shumta. Mirëpo disa raste të leuçemive trajtohen edhe në qendrat
spitalore të qyteteve të tjera, të cilat kanë regjistrat e tyre vetjakë. Po ashtu sektori
spitalor privat është një tjetër qendër e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve
malinje që i bën ata një faktor për sa i përket numri total të pacientëve të prekur
nga leuçemia
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b) Diagnostikimi dhe trajtimi i pacientëve nuk kryhet në Shqipëri, por përtej kufijve.
c) Pacientët nuk janë të regjistruar saktë në regjistër ose janë paraqitur fillimisht me
sëmundje tjetër dhe janë regjistruar vetëm për diagnozën fillestare.
d) Kriteret e diagnostikimit që përcakton mjeku i cili ndjek pacientin mund të sjellin
diagnostikime të ndryshme.
e) Situata e Covid-19 ka zhvendosur burimet njerëzore dhe financiare drejt sektorëve
të tjerë duke anashkaluar ose lënë pas dore pacientët e departamenteve të
ndryshme.
Një faktor tjetër që u mor në analizë ishte gjinia e pacientëve. Nga të dhënat vihet re që
numri i të prekurve të gjinisë femërore është 451 (39.6%), ndërkohë që meshkujt janë
688 individë ose 60.4%. Raporti meshkuj : femra ishte 1.5:1, e pritshme lidhur me
faktin që ALL prek më tepër meshkujt. Analizimi për gjininë tregoi që p≤0.0001, e cila
vërteton hipotezën tonë që gjinia më e prekur është ajo mashkullore. Si shumë lloje të
tjerë kancerësh, edhe leuçemia shfaq një rrezik të shtuar për ndryshimet gjinore
(Howlader N. et al., 2015; Siegel RL, 2016). Mosha mesatare për femrat ishte 23.1 vjeç
dhe deviacioni standard ishte 22.1 vjeç. Ndërkohë për meshkujt, mosha mesatare ishte
21.5 vjeç dhe deviacioni standard 22.7. Këto vlera janë të larta për faktin se numri i
pacientëve me moshë të vogël është mjaft i madh, ndërkohë që numri i individëve me
moshë të madhe është krahasimisht i ulët. Kjo është e dukshme në tabelën e ndarjes së
grup-moshave të pacientëve (Tab nr. 3.2).
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Figura 3.2: Shpërndarja e rasteve të pacientëve me ALL sipas gjinisë
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Figura 3.3: Shpërndarja e pacientëve me ALL sipas grup-moshës
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Pacientët u grupuan në 18 grup-mosha me ndarje 5-vjeçare. Të vetmet grupime që janë
jashtë këtij grupimi janë 0-2 dhe 2-5 pasi duhej bërë një përqasje për përcaktimin e
pikut të moshës së individëve të prekur. Nga literaturat e ndryshme (Villarreal-Martinez
L, et al., 2012; Roganovic J, 2013; Kanwar V, et al., 2021), mosha 2-5 pritet të jetë
grupi më i prekur nga ALL, njësoj siç rezulton dhe në rastin tonë pasi numri i të
prekurve në këtë grup-moshë ishte mjaft i lartë (280). Njëkohësisht nga analizimi i të
dhënave u vu re që kishim relaps të leuçemisë në vite të ndryshme. Relapsi i sëmundjes
në leuçeminë akute limfoblastike ndodh në të paktën 20% të rasteve të pacientëve të
trajtuar (Roy et al., 2005). Incidenca e rishfaqjes së ALL është midis 1 dhe 5 viteve pas
trajtimit fillestar, ku rastet më të shpeshta shfaqen kryesisht vitin e dytë post-trajtimit
(Rowe et al., 2005; Zhang R et al., 2020). Nga 1139 individë rezultuan vetëm 10 raste
të përsëritura në vite të ndryshme, ose 0.87% të rasteve. Kjo është vlera e raportuar në
qendrën spitalore, por ekziston një mundësi që ky numër mund të mos jetë tërësisht i
saktë për shkak se nuk dihet se cila ka qenë zgjedhja e pacientit për vazhdimin e
trajtimit, në sektorin privat, ose jashtë shtetit ose mund të ketë zgjedhur të mos trajtohet
më tej.
Testimet e databazave u kryen më pas për të parë nëse ekziston ndonjë korrelacion
ndërmjet faktorëve gjini dhe moshë. Nga mostrat në shqyrtim rezultojnë këto vlera:
Ndërkohë që korrelacioni Kendall na jep vlerat:
Cs=

1.0000

0.0342

0.0342

1.0000

Siç shihet të dy korrelacionet na japin vlera shumë të ulëta, që tregon që nuk ekziston
një korrelim midis faktorëve gjini dhe moshë. Arsyeja pse janë përdorur këto
korrelacione është sepse këto të dyja tregojnë nëse kemi një lidhje midis dy elementëve
që kemi marrë në studim.
Leuçemia e dytë e marrë në studim ishte CLL. Totali i mostrave në studim ishte 1636
individë, nga të cilët 435 (26.6%) ishin gjinia femërore dhe 1201 gjinia mashkullore
(73.4%). Mosha mesatare ishte 63.4 vjeç për meshkujt dhe deviacion standard 11.4,
ndërkohë që për femrat mosha mesatare ishte 61.6 vjeç dhe deviacion standard 13.6.
Njëkohësisht vëmë re që edhe raporti meshkuj : femra ishte mjaft i lartë, pothuajse 3:1,
çka tregon që gjinia mashkullore ka një rrezik të shtuar në lidhje me shfaqjen e kësaj
sëmundjeje me vlerë p<0.001. Ky raport është mjaft i lartë krahasuar me studime të
tjera ku raporti meshkuj : femra ishte midis 1.15-1.84:1 (Li et al., 2015; Sandeep et al.,
2016). Njëkohësisht kjo përkon dhe me studime të tjera të kryera nga Cantu 2013 dhe
Catovsky 2014 (Cantu et al., 2013; Catovsky et al., 2014). Arsyet gjenetike pse
meshkujt janë më të prekur se femrat janë ende të panjohura dhe në studim e sipër
(Falchi L. et al., 2016; Strati P. et al., 2018). Ekzistojnë një sërë spekullimesh dhe
hipotezash në lidhje këtë aspekt; faktorë të lidhur me stilin e jetesës e lidhur me
konsumin e duhanit për një periudhë më të gjatë, përdorimi i sasive të mëdha të alkoolit,
pesha më e madhe trupore, aktivitet fizik më i ulët, si dhe mungesa e dëshirës për tu
diagnostikuar (Cook., 2009; Canadian Cancer Statistics., 2017). Një faktor tjetër që
kohët e fundit ka sjellë shumë debate ka të bëjë me vetë gjenetikën e njeriut. Prania e
dy XX në gjenomën e femrave mendohet që të japi mbrojtje më të lartë ndaj dëmtimeve
të shumta që pëson ADN-ja, ndërkohë te meshkujt prania e vetëm një kromozomi X i
bën ata më të ndjeshëm dhe më të prekur nga llojet e ndryshme të kancerit (Kaneko &
Li., 2018; Haupt et al., 2019). Dunford et al., 2016 përcaktuan që në një nga format e
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leuçemisë, qelizat kancerogjene pësonin mutacion në gjenin KDM6A që gjendet në
kromozomin X. Mutacioni në KDM6A, që shërben si gjen supresor i tumoreve, sjell
një çrregullim të sistemit të bllokimit të tumorit. Mutacioni i KDM6A që prek
kromozomin X shfaqet më tepër te gjinia mashkullore. Në gjininë femërore që përmban
2 kromozome X (njëri i aktivizuar dhe tjetri inaktiv), disa nga gjenet e kromozomit
inaktiv dalin nga gjendja e fjetur dhe funksionojnë normalisht. Ky fenomen është i
mjaftueshëm që në gjininë femërore qelizat të mos kthehen në kancerogjene.
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Figura 3.4: Shpërndarja e rasteve me CLL sipas gjinisë
Ndërkohë u mor në studim dhe grup-mosha e pacientëve të grumbulluar përsëri në 18
grupe të ndryshme për shkak të intervalit të gjerë moshor. Grupimet ishin 5 vjeçare dhe
rezultatet treguan një rritje mjaft të madhe të numrit të rasteve pas moshës 45 vjeçare,
që përkon dhe me grupmoshat më të prekura nga CLL (Parikh et al., 2014). Pavarësisht
pabarazisë së lartë në numër midis dy gjinive, përsëri vihet re që kategoria më e prekur
nga CLL është grupmosha 61-65 vjeç. Ky interval ndryshon nga një pjesë e madhe e
literaturës pasi zakonisht grup-mosha më e prekur është 65-70 vjeç (Shanafelt., 2013;
Delgado & Villamor., 2014; Pulte et al., 2016). Shqipëria ka një mesatare pak më të
ulët dhe sipas Slager et al., 2014, kjo gjë është e lidhur me stilin e jetesës dhe prejardhjen
e pacientit. Meqenëse sëmundja zakonisht paraqitet pas moshës 40-50 vjeçare,
prognoza e ulët dhe koha e diagnostikimit zvogëlojnë jetëgjatësinë e individit. Të
dhënat tregojnë që grupmoshat nga 0-40 vjeç janë shumë të pakta, duke përforcuar
hipotezën që moshat nën 40 vjeç preken shumë rrallë nga CLL. Sipas studimeve në
SHBA dhe Europë, kjo kategori përbën 5-11% të pacientëve të prekur nga CLL
(Gragera et al., 2011; Delgado & Villamor., 2014).
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Figura 3.5: Shpërndarja e rasteve me CLL sipas grup-moshës
Një faktor tjetër që u mor në konsideratë në rastin e CLL ishte edhe vendbanimi.
Arsyeja e marrjes së tij si faktor është për rastet e shtuara në qytete të caktuara të
Shqipërisë, konkretisht Fier, Elbasan dhe Skrapar. Qytetet e mëdha si Tirana dhe
Durrësi kanë një numër shumë të lartë rastesh pozitive për faktin se popullata në to
është shumë e madhe dhe probabiliteti i shfaqjes së CLL statistikisht është më i lartë.
Ky probabilitet i lartë është edhe pasojë e shpërnguljes së popullatës së Shqipërisë drejt
këtyre zonave, sidomos pas viteve 2000 duke vështirësuar përllogaritjen e saktë të
popullatës si dhe efektin e faktorëve mjedisorë të këtyre qyteteve në këtë kategori
njerëzish. Ndërkohë, në Fier, Elbasan dhe Skrapar është ekzistenca e industrisë së rëndë
që ka qenë ose është e pranishme në këto zona dhe që rrisin faktorët e riskut për shfaqjen
e CLL. Qarku i Fierit i prekur nga industria e azotit dhe përqëndrimet e larta të
kimikateve dhe superfosfatit në tokë kanë treguar që kanë lidhje me rrezikun e shtuar
për leuçeminë (Ward M., 2009; Yiin JH. 2017; Fluegge K. 2017). Po ashtu një faktor
tjetër që kontribuon si faktor rreziku i shtuar për leuçeminë në Fier, është prania e lartë
e komponentëve fenolikë në ujë dhe tokë (MacDonald T., 2001). Ekspozimi i lartë ndaj
këtyre komponentëve për kohë të gjatë ka treguar se ato shkaktojnë dëmtime në palcën
e kockave duke rezultuar në një anomali në numrin e qelizave të gjakut dhe së fundmi
në zhvillimin e leuçemisë (Snyder., 2012).
Qyteti i Elbasanit vuan ende pasojat nga fabrika e metalurgjikut pasi shumë nga
punonjësit ndër vite kanë shfaqur sëmundje të llojeve të ndryshme si pasojë e punimit
dhe shkrirjes së metaleve si nikeli dhe çeliku. Cameron et al., 2011 kanë përcaktuar që
ekspozimi i zgjatur ndaj nikelit dëmton ADN-në dhe shton stresin oksidativ që sjell
shfaqjen e leuçemisë. Ndërkohë zona e Skraparit ishte me mjaft interes pasi pavarësisht
numrit të ulët të rasteve pozitive me leuçemi (10), të gjithë individët e prekur ishin
banues në qytetin e Poliçanit. Prania e fabrikës së municioneve të armëve në këtë qytet
ka rritur ekspozimin në nivele shumë të larta dhe për kohë shumë të gjatë të punonjësve.
Përqëndrimet e kimikateve të përpunimit dhe krijimit të municioneve kanë rritur në
mënyrë të ndjeshme rrezikun për leuçemi dhe përfundimisht shfaqjen e saj (Clapp R.
2008; Sanderson H. 2017; Maser E. 2021). Tre llojet e tjera të leuçemive paraqiten
ndryshe, pasi nuk vihet re një trend në shpërndarjen gjeografike të pacientëve.
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Figura 3.6: Shpërndarja e rasteve me CLL sipas vendbanimit
Ndërkohë që shpërndarja në vite e rasteve me CLL tregon që kemi një rënie tepër të
vogël, përafërsisht 5%, lidhur kjo me numrin e lartë të rasteve të individëve të prekur
nga CLL. Kjo rënie kaq e vogël mund të jetë e lidhur me predispozitën që ka kjo
sëmundje për të prekur moshat më të mëdha se 45 vjeç që përbëjnë dhe pjesën më të
madhe të popullatës shqiptare.

