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Parathënie

Tema "Studimi i plotë i patologjive pulmonare që shoqërohen me formim të likidit
pleural, nëpërmjet analizave të gjakut dhe likidit", është një vijimësi e punës së
zhvilluar në diplomën e ciklit të dytë të studimeve master biologji molekulare, në
Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, nga Lira Hakani, udhëhequr
nga Prof. As. Anila Mitre.
Sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes, gjatë dy dekatave të fundit vlerësohen si një
ndër shkaktarët kryesorë të aftësive të kufizuara dhe vdekjeve. Bazuar në të dhënat e
Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSh), infeksionet e mushkërive (kryesisht
pneumonia dhe tuberkulozi), kanceri i mushkërisë dhe sëmundja kronike bllokuese e
mushkërisë (COPD), së bashku janë shkaktarë të 8.7 milionë vdekjeve në botë gjatë
vitit 2012 dhe vetëm nga tuberkulozi llogariten 0.9 milionë vdekje në 2012. Vihet re
një rritje e numrit të personave në botë, 1.5 milionë në vitin 2014, që kanë vdekur si
pasojë e tuberkulozit. Pas HIV/AIDS, tuberkulozi renditet i dyti në botë për numrin e
vdekshmërisë nga një agjent i vetëm infektues.
Në Shqipëri, norma e vdekshmërisë nga sëmundjet e mushkërive për vitin 2014 arrin
në 98.3 raste për 100 000 banorë. Incidenca e tuberkulozit në popullsinë shqiptare
është 19 raste për 100 000 banorë në vitin 2014. Norma mesatare e vdekshëmrisë nga
sëmundjet e mushkërive në 28 vendet e Bashkimit Evropian është 85.2 për 100 000
banorë për vitin 2004.
Studimi është një përpjekje për vlerësimin e plotë të shenjuesve biologjikë në gjak
dhe në lëngun pleural në patologjitë e mushkërive, që shoqërohen me formim të
lëngut pleural. Në nivel kombëtar renditen studime të cilat trajtojnë një ose disa
shenjues biologjikë, por risia e këtij studimi është vlerësimi njëkohësisht i disa
parametrave në një studim të vetëm përfshirës. Këta shenjues do të shërbejnë për
vlerësimin e hershëm të patologjive të mushkërive me qëllim përfundimtar mjekimin
efiçent të patologjive të tyre.
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Qëllimi i studimit:
Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i shenjuesve si ndihmës për përcaktimin e
origjinës së efuzionit pleural për të realizuar mjekimin e përshtatshëm
Objektivat specifike:
•

Klasifikimi i patologjive të mushkërive, që shoqërohen me formim të lëngut
pleural në transudat dhe eksudat, bazuar në shenjuesit biokimikë të matur në
gjak dhe lëngun pleural

•

Të përcaktohet vlera e shenjuesit Proteina C-reaktive në gjak dhe lëngun
pleural në diferencimin e patologjive të efuzionit pleural eksudat

•

Të tregohet që shenjuesi Adenozinë deaminazës (ADA) në gjak dhe lëngun
pleural është me vlerë për diferencimin e efuzionit pleural me natyrë
tuberkulare

•

Të tregohet që shenjuesi IFN-γ në lëng dhe në gjak është me vlerë për
diferencimin e efuzionit pleural me natyrë tuberkulare

•

Të përcaktohet në mënyrë të diferencuar se cili nga shenjuesit e efuzionit
pleural me natyrë tuberkulare (ADA apo IFN-γ) është më me vlerë në
evidentimin e kësaj patologjie

•

Të tregohet vlera e shenjuesve tumoralë (NSE, CEA, CYFRA 21-1) në
evidentimin e efuzionit pleural eksudat malinj

•

Të studiohet në mënyrë krahasuese përparësia e matjes së nivelit të shenjuesve
në lëngun pleural dhe në gjakun periferik
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1.1 Efuzioni pleural
Efuzioni pleural është grumbullimi i tepërt, jo normal, i lëngut në hapësirën e
mushkërive (Noppen, 2001). Në figurën 1.1 tregohet një paraqitje skematike e
mushkërive dhe pjesët e saj përbërëse. Në rastin e efuzionit pleural ndodh ose një
tepri në prodhim të lëngut, ose zvogëlim të përthithjes së lëngut ose ndodhin të dy
fenomenet bashkë (Diaz-Guzman & Dweik, 2007). Secila mushkëri rrethohet nga dy
pleura, shtresa, të cilat janë shtresa parietale dhe shtresa visherale. Hapësira e formuar
ndërmjet shtresave të secilës mushkëri formon hapësirën e mushkërive (Fig.1.2 dhe
Fig.1.3) (Light & Lee, 2008). Secila shtresë është një membranë seroze që mbulohet
nga një shtresë me qeliza mezoteliale dhe secila prej tyre ushqehet vazhdimisht nga
një qarkullim sistemik (Lai-Fook, 2004; Albertine et al., 1984). Shtresa visherale, e
brendshme, është një membranë e hollë seroze, e cila mbulon mushkëritë dhe
strukturat fqinje, duke përfshirë enët e gjakut, bronkiolet dhe nervat. Shtresa parietale,
e jashtme, është një membranë që mbulon pjesën e sipërme të diafragmës dhe është e
ngjitur me muret e kraharorit. Shtresa parietale, është më e trashë se ajo visherale,
është mjaft e ndjeshme ndaj dhimbjeve për shkak të pranisë së inervimeve ndjesore të
cilat mungojnë në shtresën visherale. Nga të dyja shtresat vetëm shtresa parietale
është e ndarë në zona të ndryshme në varësi të pozicionit me toraksin si: shtresa
cervikale në zonën e vertebrave cervikale; shtresa kostale mbulon pjesën e brendshme
të brinjëve, kërceve, dhe muskujt ndërmjet brinjëve; shtresa diafragmatike, mbulon
sipërfaqen torakale të diafragmës; shtresa e mediastinumit mbulon pjesën laterale të
mediastinumit (Fig.1.4).

Figura 1.1: Paraqitje skematike e mushkërive dhe pjesët përbërëse

Hapësira pleurale e anës së majtë nga ana e djathtë ndahet nëpërmjet mediastinumit,
që është pjesa qëndrore e kavitetit të toraksit dhe përmban zemrën me enët e saj të
gjakut, ezofagun, trakenë, nervat kardiakë dhe nyjet limfoide (Gray, 1918). Te njerëzit
2
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nuk ka një lidhje anatomike ndërmjet anës së majtë dhe anës së djathtë të mushkërive,
si rrjedhim mosfunksionimi normal i njërës anë nuk sjell si pasojë domosdoshmërisht
dhe mosfuksionimin e anës tjetër të mushkërive (Charalampidis et.al, 2015).
Shtresa parietale ndryshon nga shtresa visherale sepse vetëm shtresa parietale ka
'gojëza' limfatike me një diametër 2 deri 6 µm, që hapen direkt në hapësirën pleurale
(Li, 1993). Këto 'gojëza' janë rruga e vetme nëpërmjet të cilave mund të dalin qelizat
dhe pjesëza më të mëdha që largohen nga hapësira pleurale. Lëngu pleural formohet
nga kapilarët parietalë pleuralë dhe drenohet kryesisht nga 'gojëzat' limfatike të
shtresës parietale (Nadih & Broaddus, 2003: Light, 2007). Shtresa parietale luan rol të
rëndësishëm në qarkullimin e lëngut pleural, i cili është një lëng seroz, që prodhohet
kryesisht nga qarkullimi parietal, arteria interkostale dhe përthithet nga sistemi
limfatik. Furnizimi me gjak i shtresave realizohet nga qarkullimi që ndodh në
bronkiole, për shtresën visherale dhe nga arteria ndërmjet brinjëve, për shtresën
parietale (Light, 2007).

Figura 1.2: Diagramë e pleurës. Hapësira ndërmjet shtresës parietale dhe visherale formon hapësirën
pleurale dhe grumbullimi i lëngut mbi normë në hapesirën pleurale formon efuzionin pleural (Siemens
Health care diagnostic)

Diafragma, e cila ndan kavitetin e toraksit nga kaviteti abdominal, luan një rol të
rëndësishëm në procesin e frymëmarrjes. Tkurrja e diafragmës krijon një presion
negativ brenda hapësirës pleurale dhe detyron mushkëritë të zgjerohen, duke çuar në
frymënxjerrje pasive dhe aktive (Ratnovsky et al., 2008). Lëngu i mushkërive me
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nivele normale, në hapësirën pleurale siguron lehtësi në rrëshqitje dhe butësi gjatë
proçesit të frymëmarrjes dhe frymënxjerrjes (Noppen, 2001).

A

B

Figura 1.3: Radiografi e pamjes së mushkërive në gjendje normale (A) dhe radiografi e pamjes së
mushkërive me efuzion pleural në anën e majtë (B)

Figura 1.4: Paraqitja skematike e pleurës parietale në varësi të pozicionit me toraksin
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Figura 1.5: Algoritëm për të vlerësuar pacientët me efuzion pleural

Hapësira pleurale ka një gjerësi 10 deri në 20 µm dhe normalisht përmban lëng në
masën 0.1 - 0.2 mL/kg (Sriram & Holm, 2007). Ky volum i vogël i lëngut mbahet në
normë në sajë të balancës ndërmjet presionit onkotik dhe hidrostatik në enët pleurale
parietale dhe visherale (Sahn, 1982). Një volum lëngu më i madh se 7 deri në 14 mL
5

Hakani L. (2016): Studimi i plotë i patologjive pulmonare që shoqërohen me
formim të likidit pleural, nëpërmjet analizave të gjakut dhe likidit
tregon një grumbullim jo normal të lëngut pleural (Sriram & Holm, 2007). Efuzioni
pleural është si vijimësi i një sëmundje në proçes e cila ka natyrë nga mushkëria ose
jo nga mushkëria (Sahn, 1982; Light, 2007). Për të vlerësuar pacientët me efuzion
pleural, vjen në ndihmë një algoritëm lehtësues (Fig.1.5) (Light, 2002). Ekzistojnë
shumë mekanizma që mund të shkaktojnë një grumbullim jo normal të lëngut pleural,
të tillë si:
o Rritje e presionit hidrostatik në qarkullimin mikrovaskular
o Ulje e presionit onkotik në qarkullimin mikrovaskular
o Ulje e presionit në hapësirën pleurale (si pasojë e mosfunksionimit të mirë të
zemrës)
o Rritje e përshkueshmërisë së qarkullimit mikrovaskular
o Mos drenim i limfës
o etj

1.2 Tipet e efuzionit pleural
Vlerësimi i lëngut të grumbulluar në mënyrë jo normale në hapësirën pleurale bazohet
në shqyrtime të integruara të karakteristikave fizike dhe citologjike. Një sërë faktorësh
mund të shkaktojnë inflamimin e shtresave mbështjellëse të mushkërive, ose një
grumbullim të tepërt të lëngut pleural duke formuar efuzionin pleural. Analizat e
lëngut pleural testojnë këtë lëng për të përcaktuar shkakun e rritjes së niveleve të tij.
Vlerësimi fizik i efuzionit përfshin:
a) shqyrtimin e PT (proteina totale) nëpërmjet refraktometrisë
b) përcaktimin e qelizave totale me bërthamë

Tabela 1.1. Analizat fillestare të lëngut pleural në rastin e efuzionit pleural me etiologji të panjohur

Biokimike
Shenjues të përshkueshmërisë kapilare
Proteina
Laktat dehidrogjenaza (LDH)
Shenjues të qarkullimit qelizor/metabolizmi
pH
Glukoza
Citologjike
Numërimi diferencial qelizor
Qeliza anormale
Mikrobiologjike
Metoda gram dhe rritja në kulturë (njollosja, Bacilit Acid
Fast)
Dërgimi i një mostër shtesë në shishe për rritjen në kulturë
e gjakut rrit rendimentin për identifikimin e infektimit
pleural të dyshuar
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Duke u bazuar në të dhënat fizike efuzioni klasifikohet si transudat, transudat i
modifikuar dhe eksudat (Rebar & Raskin, 2006). Karakteristikat fizike të efuzionit
mundësojnë klasifikimin duke u bazuar në mekanizmat patofiziologjikë të
grumbullimit të lëngut dhe nuk mundësojnë një informacion të detajuar rreth
diagnozës së sëmundjes. Të dhënat citologjike fuqizojnë informacionin e fituar nga të
dhënat fizike duke mundësuar identifikimin e agjentëve specifikë etiologjikë, për të
ndjekur ecurinë e sëmundjes, dhe për të monitoruar përgjigjen ndaj terapisë. Në rastin
e një efuzioni me një etiologji të panjohur, realizohen disa teste biokimike, citologjike
dhe mikrobiologjike të lëngut pleural, për të mundësuar përcaktimin e efuzionit
pleural, që paraqiten në tabelën e mësipërme (Tab.1.1) (Rahmnan et.al., 2005).
1.2.1 Përbërja e lëngut pleural në gjendje normale
Qelizat që gjenden në lëngun pleural, kur organizmi është në gjendje normale,
përfshijnë një numër të ulët të qelizave mezoteliale, limfocite dhe rrallë qeliza
inflamatore. Numri total i qelizave të bardha, i studiuar kryesisht te kafshët luhatet
nga 1216±800 dhe 2442±585 µl-1, kryesisht qeliza monocite/makrofagë. Me anë të
metodave indirekte numri total i qelizave të bardha në lëngun pleural fiziologjik të
njeriut është 4500 qeliza µl-1, 53.7% monocite/makrofagë, 10.2% limfocite, 3.6%
granulocyte dhe 3% qeliza mezoteliale (Lee et al., 2006). Në (Tab. 1.2) paraqitet
përbërja e lëngut pleural në gjendje normale të organizmit (Saleemi, 2014).
Tabela 1.2. Përbërja e lëngut pleural në gjendjen normale të organizmit (Heil & Ehrardt 2008)

Parametri
volumi
qeliza / mm³
% qeliza mesoteliale
% monocite
% limfocite
% granulocite
% eozinofile
proteina
% albuminë
glukozë
LDH
pH

Përmbajtja
0.1 – 0.2 ml./kg
1000-5000
3-70%
30-70%
2-30%
~10%
0%
1-2 gm/ dl
50-70%
~ nivelin e plazmës
< 50% e nivelit të plazmës
7.6-7.64