Numri i rasteve

580

570

560
541

540

525
520
500
2005-2010

2011-2015
Intervalet kohore (vite)

2016-2020

Figura 3.7: Shpërndarja e rasteve me CLL ndër vite
CLL ndryshe nga llojet e tjera të leuçemive të marra në studim, kishte përqindjen dhe
numrin më të lartë të rasteve të relapsit të sëmundjes, 8% të rasteve totale (135/1636).
Kjo vlerë e lartë mund të jetë e lidhur me numrin e madh të rasteve të pacientëve dhe
po ashtu edhe leuçemia më e shpeshtë në moshat mbi 55 vjeç. Faktor tjetër për tu
përmendur është edhe që CLL është një formë e pashërueshme e leuçemisë dhe trajtimi
për të është mjaft i vështirë dhe me sukses jo shumë të lartë (Keating et al., 2012; Bosch
& Faver., 2019; Sharma & Rai., 2019).
Korrelacioni Kendall për gjininë dhe moshën për shfaqjen e CLL dha konkretisht vlerat
përkatëse, të cilat përsëri nuk tregojnë të ketë lidhje midis gjinisë dhe moshës së
pacientëve për shfaqjen e sëmundjes:
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Korrelacioni Kendall na jep vlerat:
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Rastet totale të AML-së janë 885 pacientë. 40.2% (356 raste) i përkasin gjinisë
femërore, ndërkohë që pjesa tjetër (529 raste) janë meshkuj. Mosha mesatare e femrave
është 49.2 vjeç me deviacion standard 21.8. Mosha mesatare e meshkujve është 49.7
dhe deviacion standard 23.2 vjeç. Raporti meshkuj femra në rastin e AML-së është
1.5:1. Në krahasim me ALL dhe CLL, rastet e AML-së dhe CML-së ishin më të ulëta,
ku CML-ja renditet e fundit me numrin më të ulët të rasteve në intervalin kohor të marrë
në studim.
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Figura 3.8: Shpërndarja e rasteve me AML sipas gjinisë
Rastet e raportuara ndër vite të AML-së ndryshojnë nga rastet e tjera të trajtuara pasi
nuk kemi një trend të qartë të numrit të pacientëve për periudhën e marrë në shqyrtim.
Numri më i lartë vihet re në periudhën 2011-2015 (328 pacientë) dhe më pas shohim
një rënie të rasteve. Kjo mund të jetë e lidhur me largimin e njerëzve në mënyrë të
vazhduar pas viteve 2013-2014 nga Shqipëria. Për sa i përket ndarjes sipas grupmoshave, në rastin e AML-së ndarja u bë ndryshe nga ALL dhe CLL për shkak të
numrit të vogël të rasteve në disa grup-mosha (Figura 3.10). Në rastin e AML-së janë
9 grupime me interval 10 vjeçar. Rritja e moshës shoqërohet me një rritje të rasteve ku
piku bie në grup-moshën 61-70 që përkon dhe me incidencën më të lartë dhe grupin më
të rrezikuar për AML (Appelbaum et al., 2006; Oran & Weisdorf., 2012).
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Figura 3.9: Shpërndarja e rasteve me AML sipas viteve
Kjo ishte e njëjtë për të dyja gjinitë, përkatësisht 119 raste për meshkujt dhe 79 për
femrat. Për sa i përket rasteve të relapsit, për AML-në u konstatuan vetëm 2 raste në
tërësinë e mostrës së marrë në studim.
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Figura 3.10: Shpërndarja e rasteve me AML sipas grup-moshës
Ndërkohë nga testimi për korrelacionin Kendall u vu re një korrelacion i zhdrejtë i njëjtë
me ALL dhe CLL ku nuk vihet re lidhje midis dy faktorëve të marrë në analizë për
shfaqjen e sëmundjes:
Ndërkohë që korrelacioni Kendall na jep vlerat:
Cs=
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Lloji i fundit i leuçemisë i marrë në konsideratë është CML, e cila njëkohësisht kishte
dhe numrin më të vogël të rasteve, 497 në total, nga të cilët 203 rezultojnë të gjinisë
femërore me moshë mesatare 49.5 vjeç dhe deviacion standard 15.1. Ndërsa 294
pacientët e tjerë janë meshkuj me moshë mesatare 54.4 vjeç dhe deviacion standard
15.6. Raporti meshkuj:femra ishte 1.45:1, pothuajse njësoj me studime të tjera për
CML-në (Hoglund et al., 2015; Nguyen et al., 2018).
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Për sa i përket grup-moshës u veprua njësoj si në rastin e AML-së me grupime 10
vjeçare dhe ku rezultoi se piku ishte në grup-moshën 51-60 vjeç. Grup-moshat 61-70
ishin grupi i dytë më i prekur, i ndjekur nga mosha 41-50.
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Figura 3.11: Shpërndarja e rasteve me CML sipas gjinisë
Edhe CML, njësoj si leuçemitë e tjera në Shqipëri tregojnë një rënie të rasteve me
kalimin e viteve, sa më tepër që i afrohemi vitit 2020. Rastet relaps të CML-së,
pavarësisht numrit të vogël të rasteve janë 14, pra 2.8% të popullatës totale të CML-së.
Ndërkohë sipas testimit Kendall nuk kemi asnjë korrelacion midis moshës dhe gjinisë
që mund të jetë pasojë e lidhur dhe me grupin e vogël të mostrës tonë.
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Figura 3.12: Shpërndarja e rasteve me CML sipas grup-moshës
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Figura 3.13: Shpërndarja e rasteve me CML sipas viteve
Leuçemia në Shqipëri është shkaku i tetë për vdekjet nga kanceri (Globocan 2021). Siç
shihet numri i rasteve në Shqipëri është relativisht i lartë në tërësinë e tyre. Edhe pse
shifrat janë në ulje për shkak të faktorëve të ndryshëm si diagnostikimi i pasaktë,
mosregjistrimi i të prekurve, lëvizja e lirë në shtete të tjera, mundësitë për trajtim në
sektorin privat ose edhe rastet kur njerëzit nuk shkojnë në spital për t’u diagnostikuar,
modelimet e ndryshme bazuar në raportin mortalitet:incidencë tregojnë që në fakt rastet
janë në rritje. Incidenca për shfaqjen e leuçemisë në Shqipëri është 1.45/100000 banorë.
Kjo është në bashkërendim edhe me shtetet e tjera të rajonit si Serbia apo Kroacia
(Novak et al., 2012; Maksimovic et al., 2018). Rritja e standardit të jetesës dhe
jetëgjatësisë së njerëzve ka sjellë që popullata e moshuar të jetë edhe më e prekur.
Mirëpo mundësitë e ndryshme terapeutike kanë sjellë një ulje të vdekshmërisë së
popullatës. Gjithashtu, kufizime të tjera të lidhura me studimin tonë lidhen edhe me
mënyrën e ruajtjes së të dhënave, saktësisë së këtyre të dhënave apo ndryshimet në
politikat e qeverisjes që kanë sjellë pengesat përkatëse.
3.2

Ndërveprimi proteinë-proteinë dhe analizimi i moduleve

Për të përcaktuar ndërlidhjen dhe bashkëveprimin e proteinave përgjegjëse shkaktare të
leuçemisë u përdor programimi STRING dhe Metascape (Figura 3.14 dhe 3.19).
Ndërveprimi i lartë direkt (fizik) ose indirekt (funksional) proteinë-proteinë lidhet me
bashkëshprehjen, gjenomikën ose ruajtjen proteomike që këto proteina kanë. Vlerësimi
minimal i nevojshëm për ndërveprimin e proteinave përcaktohet nga një sistem
pikëzimi besueshmërie që përfshin vetëm ndërlidhjet mbi këtë vlerë. Pikëzimet më
poshtë se vlera minimale nënkuptojnë më shumë ndërveprime, por dhe më shumë raste
fals-pozitive. Kufijtë e besueshmërisë janë 0.15-0.39 që përfaqësojnë një besueshmëri
të ulët. Mbi 0.4 kemi të bëjmë me besueshmëri të mesme, mbi 0.7, besueshmëri e lartë
dhe mbi 0.9 besueshmëria më e lartë e mundshme. Pikëzimi i ndërveprimit > 0.4 u
përcaktua si statistikisht sinjifikant bazuar në studime të mëparshme (Szklarczyk et al.,
2017; Karimizadeh et al., 2019). Ndërveprimi i FLT3 tregon afrimitet dhe
bashkërendim mjaft të fuqishëm me një numër shumë të madh proteinash
bashkëshoqëruese të përcaktuara nga më shumë se 10 algoritme. Analizimi Kyoto
Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) dhe Gene Ontology (GO) me Metascape
për gjenin FLT3 dhe bashkëvepruesit e tij tregon një prani sinjifikante në leuçeminë
akute mieloide dhe në sinjalizimin e mutantëve FLT3 dhe TKD, ndërkohë që proceset
metabolike janë më tepër të përqendruara në diferencimin e leukociteve dhe në
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aktivizimin e leukociteve mieloide (Rashkovan & Ferrando., 2019; Kreitz et al., 2019;
Stuani et al., 2019).

Figura 3.14: Pasurimi i shprehjes gjenike të FLT3
Gjeni DNMT3A, sipas analizës së modulit GO, tregon një rritje sinjifikante të alkilimit
dhe metilimit të ADN-së. Ndërkohë vihet re një rënie e ulët në funksionin e tij të
metilimit të histoneve dhe rregullimit të ADN-së që çojnë në shfaqjen e sinjalit aberrant
në sëmundjet malinje kancerogjene (Jankowska et al., 2011; Meldi et al., 2015;
Guryanova et al., 2015; Brunetti et al., 2017).

Figura 3.15: Pasurimi i shprehjes gjenike të DNMT3A
Bashkëveprimi i gjenit CEBPA me 6 modulet e tjera kryesore tregon që ka një pasurim
shumë të lartë në rolin rregullues të transkriptimit për diferencimin e adipociteve të
bardha. Studime in vivo te minjtë kanë treguar një rol madhor të adipociteve në
leuçeminë akute duke sjellë një përkeqësim të sëmundjes në individët e prekur
(Zinngrebe et al., 2020). Adipocitet luajnë një rol madhor në metabolizimin dhe
inaktivizimin e agjentëve terapeutikë duke ulur përqëndrimin e barit dhe nga ana tjetër
ndihmojnë zhvillimin e leuçemisë duke i furnizuar ato me energji (Samimi et al., 2019).
Njëkohësisht shohim një funksion sinjifikant të bashkëveprimit gjenik në diferencimin
e qelizave dhe leukociteve mieloide, diferencimin e granulociteve dhe përgjigjen
qelizore ndaj joneve metalike. Të gjithë këta faktorë ndikojnë në shfaqjen dhe
zhvillimin e leuçemisë (Roushanagar & Mias., 2019; Frezza et al., 2010; Wang et al.,
2019).

Figura 3.16: Pasurimi i shprehjes gjenike të CEBPA
Niveli i lartë i shprehjes së tirozinë kinazës Bruton dhe bashkëveprimi me nyjet e tjera
gjenike tregon jo vetëm një aktivizim të sinjalozomës së BCR-së por edhe ndryshime
të sistemit imunitar duke shfaqur qartë një pasurim të ndërveprimeve midis gjeneve dhe
proteinave përgjegjëse për sinjalizimin e kancerit. Përbërësit qelizorë dhe funksionet
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molekulare të pasuruar tregojnë që mutacionet në BTK janë të mbishprehura në
leuçemi. Studimi nga Bottoni et. al., 2016 përcakton që BTK e mutuar mbishprehet në
CLL duke luajtur një rol kyç në mbijetesën e qelizave neoplastike me anë të
ndërmjetësuesve sinjalizues si fosfolipazat, kinaza ERK dhe AKT.

Figura 3.17: Pasurimi i shprehjes gjenike të tirozinë kinazsë Bruton
Mbishprehja dhe modulimi i grupit bashkëveprues të gjeneve Abl1, Abl2 dhe gjeneve
të tjera tregojnë një pasurim të lartë të komponentëve qelizorë përgjegjës për këputjet e
dyfishta të ADN-së dhe përgjigjen qelizore ndaj acidit retinoik. Një rol të madh luan
dhe në aktivizimin e sinjalizimit të ErbB. Të gjitha këto ndërveprime të mbishprehura
japin një pamje të qartë në shfaqjen dhe përparimin e kancerit leuçemik (Modi et al.,
2007; Mizuno et al., 2008; Huang et al., 2019; Mariotti et al., 2019).

Figura 3.18: Pasurimi i shprehjes gjenike të Abl1

Figura 3.19: Ndërveprimi proteinë-proteinë dhe gjenet e lidhura. A) FLT3; B)
DNMT3A; Ngjyra e bruztë – të dhëna nga databazat; vjollcë – nga eksperimentet;
jeshile – gjeni përkrah; blu- bashkëveprim i gjeneve; verdhë – datamining; zezë –
bashkëshprehje; kaltër – homologji proteinike
.
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Figura 3.20: Ndërveprimi proteinë-proteinë dhe gjenet e lidhura. A) CEBPA; B)
BTK; C) Abl1

3.3 Mutacionet dhe pasojat e tyre në funksionin e proteinave
3.3.1 Analizimi in silico i FLT3
Mutacionet janë ndryshime në renditjen e bazave të ADN-së, delecione ose rirregullime
intragjenike. Ato ndryshojnë sekuencat nukleotidike të gjenomës së një organizmi dhe
mund të vijnë si pasojë e gabimeve në dyfishimin e ADN-së, gjatë ndarjes mitotike ose
mejotike ose llojeve të tjera të dëmtimeve që prekin ADN-në. Mutacionet mund të
shfaqin ose jo ndryshime fenotipike në një organizëm. Ato ndikojnë në proceset
normale dhe anormale biologjike përshirë: evolucionin, zhvillimin e sistemit imunitar
dhe kancerit. Në funksionin proteinik, ato ndikojnë duke cënuar procesin e
transkriptimit, translatimit dhe modifikimeve post-translatuese. Njëkohësisht, ato
ndikojnë në lidhjen dhe ndërveprimin proteinë-proteinë duke shfaqur sinjalizim jo
normal, të përshpejtuar, ngadalësuar ose mungesë totale të sinjalit (HernansaizBallesteros., 2015).
Analizimi i mutacioneve që prekin FLT3-shin ka treguar rolin e këtyre mutacioneve në
funksionin jo normal të proteinave dhe sekuencave të tyre. U morën në shqyrtim 20
mutacionet më të hasura për FLT3. Për përcaktimin e saktësisë së analizimit u kryen
një sërë testimesh për të verifikuar sensitivitetin dhe specificitetin e këtyre SNP-ve dhe
pasojat që ato shfaqin në leuçemitë e ndryshme. Një nga testet e kryera ishte vlerësimi
Provean, i cili u krye për të gjitha proteinat e marra në studim dhe për mutacionet
përkatëse të gjeneve.
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Tabela 3.1: Vlerësimi i mutacioneve të FLT3 me anë të metodës PROVEAN. Vlera
cut-off është përcaktuar -2.5
Varianti

Vlerësimi PROVEAN

Parashikimi

D324N

-3.25

I dëmshëm

D358V

-1.13

Neutral

D7G

0.396

Neutral

D835E

-3.631

I dëmshëm

D835H

-6.343

I dëmshëm

D835N

-4.529

I dëmshëm

D835V

-8.174

I dëmshëm

D835Y

-8.168

I dëmshëm

F691L

-1.761

Neutral

G831E

-7.299

I dëmshëm

I417L

-0.235

Neutral

I836M

-2.603

I dëmshëm

R834Q

-3.629

I dëmshëm

S451F

-2.754

I dëmshëm

T167A

-0.607

Neutral

V158A

-1.273

Neutral

V194M

-0.384

Neutral

V557I

0.122

Neutral

V592G

-6.778

I dëmshëm

Y364H

0.661

Neutral

Siç vihet re, jo të gjitha mutacionet (zëvendësimet e vetme ose të shumëfishta që prekin
amino acidet, insercionet ose delecionet) që prekin gjenin FLT3 janë të dëmshme dhe
çojnë në shfaqjen e leuçemisë mieloide. Cut-off-i = -2.5 ishte vlera e përcaktuar nga
programi për një aktivitet normal të proteinës, ndërsa çdo vlerë mbi këtë shifër tregon
një dëmtim të funksionit të proteinës nga zëvendësimi i amino acidit duke shfaqur
leuçeminë. Vlerat nën cut-off tregojnë se zëvendësimi i amino acideve ishte neutral
duke mos patur pasoja në strukturën dhe funksionin e proteinës. Nga 20 mutacionet e
marra në konsideratë, 11 rezultuan të dëmshme për mosfunksionimin normal të FLT3
ndërsa 9 ishin neutrale. Dëmtimin më të madh e kishte sekuenca D835V, e ndjekur
ngushtësisht nga D835Y, ndërkohë që dëmtimi më i vogël shkaktohej nga S451F. Kjo
normalisht është e lidhur me faktin që FLT3 (pa praninë e ITD) aktivizohet në nivel
bazal dhe shfaqet në rastet de novo me AML, ndërkohë që mutacionet që ndodhin në
D835 janë të zakonshme. Ajo që është e rëndësishme për t’u theksuar në testin
PROVEAN është fakti që D835V është mutacioni më dëmtues. Studime të ndryshme
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kanë vërtetuar që forma më e zakonshme dhe më dëmtuese në rastet e mutacioneve të
FLT3-ITD është D835Y (Murphy et al., 2003; Smith et al., 2017). Për të vlerësuar dhe
verifikuar më tej të dhënat e gjeneruara nga PROVEAN, u përdor vlerësimi SIFT. SIFT
përcakton amino acidet e rëndësishme dhe kontrollon gjendjen e ruajtjes së tyre në
proteinë. Çdo zëvendësim në këto amino acide konsiderohet si i dëmshëm për
funksionin normal dhe proteomikën e gjenit përgjegjës. Pragu i kufirit për intolerancën
është përcaktuar 0.05. Çdo vlerë që bie midis 0 dhe 0.05 konsiderohet dëmtuese për
proteinën dhe vlerat mbi 0.05 përcaktohen si tolerante. Ngjyra e amino acideve
përcakton ngarkesën dhe pH-in e tyre. Ngjyra e zezë e amino acideve do të thotë që
është jo polar, ngjyra jeshile është polar, e kuqe është bazike dhe blu është acide.
Sequence Repetitions përfaqëson fraksionin e sekuencës që përmban amino acidet e
marra në studim. Fraksioni i ulët tregon që në atë pozicion kemi hapësira të mëdha, për
të cilën nuk ka shumë informacion dhe nuk mund të kryhet një renditje e saktë amino
acidesh. Për këtë arsye edhe parashikimi i rezultatit është zakonisht i dobët. Parametrat
e SIFT përcaktohen nga një interval besueshmërie që varion nga 2.75< i
besueshëm<3.25. Çdo vlerë mbi 3.25 tregon për një konfidencë të ulët dhe se rezultati
mund të jetë i papranueshëm ose me besueshmëri shumë të vogël. Cut-off-i i përcaktuar
në studim ishte 3.0. Përjashtim bën D7G që ka një konservim prej 4.32. Ky konservim
mund të jetë i lidhur me faktin që të gjithë amino acidet e renditur në këtë sekuencë të
jenë identike dhe rezultati tregon sikur këto amino acide të përsëritura të jenë dëmtuese.
Nga krahasimi midis Provean dhe SIFT shohim që përveç D7G dhe S451F, gjithë
mutacionet e tjera japin rezultate të njëjta. D7G dhe S451F rezultojnë të dëmshme në
SIFT, ndërkohë që janë neutral në Provean.
Tabela 3.2: Vlerësimi i mutacioneve të FLT3 sipas SIFT
E patoleruar
w
y
y
y
y
y

w

v
v
v
v
v

n
n
n
n
n

h
h
h
h
h

h

c

g

f

e

d

p
a
g

t
k

m
m
m
s

n
y
g
e
e
e
e
e
h
e
d
m
q
a
s
s
r
f
y

Pozicioni

Seq Rep

E toleruar

D324N
D358V
D7G
D835E
D835H
D835N
D835V
D835Y
F691L
G831E
I417L
I836M
R834Q
S451F
T167A
V158A
V194M
V557I
V592G

0.96
0.89
0.04
1
1
1
1
1
1
1
0.96
1
1
0.96
0.33
0.15
0.33
0.96
1

E
v
D
D
D
D
D
D
l
G
L
I
R
C
y
t
a
L
V
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M
L
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a
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F
V
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Y364H

0.96

V

G

H

Y

Sipas SIFT, 13 nga këto mutacione kanë një efekt në funksionin e proteinës; D7G,
V194M, D324N, S451F, V592G, G831E, R834Q, D835, I836M. Në rastin e D7G vlera
e besueshmërisë është 4.32, që do të thotë se zëvendësimi i këtij amino acidi ndikon në
funksionin e proteinës përkatëse, por niveli shumë i ulët i konfidencës tregon që
sekuenca në fakt nuk ka diversitet të mjaftueshëm për t’u analizuar. V194M ka një vlerë
besueshmërie prej 3.4 dhe kjo na paraqet të njëjtin problem si D7G, mungesë diversiteti
në sekuencë. Vlerësimi për 11 mutacionet e tjera, brenda intervalit 0.04-0.00, sugjeron
për një efekt madhor në funksionin e proteinës FLT3. Gjithashtu këto vlera tregojnë që
informacioni në këto sekuenca është i mjaftueshëm dhe kemi një renditje të saktë të
amino acideve. Vlerësimi lidhet me Seq. Rep., sa më i lartë është Seq Rep, aq më i ulët
vlerësimi, dhe sa më shumë i afrohet 0 aq më e saktë renditja. Njëkohësisht, këto
mutacione shfaqin dhe një interval besueshmërie 3.02, që bie brenda kufijve të
konfidencës. Për më tepër, vlen të përmendet fakti që testimi SIFT nuk dha rezultat për
diferencën midis D835Y dhe D835V, pasi në këtë rast të dy mutacionet kishin vlera
identike.
Rezultatet e mësipërme kishin disa të dhëna që nuk lejonin nxjerrjen e një konkluzioni
për efektet e mutacioneve në sekuencat e FLT3-shit. Për këtë arsye për përcaktimin e
funksionit dhe strukturës së proteinave nga efektet e zëvendësimeve të amino acideve
u shfrytëzua PolyPhen-2.
Tabela 3.3: Vlerësimi i efekteve të mutacioneve në proteinën FLT3 sipas PolyPhen
Mutacioni

Parashikimi

Vlerësimi

Sensitiviteti Specificiteti

D324N
D358V
D7G
D835E
D835H
D835N
D835V
D835Y
F691L
G831E
I417L
I836M
R834Q
S451F
T167A
V158A
V194M
V557I

Beninj
Beninj
Beninj
Me siguri dëmtues
Me siguri dëmtues
Me siguri dëmtues
Me siguri dëmtues
Me siguri dëmtues
Me mundësi dëmtues
Me siguri dëmtues
Beninj
Me siguri dëmtues
Me siguri dëmtues
Me mundësi dëmtues
Beninj
Me siguri dëmtues
Me mundësi dëmtues
Beninj

0.033
0.329
0
0.976
1
0.964
0.999
1
0.608
1
0.001
0.991
1
0.493
0.004
0.996
0.866
0.002

0.95
0.9
1
0.76
0
0.78
0.14
0
0.87
0
0.99
0.71
0
0.88
0.97
0.55
0.83
0.99
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0.89
0
0.96
1
0.95
0.99
1
0.91
1
0.15
0.97
1
0.9
0.59
0.98
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0.3
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V592G
Y364H

Me mundësi dëmtues
Beninj

0.812
0

0.84
1

0.93
0

Të gjithë rezultatet e nxjerra me PolyPhen tregojnë që kanë sensitivitet dhe specificitet
mjaft të lartë. Efekti beninj ose dëmtues përcaktohet nga një sistem vlerësimi 0-1. Nëse
vlerësimi është midis 0-0.35, atëherë varianti konsiderohet beninj, midis 0.35-0.85
varianti konsiderohet me mundësi dëmtues dhe 0.85-1 varianti është me siguri dëmtues.
Sensitiviteti i lartë ka korrelacion me efektin beninj, ndërkohë që specificiteti lidhet me
efektin dëmtues që ka mutacioni në proteinë. Ajo që vihet re në PolyPhen është
shmangja e disa mutacioneve nga efekti i tyre i përcaktuar me metodat më parë. Në
rastin e PolyPhen mutacionet D324N, F691L, V158A dhe V194M, na rezultojnë me
efekt beninj në funksionin e proteinës pasi si vlerësimi i tyre (brenda vlerave 0-0.35)
ashtu edhe sensitiviteti mjaft i lartë na shfaqin një probabilitet të mirë që këto amino
acide të kenë një efekt jo dëmtues në funksionin dhe strukturën proteinike. Ndërkohë,
ndryshe nga analizat e mëparshme, vihet re që mutacioni D835Y shfaq një dëmtim me
specificitet më të lartë se D835V. Pavarësisht këtyre vlerave duhet përmendur që
PolyPhen bën një përllogaritje probabilitare të efektit beninj dhe rezultatet tona kanë
një specificitet tepër të ulët. Ky specificitet kaq i ulët rrit rrezikun e përcaktimit jo të
saktë të efektit përfundimtar që këto mutacione kanë në proteinë. Për këtë arsye u përdor
një teknikë tjetër për përcaktimin e efekteve të mutacioneve në proteinë.
Për përcaktimin e mëtejshëm të rolit të këtyre mutacioneve dhe efektin që kanë ato në
funksionin e proteinave koduese përdorëm FATHMM. Çdo vlerë nën -1.5 konsiderohet
si një dëmtim për proteinën, ndërkohë vlerat mbi -1.5 tregojnë një nivel tolerance për
zëvendësimin e amino acidive në sekuencat e tyre përkatëse. FATHMM tregoi të njëjtin
rezultat si SIFT dhe PolyPhen për sa i përket sekuencave D324N, D853V, D7G, I417L,
T167A, V557I dhe Y364H. Në të gjitha analizat e kryera, përveç PROVEAN, këto
mutacione janë të tolerueshme për efektin në strukturë dhe funksionin e proteinës.
Mirëpo ky efekt i toleruar edhe nga FATHMM nuk përkthehet në mospengimin e
funksionit normal të proteinës. Programi FATHMM është i aftë të analizojë mutacionet
nxitëse të zhvillimit të kancerit. Kufiri i parashikimit i përcaktuar në FATHMM për
efektin e amino acideve si faktorë karcinogjenik është i vendosur në standardin -0.75.
Ndryshimi i këtij kufiri nga -0.75 në -1.5 për të përfshirë një numër më të vogël
mutacionesh, nuk solli asnjë ndryshim në rezultatin tonë përfundimtar. Kjo do të thotë
që ato amino acide pavarësisht se tolerohen, janë të afta të shfaqin efekte karcinogjenike
në organizmin e njeriut. Siç shihet në tabelën 3.4, përjashtuar D324N dhe V158A që
luajnë një rol pasagjeri ose një funksion tjetër gjatë shfaqjes së një leuçemie, gjithë të
tjerat pavarësisht tolerimit përfundojnë në shkaktimin e kancerit. D835Y dhe D835V
janë shumë afër në vlerësimin e tyre si shkaktarë të AML-së dhe ndryshimet midis tyre
nuk shfaqin asnjë lloj sinjifikance.
Tabela 3.4: Vlerësimi i mutacioneve të FLT3 sipas FATHMM
Zëvendësimi