1.2.2 Efuzioni pleural transudat
Efuzioni pleural transudat është një grumbullim i tepërt i lëngut, që ka karakteristika
fizike normale (përmbajtje të vogël në proteina dhe përmbajtje të vogël të qelizave me
bërthamë), por i vetmi ndryshim nga gjendja normale është një volum më i madh i
lëngut dhe rritje e numrit të qelizave mezoteliale). Si rrjedhim efuzioni pleural
transudat ka proteina totale të ulta (më pak se 3g/dl) dhe ka numër të vogël të qelizave
me bërthamë (më pak se 1000 qel/ μl) (Arnold & Teoh, 2009) (Raskin & Meyer,
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2010). Lëngu është i qartë, me një përqëndrim të vogël të proteinave dhe një numër të
kufizuar të qelizave të bardha të gjakut. Rastet e efuzionit pleural transudat në
përgjithësi janë me origjinë jo inflamatore.
1.2.3 Efuzioni pleural transudat i modifikuar
Grumbullimi i lëngut transudat në hapësirën pleurale shkakton rritje të presionit dhe
ngacmon qelizat mezoteliale, të cilat përgjigjen duke u shumuar. Me kalimin e kohës
këto qeliza vdesin dhe gjatë kësaj faze çlirojnë kemoatraktant që tërheqin një numër të
vogël të qelizave fagocite në vendin e efuzionit për të larguar qelizat e mbetura. Si
rezultat ka një rritje të ulët në proteinë total 3-5 g/dl dhe të qelizave me bërthamë (më
pak se 5000 qel/ μl) (Arnold & Teoh, 2009) (Raskin & Meyer, 2010). Lëngu në këtë
rast quhet transudat i modifikuar, dhe në rast se këto karakteristika fizike vazhdojnë të
ndryshojnë me këtë ritëm, lëngu klasifikohet si eksudat. Qelizat mezoteliale mund të
marrin forma të tjera, duke zhvilluar aftësi fagocituese dhe të bëhen të padallueshme
nga makrofagët. Ky tip lëngu përfshin të dy mushkëritë dhe është rezultat kryesisht i
pamjaftueshmërisë kardiake kongjestive ose dëmtimit të mëlçisë.
1.2.4 Efuzioni pleural eksudat
Efuzioni pleural eksudat është grumbullimi i lëngut, që ka numër të madh të qelizave
me bërthamë. Niveli i proteinave total varion nga 3 në 7 g/dl dhe numri total i
qelizave arrin dhe më shumë se 5000 qel/μl (Raskin & Meyer, 2010). Në rastin e
efuzionit eksudat ka dëmtim ose inflamim të pleurës. Në përgjithësi në këtë rast
përfshihet vetëm një mushkëri dhe vihet re në raste infeksioni (pneumoni,
tuberkuloz), në raste malinje (kancer në mushkëri, limfomë, mezotheliomë) ose
sëmundje autoimune. Në rastin e efuzionit pleural eksudat lëngu që pikon, derdhet në
një hapësirë të trupit si rezultat i një dëmtimi apo inflamimi. Ka një rritje të
neutrofileve dhe makrofagëve, lëngu është më i turbullt për shkak të rritjes së numrit
të qelizave të bardha, dhe ka një sasi të lartë në krahasim me gjendjen normale të
proteinave dhe të qelizave me bërthamë. Efuzioni pleural transudat është i qartë në
pamje mund të arrijë deri në pak turbullirë, ndërsa në rastin e efuzionit pleural eksudat
lëngu është me ngjyrë më të fortë për shkak të një gjendje inflamatore (Fig.1.6). Në
(Tab.1.3) paraqiten karakteristikat si, proteina total dhe numri i qelizave me bërthamë
e: efuzionit pleural transudat, transudat të modifikuar dhe eksudat (Sharp & CorpMerc Manuals, 2015).

1.3 Formimi i efuzionit pleural transudat dhe eksudat
Lëngu grumbullohet në hapësirën pleurale nëpërmjet kapilarëve në shtresën visherale
dhe parietale. Kalimi i proteinave me lëngun në kapilarët pleuralë varet nga presioni
hidrostatik dhe onkotik në to (Light, 2005). Dallimi kryesor ndërmjet efuzionit
eksudat dhe transudat është se lëngu në efuzionin e klasifikuar eksudat është një lëng
ekstravaskular me përmbajtje të lartë të proteinave në sajë të përgjigjes inflamatore,
ndërsa lëngu i efuzionit transudat është një lëng ekstravaskular me një përmbajtje të
ulët të proteinave për shkak të rritjes së presionit hidrostatik (psh. në rastin e
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pamjaftueshmërisë kardiake kongjestive) ose zvogëlim të presionit osmotik (psh.
zvogëlim i sintezës së proteinave në rast të mosfunksionimit të mirë të mëlçisë).

A

B

Figura 1.6: Efuzioni pleural i klasifikuar si transudat (A) dhe eksudat (B).
Lëngu në efuzionin pleural transudat është më i kthjellët se lëngu në efuzionin pleural eksudat

Tabela 1.3. Karakteristikat e efuzionit pleural eksudat dhe transudat, proteina totale dhe numri i
qelizave

Karakteristikat e efuzionit eksudat dhe transudat
Proteina total
Numri qeliza
(g/dL)
(qeliza /mL)
<2.5
<1000
Transudat
Transudat i
2.5-7.5
<5000
modifikuar
>3
>5000
Eksudat

Presioni hidrostatik dhe ai osmotik veprojnë në mënyra të ndryshme në efuzionin
pleural transudat dhe eksudat. Presioni hidrostatik dhe presioni koloid osmotik
(onkotik), ndikojnë në ruajtjen e balancës, në përthithjen dhe në largimin e lëngut, dhe
pikërisht në rastin e efuzionit pleural kemi një ndryshim të këtij ritmi, duke
përfunduar në formimin e efuzionit pleural. Në efuzionin pleural transudat ka një
balancë jo të mirë ndërmjet presionit të lëngut në enët, i cili drejton lëngun jashtë
enëve të gjakut dhe sasisë së proteinave në gjak, e cila mban lëngun në enët e gjakut
(Rebar & Raskin, 2006). Në (Fig.1.7) tregohet se si lëviz lëngu gjatë formimit të një
efuzioni eksudat apo transudat në sajë të presionit onkotik dhe hidrostatik dhe
ndryshimet që ekzistojnë midis dy tipeve të efuzionit në sajë të forcave që ndikojnë në
formimin e lëngut (Kumar et al., 2009). Në (Tab.1.4) tregohen ndryshimet kryesore të
efuzionit transudat dhe eksudat.
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Tabela 1.4. Dallimet ndërmjet efuzionit pleural transudat dhe eksudat.

Transudat
përshkueshmëri normale
↑ presioni hidrostatik
nuk ka proteina, ose janë në
nivele shumë të ulta (0-1.5 g/dl)
lëngu është i qartë
ka vetëm albuminë (ultrafiltruar)
nuk ka qeliza
graviteti specifik: 1.010-1.015

Eksudat
përshkueshmëri e rritur
përmbajtje e lartë e proteinave (1.5 - 6.0
g/dl)
lëngu është i turbullt
ka të gjitha proteinat, duke përfshirë dhe
fibrinogjenin
ka qeliza të përgjigjes inflamatore
graviteti specifik: 1.015 - 1.027

Figura 1.7: Formimi i efuzionit pleural eksudat dhe transudat.
A) Në gjendjen normale, presioni hidrostatik (i treguar me shigjetën blu) është në nivele 32 mm hg në
fund të arteries kapilare dhe 12 mm hg në fund të venës. Mesatarja e presionit onkotik koloid (presioni
onkotik i ushtruar nga proteinat) i treguar me anë të shigjetës jeshile është 25 mm Hg dhe është
pothuajse i njëjtë me presionin në kapilar. Si pasojë rrjedhja neto e lëngut në enë është pothuajse zero.
B) Si pasojë e inflamimit formohet efuzion pleural eksudat. Përshkueshmëria rritet, enët e gjakut
zmadhohen, gjë që sjell dhe rritjen e hapësirës ndërmjet qelizave endoteliale. Proteinat dalin më lehtë
nga enët e gjakut.
C) Si pasojë e një disbalance ndërmjet presionit hidrostatik dhe atij onkotik ( figura tregon një rritje të
presionit hidrostatik dhe një zvogëlim të atij osmotik koloid), lëngu rrjedh jashtë më lehtë dhe kemi një
efuzion pleural transudat.
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1.4 Kriteret e Light
Richard W. Light, profesor në Universitetin e Mjekësisë Vanderbilt Nashville,
Tennessee, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka botuar për herë të parë kriteret e
Light në 1972 dhe referenca e parë mbi këto kritere është bërë në 1989. Deri në ditët
e sotme kriteret e Light janë kriteret më të mira për t'u bazuar në diferencimin e
efuzionit pleural transudat nga ai eksudat (Light et al., 1972). Kriteret e Light bazohen
në matjen e niveleve të proteinave dhe laktat dehidrogjenazës në lëngun pleural dhe
në serum. Në rast se të paktën njëri prej kritereve të Light plotësohet atëherë kemi të
bëjmë me një efuzion pleural eksudat. Në rastin e efuzionit pleural transudat asnjë nga
kriteret e Light nuk plotësohet (Light et al., 1972; Light et al., 1973; Ali et al., 2008).
Në (Tab. 1.5) paraqiten kriteret e Light që shërbejnë për të dalluar një efuzion
transudat nga ai eksudat (Light et al., 1972)
Tabela 1.5. Kritetet Light për klasifikimin e efuzionit pleural

Kriteret e Light

Raport PT
(proteina në lëngun
pleural/ proteina në
serum)
Raport
(LDH në lëngun
pleural/ LDH në serum)
LDH në lëngun pleural

Efuzioni pleural eksudat

Efuzioni pleural
transudat

> 0.5

< 0.5

> 0.6

< 0.6

>200 IU/L ose >2/3 e
nivelit të sipërm të kufirit të
referencës laboratorike të
LDH në serum

<200 U/L ose <2/3 e
nivelit të sipërm të kufirit
të referencës laboratorike
të LDH në serum

Nivelet e LDH (Laktat Dehidrogjenazës) në lëngun pleural janë të lidhura me shkallën
e inflamimit pleural dhe duhet të maten në secilin rast kur efuzioni pleural nuk është i
përcaktuar dhe merret mostër e lëngut pleural (Light, 2002). Për të dalluar efuzionin
pleural eksudat nga ai transudat, veç kritereve të Light bazohemi dhe në vlerësues të
tjerë si psh. pH, i cili në normë në lëngun pleural ka vlerë rreth 7.64 (Dweik, 2010).
Në efuzionin pleural pH ka vlera më të ulëta se gjendja normale, me një pH (7.457.55) për efuzionin transudat dhe (7.30-7.45) për efuzionin pleural eksudat. Një pH
afërsisht më i vogël se 7.3 tregon një proces inflamator ose infiltrues (Good et al.,
1980) dhe këto procese përfshijnë efuzionin parapneumonik, emfizemë, efuzion
malinj, tuberkular etj. Një vlerësues tjetër janë nivelet e glukozës, që në rastin e
efuzionit pleural eksudat kanë nivele më të vogla se 60 mg/dL. Në disa sëmundje si në
artridin reumatoid, tuberkuloz, emfizemë, tumore ose raste malinje shoqërohen me
nivele të ulta të glukozës (Dweik, 2010). Duke u bazuar në këto udhëzime, studimi
fillestar i Light dhe i kolegëve të tij kishte një ndjeshmëri dhe specificitet në
diagnostikimin për një efuzion pleural eksudat, përkatësisht 99% dhe 98% (Light et
al., 1972). Që nga koha e daljes së këtyre kritereve, janë propozuar në vijimësi matje
alternative për të lehtësuar dallimin e efuzionit pleural transudat dhe eksudat (Romero
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et.al., 1993; Burgess et al., 1995). Në (Tab.1.6) tregohet se kriteret e Light janë më të
ndjeshme për të dalluar efuzionin pleural eksudat, por kanë një specificitet më të ulët
se kriteret e tjera të propozuara, dhe mund të ndodhë që vetëm në bazë të kritereve të
Light disa pacientë që kanë efuzion transudat mund të interpretohen si me efuzion
eksudat (Light, 2002). Nëse pamja klinike tregon një efuzion transudat, por duke u
bazuar në kriteret e Light lëngu pleural ka karakteristika të efuzionit pleural eksudat.
Në këtë rast për të vërtetuar nëse kemi një efuzion transudat apo eksudat duhet të
maten edhe diferencat ndërmjet niveleve të albuminës në serum dhe në lëngun
pleural. Pothuajse të gjithë pacientët me një nivel të albuminës në serum më të madh
se 1.2 g për decilitër sesa nivelet e albuminës në lëngun pleural kanë një efuzion
pleural transudat (Burgess et al., 1995). Në linja të përgjithshme ekzistojnë disa
situata për të vënë diagnozën e efuzionit pleural transudat, si: (hipoalbuminemi,
aktivitet i ulët i gjendrës së tiroides, sindroma Meigs etj) dhe për të vënë diagnozën e
efuzionit pleural eksudat (inflamim, infeksion, raste malinje etj)
Tabela 1.6. Ndjeshmëria e testeve për të dalluar efuzionin eksudat nga ai transudat

Sensitiviteti i testeve për të dalluar efuzionin eksudat nga ai transudat
sensitiviteti %

Testi

specificiteti %

Eksudat
Kriteret e Light

98

83

-Raporti i proteinave në lëngun pleural me
proteinat e serumit është > 0.5

86

84

-Raporti i nivelit të LDH në lëngun pleural me
nivelin e LDH në serum është >0.6

90

82

-Niveli i LDH në lëngun pleural është më e
madhe se dy e treta e nivelit të sipërm të kufirit
të referencës laboratorike të LDH në serum

82

89

Nivelet e kolesterolit në serum ˃ 60mg/dl (1.55
mmol/liter)

54

92

75

80

89

81

87

92

Nivelet e kolesterolit në lëngun pleural ˃ 43
mg/dl (1.10 mmol/liter)
Raporti i niveleve të kolesterolit në lëngun
pleural në krahasim me serumin ˃ 0.3
Nivelet e albuminës në serum – nivelet e
albuminës në lëngun pleural ≤ 1.2 g/dl