Parashikimi

Vlerësimi

D324N
D358V
D7G

Tolerohet
Tolerohet
Tolerohet

1.32
-1.07
-1.07
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D835E
D835H
D835N
D835V
D835Y
F691L
G831E
I417L
I836M
R834Q
S451F
T167A
V158A
V194M
V557I
V592G
Y364H

Dëmtues
Dëmtues
Dëmtues
Dëmtues
Dëmtues
Dëmtues
Dëmtues
Tolerohet
Dëmtues
Dëmtues
Tolerohet
Tolerohet
Tolerohet
Tolerohet
Tolerohet
Dëmtues
Tolerohet

-1.66
-1.77
-1.72
-1.74
-1.76
-2.33
-5.65
-0.99
-1.8
-1.91
-1.13
-1.03
0.62
-1.3
-0.89
-2.49
-0.85

Tabela 3.5: Vlerësimi i mutacioneve shkaktarë të kancerit të FLT3 sipas FATHMM
Zëvendësimi

Parashikimi

Vlerësimi

D324N

Pasagjer/ Tjetër

1.52

D358V
D7G
D835E
D835H
D835N
D835V
D835Y
F691L
G831E
I417L
I836M
R834Q
S451F
T167A
V158A
V194M

Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Kancer
Pasagjer/ Tjetër
Kancer

-1.41
-1.41
-1.95
-2.06
-2.01
-2.03
-2.05
-1.58
-4.91
-1.33
-2.09
-2.19
-1.47
-1.37
0.62
-1.64
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V557I
V592G
Y364H

Kancer
Kancer
Kancer

-1.23
-1.74
-1.19

Analiza e fundit që u krye për mutacionet që prekin FLT3, të afta për të dhënë apo
shfaqur një efekt në funksionin biologjik të proteinës ishte SNAP2. SNAP2 analizon
ndryshimet e SNP-ve dhe i krahason ato me proteinën normale dhe atë që ka pësuar
mutacion për të përcaktuar nëse kemi ndonjë efekt bazuar në një rrjetë neurale. Në rastin
e SNAP2 vlerësimi bëhet në bazë të sinjalit që shfaqet. Në qoftë se vlerësimi është më
i lartë se 50 atëherë kemi të bëjmë me një sinjal të fortë, i cili në heatmap përkthehet në
ngjyrë të kuqe të fortë. Ngjyra e bardhë nënkupton sinjal të dobët (-50<vlerësimi<50)
dhe ngjyra blu tregon sinjal të fortë (vlerësimi<-50, sinjal i fortë por neutral/s’ka efekt).
Sa më i fortë të jetë sinjali që jep efekt aq më i lartë dhe aq më i rëndë është
patogjeniciteti i SNP-së përkatëse për atë proteinë.
Tabela 3.6: Vlerësimi i efektit të SNP-ve missens në funksionin e proteinës FLT3 me
SNAP2
Wildtype
amino
acide
D
D
D
D
D
D
D
D
F
G
I
I
R
S
T
V
V
V
V
Y

Pozicioni
324
358
7
835
835
835
835
835
691
831
417
836
834
451
167
158
194
557
592
364

Varianti
Amino
Acid
N
V
G
E
H
N
V
Y
L
E
L
M
Q
F
A
A
M
I
G
H

Efekti i
Parashikuar

Vlerësimi

Saktësia

Efekt
Efekt
Efekt
Efekt
Efekt
Efekt
Efekt
Efekt
Neutral
Efekt
Efekt
Neutral
Efekt
Neutral
Neutral
Efekt
Efekt
Neutral
Efekt
Neutral

59
75
8
38
43
40
49
66
-27
90
32
-54
50
-15
-49
42
65
-68
50
-78

75%
85%
53%
66%
71%
71%
71%
80%
61%
95%
66%
78%
75%
57%
72%
71%
80%
82%
75%
87%

Sinjalin më të fortë për ndryshimin e funksionit të proteinës normale sipas SNAP2 e ka
G831E, ndërkohë që sinjali më i dobët është sinjali që vjen nga D7G. Vlerat që janë
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neutrale nuk merren parasysh pasi nuk tregojnë sinjalizim të mjaftueshëm për shfaqjen
e SNP-ve missense. Gjithashtu vlen të theksohet fakti se pavarësisht disa ndryshimeve
në shprehjen e funksionit të gjeneve me teknikat e analizimit, mbi 50% e mutacioneve
që ndodhin në FLT3 shfaqin një efekt të dëmshëm në proteinë. Kjo lidhet me ruajtjen
e materialit gjenetik të këtyre sekuencave gjatë procesit evolutiv të tirozinë kinazave.
Po ashtu duhet pranuar edhe ideja se nëse numri më i madh i mekanizmave të analizës
nxjerr njërin nga efektet e mutacionit dëmtues ose të toleruar, atëherë si rezultat
përfundimtar do merret ai vlerësim që ka shprehjen e njëjtë ose të përafërt në shumicën
e teknikave. Shembull i këtij analizimi mund të merret mutacioni I417L, i cili përveç
SNAP2 që e nxjerr me një efekt sinjalizues të dobët (32) dhe me saktësi relativisht të
lartë (66%), analizimet e tjera e nxjerrin si një mutacion të tolerueshëm dhe jo dëmtues.
Hapi i radhës që u ndoq ishte përcaktimi i strukturës sekondare (SS) të proteinës,
aksesueshmëria në sipërfaqe dhe tretjen në tretës e mbetjeve tirozinike të FLT3. Kjo u
krye me anë të NetSurfP që mundëson përllogaritjen e ASA (aksesueshmëria relative e
tretësit) dhe RSA (sipërfaqja e aksesueshme relative). Pragu i kufirit të besueshmërisë
për RSA u vendos 25%, që tregon nivelin e ngjashmërive të grumbullimeve të mbetjeve
tirozinike, ndërsa për ASA u përcaktua 2.5Ångstrom. Matja e RSA dhe ASA lidhet me
vendosjen në hapësirë të amino acideve gjatë palosjes së proteinës. Kjo sjell mundësinë
e matjes së ndërveprimit të proteinave me njëra tjetrën, lidhjen proteinë-ligand,
mënyrën e palosjes së proteinës dhe lidhjen proteinë-ADN.
Tabela 3.7: Parashikimi i strukturës sekondare, RSA dhe ASA në FLT3
Mutacioni

Lloji

RSA %

ASA Å

SS

D324N
ekspozuar
59
85
spirale
D358V
ekspozuar
69
100
spirale
D7G
groposur
70
101
spirale
D835E, H,N,V,Y
ekspozuar
29
41
fije
F691L
ekspozuar
29
41
fije
G831E
ekspozuar
29
41
fije
I417L
ekspozuar
13
24
fije
I836M
ekspozuar
14
27
spirale
R834Q
groposur
25
57
fije
S451F
ekspozuar
55
65
spirale
T167A
groposur
24
33
heliks
V158A
ekspozuar
2
3
fije
V194M
groposur
19
29
fije
V557I
ekspozuar
58
89
spirale
V592G
ekspozuar
8
12
fije
Y364H
ekspozuar
46
97
spirale
Mutacioni i D835 është marrë si i vetëm pasi pozicioni është i njëjtë dhe ndryshojnë
vetëm amino acidet që sjellin mutacionin e ri. Si rrjedhojë, vlerat për këtë mutacion
janë identike. Këto mutacione kanë sjellë ndryshime në konformacionin e strukturës
proteinike. Sipas rezultatit të marrë të përpunuar me NetSurfP, vihet re se struktura më
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e zakonshme është ajo në formë fijëzore (8 mutacione), e ndjekur nga ajo spirale (7)
dhe vetëm një strukturë është në formë heliksi (T167A). Ndërkohë vihet re që kemi një
rritje të amino acideve të ngarkuara, ndërsa numri i amino acideve hidrofobike është
më i ulët.
Së fundmi, u krye analizimi për të përcaktuar qëndrueshmërinë e proteinës që pësoi
mutacion për shkak të SNP-ve missense. Ky analizim na mundëson të kuptojmë se si
këto mutacione do të ndikojnë në funksionimin e proteinës së re dhe niveli i ndikimit
që do ketë ajo në zhvillimin e mëtejshëm të sëmundjes.
Tabela 3.8: Matja e qëndrueshmërisë së proteinës FLT3 pas efektit të mutacioneve
Mutacioni

Qëndrueshmëria

Vlerësimi i konfidencës

D324N
D358V
D7G
D835E
D835H
D835N
D835V
D835Y
F691L
G831E
I417L
I836M
R834Q
S451F
T167A
V158A
V194M
V557I
V592G
Y364H

Rritje
Ulje
Ulje
Rritje
Ulje
Ulje
Rritje
Rritje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Rritje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje

0.688676
0.838737
0.804011
0.756189
0.859236
0.829515
0.508804
0.547327
0.813584
0.813584
0.892271
0.791697
0.779014
0.763189
0.681456
0.831086
0.848709
0.63953
0.861602
0.751594

Siç vihet re, vetëm 5 mutacione sjellin rritjen e stabilititetit të proteinës, ndërkohë të
tjerat kanë funksion ulës në stabilitetin tërësor të FLT3-shit. Në rastet që ka ndodhur
kjo rritje vlen të theksohet fakti që këto mutacione janë të ndërvarura nga proteinat
ndihmëse dhe funksioni anormal i proteinës kërkon një rritje të vazhdueshme të
stabilitetit të proteinës që të qëndrojë e aktivizuar (Scholl et al., 2020). Inhibimi i këtyre
proteinave ndihmëse do sillte një induktim të apoptozës në qelizat me FLT3 mutante si
pasojë e degradimit proteasomal të FLT3 (Yu et al., 2014). Ndërkohë në rastin e
mutacioneve që sjellin ulje të stabilitetit të strukturës kemi të bëjmë me degradim të
zgjeruar proteosomal dhe proteinik. Njëkohësisht, kjo tregon që sëmundja ka avancuar
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pasi studime kanë treguar që ulja e qëndrueshmërisë së proteinës e prekur nga
mutacionet FLT3-ITD ndodh në stade të vona të shfaqjes së leuçemisë duke sjellë dhe
një prognozë të ulët për pacientin (Chou et al., 2011). Parametrat e programimit
përfshijnë temperaturën dhe pH-in, të cilat u përcaktuan në 36.7°C dhe 7 përkatësisht
për të qenë sa më pranë kushteve homeostastike të njeriut. Ndryshimi i këtyre
parametrave duke ngritur/ulur temperaturën dhe pH dhe duke i kombinuar nuk tregoi
rezultate sinjifikative.

Figura 3.21: Sekuenca gjenike e FLT3, struktura sekondare e modifikuar dhe
pozicionit të amino acideve
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3.3.2 Analizimi in silico i DNMT3A
Gjeni DNMT3A është përgjegjës për kodimin e enzimës metiltransferaza 3A që
katalizon procesin e metilimit të ADN-së (Xie et al., 1999). Ato janë përgjegjëse për
metilimin de novo të ADN-së dhe për imprintingun gjenetik (Kaneda et al., 2004). Ky
gjen pëson mutacione shumë shpesh dhe mutacionet që e prekin e bëjnë këtë gjen
përgjegjës për 25% të rasteve të reja me AML dhe 16% të rasteve me ALL (Sun et al.,
2019).
I njëjti analizim in silico u ndoq dhe për mutacionet që prekin DNMT3A. Arsyeja e
përzgjedhjes së tyre është se mbi 2/3 e mutacioneve të DNMT3A prekin kodonin R882.
Metodat e përdorura ishin përsëri PROVEAN, SIFT, PolyPhen, FATHMM dhe Snap2.
Të gjitha SNP-të missens u analizuan me programet e mësipërme dhe të gjitha rezultuan
në gjendje për të shkaktuar dëmtime në funksionin e proteinës përkatëse. Niveli i
besueshmërisë qëndroi i pandryshuar dhe vlerësimi për secilin prej tyre ishte pothuajse
në nivelin maksimal për metodën përkatëse. Pavarësisht ndryshimeve në nivelin e cutoff-it (nga -0.75 në -1.5), të gjithë rezultatet përsëri treguan një efekt dëmtues në
funksionin e proteinës DNMT3A. Dëmtimin më të madh e shkaktonte mutacioni
R882C sipas PROVEAN, SIFT, PolyPhen dhe FATHMM. Ndërsa analizimi me
programin Snap2 identifikoi se ndodhja e një mutacioni në pozicionin 882 është
përgjegjës si për efektin sinjalizues më të fortë ashtu edhe atë më të dobët në varësi të
amino acidit zëvendësues. Nëse amino acidi argininë (R) zëvendësohet nga prolina (P)
atëherë nxitet mbishprehja e proteinës. Efekti i kundërt vihet re nëse amino acidi
zëvendësues është histidina (H).
Efektin sinjalizues më të fortë e shfaqi mutacioni R882P (83). Ndërkohë efekti më i
ulët vinte po në të njëjtin pozicion 882, por me zëvendësimin e histidinës (H) në vend
të argininës (R) me një vlerësim 43.
Tabela 3.9: Vlerësimi i krahasuar i mutacioneve me 5 metoda të ndryshme për
përcaktimin e dëmit dhe efektit që kanë mbi proteinën DNMT3A; P- parashikimi; Vvlerësimi
Mutacioni
G699D
R882C
R882H
R882P

Provean
P
V
D
-6.87
D
-7.55
D
-4.72
D
-6.61

Sift
P
D
D
D
D

Poly
P
D
D
D
D

V
0
0
0
0

V
1
1
0.651
0.855

Fathmm
P
V
D
-4.14
D
-4.28
D
-4.28
D
-4.28

Snap
P
D
D
D
D

V
50
60
43
83

Më tej u krye analizimi dhe përcaktimi i strukturës sekondare (SS) të proteinës,
aksesueshmëria në sipërfaqe dhe aksesueshmëria relative e tretësit. Më poshtë (Fig.
3.22) është paraqitur pamja e prerë e sekuencave përkatëse përgjegjëse për mutacionet
tona. Duke qenë se mutacionet që shfaqen në pozicionin 882 janë të njëjta, përcaktimi
i RSA, ASA dhe SS është realizuar vetëm një herë pasi analizimi njeh vetëm pozicionin
në sekuencë dhe jo amino acidin zëvendësues. Struktura sekondare e përfituar është
spirale.
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Figura 3.22: Sekuenca gjenike, struktura sekondare e modifikuar dhe pozicionit të
amino acideve të DNMT3A
Tabela 3.10: Analizimi i vetive të strukturës proteinike të DNMT3A
Mutacioni

Lloji

RSA %

ASA

SS

G699D

groposur

24

18

spirale

R882C/H/P

groposur

47

37

spirale

Stabiliteti i strukturës së proteinës mutante u vlerësua me ndihmën e NetSurfP2 dhe
rezultatet janë paraqitur në tabelën 3.11. Parametrat e metodës u ruajtën njësoj si për
FLT3 pasi ato parametra japin saktësinë më të lartë (Klausen et al., 2019). Të gjitha
mutacionet, siç vihet re edhe në tabelë, kanë një efekt negativ në qëndrueshmërinë e
proteinës, pra ulen në krahasim me proteinën e egër.
Tabela 3.11: Analizimi i qëndrueshmërisë të proteinës DNMT3A; Q- qëndrueshmëria;
V- vlerësimi i konfidencës
Mutacioni

Q

V

G699D
R882C
R882H
R882P

Ulje
Ulje
Ulje
Ulje

0.578648
0.768926
0.795103
0.772269

Kjo vjen si pasojë e degradimit protesomal, mungesës së sinjalizimit të duhur ose
sinjalizimit të vazhdueshëm, i cili mban proteinën të hiperaktivizuar që përshpejton
procesin e degradimit. Një sërë studimesh të zhvilluara në linjat qelizore limfoblastike
me delecion të supresorëve të tumorëve kanë shfaqur funksione proteazomike të larta
dhe ulje të qëndrueshmërisë proteinike (Huang et al., 2018). Mutacionet që prekin
DNMT3A kanë treguar që janë të afta të ulin shprehjen e këtij gjeni duke sjellë
57

Caka G. (2021): Roli i tirozinë kinazave në transduktimin e sinjalizimit qelizor dhe efekti
farmakologjik i barnave në leuçemi

destabilizimin e saj. Në këtë mënyrë gjeni arrin të fitojë një mekanizëm rezistence ndaj
trajtimeve farmaceutike duke ruajtur kështu parametrat e tij kancerogjene (Bruno et al.,
2019).
3.3.3 Analizimi in silico i Abl1
Proteinë tirozinë kinaza Abl1 është një proteinë që gjendet në kromozomin 9 dhe
kodohet nga gjeni Abl1. Ky proto-onkogjen kodon për tirozinë kinazat bërthamore dhe
citoplazmike që marrin pjesë në diferencimin, ndarjen, adezionin qelizor dhe përgjigjen
ndaj stresit (Wang JY., 2014). Translokimi i tij në kromozomin 22 të gjenit BCR sjell
një shkrirje të tyre duke krijuar gjenin e ri BCR-Abl t(9;22), i pranishëm në leuçeminë
kronike mieloide. Ky gjen kodon një tirozinë kinazë citoplazmike të parregulluar që
lejon proliferimin e qelizave pa kontrollin e citokinave. Kjo e shndërron qelizën në
kancerogjene.
Tabela 3.12: Parashikimi i krahasuar i efekteve në funksionin dhe dëmtimin e
proteinës Abl1 nga mutacionet e SNP-ve

Mutacioni
A399T
E255K
E279K
E355G
E462K
F317L
F359I
F359V
G250E
H396R
K262R
K378R
L364I
M244V
M351T
T315I
V280A
Y253F

Provean

Sift

P
D
D
N
D
N
D
D
D
D
D
D
D
N
D
D
D
D
D

P
T
T
D
D
D
T
D
T
T
T
T
D
D
D
D
D
T
T

V
-3.432
-3.61
-2.025
-6.801
-1.918
-5.383
-5.637
-6.513
-7.679
-7.239
-2.774
-2.765
-1.843
-3.838
-5.829
-5.762
-2.976
-3.839

Poly
V
0.06
0.05
0.04
0.01
0.04
0.22
0
0.06
0.2
0.12
0.1
0
0.03
0.01
0
0.02
0.08
0.69

P
B
D
D
D
B
D
D
D
D
B
B
D
D
D
D
D
B
D

V
0.282
1
0.834
1
0.121
0.927
0.989
0.994
0.993
0.013
0.308
1
0.992
0.907
1
0.999
0.36
1

Fathmm

Snap

P
T
D
D
T
D
T
T
T
T
D
T
T
T
T
T
T
D
T

P
D
D
N
D
N
D
D
D
D
D
N
D
D
D
D
D
D
D

V
0.04
-1.61
-1.65
0.03
-1.67
0.13
0.47
0.25
-1.45
-1.52
1.74
-0.65
-0.41
1.84
-0.12
-0.02
-1.54
-0.81

V
59
54
-15
66
-10
40
58
53
58
62
-70
83
28
18
69
60
15
63

Analiza e gjenit Abl1 me software-t parashikuese PROVEAN, SIFT, PolyPhen,
FATHMM dhe Snap2 solli rezultate mjaft të larmishme. Proteina që u mor në analizë
ishte Abl1 pasi BCR-Abl1 është i pamundur për t'u analizuar për shkak të sekuencës së
tij shumë të shkurtër dhe mungesës së një gjenomi të plotë. Duke marrë në konsideratë
faktin që Abl1 është përgjegjësi kryesor për shfaqjen e CML dhe prania e tij sjell
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aktivitet të vazhduar në format e CML-së, fokusi ynë për këtë formë të leuçemisë u
bazua në analizimin e Abl1 (Ross & Mgbemena., 2014). Mutacionet që janë zbuluar
deri më sot janë të shumta dhe kjo për faktin se gjeni Abl1 është një gjen që kryen një
numër shumë të madh funksionesh duke e bërë atë një gjen mjaft të prekshëm (Wang
JY., 2014). Një numër i madh studimesh kanë raportuar një aftësi të këtij gjeni për t'u
shkrirë me gjenin BCR që rrit edhe më shumë probabilitetin për të shprehur variante të
ndryshme (Pane et al., 2002; Luatti et al., 2017; Khazaal et al., 2019). Rezultatet e
FATHMM tregojnë që një pjesë e mutacioneve janë të tolerueshme, por një analizim
më i detajuar për mutacione promovuese për kancerin tregoi që të gjithë mutacionet e
marra në studim çojnë në shfaqjen e leuçemisë. Ndërkohë duhet theksuar se sipas
Pauline dhe Henikoff 2003, mundet që vlerat e SIFT-it për shfaqjen e efekteve
dëmtuese të mos jenë përherë të varur nga vlerësimi 0-0.05, por në varësi të llojit të
proteinës dhe vetive që ajo ka, vlerësimi dëmtues mund të jetë edhe midis vlerave 00.1. Nëse merret në konsideratë përcaktimi i bërë nga Pauline Ng, krijuesja e programit
SIFT, atëherë na rezulton që numri i mutacioneve të afta për të shkaktuar dëmtim në
funksionin e proteinës rritet dhe të vetmit që mund të tolerohen janë F317L, G250E,
H396R dhe Y253F. Mutacioni K378R jep sinjalin më të fortë sipas Snap, pavarësisht
se është një mutacion jo shumë i shpeshtë i CML-së. Njëkohësisht mutacionet në
pozicionin F359 kanë rezultate jo shumë të afërta, edhe pse besueshmëria e rezultateve
është mjaft e lartë. Kjo tregon që zëvendësimet që ndodhin në këtë pozicion nuk kanë
të njëjtin efekt për proteinën dhe rrjedhimisht nivel patogjeniciteti të ndryshëm. I vetmi
mutacion i cili ka një nivel të lartë tolerance dhe nivel të ulët patogjeniciteti është
mutacioni K262R pasi ky mutacion konsiderohet si mutant “kinazik i vdekur”. Në këtë
mutacion, në domenin e lidhjes së ATP-së zëvendësohet një lizinë me një argininë, e
konfirmuar kjo edhe nga studimi i Rigby et al., 2009 që përcakton se mutacioni K262R
i tirozinë kinazës ITK-SYK ka nevojë për praninë e një homologu tjetër për aktivizimin
dhe transformimin qelizor, përndryshe nuk kryen funksion. Po ashtu, ajo që vihet re për
këtë proteinë, është fakti që në rastet kur mutacionet rezultojnë dëmtuese, niveli i
dëmtimit është i lartë, i përcaktuar nga PROVEAN, Snap dhe PolyPhen.
Po ashtu analiza e RSA, ASA dhe SS tregoi një larmi të madhe në llojin e strukturave
që u shfaqën, ku prevalencën e ka forma spirale (9), ndaj formave fijëzore (5) dhe
helikale (3).
Tabela 3.13: Parashikimi i karakteristikave strukturore të Abl1
Mutacioni

Lloji

RSA %

ASA

SS

A399T

ekspozuar

22

24

spirale

E255K

groposur

25

43

fije

E279K

groposur

48

83

spirale

E355G

ekspozuar

19

34

heliks

E462K

ekspozuar

88

154

spirale

F317L

ekspozuar

15

30

spirale

F359I/V

groposur

5

9

spirale

G250E

groposur

63

49

fije
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H396R

groposur

43

78

spirale

K262R

groposur

56

115

spirale

K378R

groposur

17

35

fije

L364I

ekspozuar

2

3

spirale

M244V

groposur

34

67

fije

M351T

groposur

1

1

heliks

T315I

ekspozuar

2

2

fije

V280A

groposur

21

32

heliks

Y253F

ekspozuar

45

95

spirale

Figura 3.23: Parashikimi i karakteristikave strukturore, aksesueshmërisë dhe
sekuencës të Abl1
Në vazhdim, përcaktimi i stabilitetit të proteinës tregoi që pjesa më e madhe e
mutacioneve (13 SNP-ve) sjellin një degjenerim të përshpejtuar dhe degradim më të
lartë të proteinës Abl1. Kjo për faktin sepse mutacionet që prekin BCR-Abl-në janë të
natyrës degraduese dhe nuk e lejojnë bashkëveprimin e BCR-Abl me proteina të tjera.
Edhe pse shohim që kemi të bëjmë me mutacione që kanë të njëjtin amino acid që
zëvendëson formën e egër, duhet theksuar që mutacionet që shfaqen në këto pozicione
nuk janë të njëjta dhe prandaj japin rezultate të ndryshme në stabilitetin e proteinës. Po
ashtu duhet përmendur edhe fakti që mutacionet që kanë stabilitet të rritur (3463K,
G250E, K378R dhe Y253F) kanë një vlerësim konfidence relativisht të ulët, pavarësisht
se mutacionet nga këto amino acide zakonisht sjellin aktivitet të rritur proteinik ose
mbishprehje të BCR/Abl në qelizat kancerogjene (K, E, R, V dhe F) (Tabe et al., 2019;
Zhou et al., 2020). Po ashtu, një faktor tjetër që sjell uljen e qëndrueshmërisë së vetë
proteinës është edhe natyra e BCR-Abl kinazës që autokompromenton mekanizmat e
rregullimit të ADN-së duke sjellë kështu grumbullim të vazhduar të dëmtimeve dhe
anomalive gjenetike të proteinës, e përcaktuar dhe në studimet e ndryshme in vivo apo
in vitro (Jiang et al., 2007; Wolanin et al., 2010).
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Tabela 3.14: Parashikimi i nivelit të qëndrueshmërisë së Abl1 pas pranisë së
mutacioneve
Mutacioni