1.5 Shkaqet e formimit të efuzionit pleural eksudat dhe transudat
Shkaqet më të shpeshta të një efuzioni pleural transudat janë mosfunksionim i mirë i
mëlçisë dhe pamjaftueshmërisë kardiake kongjestive. Në rastin e efuzionit pleural
transudat të shkaktuar nga një mosfunksionim i mirë i zemrës, zemra nuk arrin që të
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pompojë mjaftueshëm gjak për të plotësuar nevojat e trupit me oksigjen, kjo çon në
ngadalësim të qarkullimit të gjakut dhe nuk ndodh një pompim efiçent. Nësë ana e
majtë e zemrës nuk punon në mënyrën e duhur (dëmtin i anës së majtë të zemrës),
gjaku dhe lëngu grumbullohen në mushkëri dhe ndjehet vështirësi në frymëmarrje,
lodhje, kollë. Nëse ana e djathtë e zemrës nuk funksionon në mënyrën e duhur
(dëmtim i anës së djathtë të zemrës) qarkullimi i ngadalësuar i gjakut shkakton një
grumbullim të lëngut në vena, këmbë, kyçet do të fryhen dhe kjo fryrje quhet edemë.
Ndonjëherë edema mund të përhapet në mushkëri, mëlçi dhe stomak, ku ka një
grumbullim të lëngut në mushkëri dhe në inde të tjera të trupit. (Instituti i zemrës në
Teksas, 2015). Ndër simptomat kryesore të pamjaftueshmërisë kardiake kongjestive
janë:
o Vështirësi në frymëmarrje
o Lodhje e vazhdueshme, vështirësi në zhvillimin e aktiviteteve fizike
o Shtim peshe për shkak të grumbullimit të tepërt të lëngut
o Dhimbje në gjoks
o Ndjesi mostretje të ushqimit
o Fryrje të venave në qafë
o Lëkura është e ftohtë dhe e njomë
o Pulsi ka rrahje të shumta dhe të pa rregullta
Në dallim nga efuzioni transudat, efuzioni eksudat, ndodh kur faktorët lokalë që
ndikojnë në grumbullimin e lëngut pleural janë të ndryshuar. Shkaqet kryesore të
efuzionit eksudat janë pneumoni, kancer, embolizëm në mushkëri etj. Shenjat dalluese
që një person mund të ketë efuzion pleural eksudat janë:
o Kollë e thatë
o Temperaturë
o Vështirësi në frymëmarrje në pozicionin e shtrirë të trupit
o Dhimbje e kraharorit
o Mos ngopje gjatë procesit të frymëmarrjes
o etj
Nëse ndeshen këto simptoma është e këshillueshme konsulta me mjekun e familjes,
për të vërtetuar që shkaku i këtyre simptomave është i lidhur me një efuzion pleural.
Duke u bazuar në disa situata kyçe mund të bazohemi për të diagnostikuar se efuzioni
pleural është transudat apo eksudat (Rahman et.al., 2004).
Shkaqe shumë të shpeshta të efuzionit transudat
o Mos funksionimi i mirë i ventrikulës së majtë të zemrës
o Cerozë (sëmundje kronike e mëlçisë që shoqërohet me degjenerim të
qelizave). Vjen si rezultat kryesisht i alkoolit ose hepatitit
Shkaqe jo aq të shpeshta te efuzionit transudat
o Hipoalbuminemi (nivelet e albuminës në gjak janë shumë të ulta)
o Dializë peritoneale (trajtimi i pacientëve me sëmundje të rëndë kronike të
mëlçisë)
o Hipotiroidizëm (kur gjëndra e tiroides nuk prodhon në sasinë e duhur
hormonin e tiroides)
o Sindromi nefrotik (sindromë jo specifike e veshkës)
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o Stenozë mitrale (valvula mitrale e zemrës nuk hapen në mënyrën e duhur,
duke shkaktuar kufizimin e qarkullimit të gjakut)

Tabela 1.7. Sëmundjet kryesore që shkaktojnë efuzionin pleural transudat

Transudat
Atelektasis
Cirkozë
Sëmundje kongjestive të zemrës
Sindroma nefrotike
Dializa peritoneale
Pas operacion
Bllokim i venës superiore kava
Tabela 1.8. Sëmundjet kryesore që shkaktojnë efuzionin pleural eksudat

Eksudat
Infeksion
Pneumoni bakteriale, emfizemë
Kërpudhor
Parazitor
Viral
Tuberkular
Sëmundje neoplastike
Malinje metastatik: karcinomë, sarkomë
Karcinomë në mushkëri, mesotheliomë
Limfomë dhe leukemi
Embolizëm pulmonar
Sëmundje reumatoide
Artriti reumatoid
Lupus eritematos sistemik
Sëmundje gastrointenstinale
Këputje ezofagiale
Pankreatitis
Infarkt i miokardit
Traumë
Hemotoraks
Klithotoraks
Shkaqet më të shpeshta të efuzionit pleural eksudat
o Malinjë
o Efuzion parapneumonik
o Tuberkular
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Shkaqe jo aq të shpeshta të efuzionit eksudat
o Emboli pulmonare (bllokim i arteries kryesore të mushkërive)
o Artriti reumatoid dhe pleuritis të tjera autoimune (një sëmundje kronike
progresive që shkakton inflamim të nyjeve të trupit duke shkaktuar dhimbje të
forta, defiçencë në lëvizje, inflamim i pleurës së mushkërisë etj.)
o Efuzion beninj si shkaktar nga asbesti
o Inflamim i pankreasit
o Sindromat që shoqërohen pas një infarkti në zemër (dhimbje gjoksi,
temperaturë e vazhdueshme etj)
Sëmundjet kryesore që shkaktojnë një efuzion pleural transudat ose eksudat paraqiten
në mënyrë të përmbledhur në tabelat e mësipërme (Tab. 1.7) dhe (Tab. 1.8).
1.6 Patologjitë e mushkërive në rastin e efuzionit pleural eksudat
Nëse një pacient ka efuzion eksudat duhet të përcaktohet etiologjia (shkaktuesit
kryesorë të efuzionit eksudat janë: pneumonia, kanceri dhe tuberkuloza (Porcel &
Light,2006). Si vijim efuzioni pleural eksudat klasifikohet: parapneumonik,
tuberkular dhe malinj.
1.6.1 Efuzioni pleural eksudat parapneumonik (PPE)
Efuzioni pleural eksudat parapneumonik është një tip i efuzionit pleural eksudat që e
ka origjinën kryesisht nga një infeksion bakterial i pneumonias ose nga një zgjerim i
përhershmë i rrugëve që dërgojnë ajrin në mushkëri (Light et.al., 1980). Pneumonia
është një inflamim i mushkërive kryesisht i qeseve alveolare dhe ndodh si pasojë i një
infeksioni nga viruset ose bakteret (Light et al., 1980).
Ndër shkaktarët kryesorë përmendet:
o Bakteri Streptococcus pneumoniae (pneumokoku). Pneumoni atipike, që quhet
dhe pneumonia ecëse, shkaktohet nga tipe të ndryshme bakteresh Legionella
pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, dhe Chlamydophila pneumoniae
o Bakteri Pneumocystis jiroveci mund të shkaktojë pneumoni në njerëzit që
sistemi imun nuk u funksionon në mënyrën e duhur
o Viruse, si virusi i gripit, janë shkaktarë të zakonshëm të pneumonisë
Rreziqet dhe shkaqet që rrisin mundësinë për të marrë pneumoni:
o Sëmundje kronike e mushkërive
o Pirje duhani
o Dëmtime dhe ç'rregullime mendore
o Probleme me sistemin imun (gjatë mjekimit për kancer, HIV/AIDS, transplant
organesh)
o etj
Tre tipet kryesore të efuzionit pleural parapneumonik janë: a) i pa komplikuar b) i
komplikuar dhe c) emfizemë (Limsukon et.al., 2014: Duke et.al., 2000).
a) Efuzioni parapneumonik i pa-komplikuar
Ky është një efuzion pleural eksudat, efuzion neutrofilik, i shoqëruar me rritjen e
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kalimit të lëngjeve intersticiale si pasojë e një inflamimi shoqëruar me pneumoni.
Lëngu është pak i turbullt madje anon dhe në një pamje të qartë, nuk ka shenja të
ndonjë organizmi në kulturë apo në terrenin gram. Mjekimi realizohet nëpëmjet
antibiotikëve për pneumoninë (Limsukon et.al., 2014).
b) Efuzion parapneumonik i komplikuar
Kjo ndodh si pasojë e një invazioni bakterial në hapësirën pleurale. Si rrjedhim ka një
rritje të numrit të neutrofileve, ulje të nivelit të glukozës, acidozë të lëngut pleural dhe
rritje të përqëndrimit të laktat dehidrogjenazës (LDH). Lëngu është i turbullt dhe
klasifikohet si i komplikuar pasi ka nevojë për drenim për tu larguar (Limsukon et.al.,
2014).
c) Emfizema
Emfizema është një grumbullim i puseve në hapësirën pleurale kur bakteri pushton
këtë hapësirë. Gropëzat e ajrit në mushkëri humbasin elasticitetin e tyre duke
vështirësuar në këtë mënyrë frymëmarrjen. Pirja e duhanit është një nga shkaqet
kryesore të emfizemës. Në rastin e emfizemës, për të larguar lëngun i cili
karakterizohet si i trashë, opak dhe viskoz nevojitet një tub gome, i cili vendoset në
kavitetin e emfizemës, ose zbatohet një terapi kirurgjike dhe së fundmi është në
përdorim kirurgjia torakoskopike e lehtësuar me video (VATS) (Limsukon et.al.,
2014).
Në (Fig. 1.8) tregohet pamja e mushkërive në rastin e efuzionit parapneumonik me
emfizemë. Figura tregon alveolat kur personi është i shëndetshëm dhe alveolat kur
personi është i prekur nga emfizema. Alveolat në rastin e emfizemës, kanë humbur
elasticitetin e tyre dhe në këtë mënyrë vështirësohet frymëmarrja. Në (Fig. 1.9)
tregohet përsëri pamja e alveolave në rastin e një personi të shëndetshëm dhe në rastin
e pneumonisë, në të cilin alveolat janë të mbushura me lëng viskoz.

Figura 1.8: Pamja e alveolave në rastin e një personi të shëndetshëm dhe me emfizemë

Në (Tab. 1.9) paraqiten karakteristikat e efuzionit pleural parapneumonik; të thjeshtë,
të komplikuar dhe emfizemë (Rahman et.al., 2004).
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Figura 1.9: Pamja e alveolave në gjendje normale dhe në rastin e pneumonisë sesi qeset e ajrit,
alveolat, mbushen me lëng viskoz duke ndikuar në procesin e frymëmarrjes dhe frymënxjerrjes

Tabela 1.9. Karakteristikat e efuzionit pleural parapneumonik të thjeshtë, të komplikuar dhe emfizemë

Tipi i efuzionit
Efuzion
parapneumonik i
thjeshtë
Efuzion
parapneumonik i
komplikuar
Emfizemë

Përshkrimi
Lëng i pa
infektuar; me
pamje të qartë
Lëng i infektuar;
lëngu është i
qartë osë i
turbullt
Puse në
hapësirën
pleurale

Biokimia/mikrobiologjia

Trajtimi

pH, LDH dhe glukoza janë
Antibiotikë
në nivele normale
pH <7.2, glukoza <2.2
mmol/l, LDH >1000 IU/l,
terreni gram/ kultura,
mund të jenë pozitive

Drenim

terreni gram/ kultura,
mund të jenë pozitive

Drenim

1.6.2 Efuzioni pleural eksudat tuberkular
Tuberkulozi, është një sëmundje infektive që e shkakton bakteri Mycobacterium
tuberculosis (TB) që është një bacil acid fast (AFB) (Kethireddy, 2010).
Mycobacterium tuberculosis është një bacil aerobik i palëvizshëm, me një cikël
ndarjeje çdo 16-20 orë, që është një ritëm shumë i ngadaltë në krahasim me baktere të
tjerë (Latawa & Verma, 2011). TB në gjëndjen aktive të tij, prek pjesë të ndryshme të
trupit si; traktin urinar, sistemin nervor qëndror, kocka dhe/ose nyjet lidhëse, organe
të tjera, zona abdominale ose nyje limfatike, dhe në 90% të rasteve në gjendjen aktive
të tij prek kryesisht mushkëritë (duke u njohur si tuberkuloz i mushkërive)
(Kethireddy, 2010). Tuberkulozi klasifikohet si një nga sëmundjet inflamatore
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granulomë. Makrofagët, limfocitet T, limfocitet B dhe fibroblastet, agregohen për të
formuar një granulomë, grumbullim i qelizave imune me limfocite, duke rrethuar
makrofagët e infektuar. Makrofagët e painfektuar mund të sulmojnë makrofagët e
infektuar dhe si rrjedhim ato shkrihen me njëri tjetrin dhe formojnë një qelizë të
madhe shumë bërthamore në lumenin e alveolës. Granuloma mund të ndikojë në
pengimin e shpërhapjes së Mycobacterium tuberculosis dhe të sigurojë një ambjent të
përshtatshëm për ndërveprimin e qelizave të sistemit imun (Grosset, 2003). Një
infeksion i tuberkulozit që është përhapur nëpërmjet gjakut në pjesë të ndryshme të
trupit, cilësohet si 'tuberkuloz miliar' Maartens et.al., (1990) për shkak të përhapjes në
një numër të papërcaktuar organesh dhe në sajë të madhësisë shumë të vogël të
plagëve (1-5 mm). Në mushkëri dallohen pika të vogla të shpërhapura si farat e melit
(Sharma et al., 2005). Me infeksionet në frymëmarrje, TB shpërhapet nëpërmjet erës
që fryn nga një person te një tjetër, përmes pikëzave të sekrecioneve të frymëmarrjes
si pështyma ose aerosoleve të çliruara nëpërmjet kollitjes, tështimës, frymëmarrjes
apo dhe të qeshurës, si rrjedhim sëmundja është ngjitëse (Konstantinos, 2010).
Shumica e të infektuarëve me M. tuberculosis arrijnë që të kufizojnë mykobakterin në
disa qeliza brenda mushkërive, ku ai qëndron i gjallë, por në gjendje jo aktive, latente
(Skolnik, 2011). Personat me këtë formë të fjetur të infeksionit TB nuk janë as të
sëmurë as të infektuar, pasi nuk ka një kalim në formën aktive të tuberkulozës
(Behera, 2010). Në momentin që sistemi imun dobësohet si psh. në rastin e HIV,
bakteri TB kthehet në formë aktive duke shkaktuar vdekjen e indeve që prek (Harrie
et.al., 2004).
Infeksioni i tuberkulozit fillon kur mykobakteri arrin alveolat në mushkëri, dhe aty ai
merr në kontroll dhe shumohet brenda endosomës të makrofagëve alveolarë
(Kethireddy, 2010). Makrofagët e identifikojnë bakterin si të huaj dhe mundohen ta
eliminojnë atë nëpërmjet fagocitozës. Gjatë kësaj periudhe bakteri mbështillet nga
makrofagu dhe ruhet momentalisht në një vezikulë që quhet fagosomë. Fagosoma
kombinohet me një lizozomë për të krijuar fagolizomën dhe nëpërmjet prodhimit të
lëndëve acide synohet të vritet bakteri. Nga ana tjetër Mycobacterium tuberculosis ka
një kapsulë të trashë, me acid mikolik që e mbron atë nga substancat toksike. M.
tuberculosis është në gjendje që të shumohet në brendësi të makrofagëve duke
shkatërruar në këtë mënyrë qelizat e sistemit imun (Houben et.al., 2006). Një
diagnozë e TB realizohet nëpërmjet identifikimit të M. tuberculosis në një mostër
klinike (biopsi të indeve, pështymës etj). Bakteri rritet mjaft ngadalë dhe duhen nga 2
në 6 javë për të ndodhur rritja në kulturë (Organizata Botërore e Shëndetit [OBSh],
2006). Si rrjedhim shpesh herë trajtimi fillon përpara konfirmimit nga rritja në kulturë
(Instituti Kombëtar për Shëndetësi dhe Përsosmëri Klinike, 2011). Në (Fig. 1.10)
tregohet sesi një person mund të marrë infeksionin nga bakteri Mycobacterium
tuberculosis, nëpërmjet frymëmarrjes së ajrit të infektuar nga një person tjetër i
sëmurë dhe në (Fig. 1.11) tregohet forma e granulomës së M. tuberculosis në
mushkëri të një përsoni të sëmurë dhe forma e bakterit M. tuberculosis në mushkëri
(A.D.A.M Medical Encyclopaedia).
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Figura 1.10: Shpërhapja e infeksionit të tuberkulozit nëpërmjet tështimës dhe kalimi te personat e
shëndetshëm nëpërmjet frymëmarrjes

B

A

Figura 1.11: Pacient i identifikuar me tuberkuloz (A) forma e granulomës së M. tuberculosis në
mushkëri, (B) forma e bakterit M. tuberculosis në mushkëri

Në natyrë, bakteri rritet vetëm nëse ka një organizëm bujtës, por gjithashtu ai mund të
rritet në kulturë në kushte laboratorike (Parish & Stoker, 1999). Vaksina e vetme që
prej vitit 2011 për të trajtuar tuberkulozin (pengimin e infeksionit apo uljen e
infeksionit që të shndërrohet në sëmundje) është Bacillus Calmette-Guérin (BCG)
(McShane, 2011).
1.6.3 Efuzioni pleural eksudat malinj
Në këtë rast është kanceri shkaktues i grumbullimit të lëngut në hapësirën pleurale,
duke formuar efuzion pleural nga raste malinje. Rastet më të njohura janë: kanceri në
mushkëri dhe në gji që shkaktojnë një efuzion pleural malinj (50-60 % të rasteve)
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(Antony et al., 2001). Neoplazma e mushkërive, gjirit, vezoreve dhe limfomat
përbëjnë më shumë se 75% të rasteve me efuzion pleural malinj. Në meshkujt
shkaktari kryesor është kanceri në mushkëri dhe në femrat është kanceri në gji
(Awasthi et.al., 2007; Johnston, 1985). Efuzioni pleural malinj nënkupton një
sëmundje që është në përparim me mundësi të ulta për mbijetesë. Personat me efuzion
pleural malinj kanë kollë, dhimbje, nuk mund të qëndrojnë shtrirë, nuk mund të
zhvillojnë aktivitete fizike si pasojë e gjendjes të përgjithshme jo të mirë etj (Assi
et.al., 1998). Në (Tab.1.10) tregohet etiologjia e efuzionit pleural malinj sipas
frekuencës së tij në meshkuj e femra (Muduly et.al., 2011). Për të përcaktuar një
efuzion pleural malinj shërbejnë ekzaminimet citologjike dhe imazheria. Gjithashtu në
ndihmë vijnë dhe shenjuesit tumoralë në përcaktimin e efuzionit malinj në rastin kur
të dhënat citologjike apo të imazherisë nuk japin rezultate të mjaftueshme në
përcaktimin e efuzionit.
Tabela 1.10. Etiologjia e efuzionit pleural malinj sipas frekuencës së tyre në meshkuj e femra

Vendi i efuzionit
pleural malinj
Mushkëri
Gji

Mashkull

Femër

50
-

15
40

Limfoma dhe leukemi

20

8

Gastrointestinal

7
6

4
20

Urogjenital

Kanceri në mushkëri klinikisht ndahet në dy grupe:
a) kancer i mushkërive me qeliza të vogla (SCLC)
b) kancer i mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC)
Si kanceri i mushkërive me qeliza të vogla (SCLC) dhe kanceri i mushkërive me
qeliza jo të vogla (NSCLC) e kanë zanafillën në mushkëri dhe janë tipet kryesore të
kancerit në mushkëri (Fig.1.12). SCLC shfaqet kryesisht te duhanpirësit dhe quhet
kështu sepse në mikroskop qelizat e kancerit janë të vogla dhe bërthama e tyre është e
dukshme duke patur tendencë që të rriten më shpejt se kanceri me qeliza jo të vogla
NSCLC. NSCLC është kanceri më i zakonshëm dhe më pak agresiv ndërmjet dy
grupeve dhe një diagnostikim i hershëm i tij rrit mundësinë e shpëtimit të jetës.
Përveç imazherisë dhe analizave citologjike sot propozohen molekula specifike
shenjuese që janë plotësuese të metodave, për një identifikim të hershëm me qëllim
mjekimin në kohë për të ulur ritmin e vdekshmërisë (Paul et.al., 2008). Për të
diagnostikuar NSCLC bazohemi në ekzaminimet klinike, radiologjike,
histopatologjike dhe citologjike. Ndër tipet kryesore të NSCLC janë adenokarcinoma,
që zhvillohet nga mukusi dhe shpesh gjendet në zonën e jashtme të mushkërive, dhe
BAC (karcinoma bronkiolo alveolare). Kanceri skuamos zhvillohet nga sipërfaqja e
sheshtë, që rrethon qelizat në rrugët e frymëmarrjes dhe gjendet shpeshherë në qendër
të mushkërive në njërën nga rrugët kryesore të frymëmarrjes (të majtë ose të djathtë).
Secili nga dy grupet e kancerit në mushkëri kalon në disa faza.
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NSCLC kalon në fazat e mëposhtme:
Faza 1. Kanceri ndodhet vetëm në mushkëri dhe nuk është shpërndarë në nyje
limfatike
Faza 2. Kanceri gjendet në mushkëri dhe në nyjet limfatike në afërsi
Faza 3. Kanceri gjendet në mushkëri dhe në nyjet limfatike në pjesën e mesit të
kraharorit
Faza 4. Kjo është faza më e përparuar dhe përshkruhet dhe si një fazë e përparuar e
sëmundjes. Në këtë fazë kanceri ka përfshirë të dy mushkëritë, për të vijuar më tej në
hapësirën rreth mushkërive, ose në pjesë të tjera, dhe njihet si metastazik (Lung
cancer org).
SCLC kalon në fazat e mëposhtme:
Faza e kufizuar. Qelizat kanceroze përfshijnë vetëm një anë të mushkërive dhe nyjet
limfatike në afërsi.
Faza e përparuar. Qelizat kanceroze janë shpërhapur në pjesë të tjera të kraharorit
ose në pjesë të tjera të trupit (Lung cancer.org).

Figura 1.12: Dy tipet e kancerit në mushkëri të klasifikuar si kancer me qeliza të vogla dhe kancer me
qeliza jo të vogla

1.7 Përshkrim i shenjuesve të shqyrtuar në studim
Përdorimi i termit shenjues biologjik daton që në vitin 1980 (Aronson, 2005). Në vitin
1998, grupi i punës për të përcaktuar Shenjuesit biologjikë në Institutin Kombëtar të
Shëndetit, përcaktoi shenjuesit biologjikë si "një karakteristikë që matet në mënyrë
objektive dhe vlerësohet si një tregues i proceseve biologjike normale, proceseve
patogjenike ose përgjigjeve farmakologjike ndaj një ndërhyrjeje terapeutike"
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(Strimbu, & Tavel, 2010). Sipas Databazës të Shenjuesëve Biologjikë (IDBD) ka 611
shenjues biologjikë për 66 sëmundje infektive dhe për 70 patogjenë. Në databazë ka
afërsisht 8-9 shenjues biologjikë për patogjen duke përfshirë proteina, karbohidrate,
molekula të vogla etj (Yang et al., 2007). Për të dalluar efuzionin eksudat nga ai
transudat, kriteret e Light janë kriteret më të përdorura deri në ditët e sotme, por
vlerësimi i shenjuesve ndihmon në këtë vlerësim apo dhe në dallimin e efuzionit
pleural tuberkular nga ai jo tuberkular. Si vijim, nga moria e shenjuesve disa janë
vlerësues si më të përdorurit dhe me rezultate më të besueshme në dallimin e grupeve
me efuzion pleural transudat nga eksudat, në dallimin e tipeve të efuzionit pleural
eksudat apo dhe në dallimin e efuzionit eksudat tuberkular nga ai jo-tuberkular, dhe
përmendim a) Proteina C-reaktive (CRP) b) Adenozinë deaminaza (ADA) c)
Interferon γ (IFN-γ) d) Shenjuesit tumoralë (NSE, CEA, CYFRA 21-1).
1.7.1 Proteina C reaktive
Proteina C reaktive (CRP) është zbuluar nga William Tillet dhe Thomas Francis në
institutin Rochfeller, në New York në vitin 1930 gjatë studimit të pacientëve me
Streptococcus pneumoniae (pneumokoku) (Tillet & Francis,1930). CRP është
emërtuar e tillë se fillimisht është zbuluar si një lëndë në serumin e pacientëve me
inflamim akut me Streptococcus pneumoniae. Kjo lëndë ndërvepron me kapsulën 'C'
polisakaride të pneumokokus, dhe për shkak të kësaj lidhje specifike proteina u
emërtua C reaktive. Pneumokoku ka një nukleoproteinë në brendësi të qelizës dhe një
antigjen karbohidrat 'C' (Ananthanarayan & Paniker, 1978). Një proteinë anormale
(beta globulinë) precipiton antigjenin polisakarid somatik 'C' të pneumokokut, dhe kjo
njihet si proteina C reaktive. Volanakis dhe Kaplan identifikuan ligandin specifik të
CRP për polisakaridin 'C' të pneumokokut, që është i varur nga kalçiumi dhe është
specifik për grupin fosfokolinë (PC) në acidin teikoik dhe lipoteikoik të murit qelizor
të pneumokokut. Megjithëse fosfokolina ka qenë ligandi i parë përcaktues i CRP-së,
ligande të tjera janë identifikuar në vijim në sajë të studimeve të ndryshme (Volanakis
& Kaplan, 1971). CRP ndërvepron me sistemin imun, duke aktivizuar rrugën klasike
të sistemit të komplementit. Ajo shkakton opsonizim, Kaplan & Volanakis (1974);
Montensen et.al., (1976) dhe lidhet direkt tek receptorët e leukociteve (FcyRI dhe
FcyRII), duke ndikuar në fagocitozë dhe në sintezën e citokinave (Bharadwaj et.al,
1978; Marnell et.al., 1995; Bharadwaj et.al., 2001). Në fillim është menduar që CRPja ishte një sekrecion patogjenik duke qenë se kishte vlera mjaft të larta te personat
me një varietet sëmundjesh duke përfshirë dhe kancerin Pepys & Hirschfield (2003),
por sintetizimi i saj nga mëlçia e cilëson atë një proteinë native. CRP nuk është një
antitrup, por një lëndë e fazës akute që prodhohet në mëlçi, shfaqet shumë më herët se
antitrupat, ndaj është quajtur dhe proteinë e fazës akute. Sinteza e CRP stimulohet si
përgjigje e citokinave inflamatore nga IL-6, IL-1, glukokotikoidet, hormonet etj., (Fig.
1.13) (Du Clos, 2002). Përqëndrimi i CRP-së në plazmë rritet gjatë gjendjeve
inflamatore, traume, infeksioni etj. CRP-ja luan rol të rëndësishëm në vijën e parë të
mbrojtjes imunitare të pritësit, duke marrë pjesë në përgjigjen imune të lindur,
nëpërmjet aftësisë për të njohur patogjenët dhe eliminuar ata nëpërmjet rekrutimit të
qelizave fagocitare dhe sistemit të komplementit. Kjo tregon për një funksion të
rëndësishëm biologjik të CRP-së, duke qenë se sistemi i komplementit ka aktivitet
mjaft të gjerë në mbrojtjen biologjike dhe në rregullimin e inflamimit. Nivelet e CRPsë rriten brenda 2 orëve që nga momenti i inflamimit deri në 50 000 herë më shumë se
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niveli normal dhe arrin pikun brenda 48 orëve. CRP-ja është e qëndrueshme për 18
orë, më tej jetëgjatësia dhe nivelet e saj varen nga ecuria e inflamimit.

Figura 1.13: Sinteza e proteinave të fazës akute nga mëlçia. Sinteza e proteinave të fazës akute është
një nga përgjigjet e bujtësit ndaj infeksionit, inflamimit ose traumës.Sinteza e CRP stimulohet kryesisht
nga IL-6 dhe në nje nivel më të ulët nga IL-1 dhe mund të modifikohet nga një llojshmëri hormonesh
dhe citokinash. Pas çlirimit të CRP-së në qarkullim, depozitimi i saj ndodh në vendin e dëmtuar.

1.7.1.1 Struktura e Proteinës C reaktive
Struktura e CRP është përcaktuar nëpërmjet kristalografisë së rrezeve X në rezolucion
3A° (Shrive et al., 1996; Thompson et.al., 1999). Si pentaksinat e tjera me strukturë të
njohur Emsley et al. (1994), CRP-ja përbëhet nga pesë protomerë jo kovalentë të
organizuar në mënyrë simetrike rreth një pori. Protomi përbëhet nga 206 aminoacide
të paketuar në mënyrë β fletë antiparalele. Një α-helikë e gjatë paloset kundër një nga
dy β fletët. Fundi karboksil terminal i helikës formon një nga dy anët e një çarjeje jo
të zakonshme, që shtrihet nga qëndra e protomit në fundin e tij, në porin qëndror të
pentamerit. Ana tjetër e çarjes formohet nga pjesë të fundit amino dhe karboksil të
protomit. Çarja është e thellë dhe bëhet më e ngushtë në drejtim të poreve të
pentamerit. Vendet e lidhjes të C1q (proteinë kompleks, pjesë e sistemit të
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komplementit) dhe ato të lidhjes së FcR janë në çarje. (Agrawal et al., 2001; Marnell
et al., 1995). Në këtë mënyrë molekula ka dy faqe: një faqe të “njohjes”, që ekspozon
pesë vende të lidhjes së PC dhe një anë “efektore”, që përmban vendet e lidhjes së
C1q dhe FcR. (Fig. 1.14).

A

B

Figura 1.14: Struktura pentamerike e CRP-së nga studimi i kristalografisë dhe diagrami strukturor i një
pentameri.
(A) Studimi i kristalografisë tregon që CRP-ja është e përbërë nga pesë nën-njësi identike (protomerë)
të organizuara në formën e një cikli pentamerik. Secili protomer ka dy atome kalçium lidhës (Ca2+)
(ngjyrë jeshile) që përfshihen në lidhjen e fosfokolinës (PC).
(B) Diagrami strukturor paraqet një protomer të vetëm të CRP-së që lidhet me molekulat PC. PC lidhet
nëpërmjet pjesës fosfat me atomet e kalçiumit (ngjyrë jeshile), dhe nëpëmjet pjesës kolinë lidhet me
glutamatin (ngjyrë e kuqe) me ngarkesë negative. Struktura aromatike (ngjyrë lejla) është aminoacidi
fenilalaninë, që merr pjesë gjithashtu në lidhjen e PC (Du Clos, 2002).

Fosfokolina gjendet në një numër të specieve bakteriale dhe është një përbërës i
sfingomielinës dhe fosfatidilkolinës në membranën e qelizave eukariote. Kokat e
fosfokolinave janë të pa-arritshme për CRP-në në qelizat normale, në këtë mënyrë
CRP-ja lidhet me fosfokolinën në qelizat apoptotike ose të dëmtuara (Volanakis &
Wirtz, 1979; Hack et al., 1997; Gershov et al., 2000; Chang et al., 2002). CRP mund
të lidhet me një llojshmëri ligandesh duke përfshirë fosfoetanolaminë, kromatinë,
histone, fibrinektinë, lamininë etj (Black et.al., 2003: Agrawal & Volanakis, 1994;
Agrawal et al., 2001; Gaboriaud et al., 2003).
1.7.1.2 Rregullimi i shprehjes së gjenit
Gjeni i CRP-së gjendet në kromozomin 1q23.2 (Fig. 1.15). Induktimi i CRP-së në
hepatocite rregullohet kryesisht në nivel transkripti nga citokina Interleukin 6 (IL-6)
një efekt që mund të forcohet nga interleukina-1β (IL-1β).