Qëndrueshmëria

A399T
E255K
E279K
E355G
E462K
F317L
F359I
F359V
G250E
H396R
K262R
K378R
L364I
M244V
M351T
T315I
V280A
Y253F

Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Rritje
Ulje
Ulje
Ulje
Rritje
Ulje
Ulje
Rritje
Ulje
Rritje
Ulje
Ulje
Ulje
Rritje

Vlerësimi i
konfidencës
0.813794
0.793961
0.859846
0.893962
0.5
0.785956
0.763903
0.83136
0.528441
0.622185
0.821193
0.534797
0.641037
0.5
0.812109
0.671463
0.832958
0.713695

3.3.4 Analizimi in silico i BTK
Proteina BTK kodohet nga gjeni BTK dhe ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e
qelizave B. BTK është i nevojshëm pasi shërben për të dërguar sinjalin nga receptori i
qelizave pre-B që janë formuar pas lidhjes së suksesshme të krahëve të rënda të
imunoglobulinave. Po ashtu BTK luajnë një rol në aktivizimin e qelizave mastocitare
(Weber et al., 2017).
Mutacionet që prekin BTK-në janë të gjitha me efekt të dëmshëm për proteinën nga
analizimi i kryer, i mbështetur dhe nga literatura ekzistuese (Chen et al., 2015; Smith.,
2016; Quinquenel et al., 2019; Han et al., 2019; Sedlarikova et al., 2020). Po ashtu, këto
mutacione janë përgjegjëse për shfaqjen e rezistencës ndaj ibrutinibit të qelizave CLL
(Sharma et al., 2016; Lampson & Brown., 2018; Wang et al., 2020). Mutacionet C481
janë të gjitha me një specificitet shumë të lartë dhe një vlerësim pothuajse maksimal
për dëmtimin që shkakton, 0.03-0.01 për SIFT, 0.974-1 për PolyPhen, më shumë se -2
për FATHMM (cut-off= -0.75) dhe mbi -2.5 për PROVEAN. Mutacionet e T474 edhe
pse kanë vlerësim dëmtimi më të lartë se C481, në pjesën më të madhe të rasteve
(T474A, F, L, M, Q, S dhe V) shfaqin një sinjalizim të dobët, ndërkohë që mutacionet
e C481 (përjashtuar C481S që ka një sinjal më të ulët) paraqesin një sinjalizim shumë
të fortë i cili çon në ndryshimin e konformacionit dhe strukturës së proteinës. Dëmtimi
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që shkaktohet është i niveleve shumë të larta pasi vlerësimi sipas SIFT është me
vlerësim 0.01 dhe 0.03 që tregon një intolerancë të mutacioneve përgjegjëse. Gjithashtu
vlerësimi FATHMM ka shumë diferencë nga vlera cut-off prej -0.75, ndërkohë
PolyPhen ka një vlerësim pothuajse 1 për të gjitha, që përkthehet në efekt dëmtues të
mutacioneve në proteinë.
Tabela 3.15: Analizimi i dëmit të mundshëm të gjenit BTK nga mutacionet që e
prekin dhe parashikimi i tyre
Mutacioni
C481F
C481G
C481R
C481S
C481T
C481Y
T474A
T474E
T474F
T474I
T474L
T474M
T474N
T474P
T474Q
T474S
T474V

Provean
P V
D -8.83
D -9.152
D -9.287
D -6.968
D -7.437
D -8.764
D -3.332
D -4.46
D -3.514
D -3.668
D -3.568
D -3.268
D -3.8
D -4.623
D -4.26
D -2.74
D -3.104

Sift
P
D
T
T
T
D
D

V
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

D
D

0.03
0.03

T
T

0.03
0.03

T

0.03

D
D
D

0.03
0.03
0.03

D

0.03

D

0.03

D

0.03

Poly
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

V
1
0.974
0.998
0.981
0.985
1
0.999
1
1
1
1
1
1
1
1
0.998
1

Fathmm
P
V
D -2.46
D -2.4
D -2.42
D -2.08
D -2.33
D -2.45

Snap
P
efekt
efekt
efekt
efekt
efekt
efekt

D

-2.55

neutral

D

-2.57

efekt

D

-2.49

neutral

D

-2.53

efekt

D

-2.38

neutral

D

-2.28

neutral

D
D

-2.58
-2.58

efekt
efekt

D

-2.56

neutral

D

-2.55

neutral

D

-2.53

neutral

V
72
68
64
6
54
73
17
41
15
6
34
70
5
46
19
64
36

Ndërkohë këto mutacione japin një strukturë sekondare të re fijëzore në sekuencat e
gjenit BTK që ato prekin. Konformacioni i ri i proteinës në tërësi, si pasojë e
mutacioneve pikësore, e bëjnë proteinën apolare (T474). Cisteina është më e vështirë
për t'u përcaktuar për shkak të pozicionit të saj të groposur në strukturën proteinike
duke shfaqur si veti polare ashtu dhe apolare. Për rrjedhojë, hidrofobiciteti i saj mbetet
i paqartë.
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Tabela 3.16: Roli dhe efekti i mutacioneve në konformacionin strukturor të proteinës
BTK
Mutacioni

Lloji

RSA %

ASA

SS

C481F

groposur

8

11

Fije

T474A

ekspozuar

2

3

Fije

Figura 3.24: Sekuenca proteinike e BTK dhe konformacioni strukturor i saj
Siç vihet re në tabelën 3.17, me përjashtim të dy formave, T474M dhe T474V, të gjitha
format e tjera sjellin një ulje të qëndrueshmërisë proteinike. Kjo ulje është e pritshme,
pasi qelizat leuçemike fillojnë të dëmtojnë proteinat normale duke përpjekur të ruajnë
strukturat e reja që kanë formuar pavarësisht se këto struktura kanë një konformacion
që e zvogëlon qëndrueshmërinë e proteinës. Në krahun tjetër mutacionet ku
zëvendësuesi është metionina dhe valina shprehin një rritje të stabilitetit, pasi në qelizat
kancerogjene këto dy aminoacide kanë një mbishprehje shumë të lartë për shkak të
funksionit të rëndësishëm që luajnë. Metionina merr pjesë në riparimin e sekuencave të
dëmtuara të ADN-së së qelizës dhe ul stresin oksidativ ndaj saj, dhe për këtë arsye
qelizat kancerogjene sjellin një nivel të lartë grumbullimi të metioninës (Cavuoto &
Fenech., 2012). Ndërkohë rritja e sasive të valinës vjen nga fakti që ato shërbejnë si një
burim shumë i mirë energjitik për qelizat kancerogjene dhe për këtë arsye këto qeliza e
marrin valinën në mjedisin jashtëqelizor duke çuar në dëmtimin e mëtejshëm të
makromjedisit ku ndodhen (Pietrocola et al., 2015).
Tabela 3.17: Vlerësimi i efektit të mutacioneve në qëndrueshmërinë e proteinës BTK
Mutacioni

Qëndrueshmëria

C481F
C481G
C481R
C481S
C481T
C481Y
T474A
T474E

Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
Ulje
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Vlerësimi i
konfidencës
0.798941
0.83983
0.773297
0.821811
0.804554
0.782311
0.68092
0.68587
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Ulje
T474F
0.699197
Ulje
0.598338
T474I
Ulje
0.685316
T474L
Rritje
0.716039
T474M
Ulje
0.666847
T474N
Ulje
0.678589
T474P
Ulje
0.681797
T474Q
Ulje
0.697593
T474S
Rritje
0.672014
T474V
Proteinat e familjes së tirozinë kinazave kanë funksione tepër të rëndësishme në
mbarëvajtjen e organizmit të njeriut. Ato po ashtu kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë një
target mjaft i mirë terapeutik. Studimet e kryera në këtë drejtim janë të panumërta dhe
ende vazhdojnë. Edhe pse puna e kryer është e madhe, gjithsesi shumë metabolizma
apo mënyra të shfaqjes së sëmundjes janë ende të paqarta. Integrimi i teknikave
bioinformatike tregon një përqasje mjaft të mirë për analizimin dhe parashikimin e
mutacioneve patogjenike. Po ashtu rivlerësimi dhe kuantifikimi i dëmit që mutacionet
e njohura shkaktojnë në proteinën që prekin jep mundësinë për llogaritjen e
probabilitetit të shfaqjes së sëmundjes, marrjen e masave parandaluese si dhe
shmangjen e mekanizmit të rezistencës që këto mutacione fitojnë ndaj agjentëve
terapeutikë. Ndryshimet në llogaritjet dhe databazat që përdorin në pjesën më të madhe
të rasteve japin rezultate të njëjta ose të përafërta. Raste të veçanta japin rezultate të
ndryshme që mund të lidhen me konservimin e madh që ka proteina. Një tjetër arsye
mund të jetë përsëritja e amino acideve të cilat japin një rezultat fals pozitiv ose distanca
shumë e shkurtër midis këtyre amino acideve, të cilët mbivendosen duke sjell shmangje
nga rezultati i pritshëm. Një tjetër spekullim që mund të bëhet është prania e një sërë
mutacioneve në të njëjtin pozicion në sekuencë që na sjell larmi të madhe në analizë,
por devijim nga rezultati i pritshëm. Një faktor tjetër është përdorimi i databazave të
ndryshme dhe kritereve të vendosura në secilën prej tyre për analizimin e sekuencave
proteinike. Përdorimi i teknikave të sipërpërmendura japin rezultate parashikuese me
një sensibilitet, specificitet dhe saktësi mjaft të lartë. Kombinimi dhe krahasimi i tyre
jep rezultate mjaft të mira. Por pavarësisht këtyre rezultateve të kënaqshme, asnjëri prej
tyre nuk është i pagabueshëm. Prandaj në këtë studim, ne u bazuam në përdorimin e një
numri të madh teknikash për të dhënë mundësinë e uljes sa më tepër të intervalit të
gabimit dhe njëkohësisht unifikimit sa më shumë të rezultateve me njëra tjetrën. SNPtë e marra në studim treguan qartazi që ishin patogjene, pavarësisht nivelit të
patogjenicitetit që shkaktonin dhe analiza të mëtejshme in silico do bënin të mundur
parashikimin më të mirë dhe më të plotë të sëmundshmërisë që ato shkaktojnë.
3.4

Analizimi i toksicitetit të proteinave

Analizimi i toksicitetit të proteinave është një faktor shumë i rëndësishëm në lidhje me
efektin që ato kanë në organizmin e njeriut. Sintetizimi optimal i proteinave në qelizat
e shëndetshme tregon një efekt dhe bashkërendim normal të funksioneve të qelizës.
Mutacionet që ndodhin në sekuencat përgjegjëse të ADN-së për shprehjen e proteinave
mund të prekin stabilitetin dhe jetëgjatësinë e tyre duke nxitur degradimin nga sistemi
proteozomal. Të gjitha këto ngjarje shkaktojnë një alterim të aktivitetit qelizor
(Reynaud., 2010; Scekic-Zahirov et al., 2016). Analizimi u krye me Toxinpred për
parashikimin e toksicitetit. Studimi nga Gupta et al., 2013 ka përcaktuar që peptidet
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toksike me sekuenca më të gjata se 35 amino acide mund të rezultojnë në rritje të
intervalit të gabimit dhe rezultati përfundimtar të jetë i kompromentuar. Kjo zgjatje
sekuencash sjell rritjen e probabilitetit të gabimit pasi sekuencat mund të ripërsëriten
dhe të vlerësohen si sekuenca të reja duke ulur në këtë mënyrë besueshmërinë e
rezultatit. Në studimin tonë u bazuam në përdorimin e sekuencave me 15 aa të përftuara
nga databaza e UniProt. Testimet e tjera të kryera me gjatësinë e sekuencave të lejuara
nga ToxinPred (10-50 aa) nuk treguan rezultate të ndryshme nga ato të paraqitura në
disertacion. Përcaktimi i toksicitetit të proteinave u krye në bazë të vlerës SVM (support
vector machine score). Ky vlerësim është i bazuar në një klasifikim binar që përcakton
se nëse output-i i funksionit të vlerësimit del negativ atëherë nuk kemi toksicitet, dhe
nëse ky output është pozitiv kemi të bëjmë me toksicitet. Nga vlerësimi ynë rezultoi që
asnjë nga sekuencat e marra nuk parashikohej për të qenë toksike pasi vlerësimi SVM
ishte negative për të gjitha. Ky rezultat mbështetet nga studime më të hershme ku është
vërtetuar në rrugë in vitro dhe in vivo se hidrolizatet e proteinave dhe peptidet me peshë
të vogël molekulare zakonisht nuk janë toksike (Lafarga et al., 2016; Pooja et al., 2017;
Mahboobi et al., 2017). Të dhënat e gjeneruara tregojnë se pavarësisht mutacioneve në
kodin gjenetik, proteinat nuk janë toksike për qelizën, duke zvogëluar dëmin që
leuçemia shkakton në organizëm, pavarësisht se stabiliteti i tyre i ulët tregon një rrezik
të shtuar për toksicitet. Vlerësimin më të mirë dhe më të lartë për mungesë toksiciteti e
kishte FLT3-shi (-1.33), ndërkohë që DNMT3A-ja ishte proteina me vlerësimin më të
ulët (-0.42). Kjo e fundit lidhet më natyrën e familjes së metiltransferazave ku
DNMT3A-ja bën pjesë, e cila karakterizohet nga një gjenomë mjaft e konservuar në
kohë dhe me rol kyç në hematopojezë. Si rrjedhojë, çdo ndryshim që mund të ndodhi,
ka pasoja tepër të rënda për organizmin (Yang et al., 2015).
Tabela 3.18: Matja e pranisë së toksicitetit në sekuencat proteinike për proteina FLT3,
DNMT3A, BCR-Abl, Abl dhe BTK; SP- sekuenca e proteinës; V- vlerësimi, Pparashikimi; HF1- hidrofobiciteti; HP- hidropaticiteti; HF2- hidrofiliciteti; pI- pika
izoelektrike; PM- pesha molecular; JT- jo toksike
ID

SP

V

FLT3

KICDFGLARDIMSDS -1.33

P

HF1

HP

HF2

pI

PM

JT

-0.15

0.06

0.33

-1

1671.1

DNMT3A IRHLFAPLKEYFACV

-0.42

JT

0.01

0.67

-0.51

1.5

1807.4

BCR-ABL

IPLTINKEDDESPGL

-0.65

JT

-0.15

-0.66

0.53

-3

1641

ABL

MLEICLKLVGCKSKK

-0.82

JT

-0.13

0.45

0.22

3

1693.4

BTK

QRPIFIITEYMANGC

-0.84

JT

-0.03

0.23

-0.47

0

1756.3

3.5

Kombinimi dhe efekti i barnave në modelet in silico

Analizimi i fundit që trajtohet në këtë temë doktorature ka në qendër baret me përdorim
më të gjerë për trajtimin e 4 llojeve të leuçemisë të diskutuara, të paraqitura në tabelën
3.19. Të dhënat e tabelës 3.19 u gjeneruan me programin ProTox-II i cili mundëson
parashikimin e nivelit të toksicitetit të bareve. Këto bare njihen për aktivitetin e tyre
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inhibues të tirozinë kinazave të mutuara, si dhe në uljen e nivelit të inflamacionit në
organizmin e njeriut (prednisone dhe dexamethasone). Po ashtu roli i tyre
antineoplastik dhe antiproliferativ bën që këto bare të kenë përdorim të gjerë në
trajtimin e leuçemive. Prednisone gjen përdorim në trajtimin e të 4 llojeve të leuçemisë,
ndërsa imatinib, dasatinib dhe dexamethasone gjen përdorim në 3 nga 4 leuçemitë e
shqyrtuara.
Tabela 3.19: Të dhëna për barnat e përdorura për trajtimin e leuçemive të ndryshme;
LD50- doza letale; KT- klasa e toksicitetit; S- saktësia PM- pesha molekulare; HThepatotoksiciteti; KG- karcinogjeniciteti; IT- imunotoksiciteti; MG- mutagjeniciteti;
CT- citotoksiciteti; A -aktiv; I- inaktiv; Pred- prednisone; Ima- imatinib; Ibribrutinib; Das- dasatinib; Cyt- cytarabine; Dex- dexamethasone; Ven; venetoclax;
Mid- midostaurin; Sor- sorafenib
Pred