Figura 1.15: Vendndodhja e gjenit të CRP në kromozomin 1q23.2
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Citokinat IL-6 dhe IL-1β kontrollojnë shprehjen e disa gjeneve të proteinave
nëpërmjet aktivizimit të faktorëve të transkriptimit STAT3, C/EBP, dhe proteinat Rel
(NF-KB). Rregullimi unik i secilit prej gjeneve të fazës akute ndodh si pasojë e
citokinave që induktojnë ndërveprimin e këtyre gjeneve dhe të faktorëve të tjerë të
transkriptimit me promotorët e tyre (Agrawal et.al., 2003). CRP-ja nuk lidhet në
qeliza të rregullta. Dëmtimi i membranës së qelizës çon në ekspozim të grupit PC dhe
njohjen me CRP. CRP-ja njeh qelizën bujtëse me membranën e dëmtuar duke drejtuar
targetimin e tyre nga mediatorë të tjerë të lindur, si komplementi dhe makrofagët.
CRP-ja lokalizohet në vendet e inflamimit akut dhe në indet e dëmtuara. Depozitimi i
CRP-së ndodh aty ku janë lokalizuar qelizat polimorfonukleare në inde. CRP
ndërvepron gjithashtu me qelizat apoptike. Ky është një aspekt i rëndësishëm i
komponentëve të sistemit imun të lindur, sepse C1q, ndërvepron fuqishëm me qelizat
apoptike. (Du Clos, 2002). Disa prej ligandëve të CRP-së janë fosfokolina (PC),
polisakaride të tjera të baktereve, membranat e dëmtuara të qelizave, antigjenët
bërthamorë, qelizat apoptike ose nektrotike etj.
1.7.1.3 Aktivizimi i sistemit të komplementit
Faqja efektore e CRP-së shërben si vend lidhës i C1q dhe ku mendohet se lidhen
receptorët Fcy (C1q është nismëtari i kaskadës së rrugës klasike të sistemit të
komplementit). Struktura kristaline e kokës globulare të njësisë të C1q është
identifikuar së fundmi plotësisht dhe është propozuar një model për lidhjen ndërmjet
C1q dhe CRP (Gaboriaud et al., 2003). Çdo pentamer i CRP-së ka një vend lidhje për
C1q dhe kërkohen minimumi dy CRP për aktivizimin e C1, dhe kjo është një rrugë e
ngjashme me IgG (Siegel et.al., 1977). Koka e ngarkuar pozitive e C1q ndërvepron
me poret qëndrore të pentamerit CRP me ngarkesë negative. Pas lidhjes CRP-C1q
pasojat janë të ngjashme si me imunoglobulinën (IgG) dhe ka një depozitim të C3 të
sistemit të komplementit (C3 ka rol opsonizues) në sipërfaqen e bakterit (Roumenina
et al., 2006). Depozitimi i C3b çon në lidhjen e bakterit në receptorët e sistemit të
komplementit në qelizat fogocituese. CRP lidhet dhe me faktorin H, lidhje e cila
pengon aktivizimin e mëtejshëm të rrugës së sistemit të komplementit, C5-C9, dhe në
pengimin e formimit të Kompleksit Atakues në Membranë (MAC), që ndikon në lizis
të bakterit ose të qelizës në të cilën është lidhur, si rrjedhim ndodh një opsonizim pa
një përgjigje inflamatore (Gershov et.al., 2000; Du Clos, 2002). Në (Fig.1.16)
paraqitet aktivizimi i sistemit të komplementit.
1.7.2 Adenozinë Deaminaza
Adenozinë deaminaza (ADA) është një enzimë që gjendet në baktere, bimë,
vertebrorë, invertebrorë dhe gjitarë (Cristalli et al., 2001). ADA prodhohet nga të
gjitha qelizat e njeriut, por nivelet më të larta janë të pranishme në qelizat e sistemit
imun dhe në veçanti gjendet në sasi më të madhe në limfocite Shore et al. (1981), të
cilat zhvillohen në indet limfoide (si timusi që është një gjendër e vendosur pas
kockave të gjoksit dhe nyjet limfatike që janë të vendosura në të gjithë trupin). ADA
është e rëndësishme në qelizat e gjitarëve për shkak të rolit që ka në diferencimin dhe
në maturimin e sistemit limfoid (Cristalli et.al., 2001).
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Figura 1.16: CRP lidhet me polisaharidet e bakterit që ndikojnë në lidhjen me C1q. Aktivizmi i rrugës
klasike të sistemit të komplementit vijon duke formuar C3 konvertazën dhe në depozitimin e C3b
(Mold et.al., 1999). C3b ka rol opsonizues duke ndikuar në rritjen e fogocitozës. Rruga e sistemit të
komplementit nuk vijon më tej se aktivizimi i C3. CRP-ja lidhet më një faktor H dhe si rrjedhim ka pak
prodhim të proteinave të komplementit të vonë, C5-C9 (Mold et.al.,1984). Ndërveprimi i CRP-së me
faktorin H pengon rrugët e formimit të C5 konvertazës, si rrjedhim përgjigjet inflamatore të forta që
janë të lidhura me C5a dhe me MAC që vendoset në membranë, janë të kufizuara.

Limfocitet marrin pjesë në formimin e sistemit imun dhe shërbejnë për të mbrojtur
organizmin kundër trupave të huaj, si viruse ose baktere dhe si rrjedhim aktiviteti i
enzimës rritet gjatë përgjigjes mitogjenike dhe antigjenike të limfociteve (Hovi et al.,
1976). ADA luan një rol thelbësor në metabolizmin e purinës. Metabolizmi i purinës
lidhet me rrugët metabolike të sintezës dhe shndërrimit të purinave që janë të
pranishme në mjaft organizma. Proteina ADA është një enzimë e nevojshme nga çdo
qelizë e organizmit për të prodhuar ADN të re. ADA duke qenë një enzimë e rrugës së
purinës, katalizon në mënyrë të pakthyeshme deaminimin e adenozinës dhe të 2′deoksiadenozinës si dhe të përbërësve të tjerë të metiluar të adenozinës. Deaminimi i
adenozinës dhe 2′-deoksiadenozinës jep dy përbërës të tjerë inozinë dhe 2′deoksiinozinë (Hirschhorn & Candotti, 2006). Shndërrime të tjera të dy përbërësve të
fundit formojnë hipoksantinën, që transformohet në mënyrë të pakthyeshme në acid
urik ose në mononukleoside. Në (Fig.1.17) paraqitet reaksioni i katalizuar nga ADA
ku ndodh shndërrimi i adenozinës në inozinë.
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Figura 1.17: Reaksion i katalizuar nga ADA

1.7.2.1 Si vepron në sistemin imun ADA
ADA është thelbësore për funksionin metabolik të qelizave të ndryshme të trupit, por
kryesisht të qelizave T. Mungesa e ADA shkakton grumbullimin e nënprodukteve
toksike metabolike brenda limfociteve duke shkaktuar vdekjen qelizore, rritjen e
pranisë së lëndëve toksike në sistemin metabolik dhe dëmtim të organeve (Sauer &
Aiuti, 2009). Mungesa e ADA lidhet me një mos zhvillim të plotë të timusit dhe një
zvogëlim të ndjeshëm të tre kategorive të limfociteve, T, B, dhe qelizat vrasëse
natyrale (Buckley et al., 1997). ADA vepron duke shndërruar deoksiadenozinën në
një substancë jo toksike, në deoksiinozinë (Blackburn & Kellems, 2005). Në rast të
mungesës së ADA, nivelet e deoksiadenozinës rriten duke ndikuar në dëmtimin e
qelizave T dhe B dhe si rrjedhim organizmi është lehtësisht i prekshëm ndaj viruseve
dhe baktereve në mungesë të një mbrojtje imunitare të zhvilluar (Blackburn &
Kellems, 2005). Në (Fig.1.18) paraqitet veprimtaria e ADA në rastin e pranisë
normale të saj në organizëm (ana e majtë në figurë) dhe në rastin e mungesës së saj
(ana e djathtë në figurë) duke dëmtuar qelizat e sistemit imun dhe si rrjedhim
organizmi preket lehtë nga patogjenët.
1.7.2.2 Ndërtimi i Adenozinë deaminazës
Në 1970 studiuesit kanë filluar të përqëndrohen në ADA te njerëzit për të kuptuar më
mirë lidhjen me imunodefiçencat. Në 1980 studiuesit u përqëndruan në një përdorim
më të madh të ADA si një mjet diagnostikues për një sërë sëmundjesh duke përfshirë
këtu meningitis dhe tuberkulozin (Ribera et al., 1987). Vetëm në vitin 1991 është
zbuluar struktura kristaline e ADA te miu (Wilson et al., 1991). ADA ka strukturë
fuçish (beta/alpha)8, dhe ka një atom zinku në xhepin katalitik (Cristalli et al., 2001).
Në vijim të tetë shtresave qëndrore të β fuçive qëndrore dhe α helikave periferik,
ADA përmban dhe pesë helika të tjera shtesë: mbetjet 19-76 të palosura në 3 helika të
vendosura ndërmjet palosjeve β1 dhe α1, dhe 2 helikse antiparalele me terminal
karboksil që ndodhet përmes terminalit amino të β fuçive (Cristalli et al., 2001). Për të
nxitur aktivitetin katalitik është e nevojshme një lidhje e vetme me një kation dy
valent (zink ose kobalt), gjithashtu në të njëjtën kohë jonet metalike mundet që në
mënyrë konkurruese ose jo konkurruese të pengojnë aktivitetin nëse janë të lidhur në
faqe të tjera të enzimës (Cooper et al.1997). ADA ekziston në dy forma, në trajtë
monomeri, forma e vogël, dhe në trajtën e një dimeri kompleks, forma e madhe
(Cristalli et al., 2001). Në (Fig.1.19) paraqitet struktura e Adenozinë deaminaza te
njeriu, një kompleks proteinë – ligand.
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Figura 1.18: ADA shndërron deoksiinozinën në një lëndë jo toksike
ADA në rastin 'normal' ndodhet në sasinë e duhur në organizëm për të realizuar këtë shndërrim dhe në
rastin e 'mungesës', ADA nuk është në gjendje që të lidhet me deoksiadenozinën si vijim ka nivele më
të larta toksiciteti në organizëm

Figura 1.19: Struktura e Adenozinë deaminazës te njeriu
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Forma e madhe (Mr=298000) është një kompleks i formës së vogël dhe i një proteine
lidhëse jo enzimatike (Daddona & Kelley, 1979). Proteina lidhëse e ADA mund të
funksionojë për të rregulluar sasinë e ADA në serum dhe ndihmon në vendosjen e
enzimës në sipërfaqen e jashtme të membranës qelizore ku vepron për të rregulluar
përqëndrimin e ADA në plazmë ose në transportin e nukleotidit purinë (Andy &
Kornfeld, 1982.) ADA e purifikuar nga eritrocitet është një monomer i tretshëm
Mr=38000 (Schrader et.al., 1976; Daddona & Kelly, 1977). Enzima kodifikohet nga
një lokus i vetëm gjenetik në krahun e gjatë të kromozomit 20 (Fig. 1.20).