Ima

Ibr

Das

Cyt

Dex

Ven

Mid

Sor

1680

100

1000

1000

826

3000

3600

1000

800

KT

4

3

4

4

4

5

5

4

4

S%

71

54.26

54.26

23

100

100

23

54.26

67.38

P.M

358.4

493.6

440.5

488

243.22

392.46

868.44

570.64

464.8

HT

0.99I

0.71A

0.69I

0.63I

0.78A

0.99I

0.6A

0.72I

0.82A

KG

0.94I

0.67I

0.6A

0.5A

0.57A

0.72I

0.55I

0.57I

0.5I

IT

0.99A

0.66A

0.66I

0.66A

0.99I

0.99A

0.99A

0.99A

0.92A

MG

0.53I

0.73I

0.54I

0.67I

0.96I

0.69I

0.54A

0.57I

0.79I

CT

0.76I

0.53I

0.66I

0.63I

0.94I

0.72I

0.55I

0.62A

0.77A

LD50
mg/kg

Cytarabine përdoret kryesisht për trajtimin e leuçemive akute. Dexamethasone dhe
venetoclax rezultojnë si baret me nivelin e toksicitetit më të ulët (5), ndërsa imatinib
është bari me toksicitetin më të lartë (3). Ky rezultat vjen si rrjedhojë e vlerësimit të
LD50(doza letale 50) për secilin nga baret e përshkruar. LD50 përkufizohet si sasia e
përthithur e një substance që është në gjendje të vrasë 50% të një popullate në testim
për një kohë të caktuar (Morris-Schafer & McCoy., 2020). LD50 është një matës shumë
i mirë i toksicitetit akut të një bari në studim. Ajo që duhet theksuar është fakti se këto
doza marrin si bazë modelin e njeriut 70kg për të vlerësuar karakteristikat
farmakokinetike dhe dinamike të bareve. Për çdo peshë të individit mbi ose nën 70kg
është e nevojshme një përshtatje të dozimit për pacientin. Siç shihet ibrutinib ka një
LD50 shumë të vogël (100mg/kg) që e bën atë toksik nëse administrohet në këto sasi.
Si pasojë, ky bar kategorizohet si një bar i klasit të tretë toksiciteti që nënkupton se ka
një toksicitet mjaft të lartë dhe është fatal në doza shumë të vogla (<300mg/kg).
Ndërkohë, dexamethasone dhe venetoclax kanë interval sigurie shumë herë më të lartë
pasi LD50 e tyre bie në intervalet 3000-3600mg/kg. Ky klasifikim i bën këto bare të
jenë mundësisht të dëmshëm për organizmin nëse merren në ato doza, duke minimizuar
rrezikun e administrimit të gabuar. Ndërkohë, baret e tjera kategorizohen si klasa e
katërt e toksicitetit, pasi LD50 e tyre bie brenda intervalit të sigurisë 300-2000mg/kg.
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Normalisht efekti i pritshëm i bareve duhet të jetë ai që vërehet më shpesh dhe prandaj
merret për bazë, por përqindja e saktësisë tregon për një nivel tolerance për secilin prej
tyre. Nga analizimi bioinformatik, vihet re një aktivizim i hepatotoksicitetit nga
imatinib, cytarabine, venetoclax dhe sorafenib, përkatesisht, 0.71, 0.78, 0.6 dhe 0.82.
Imatinib shfaqet në tre forma dëmtuese për mëlçinë me pasoja të ndryshme: rritje të
enzimave hepatike në serum që zakonisht është një gjendje asimptomatike, hepatit akut
i dukshëm ose riaktivizim të një hepatiti B kronik të fshehtë (Bethesda., 2018). Sipas
Han et al., 2020, në një studim me 177 pacientë, 33.9% e tyre rezultuan me
hepatotoksicitet 90 ditë pas administrimit të imatinib. Po ashtu, nga ky studim rezultoi
që personat bartës të hepatitit B ose që vuanin nga sëmundje të mëlçisë kishin 8 herë
më shumë rrezik të shtuar për hepatotoksicitet (Han et al., 2020). Studime të tjera kanë
përcaktuar se 0.5% e pacientëve të prekur nga CML duhet të ndërpresin përfundimisht
trajtimin me imatinib si pasojë e hepatotoksicitet shumë të lartë (Johnson et al., 2003).
Sorafenib, një bar i përdorur gjerësisht për trajtimin e shumë lloje kanceri, po ashtu ka
treguar një numër të konsiderueshëm efektesh anësore (Parikh et al., 2017). Efekti
hepatotoksik i sorafenib është i dukshëm kryesisht në përqëndrimin maksimal dhe
shkaktar mund të jetë toksiciteti mitokondrial. (Zhang et al., 2020). Venetoclax
zakonisht nxit rritje të vogla të përqëndrimit të enzimave hepatike në serum gjatë
terapisë, por nuk shkakton dëmtime akute të mëlçisë dhe verdhëz (Bethesda., 2017).
Nga analizimi i farmakokinetikës së venetoclaxit të administruar në pacientë me
funksion hepatik normal apo të dëmtuar (lehtësisht, mesatarisht ose formë të rëndë) u
përcaktua mungesa e efekteve anësore të rënda hepatotoksiciteti, pavarësisht gjendjes
së tyre shëndetësore. (Salem et al., 2019). Bari i fundit i përcaktuar për hepatotoksicitet
është cytarabine. Sipas PubChem, cytarabine është një bar standard për trajtimin e
pacientëve me AML. Edhe pse ky bar konsiderohet si jo toksik për heparin, trajtimi i
pacientëve me cytarabine pas relapsit të AML ka shfaqur nivele shumë të larta
hepatotoksiciteti (Fu et al., 2019). Kjo përkrahet edhe nga Grigorian dhe O’Brien.,
2014, që përcaktuan në studimin e tyre se një pjesë e pacientëve kishin nivele të larta
hepatotoksiciteti nga cytarabine, por nuk kishin nevojë për modifikime në trajtim.
3.5.1 Efekti i kombinimit të bareve në leuçemi
Rezistenca që shfaqin tumoret ndaj trajtimit, si dhe efikasiteti i ulët i bareve, ka sjellë
gjithnjë sfida të vazhdueshme për terapi të reja me efikasitet të lartë dhe toksicitet të
ulët. Bashkëveprimi i dy ose më shumë bareve përmirëson efikasitetin e përgjithshëm
të trajtimit të kancerit. Ky ndërveprim mundëson shfaqjen e efekteve sinergjistike, pasi
studime të ndryshme kanë treguar që sinergjia mund të preket nga raporti bar-bar si dhe
radha dhe forma e administrimit të barit (Shuhendler et al., 2010; Piccolo et al., 2015;
Li et al., 2016).
Me qëllimin analizimin e efektit të bareve në linja qelizore leuçemike, analiza u bazua
në kombinimin e 2 bareve, ku bari A është i ndryshueshëm, ndërsa bari B i pandryshuar.
Të gjithë baret e përdorur si Bari A janë bare të aprovuar nga Administrata e Ushqimit
dhe Bareve (FDA), përjashtuar një: Quizartinib. Arsyeja e integrimit të quizartinibit në
këtë studim ishte përdorimi dhe efikasiteti i saj në testet klinike të pacientëve me AML.
Për momentin, quizartinib po përdoret vetëm në Japoni ku studimi nga Takahashi et al.,
2019 tregon rezultate të kënaqshme në fazën e dytë klinike. Bari B ishte dexamethasone
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në njërin rast dhe prednisone në rastin tjetër. Arsyeja e përzgjedhjes së këtyre dy bareve
si shoqërues ishte në varësi të ndjekjes së Regjimit të Trajtimit të Leuçemisë dhe
Shoqatës Europiane të Hematologjisë.
Testimi u krye në tre linja qelizore të ndryshme: MV4-11, U-937, LAMA84, për të
përcaktuar: 1- nivelin e inhibimit të proliferimit të qelizave leuçemike; 2- shkatërrimin
e qelizave leucemike; dhe 3- vlerat e sinergjizmit midis bareve. Këto linja u
përzgjodhën si linja tipike të pacientëve të prekur nga leuçemia. MV4-11 është një linjë
qelizore e përftuar nga një pacient 10 vjeçar me leuçemi B-mielomonocitare
bifenotipike që kanë aftësi të vazhdueshme proliferative (ATCC., 2020). U-937 është
një linjë qelizore model e izoluar nga një pacient 37 vjeçar me limfomë histiocitike.
Këto qeliza të linjës mieloide përdoren për studimin e sjelljes dhe diferencimin e
monociteve (ATCC., 2020). LAMA84 humane është një linjë qelizore e leuçemisë
kronike mieloide që ka aftësinë të diferencohet në disa nënlloje të qelizave B. Kjo linjë
është mjaft e pëlqyer pasi përdoret gjerësisht si model për përcaktimin e sensitivitetit
dhe rezistencës së inhibitorëve të tirozinë kinazave (ATCC., 2020). Përqëndrimi i barit
A u vendos 20uM, ndërsa bari B ishte 1uM. Ky raport u konsiderua i përshtatshëm
sepse analizimi i linjave qelizore me raporte të tjera tregonte një ulje të efektit inhibues
të bareve të kombinuar.
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Figura 3.25: Niveli i inhibimit midis prednisone dhe dexamethasone në linjën qelizore
MV4-11.
Siç shihet në grafikun 3.25, efekti inhibues më i lartë në linjën qelizore MV4-11 vihet
re nga bashkëveprimi cytarabine+prednisone/dexamethasone në 52% për të dy
kombinimet. Ndryshe shfaqet situata për sorafenib ku bashkëveprimi me
dexamethasone ka inhibim më të lartë krahasuar me bashkëveprimin e saj me
prednisone. Imatinib, ndërkohë, rezulton me inhibimin më të ulët krahasuar me baret e
tjera (përkatësisht 38% me dexa dhe 35% me prednisone). Këto të dhëna korrelojnë me
studimet e ndryshme që përcaktojnë se sorafenib dhe cytarabine kanë efekt inhibues më
të lartë se imatinib për linjat qelizore MV4-11 (Hu et al., 2008; Nik et al., 2015). Duhet
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theksuar se ka studime të cilat tregojnë se qelizat leuçemike shfaqin një rezistencë ndaj
trajtimit me imatinib, kryesisht pas relapsit (Lierman et al., 2007; Stolzel et al., 2010).
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Figura 3.26: Niveli i inhibimit në linjën qelizore U-937
Raporti i përqëndrimeve 20uM/1uM (BarA/BarB) u ruajt i pandryshuar, pasi u vu re
një ulje në efektin inhibues të bareve ndaj qelizave kancerogjene që lidhet me nivelin e
lartë të toksicitetit që kanë këto bare në përqëndrime më të larta. Në të njëjtën mënyrë,
përdorimi i një përqëndrimi më të ulët për barin A zvogëloi inhibimin e proliferimit të
qelizave, por arsyeja në këtë rast ishte sasia e pamjaftueshme e barit të përdorur. I njëjti
protokoll u ndoq edhe për 2 linjat e tjera qelizore, pasi rezultati i analizave
bioinformatike tregoi përsëri një ulje të aftësisë inhibuese të barit A për çdo vlerë mbi
dhe nën përqëndrimin 20uM për barin A.
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Figura 3.27: Niveli i inhibimit në linjën qelizore LAMA-84
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Ajo që vihet re kur krahasojmë linjat qelizore me njëra tjetrën dhe nivelin e inhibimit,
vëmë re se cytarabine ka efektin inhibues më të lartë krahasuar me baret e tjerë.
Rezultati i nxjerrë korrelon dhe me studime të tjera që tregojnë se përdorimi i dozave
të larta të cytarabine ka efekt mjaft të lartë në inhibimin e qelizave leuçemike
(Lowenberg et al., 2011; Ma et al., 2017). Më tej, bie në sy një diferencë në efektin
inhibues të imatinibit në trajtimin e linjës qelizore U-937. Në dy linjat e tjera imatinib
pati një efekt të ulët inhibues, ndërsa në linjën U-937 shohim një rritje të këtij efekti
(rreth 10%). Kjo rritje shpjegohet me afinitetin e lartë që ka imatinib për qelizat e CML
dhe rrjedhimisht efekti inhibues është gjithnjë më i madh në këto qeliza (Hakansson et
al., 2004; Haass et al., 2012; Hochhaus et al., 2017). Një faktor i rëndësishëm që merret
parasysh në përdorimin e linjave qelizore është pastërtia dhe thjeshtësia e tyre. Kjo
nënkupton që këto janë qeliza të pastra të pakontaminuara apo penguara nga element të
tjerë të jashtëm apo të brendshëm. Këto linja qelizore përmbajnë vetëm qelizat
leuçemike dhe nuk preken nga sinjalizime të tjera të cilat mund të ndikonin në rezultatin
e efikasitetit të barit.
Pasi u verifikua ndërveprimi bar-bar dhe efekti inhibues mbi linjat qelizore, efekti tjetër
që duhet kontrolluar ishte sinergjizmi i tyre. Kjo u realizua duke krahasuar vlerat e
kombinimit të bareve me metodat e vlerësimit të sinergjisë. Katër janë metodat e
pranuara sot për kontrollin e kësaj përgjigjeje: ZIP, HSA, BLISS dhe LOEWE (Ianevski
et al., 2017). Në tre linjat qelizore bashkëveprimi i barit A me dexamethasone shfaq një
vlerësim pozitiv për ZIP, HSA dhe BLISS. Ndërkaq të gjithë kombinimet e bareve
shfaqin një vlerësim negativ për LOEWE. Vlerësimi është i bazuar në një sistem
pikëzimi të përcaktuar nga SynergyFinder:
Kur vlerësimi i sinergjisë është më pak se -10: ndërveprimi midis dy bareve mund të
jetë efekt antagonist.
Kur vlerësimi i sinergjisë është midis -10 deri 10: ndërveprimi midis dy bareve mund
të jetë efekt shtues.
Kur vlerësimi i sinergjisë është më shumë se 10: ndërveprimi midis dy bareve mund të
jetë efekt sinergjistik.
Rezultatet tregojnë se kombinimet e bareve për trajtimin e linjave qelizore kancerogjene
kanë efekt shtues për shumicën e modeleve. Përjashtim bën quizartinib dhe cytarabine
për të tre linjat, dhe venetoclax për linjën U-937. Vlerësimin më të lartë shtues për të
gjitha modelet e shfaq HSA për shkak se baret trajtohen si të pavarur nga njëri-tjetri
dhe efekti më i lartë është i përcaktuar nga probabiliteti. Ky model analizon të gjithë
mundësitë e kombinimit dhe vlerëson si rezultat më të lartë atë rast që shfaqet më
shpesh. LOEWE, pavarësisht se shfaq një raport të zhdrejtë me modelet e tjera, nuk
paraqet një rëndësi të veçantë për studimin tonë. Ky model i konsideron baret të njëjtë
nisur nga mekanizmi i tyre i veprimit dhe në eksperimente false do ishte e pranueshme.
Mirëpo në modelimin in silico dhe kryesisht në eksperimentet in vivo ose in vitro
rrallëherë ndodh që kombinimi i bareve të jetë i njëjtë. Prandaj ky model në situata të
tilla bëhet problematik duke nxjerrë rezultate të rreme (Yadav et al., 2015). Asnjëri nga
rezultatet tona nuk arriti të tregojë një rezultat sinergjistik, por gjithsesi u arrit një
vlerësim shtimi që nënkupton se këto bare kur ndërveprojnë me njëri tjetrin shfaqin një
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efekt të kombinuar më të pëlqyeshëm për trajtimin e leuçemisë (Zhou et al., 2019; Tusa
et al., 2020).
Pavarësisht këtyre rezultateve të pranueshme për inhibimin e qelizave leuçemike, vihet
re se asnjëri nga inhibimet nuk e kalon pragun e 55%. Ky rezultat është një nga
kufizimet që haset gjatë metodave in silico. Databazat e shumta që merren për referencë
bashkërendojnë edhe nivelin e rezistencës që has bari në linjat qelizore, si dhe efektet
citotoksike që ka kombinimi i bareve me njëri tjetrin. Puna eksperimentale e
bashkërendimit të këtyre bareve në këto linja qelizore (wild type dhe me rezistencë) do
mundësonte nxjerrjen e rezultateve më të plota dhe më sakta. Studimi nga Tsitsipatis et
al., 2017 tregon qartazi efektin dëmtues që ka quizartinib në qelizat leuçemike në MV411 edhe në përqëndrime të vogla. Për këtë arsye integrimi i eksperimenteve në laborator
është thelbësor për plotësimin e mëtejshëm të të dhënave për parashikimin e efekteve
të barnave në linja qelizore kancerogjene. Integrimi i këtyre mjeteve do mundësonte
analizimin dhe interpretimin e të dhënave të shumta diagnostike për përmirësimin e
procesit të parashikimit të dëmit që mund t'i shkaktohet proteinave, trajtimin që mund
të përdoret dhe inhibimin e sëmundjes.
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Figura 3.28: Vlerësimi i efektit sinergjistik të bareve me ZIP, HSA, BLISS &
LOEWE; A- MV4-11; B- U-937; C- LAMA84
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PËRFUNDIME
Shqipëria është një vend i prekur nga 4 llojet kryesore të leuçemisë. Numrin më të lartë
të rasteve e ka leuçemia kronike limfobastike. Ndërkohë numrin më të vogël e kanë
pacientët e prekur nga leuçemia kronike mieloide. Vlerat e larta lidhen me moshën e
popullatës shqiptare e cila është popullatë në plakje (moshat mbi 37 vjeç në rritje sipas
INSTAT). Ndërkohë numrat e ulët për leuçeminë kronike mieloide janë të varur nga
shprehja e rrallë që ka kjo sëmundje.
Gjinia luan një rol të rëndësishëm në shfaqjen e sëmundjes. Meshkujt janë më të prekur
se femrat me raporte të ndryshme (1.5:1 për ALL; 3:1 për CLL; 1.5:1 për AML; 1.45:1
për CML). Përjashtuar CLL, raportet e tjera gjinore janë shumë të përafërta ose njësoj
me studime të ndryshme në Evropë dhe SHBA. Ndërkohë në rastin e CLL kemi një
raport shumë të lartë krahasuar me vendet e tjera të prekur nga kjo sëmundje. Kjo mund
të jetë e lidhur me stilin e jetesës ose faktorë mjedisorë të cilët shtojnë në rritjen e këtij
raporti gjinor.
Trendi i rasteve të pacientëve me leuçemi në vitet e fundit është në rënie. Ky fenomen
bie ndesh me trendin botëror të rritjes së rasteve të të prekurve nga leuçemia, si dhe me
parashikimet e GLOBOCAN dhe SEER. Kjo rënie mund të jetë e lidhur me një sërë
faktorësh gjeografikë dhe demografikë, financiarë, socio-kulturorë, emigrimi dhe
imigrimi dhe fetarë.
Analizimi me metoda in silico ofron një alternativë efikase dhe të saktë për
parashikimin e efektit të mutacioneve që prekin proteinat duke bërë të mundur
vlerësimin e nivelit të dëmtimit dhe patogjenicitetit që ato shkaktojnë. Kjo u vërtetua
nga përdorimi paralel i programeve PROVEAN, FATHMM, SIFT, PolyPhen dhe
Snap2.
Përputhja e rezultateve për analizimin e toksicitetit të bareve me testet in vivo
konfirmojnë rëndësinë dhe përshtatshmërinë e metodave in silico për paraprirë efektin
e toksicitetit akut të bareve noveliste për sëmundjeve leuçemike dhe më gjerë.
Përdorimi i kombinuar i bareve antineoplastike me baret anti-inflamatore dhe
moduluese të sistemit imunitar shfaq një efekt të shtuar për inhibimin e proliferimit të
qelizave leuçemike në linjat e ndryshme qelizore kancerogjene.
Ky studim është i pari në llojin e tij që integron metodat bioinformatike si për vlerësimin
dhe parashikimin e efekteve të mutacioneve të tirozinë kinazave në katër llojet kryesore
të leuçemisë (AML, ALL, CML dhe CLL), si dhe në efektin e kombinuar të bareve në
linja qelizore leuçemike.
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Përmbledhja
Leuçemia, e njohur dhe si kanceri i gjakut, është një sëmundje hematologjike malinje proliferative që prek
funksionin dhe zhvillimin normal të rruazave të bardha të gjakut në sistemin vaskular ose palcën e kockave. Në
varësi të shpejtësisë të zhvillimit dhe qelizave që ato prekin leuçemitë ndahen në dy kategori kryesore: akute ose
kronike, dhe mieloide ose limfoblastike. Numri i individëve të prekur nga kjo sëmundje është në rritje në mbarë
botën dhe në Shqipëri është kanceri i tetë më i përhapur që prek popullatën. Mutacionet që prekin proteinat tirozinë
kinazat duke penguar funksionin normal të tyre janë ende të pazbuluara tërësisht dhe ato që janë identifikuar nuk
u dihet ende qartë mekanizmi i veprimit apo dëmi që shkaktojnë në organizmin e njeriut.
Qëllimi i këtij studimi ishte të tregohej një situatë e gjendjes së pacientëve me leuçemi në Shqipëri dhe për këtë
arsye u shfrytëzuan rregjistrat e qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Të dhënat e grumbulluara treguan
një numër të lartë të pacientëve me leuçemi, kryesisht ata të prekur me leuçemi kronike limfoblastike. Po ashtu,
ky studim merr rëndësi të madhe pasi për herë të parë në Shqipëri u tregua se si mund të implementoheshin dhe
aplikoheshin teknikat e ndryshme të bioinformatikës për të identifikuar, parashikuar dhe analizuar efektin e
mutacioneve që çojnë në shfaqjen e leuçemisë. Analizimi me 6 programe të ndryshme rezultoi me përfundime të
kënaqshme dhe me specificitet të lartë (>96%) për efektin e mutacioneve në funksionin normal të proteinës dhe
dëmin që i shkaktohej asaj. Gjithashtu përdorimi i metodave in silico mundësoi kombinimin e bareve të ndryshme
dhe përllogaritjen e nivelit të toksicitetit të tyre dhe efektit sinergjistik që ato kishin me njëra tjetrën për inhibimin
e leuçemisë.
Fjalët kyçe: Leuçemi, Tirozinë kinaza, Mutacione, Bioinformatikë, in silico, Efekt sinergjistik

Abstract
Leukemia, also known as blood cancer, is a malign hematological proliferative disease that affects the normal
function and development of white blood cells in the vascular system or bone marrow. Depending on how fast it
progresses, or the type of cells it affects, leukemia is classified into two main categories: acute or chronic, and
myeloid or lymphoblastic. The number of afflicted people is ever increasing around the world and in Albania is
the eighth most prominent cancer affecting the population. Mutations affecting the normal function of tyrosine
kinase proteins are still largely undiscovered, and the ones who are identified have an undefined mechanism of
action or damage they inflict in the human organism.
The aim of our study was to elucidate the situation of leukemia patients in Albania and this was done by collecting
data from the registries of the University Hospital “Nënë Tereza” centre. Data showed an increasing number of
leukemia patients, especially the ones affected by chronic lymphoblastic leukemia. In addition, this study is of
great relevance because for the first time in Albania it was showed how different bioinformatics techniques could
be implemented and applied in order to identify, predict and analyse the effect of mutations leading to leukemia
onset. Analysis with 6 different software resulted in satisfactory conclusions and high specificity (>96%)
regarding the effect of mutations on normal protein function and the damage it occurs. The usage of in silico
methods allowed the combination of different drugs and the calculation of the level of their toxicity and the
synergistic effect they had with each other for the inhibition of leukemia.
Key words: Leukemia, Tyrosine kinase, Mutations, Bioinformatics, in silico, Synergistic effect