Figura 1.20: Gjeni i ADA në kromozomin e 20

1.7.2.3. Izoenzimat e ADA
ADA përfaqësohet nga dy izoenzima ADA1 dhe ADA2 (Ratech et al., 1981). ADA1
gjendet në qelizat e trupit të njeriut, në limfocite dhe makrofagë, në citosol, bërthamë,
dhe në ekto-formë të membranës qelizore e ngjitur me dipeptidil peptidazën etj.
ADA1 është e përfshirë kryesisht në aktivitetin brenda qelizor, dhe ekziston në
formën monomerike dhe dimerike (Cristalli, 2001). Shndërrimi nga forma
monomerike në dimerike rregullohet nga një 'faktor shndërrimi' në mushkëri. ADA1
përpos gjetjes së saj në çdo qelizë të trupit ka një përqëndrim më të madh në
limfocite. Roli fiziologjik i ADA1 është zvogëlimi i niveleve brendaqelizore të
adenozinës që është toksike për limfocitet. ADA2 është forma mbizotëruese që
gjendet në plazmën e gjakut të njeriut dhe nivelet e saj rriten në sëmundje të
ndryshme, kryesisht ato që lidhen me sistemin imun dhe në raste të kancerëve. ADA2
gjendet kryesisht vetëm si homodimer në plazmë dhe në serum (Zavialov &
Engström, 2005). ADA2 nuk shuhet, por bashkë-ekziston me ADA1, dhe gjendet
vetëm në makrofagët monocite. ADA2 sekretohet nga antigjenët që prezantohen në
qeliza dhe nxisin diferencimin e monociteve në makrofagë, megjithatë tiparet
biokimike dhe roli fiziologjik i ADA2 nuk janë të përcaktuara ende qartë. Niveli i
ADA2 në serum rritet në sëmundje të ndryshme ku monocitet/makrofagët
aktivizohen. ADA2 sekretohet nga monocite që diferencohen në makrofagë apo në
qeliza dentitrike, dhe që aktivizojnë qelizat T që janë targeti kryesor i ADA2
(Novakova & Dolezal, 2011). Kushtet në të cilat sistemi imun aktivizohet është p.sh.
nga një infeksion i Mycobacterium tuberculosis, bakteri që shkakton tuberkulozën
(TB). Kjo çon në një rritje të sasisë të ADA në zonën ku bakteri është i pranishëm.
Mungesa e ADA është një ç'rregullim i trashëguar që shkatërron sistemin imun dhe
shkakton imunodefiçiencë të rëndë të kombinuar (SCID) Sanchez et al. (2007) si
rrjedhim personat me SCID nuk kanë një sitem imum mbrojtës të zhvilluar për
mbrojtje ndaj viruseve, baktereve etj. Ky vëzhgim çon në studime më të gjera për
strukturën dhe funksionin e kësaj enzime që ka rol të rëndësishëm në sistemin imun
(Weihofen et.al., 2004). Të dhënat klinike tregojnë që ADA2 është një shenjues për
sëmundje që vënë në rrezik jetën si HIV, tuberkulozi, kanceri i gjirit etj.,(PerezRodriguez & Jimenez Castro, 2000).
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1.7.3 Çfarë përfaqësojnë interferonët
Interferonët janë zbuluar në 1957 nga Alick Isaacs, bakteriologjist anglez dhe Jean
Lindenmann mikrobiologjist zvicerian, të cilët ishin duke studiuar interferencën virale
(Isaacs & Lindenmann, 1957). Gjatë studimit ata vunë re se qelizat e infektuara
sekretonin një proteinë specifike e cila shkaktonte që si qelizat e infektuara dhe të pa
infektuara të prodhonin proteina të tjera që pengonin viruset për t'u shumuar. Kjo
proteinë u quajt interferon pasi interferonte, pengonte, infektimin. Interferonët janë
një grup i proteinave sinjalizuese që çlirohen nga bujtësi si përgjigje e patogjenit që
mund të jetë virus, bakter, parazit si dhe qeliza tumorale (De Andrea et al. 2002).
Interferonët i përkasin klasës së glikoproteinave të njohura si citokina. Citokinat janë
një grup i proteinave që marrin pjesë në sinjalizimim ndërmjet qelizave për të nxitur
sistemin imun dhe për të larguar patogjenin. Në vijim të një ndërhyrjeje virale, si
përgjigje ndodh nxitja e citokinave pleitropike, ose ndryshe interferonëve (IFN)
(Barber, 2001). Në ndryshim nga antitrupat, interferonët nuk janë viruse specifikë, por
janë bujtës specifikë. Në këtë mënyrë, infeksionet virale të qelizave njerëzore
pengohen vetëm nga interferonet njerëzore. Fillimisht shkencëtarët menduan se kishte
vetëm një proteinë interferoni, por studimet e mëtejshme treguan se ka tipe të
ndryshme të proteinave interferon. Studimet e viteve '70 treguan që këto substanca
nuk merrnin pjesë vetëm në ndalimin e infeksionit viral, por merrnin pjesë dhe në
pengimin e rritjes së kancerit në disa kafshë laboratorike. Si rrjedhim interferoni u
propozua për përdorimin e tij në kurim, por përdorimi i tij shoqërohet me anë negative
si me simptoma të gripit dhe lodhjes, zvogëlim të prodhimit të qelizave të gjakut nga
palca e kockave etj., (Encyclopaedia Britannica).
1.7.3.1. Tipet e intereferonit
Interferonët klasifikohen ne tre tipe kryesisht duke u bazuar në strukturë, receptorët
lidhës dhe në aktivitetin biologjik ( Tipi I, II, III ).
o Tipi I: IFN-α (alpha), IFN-β (beta), IFN-κ (kappa), IFN-δ (delta), IFN-ε
(epsilon), IFN-τ (tau), IFN-ω (omega), dhe IFN-δ (zeta).
o (IFN-γ) është i vetmi interferon i Tipit II dhe klasifikohet si i tillë për shkak të
sekuencës unike të aminoacideve që ka.
o Tipi III (IFN-λ1, IFN-λ2 dhe IFN-λ3, quhen ndryshe dhe IL-29, IL-28A dhe
IL-28B) (Meyer, 2009). Tipi III i interferonëvë është zbuluar vonë, megjithatë
dallohet për ngjashmërinë që ka në efektin e tij si Tipi I i IFN.
Interferonët së bashku ndikojnë në një numër të madh përgjigjesh biologjike duke
përfshirë mbrojtje nga infeksionet virale dhe bakteriale, efekt anti tumoral dhe
rregullim i qelizave efektore në përgjigjet imune të lindura dhe të fituara (Baccala
et.al., 2005; Hertzog et.al., 2011). IFN i Tipit I mund të prodhohen pothuajse nga çdo
qelizë e trupit psh. IFN-α ose interferoni leukocitik prodhohet nga leukocitet e
infektuara nga virusi, IFN-β ose interferoni fibroblastik, prodhohet nga fibroblastet e
infektuara nga virusi. Si rrjedhim intereferonët e Tipit I induktojnë rezistencën virale
në qeliza. IFN-γ sekretohet kryesisht nga qelizat T dhe qelizat vrasëse natyrale Billiau
& Matthys (2009) dhe në një numër më të vogël nga makrofagët, qelizat dentitrike
(CD) dhe qelizat B (Meyer, 2009). IFN-γ është një citokinë kyçe në imunitetin e
lindur dhe të fituar kundër viruseve, disa baktereve etj. IFN-γ dallohet për natyrën
pleiotropike dhe kjo është e lidhur ngushtë me llojshmërinë e qelizave që kanë
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receptorë për IFN-γ (IFN-γ- R) dhe momentet molekulare të përfshira në rrugën e
sinjalizimit të IFN-γ (Hu & Ivashkiv, 2009; Stark et.al., 1998). Gjatë përgjigjes
imune të lindur, IFN-γ prodhohet nga qelizat vrasëse natyrale, makrofagët dhe qelizat
dentitrike (Schoenborn & Wilson, 2007; Meyer, 2009. Në imunitetin e fituar IFN-γ
prodhohet nga CD8+ T në kontrollin e infeksionit, dhe nga nën-njësia CD4+ T helper 1
(Th1), që promovon përgjigjen inflamatore, pastrimin brendaqelizor nga patogjeni
dhe kalimin në IgG2a, IgG2b dhe IgG3 (Baudino et.al., 2006; Szabo et.al., 2003).
Duke marrë parasysh rolin që luan IFN-γ në sistemin imun, janë gjetur sasi të mëdha
të mARN- IFN-γ në indet pleurale në pacientë me efuzion pleural tuberkular (Barnes
et.al.,1990). Injeksioni i IFN-γ rekombinat në organizëm shkakton migrimin e një
numri të madh të qelizave Th dhe monociteve në vendin e infektuar Kaplan et al.
(1987; Nathan et al. (1986) dhe zvogëlim të numrit të Acid Fast Bacilli (AFB)
(Nathan, 1986). IFN-γ është një citokinë pleiotropike e përfshirë në rregullimin e
pothuajse të gjitha përgjigjeve imune dhe inflamatore, duke përfshirë aktivizimin,
rritjen, diferencimin e qelizave T, B, makrofagët, qelizat vrasëse dhe qeliza të tjera si
endotelialet dhe fibroblast. IFN-γ ka aftësi të dobëta antivirale dhe anti shumuese dhe
përforcon efektin antiviral dhe antitumoral të IFN-α dhe IFN-β. Defekte në rrugën e
aktivizimit të IFN-γ shoqërohen me infeksione të rënda mikrobakteriale, dhe
sëmundje të rënda si skleroza. Në ndryshim nga interferoni i Tipit I, IFN-γ ka një rol
më të rëndësishëm imunorregullator sesa si agjent antiviral. IFN-γ zmadhon
aktivitetin citotoksik të qelizave T, makrofagëve dhe qelizave vrasëse. IFN-γ së
bashku me IFN-α rrit prodhimin e antitrupave si përgjigje ndaj antigjenëve.
1.7.3.2 Struktura dimensionale
IFN-γ është një glikoproteinë homodimere e formuar nga një ndërlidhje e dy nënnjësive 21-24D. Çdo nën-njësi ka gjashtë α-helika, të cilat përbëjnë 62% të strukturës.
Alpha helikat mbahen së bashku nga sekuenca të shkurtra që nuk formojnë helika dhe
IFN-γ nuk ka shtresa β. Nën-njësitë kanë një formë të rrafshuar eliptike, ndërsa
struktura e përgjithshme e dimerit është globulare (Ealick et al., 1991). Në (Fig.1.21)
paraqitet struktura tre dimensionale e IFN-γ të njeriut. Në (Fig.1.22) paraqitet
struktura monomerike dhe dimerike e IFN-γ dhe IFN-γ në tretësirë gjendet në formë
dimerike. IFN-γ ndodhet në kromozomin e 20 në pozicionin 12q14 (Fig. 1.23).

Figura 1.21: Struktura 3D e IFN-γ te njeriu
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IFN-γ monomer...

IFN-γ dimer

Figura 1.22: Struktura monomerike dhe dimerike IFN-

γ

Figura 1.23: Pozicioni i gjenit të IFN-γ, në krahun e gjatë të kromozomit 20, në pozicionin 12q14

1.7.3.3 Si vepron në sistemin imun IFN-γ
IFN-γ prodhohet nga qelizat Th0 (qeliza T naive, qeliza T të diferencuara në palcën e
kockave i nënshtrohen proceseve për përzgjedhjen në timus) dhe aktivizohet nga
qelizat Th1 (CD4+) të cilat çlirojnë citokina për të ndihmuar në aktivitetin e qelizave
të tjera imune dhe qelizat T citotoksike (CD8+), dhe nga qelizat vrasëse (Gattoni,
2006). Çdo antigjen mund të shkaktojë sekretimin e IFN-γ, dhe prodhimtaria e tij
rritet nga IL-2 dhe IL-12 që induktojnë qelizat vrasëse dhe Th për të formuar IFN-γ
(Miner, 1998). Limfocitet B kanë nevojë për IL-1 për prodhimin e IFN-γ. IFN-γ
ndikon në qelizat sekretuese si dhe në qelizat përreth, nëpërmjet receptorëve të IFN-γ.
Hapi i parë i nevojshëm në funksionimin e rrugës IFN-γ është ndërveprimi me
receptorët e lokalizuar në sipërfaqe të qelizave. Receptori i IFN-γ është i përbërë nga
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dy polipeptide homologe IFN-γ.Ra dhe IFN-γ.Rb. Veprimtaria imunorregullatore e
IFN-γ në sistemin imun paraqitet në (Fig.1.24) . Disa nga veprimtaritë e IFN-γ janë:
o IFN-γ mund të stimulojë efektet mbrojtëse dhe patologjike. IFN-γ indukton
procesin e diferencimit të qelizave mieloide në palcën e kockave. IFN-γ
aktivizon antitrupat të varur nga citokinat
o IFN-γ është faktori kryesor në aktivizimin e makrofagëve dhe mundëson
mënyrat nëpërmjet të cilave qelizat T aktivizojnë makrofagët për të vrarë
mikrobet e fagocituara. Kjo rrit aktivitetin antitumoral të makrofagëve
(Schroder, 2004)
o IFN-γ përforcon aktivitetin antitumoral të limfociteve citotoksike. IFN-γ
bashkë me limfotoksinën CD4 ose CD8, që prodhohen nga limfocitet, frenojnë
rritjen e qelizave tumorale.
o IFN-γ vepron në limfocitet T për të promovuar diferencimin e tyre nga qeliza
naive CD4+ në Th1. Th1 është e përfshirë në eleminimin e patogjenëve
brendaqelizor (Schroder, 2004)
o IFN-γ është një nga faktorët që kontrollon diferencimin e qelizave B dhe mund
të ndikojë në rritjen ose në zvogëlimin e përgjigjes nga qelizat B

Figura 1.24: Veprimtaria imunorregullatore e IFN-γ

1.7.4 Shenjuesit tumoralë
Enolaza Neuron Specifike (NSE)
Enolaza është një enzimë glikolitike që katalizon shndërrimin e 2-fosfogliceratit në
fosfoenolpiruvat. Enolaza gjendet në inde specifike në formë monomerike dhe
heterodimerike të tre monomerëve të ndryshëm (α, β dhe γ). NSE (Enolaza neuron
specifike) është një shenjues i njohur për SCLC dhe më pak i njohur për NSCLC
Scatena (2015), megjithatë raportohen dhe studime ku NSE luan rol në diferencimin
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SCLC nga NSCLC (Satoh et.al., 2002). NSE është një 78D-γ homodimer dhe
përfaqëson formën kryesore të izoenzimës enolazë që gjendet në indet neurale dhe
neuroendokrine. Nivelet e saj në inde të tjera, me përjashtim të eritrociteve, janë të
papërfillshme dhe gjysmë jeta e NSE është 24 orë. NSE është një shenjues specifik
për neuronet, indet periferike neuroendokrine dhe qelizat APUD (prekursor i kapjes së
aminës dhe i dekarboksilimit). Qelizat neurale dhe neuroendokrine kanë kapacitetin të
sintetizojnë formën neuron specifike të enzimës glikolitike, NSE. Në shumë raste
tumoret që burojnë nga këto qeliza ruajnë aftësinë për të çliruar NSE. Kanceri me
qeliza të vogla (SCLC) është kanceri më i zakonshëm neuroendokrin. SCLC është një
sëmundje malinje e shoqëruar me diferencimin neuroendokrin, në këtë mënyrë
shenjuesit neuroendokrinë si NSE dhe CgA janë të vlefshëm në karakterizimin
imunohistokemikal të kancerit malinj dhe mund të përdoren si shenjues tumoralë,
duke u çliruar në qarkullim. NSE është shenjuesi më i besueshëm në SCLC edhe pse
nuk mund të vlerësohet si shenjuesi ideal duke qenë se ka një ndjeshmëri jo shumë të
lartë. Matja e NSE mundëson një infomacion mbi shtrirjen e kësaj sëmundjeje dhe
prognozën e pacientëve si dhe përgjigjen e pacientëve ndaj mjekimit.
Antigjeni Karçinoembrionik (CEA)
Antigjeni Karçinoembrionik (CEA) është një glikoproteinë e cila ka një rol në lidhjen
qelizore, është normalisht i pranishëm në qelizat e mukozës, kryesisht në indet
gastrointestinale fetale. Pas ardhjes në jetë nuk ka më nivele të matshme të CEA në
gjak në personat e shëndoshë. Te të rritur CEA është në nivele shumë të ulta, por
nivelet e tij rriten shumë veçanërisht në rastet e adenokarçinomës. CEA ka një rol të
rëndësishëm si shenjues tumoral, prodhohet në rastet e disa tipeve të kancerit dhe në
përgjigje të antigjenëve, trupi prodhon antitrupa për të luftuar antigjenët. CEA bën
pjesë në familjen CEA dhe në kromozon ndodhet në pozicionin q13.2, që i përket
superfamiljes së imunoglobulinës. Testi i CEA që mat sasinë e CEA në gjak,
zhvillohet për të vlerësuar kancere si: të mushkërive, të gjirit, të veshkës, të stomakut
etj. Testi i CEA nuk rekomandohet për diagnostikim, por rekomandohet të monitorojë
ecurinë e sëmundjes, praninë ose jo të saj. Testi i CEA zhvillohet vetëm nëse ka
dyshime për prani kanceri dhe nuk zhvillohet te persona të shëndoshë ku nuk ka asnjë
shenjë treguese për kancer. Nivele të larta të CEA janë të shoqëruara dhe me gjendje
të tjera si sëmundje e veshkës, duhanpirja, pankreasi etj. CEA është një shenjues i
vlefshëm në rastet e NSCLC
Citokeratinë fragment 19 (CYFRA 21-1)
Citokeratinat janë proteina strukturore dhe janë pjesë e filamenteve të ndërmjetme të
proteinave për stabilitetin e qelizave epiteliale. Citokeratina fragment 19 (CYFRA 211) është e shprehur veçanërisht në epitel duke përfshirë qelizat epiteliale bronkiale.
Mekanizmi i saktë i prodhimit të tij është i panjohur plotësisht, citokeratina fragment
19 është e tretshme në serum dhe mund të identifikohet me anë të antitrupave
monoklonakë me kancer në mushkëri, dhe nivelet CYFRA 21-1 rriten si psh. në rastin
e dëmtimit të qelizave epiteliale të bronkeve Fujita et.al. (2004) dhe si vijim dhe
nivelet e CYFRA 21-1 në serum rriten. Lirimi i citokinave në organizëm ndodh në
sajë të shumë mekanizmave si psh: apoptozë qelizore, mitozë anormale, mbi prodhim
qelizor etj. Vlerësimi i citokinave vihet re në kancerin e mushkërisë të tipit NSCLC,
dhe luan rol klinik në prognozë dhe në monitorim.
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2.1 Mostra e marrë në studim
Për të përmbushur qëllimin e studimit është lidhur një marrëveshje me Qendrën
Pulmonologjike në Qendrën Klinike Universitare, të Shërbimit Spitalor dhe Klinik
Universitar të Kosovës dhe me Spitalin Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë,
Shqipëri. Në studim janë marrë 624 raste nga të cilët 41 janë përjashtuan nga studimi
që në fillim duke qenë se kishin një etiologji të ndryshme nga objekti i studimit tonë
për efuzionin pleural. Pacientët janë të rritur mbi 18 vjeç dhe periudha e studimit
është qershor 2009 - dhjetor 2015.
Mostra e marrë në studim klasifikohet në dy grupet kryesorë të efuzionit pleural në
bazë të të dhënave klinike dhe biokimike, duke u bazuar në kriteret e Light:
a) transudat dhe b) eksudat. Në këtë studim janë marrë 246 raste me efuzion pleural
eksudat dhe 337 raste me efuzion pleural transudat. Efuzioni pleural eksudat
klasifikohet në: malinj (78), tuberkular (59) dhe parapneumonik (109).
Shenjuesit ADA dhe CRP u vlerësuan për rastet me efuzion pleural eksudat dhe
shenjuesi biologjik CRP u vlerësua edhe për rolin që mund të luajë për të lehtësuar
diferencimin e efuzionit pleural (246 raste me efuzion pleural eksudat dhe 337 raste
me efuzion pleural transudat). Rastet me efuzion pleural eksudat të klasifikuar si me
efuzion pleural tuberkular dhe jo tuberkular (parapneumonikë dhe malinjë), iu
nënshtruan analizave të ADA dhe IFN-γ në serum dhe në lëngun pleural. Mostra e
studiuar për këta shenjues me 110 pacientë përbëhej përkatësisht nga (59 raste të
identifikuar me efuzion pleural eksudat tuberkular dhe 51 raste me efuzion pleural
eksudat jo tuberkular, të përzgjedhur rastësisht). Shenjuesit tumoralë vlerësohen në
rastet kur rezultatet e imazherisë dhe citologjisë kanë nevojë për përforcim të
rezultatit të tyre, si vijim studiojmë 71 raste, të cilët janë kryesisht persona
duhanpirës, (41 raste malinje dhe 30 raste jo malinje, të përzgjedhur rastësisht).
Mostra e marrë në studim paraqitet në mënyrë përmbledhëse në tabelën 2.1 dhe në
figurën 2.1.
Tabela 2.1. Mostra e marrë në studim

Shenjuesit e
analizuar

Madhësia
e mostrës
624

ADA, CRP

246

ADA, IFN-γ

110

CRP

583

CYFRA21-1,
CEA, NSE

71

Grupet e studiuara brenda mostrës të analizuar
(246 individë me efuzion pleural eksudat, 337 individë me
efuzion pleural transudat dhe 41 individë janë përjashtuar
nga studimi)
(59 individë tuberkularë, 78 individë malinjë, 109 individë
parapneumonikë)
(59 individë me efuzion eksudat tuberkular dhe 51 individë
eksudat jo tuberkular)
(246 individë me efuzion pleural eksudat dhe 337 individë
me efuzion pleural transudat)
(41 raste me efuzion eksudat malinj dhe 30 raste me efuzion
eksudat jo malinj)
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Figura 2.1: Paraqitja skematike e mostrës së marrë në studim

Për klasifikimin e efuzionit merren parasysh shenjues biokimikë dhe shenjuesit
biologjikë. Përveç matjes së niveleve të LDH, proteinave, glukozës, pH u matën dhe
nivelet e shenjuesve biologjikë. Personat me efuzion pleural u diagnostikuan
nëpërmjet ekzaminimeve klinike dhe radiografike. Në këtë studim vëmendje të
veçantë i kushtohet rasteve të identifikuara me efuzion pleural eksudat. Rastet e
identifikuara si të tilla grupohen në dy grupe kryesore a) tuberkular (raste të dala
pozitive për tuberkulozën b) jo tuberkular (raste të dala pozitive për sëmundje të
ndryshme nga tuberkulozi me dy nën grupet malinjë dhe parapneumonikë). Pacientët
klasifikohet në grupin tuberkular të efuzionit eksudat, në rast se një nga karakteristikat
e mëposhtme plotësohet: a)Mycobacterium tuberculosis izolohet ose nga lëngu
pleural ose nga indi pleural b) ka prani granulomash në indin pleural i cili është
pozitiv për bacilin acid fast (AFB) c) në rastin e mungesës së granulomave pozitive të
AFB, në indin pleural ka një përgjigje për të trajtuar tuberkulozin.
Pacientët klasifikohen në grupin me efuzion pleural jo tuberkular të efuzionit eksudat,
në bazë të këtyre karakteristikave: për nëngrupin malinj: a) Citologjia e lëngut pleural
është pozitive ose imazheria është pozitive etj.; për nëngrupin parapneumonik
bazohemi në karakteristikat anatomike të fluidit, bakteriologjinë dhe rezultatet e

37

Hakani L. (2016): Studimi i plotë i patologjive pulmonare që shoqërohen me
formim të likidit pleural, nëpërmjet analizave të gjakut dhe likidit
imazherisë. Në tabelen 2.2 tregohen testet laboratorike të nevojshme për të dalluar
tipin e efuzionit eksudat.
Tabela 2.2. Testet laboratorike të nevojshme për të dalluar tipin e efuzionit eksudat

Teste laboratorike në diagnozën e 246 rasteve me efuzion pleural
eksudat
Test laboratorik
Malinjë Tuberkularë Parapneumonikë
Citologji e lëngut pleural
+
0
0
Imazheri
+
0
+
Bakteriologjia e lëngut
pleural

0

+

+

Kulturë mykobakteriale e
lëngut pleural

0

+

0

Mikobakteriologji e lëngut
pleural

0

+

0

Ekzamini direkt i lëngut pleural kërkon një përqëndrim të lartë të bacilit të
tuberkulozit afërsisht 10 000 / mL (Ambade et.al., 2011). Në këtë mënyrë diagnoza e
efuzionit pleural tuberkular është shpesh herë e vështirë për shkak të sasisë së vogël të
bacilit në lëngun pleural (Ambade et.al., 2011). Zhvillimi i rritjes në kulturë është më
i ndjeshëm, por kërkon 2-6 javë për t'u rritur dhe një minimum prej 10-100 bacile të
besueshëm të pranishëm. Ndjeshmëria e biopsisë së mostrës është e lartë, por kërkon
një ekspertizë më të madhe. Në këtë mënyrë përdoren testet e shenjuesve si; ADA,
IFN-γ dhe CRP, të cilët janë teste të shpejtë dhe të besuar si dhe shenjuesit tumoralë
(CEA; CYFRA 21-1 dhe NSE). Etiologjia e efuzionit pleural përcaktohet nga mjekët
pneumologë në bazë të të dhënave klinike dhe biokimike.
2.2 Kampionimi
Pacientëve të identifikuar me efuzion pleural menjëherë u është marrë lëngu pleural
dhe gjaku venoz. Analizat zhvillohen brenda ditës kur merret mostra e lëngut pleural
dhe e serumit nga pacientët.
2.2.1 Marrja e gjakut venoz
Duke u bazuar në të gjitha masat parandaluese aseptike, merret rreth 5 ml gjak venoz.
Serumi ndahet menjëherë nëpërmjet centrifugimit (2500 rpm për 10 min) në
temperaturën e dhomës. Gjaku merret nga një venë (venipunkturë), zakonisht nga
pjesa e përparme e krahut (Fig.2.2). Një gjilpërë vendoset në venë, dhe mundësohet
marrja e gjakut i cili vendoset në shishet analizuese për të vijuar më tej me marrjen e
rezultateve laboratorike.
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Figura 2.2: Paraqitje skematike e venipunkturës

2.2.2 Marrja e lëngut pleural
Marrja e lëngut pleural (rreth 20 ml lëng pleural për çdo pacient) realizohet nëpërmjet
torakocentezës duke u bazuar në të gjitha masat parandaluese aseptike. Mostrat e
efuzionit pleural grumbullohen me një shiring ë sterile gjatë torakocentezës së
pacientëve me efuzion pleural. Torakocenteza (aspirimi pleural) është një procedurë
që shërben për të larguar ajrin apo ujin e tepërt në hapësirën pleurale (Fig.2.3). Kjo
teknikë për herë të parë është përshkruar në vitin 1852 dhe shërben si ndihmuese në
diagnostikimin e mëtejshëm apo për qëllime terapeutike. Për të lehtësuar procesin një
shiringë futet në toraks, pas një anestezie lokale.
Brenda 24 orëve, gjaku venoz dhe lëngu pleural i nënshtrohen analizave:
1. Mikrobiologjike
2. Biokimike (proteina, LDH, pH)
3. Citologjike (për të parë në rast se ka tipare malinje)
Duke u bazuar dhe në analizat biokimike mundësohet dallimi i dy grupeve të
efuzionit, transudat dhe eksudat, kjo duke u bazuar në: nivelet e LDH, nivelin e
glukozës, albuminës, pH, nivelin e proteinave total (eksudat kanë nivele >30 g/L dhe
transudat kanë nivele <30 g/L të proteinës total). Nëse proteinat në lëngun pleural janë
ndërmjet 25-35 g/L përdoren kriteret e Light për të dalluar dy grupet transudat dhe
eksudat (Wedzicha, 2010). Mund të renditen disa nga shkaqet, të cilat janë
përgjegjëse për nivele të ulta të glukozës si, emfizemë, sëmundje reumatoide,
tuberkuloz, malinje etj.
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Figura 2.3: Diagramë e ilustrimit të torakocentezës. Efuzion pleural në anën e majtë të mushkërisë

2.3 Metoda laboratorike
Ky studim përqëndrohet në të njëjtën kohë në shenjuesit (ADA, CRP, IFN-γ, CEA,
CYFRA-21, NSE) duke synuar në dhënien e një informacioni plotësues rreth
rëndësisë së testeve të shenjuesve për një diagnostikim më të shpëjtë, më të saktë të
tipit të efuzionit pleural në mënyrë që të kufizohen metodat invasive dhe metodat të
cilat kërkojnë kohë për të dhënë rezultate. Studime të afërta janë zhvilluar në nivel
ndërkombëtar dhe kombëtar Kapisyzi et.al. (2011); Kapisyzi et al. (2009) rreth këtyre
shenjuesve, por nuk është sjellë deri tani një studim i njëkohshëm i këtyre shenjuesve
në lidhje me efuzionin pleural. Secili nga shenjuesit është i lidhur me procese të
sistemit imun dhe nivelet e tyre rriten në prani të një antigjeni në organizëm. Për
vlerësimin e shenjuesve në lëngun pleural dhe në serum përdoren testet e mëposhtme:
a) Matja e CRP realizohet me anë të metodës imunoturbidimetrike, nëpërmjet
aparatit Cobas 2010 të kompanisë Roche
b) Matja e ADA realizohet me anë të metodës kolorimetrike Giustit Galant
c) Matja e IFN-γ, realizohet me anë të metodës Quantiferon TB Gold (QFT-G)
dhe ELISA sanduiç (Teknika imunologjike e bazuar në enzimë)
d) Për shenjuesit tumoralë përdoret metoda e elektrokemiluminishencës sipas
parimit sanduiç
2.3.1 Testi për matjen e CRP-së
Nivelet e CRP vlerësohen duke përdorur aglutinimin imunoturbidimetrik. Testi i
aglutinimit është një metodë klinike për të gjetur disa antigjenë dhe antitrupa në
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lëngjet e trupit. Reagenti i CRP-së është një suspension i pjesëzave pozitive të
lateksit, të mbuluara me fraksione të γ-globulinës anti njerëzore CRP specifike të
serumit. Kur CRP-ja është e pranishme në mostër, bëhet matje kolorimetrike në 430
nm. Principi i metodës turbidimetrike përdor lidhjen klasike që ndodh ndërmjet
antigjenit dhe antitrupit. Kompleksi antigjen-antitrup i formuar mund të kapet në
mënyrë optike nga një fotometër, në këtë mënyrë matet përqëndrimi. Sinjali
fotometrik gjenerohet nga një zvogëlim i intensitetit të dritës si pasojë e drejtpërdrejtë
e rritjes së turbiditetit në reaksion. Turbidimetria është një metodë analitike që përdor
dritën e shpërndarë, një fenomen fizik që rezulton në sajë të bashkëveprimit të dritës
me pjesëzat në solucion. Kur lëngu i mostrës përzihet me solucionin e antiserumit,
CRP ndërvepron veçanërisht me antitrupat anti-njerëzore të CRP-së duke formuar një
agregat të patretshëm. Absorbanca e agregatit është në përpjestim të drejtë me
përqëndrimin e CRP në mostër. Gjaku centrifugohet 10 minuta me 3000 rpm, dhe
lëngu pleural centrifugohet në 5 min me 1500 rpm. Testi i CRP-së nuk është një test
specifik, pra testi tregon që ka një infeksion diku në trup, por nuk mund të përcaktojë
vendin e saktë. CRP-ja matet në (mg/L). Mbas centrifugimit bëhet matja brenda ditës
e CRP-së në aparatin Cobas 2010 të kompanisë Roche (Fig.2.4). Testi i CRP-së nuk
mund të tregojë nëse kemi një fazë aktive apo pasive të tuberkulozit, por tregon
'ngarkesën' e mykobakterit.

Figura 2.4: Aparati Cobas 2010 i kompanisë Roche

2.3.2 Testi për matjen e ADA
Për të përcaktuar aktivitetin e ADA në lëngjet biologjike përdoret metoda
kolorimetrike e Giusti Galanti me anë të pajisjeve spektrofotometrike (Cobas Mira S
Roche Diagnostics, Zvicër). Testi i ADA është një mjet me vlerë diagnostikues.
Reagenti i testit është i qëndrueshëm për 30 ditë në 2-8 °C, duke mundësuar një
avantazh shumë të madh. Substrati i ADA është adenozina dhe amonia e çliruar matet
me anë të reaksionit të Berthelot. Reagenti Berthelot, është një solucion alkalin i
fenolit dhe hipokloridit, që përdoret në kiminë analitike dhe është emërtuar si vijim i
krijuesit të tij, Marcellin Berthelot. Sodium notroprusid përdoret si katalues. Amonia
vepron me reagentin e Berthelot, reaksioni Berthelot, dhe formon një produkt me
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ngjyrë blu që përdoret në metodat kolorimetrike për të përcaktuar amonian në lëngjet
e trupit (Fig.2.5).
Adenozinë + H2O

ADA

Amonia + Inozinë

Alkalin

Amonia + Inozinë + Hipoklorid

Kompleksi indofenol blu

Figura 2.5: Reaksioni Berthelot

ADA vlerësohet në të njëjtën ditë që është marrë mostra. Përqëndrimi i amonias është
në përpjestim të drejtë me përthithjen e indofenolit, matur në një gjatësi vale 620 nm.
Reaksioni i katalizuar nga ADA ndalet pas një ore inkubimi në 37 °C duke shtuar
solucion fenol nitroprusid. ADA shprehet në IU duke përdorur formulën (Δ
absorbancë e mostrës/ Δ absorbancë e standardit) x 50 IU/l. Një njësi ADA (IU)
përcaktohet si sasia e enzimës që nevojitet për të çliruar 1μmol amonia për minutë nga
adenozina në kushte standarde. Lëngut pleural vendoset në një tub dhe shtohen 500
mL të solucionit adenozinë dhe më tëj mostra centrifugohet. Përzierja ngrohet në
37°C për 60 minuta dhe reaksioni ndërpritet me shtimin e solucionit të fenolnitropruside dhe hipoklorit. Përzierja e fundit ngrohet në 37 °C për 30 min. Leximi i
sasisë së amonias së çliruar nga ADA realizohet me anë të spektofotometrit në 620
nm. Çdo seri e testeve kryhet duke patur parasysh një kontroll pozitiv dhe një kontroll
negativ për çdo mostër të analizuar të lëngut pleural. ADA luan rol në diferencim dhe
shumimin e limfociteve dhe aktivizimim e makrofagëve. ADA ndikon në shumimin e
shpejtë të qelizave duke parandaluar grumbullimin e lëndëve toksike. Nivelet e ADA
rriten si pasojë e rritjes së aktivitetit të qelizave T. M. tuberculosis rritet shumë
ngadalë ndërkohë sëmundja përparon dhe mund të kalohet në persona të tjerë. Si
rrjedhim kërkohet një test i shpejtë, i thjeshtë dhe i besueshëm. Testi i ADA përdoret
për të vlerësuar përdorimin diagnostik të aktivitetit të ADA-s me tuberkuloz në
krahasim me patologji të tjera në mushkëri. Në Figurën 2.6 tregohet kiti i ADA.

Figura 2.6: Kiti i ADA (Clinical Laboratory)

2.3.3 Testi për matjen e IFN-γ
Për matjen e niveleve të IFN-γ, përdoren testet e çlirimit të IFN-γ që quhet IGRA
(Analizë e çlirimit të interferonit gama). Këto teste janë mjaft të reja kryesisht në
fushën e diagnostikimit të tuberkulozit. IGRA-t janë teste që masin praninë e qelizave
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T specifike ndaj M. tuberculosis. IGRA është test që përdoret në diagnozën e
sëmundjeve që lidhen me imunitetin e ndërmjetësuar qelizor. Në këtë studim u përdor
QuantiFERON-TB Gold test (QFT-G) në rastin e vlerësimit gjakut. Për të vlerësuar
lëngun pleural përdoret T-SPOT-TB-PE (Efuzion pleural). Testet IGRA janë të
aprovuara nga FDA (Administrata e Ilaçeve dhe Ushqimit) si teste indirekte dhe teste
shtesë, rezultatet e të cilit duhet të merren parasysh me të dhënat radiografike, dhe
diagnostika të tjera të kryera. Testet për IGRA kërkojnë laboratorë shumë të
sofistikuar, ekspertizë teknike dhe janë të kushtueshëm. TB Gold test (QFT-G)
përcakton nivelet e IFN-γ të prodhuar si përgjigje të antigjenëve të M. tuberculosis
ESAT-6, CFP-10 dhe TB7.7. Metoda e përdorur është ELISA sanduiç (Teknika
imunologjike e bazuar në enzimë). Kjo bën matje indirekte të qelizave T specifike të
M. tuberculosis. Testi mat sasinë e IFN-γ të çliruar si përgjigje ndaj antigjenëve të
M.tuberculosis ESAT-6, CFP-10 dhe TB7.7, të cilët stimulojnë qelizat T. T- SPOTTB, mat numrin e IFN-γ që prodhojnë qelizat T si përgjigje e antigjenëve të M.
tuberculosis (ESAT-6 dhe CFP-10), dhe bazohet në testin ELISPOT (Teknika
imunologjike e bazuar në enzimë lidhëse në vend).
Avantazhet e testit IGRA janë: kërkon vetëm një vizitë të pacientët për të vijuar më tej
me testin; rezultatet janë të gatshme brenda 24 orëve; në rast se pacienti nuk i është
nënshtruar trajtimit ndaj tuberkulozit, vaksina BCG (Bacille Calmette-Guérin), testi
nuk ka rezultate false pozitive.
Disavantazhet dhe kufizimet e testit IGRA janë: mostrat e gjakut duhet ti nënshtrohen
testit brenda 8-30 orë, për të patur një sasi të mirë të qelizave të bardha; gabime në
marrjen dhe në transportin e mostrës së gjakut ose në zhvillimin dhe interpretimin e
testit mund të zvogëlojnë saktësinë e siguruar nga testi IGRA; testi IGRA nuk
mundëson parashikime nëse do të ketë përparime në tuberkuloz në të ardhmen; IGRA
ka kufime në përdorim për fëmijët nën 5 vjeç, për personat që sapo janë ekspozuar
ndaj M. Tuberculosis dhe për personat me imunodefiçencë.
2.3.3.1 Si zhvillohet testi IGRA
Në tre epruveta të grumbullimit të gjakut vendoset gjak i plotë dhe kur gjaku i një
personi të infektuar me antigjenët specifike të M. tuberculosis të testit të QFT, qelizat
T fillojnë të sekretojnë IFN-γ. Në figurën 2.7 tregohen tubat e grumbullimit të gjakut
dhe në figurën 2.8 ecuria e punës gjatë përdorimit të testit QFT dhe të teknologjisë
ELISA. Inkubimi në tre tubat ndodh për 16-24 orë, në 37°C, centrifugimi ndodh për
15 min. Tubi Nil nuk ka antigjen dhe shërben për kontrollin negativ; tubi antigjen
përmban antigjenët specifikë për M. tuberculosis ESAT-6, CFP-10, dhe TB7.7; tubi
mitogjen ka qeliza T jo specifike stimuluese antigjene dhe shërben si një kontroll
pozitiv.
2.3.3.2 Metoda ELISA sanduiç
ELISA përcakton përqëndrimin total të proteinës sinjalizuese apo antitrupit.
Antitrupat poliklonakë specifikë ndaj IFN-γ janë vendosur paraprakisht në
mikropjatat. Mostrat dhe standardi me anë të pipetës vendosen në gropat e vogla dhe
në rast të pranisë së IFN-γ ndodh lidhja me antritrupin e vendosur në pjatat e vogla.
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Më pas bëhet shpëlarja e substancave të pa lidhura dhe shtohet në gropat e vogla një
enzimë lidhëse specifike e antitrupave për IFN-γ. Më pas bëhet shpëlarja e dytë për të
larguar reagentët antitrup-enzimë që nuk janë lidhur, dhe shtohet një substrat i lëngët
ku ndodh ngjyrimi sipas raportit të sasisë së IFN-γ të lidhur në hapin e parë. Ngjyrimi
ndalohet dhe matet intensiteti i ngjyrës në 450 nm. Procedura zgjat afërsisht 3h45. Në
(Fig.2.9) tregohet mikropjata e ELISA sanduiç dhe në (Fig.2.10) tregohet në mënyrë
skematike procedura.
Avantazhet e ELISA sanduiç:
o Ka specificitet të lartë duke qenë se përdoren dy antitrupa dhe antigjeni lidhet
në mënyrë specifike
o Është e përshtatshme për mostra komplekse, duke qenë se antigjeni nuk
kërkon pastrim përpara matjeve

Figura 2.7: Tubat e grumbullimit të gjakut nga e majta në të djathtë. Tubi Nil i kontrollit negativ, tubi i
antigjenëve të TB, dhe tubi mitogjen (testi pozitiv) (Quantiferon.com)

Figura 2.8: Ecuria e punës gjatë përdorimit të QFT dhe teknologjisë ELISA që nga grumbullimi i
gjakut e deri te llogaritja e rezultateve (Quantiferon.com)
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Figura 2.9: Mikropjata polistiren me 96 gropa (12 kolona me 8 gropa) te veshura me antitrupa
poliklonale kundër IFN-γ.

Hapat që ndiqen për të zhvilluar metodën ELISA sanduiç janë:
1. Përgatitet sipërfaqja në të cilët do të hidhet një sasi e caktuar e njohur e
antitrupit (anti- IFN-γ)
o Bllokohet çdo vend jo specifik në sipërfaqe, për të mënjanuar raste
false pozitive
2. Shtohet antigjeni që ndodhet në mostrën e marrë në studim, në pjatën ELISA
o Ndodh shpëlarja në mënyrë që antigjeni i palidhur të largohet
3. Shtohet një antitrup tjetër specifik duke e lidhur antigjenin ndërmjet dy
antitrupave
4. Shtohet enzimë lidhëse me antitrupin e dytë
o Ndodh shpëlarja e pjatës kështu që enzima konjugate dhe antitrupi që
nuk janë lidhur largohen
5. Shtohet një lëndë kimike e cila shndërrohet nga enzima në një sinjal
fluoreshent ose elektrokimik
o Matet absorbanca ose fluoreshenca e sinjalit për të përcaktuar praninë e
antigjenit.
Testi jep rezultate pozitive ose negative. Një rezultat negativ nuk përjashton
mundësinë nga infeksioni me M. tuberculosis. Rezultatet fallco–negative mund të
rezultojnë nga stadi i infeksionit (psh.mostra është marrë përpara zhvillimit të
përgjigjes imunitare qelizore), realizim jo i saktë i vlerësimit, patologji të tjera ose
ndryshimet e sistemit imunitar. Një vlerë pozitive nuk mund të shërbejë plotësisht si
tregues i infeksionit nga M.tuberculosis. Një zhvillim jo i mirë i testit mund të
shkaktojë përgjigje false pozitive. Një rezultat pozitiv i testit duhet të shoqërohet nga
vlerësime të tjera mjekësore dhe vlerësime diagnostikuese për sëmundje aktive të
tuberkulozit (psh. rritja në kulturë e AFB, reze X në kraharor etj). Pavarësisht nga
fakti që proteinat ESAT, CFP-10 dhe TB7.7 mungojnë nga të gjitha llojet e BCG dhe
mykobaktereve më të njohura, është e mundur që rezultati pozitiv të jetë si pasojë e
një infeksioni nga M. kansasii, M. szulgai, ose M. marinum. Vlera e matur e IFN-γ nuk
mund të korrespondojë me stadin e infeksionit, nivelin e përgjigjes imune ose me
mundësinë e zhvillimit të sëmundjes aktive.
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Figura 2.10: Paraqitja skematike e metodës së ELISA sanduiç
1) Pjata është e veshur me antitrupa lidhës 2) Shtohet mostra dhe antigjenët e pranishëm lidhen me
antitrupat lidhës 3) Antitrupi njohës shtohet dhe lidhet me antigjenin 4) Shtohet enzima e lidhur me një
antitrup të dytë dhe ndodh lidhja me antitrupin njohës 5) Shtohet substrati dhe nën ndikimin e enzimës
shndërrohet në një formë të matshme
Skema e ELISA sanduiç:

Antitrupi ,

Antigjeni,

Antitrupi i dytë me enzimën lidhëse,

shndërrimi i lëndës kimike në një sinjal fluoreshent

2.3.4. Testi për shenjuesit tumoralë
Testi i përdorur për shenjuesit tumoralë është testi imun kemiluminishet në aparatin
Roche Elecsys 2010. Kemiluminishenca është një ndyshim i testit standard të ELISA,
si një test imun fluoreshent. Drita lëshohen nën ndikimin e një reaksioni kimik.
Luminishenca përshkruhet si çlirimi i dritës nga substrati që kthehet nga një stad më i
eksituar në një stad bazë. Luminishenca ka forma të ndryshme (bioluminishencë,
kemiluminishencë, fotoluminishencë) që dallojnë se si ndodh kalimi në gjendjen e
eksituar. Fotofluoreshenca është fluoreshencë e thjeshtë ku eksitimi ndodh nga drita;
bioluminishenca ndodh nën ndikimin e përbërësve bioluminishent dhe
kemiluminishenca
ndodh
nën
ndikimin
e
një
reaksioni
kimik.
Elektrokemiluminishenca (ECL) bazohet në përdorimin e kompleksit të rutheniumit
[Ru (bpy)3]2+ që çliron një foton në 620 nm dhe të tripropilaminës (TPA). Kriprat e
ruthenium-tris (bipyridyl) janë të qëndrueshme dhe janë komponentë të tretëshëm në
ujë. Ligandet e bipyridyl mund të modifikohen lehtë me grupe reaktivë duke formuar
komponentë aktivë kemilumineshentë. Për zhvillimet e mëtejshme të ECL,është
përdorur esteri (Ru (bpy) 2+3, N-hydroxysuccinimide (NHS) pasi ai mund te lidhet
lehtësisht me grupet amine të proteinës, haptenet dhe acidet nukleike. Kjo lejon që
teknologjia e zbuluar të zbatohet në një gamë të gjërë analizash. Produkti final
kemilumineshent formohet gjatë procesit të dedektimit. Reaksionet kemilumineshente
të cilat lejojnë çlirimin e dritës nga kompleksi ruthenium, nxiten me rrymë më mirë se
kimikisht. Kjo gjë realizohet duke aplikuar një voltazh në komplekset imunologjike
(përfshirë kompleksin ruthenium) të cilat ngjiten tek mikrogrimcat e mbuluara me
streptavidinë. Avantazhi i fillimit me rrymë të reaksionit kemilumineshent është që i
gjithë reaksioni mund të kontrollohet saktësisht. Në figurën 2.11 tregohet në mënyrë
skematike principi i veprimit të testit të kemioluminishencës sipas principit sanduiç.
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Figura 2.11: Principi sanduiç i testit të shenjuesve tumoralë të marrë në studim
Inkubimi fillon nga dy antitrupat. Antitrupi i parë është i lidhur me biotinë dhe i dyti me ruthenium
dhe të dy janë specifikë për tu vendisur në vendet e lidhjes së antigjenit dhe formojnë një kompleks
sanduiç me antigjenin. Solucionit ku është formuar kompleksi i shtohet strepdavidinë, e cila formon një
lidhje të fortë me biotinën. Kompleksi final është gati për të kaluar në fazën e matjes. Solucioni
aspirohet dhe nën ndikimin e rrezeve magnetike kompleksi orientohet. Një solucion i veçantë largon
pjesët e palidhura dhe të paorientuara mirë në fushën magnetike dhe siguron TPA që është thelbësore
për reaksionin kemiluminishent. Nën ndikimin e rrymës elektrike, rutheniumi dhe TPA eksitohen.
Radikalet e TPA ndikojnë si reduktant dhe pengojnë kthimin në gjendjen bazë me çlirimin e dritës. Sa
kohë që rryma ushtrohet, vazhdon procesi kemiluminishent me lëshimin e dritës e cila shtohet
vazhdimisht. Drita e lëshuar kapet nga një kapës dritës. Sinjali i kapur është i njëvlershëm me
përqëndrimin e targetit që analizohet.
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2.4 Metoda statistikore
Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të punimit u përdoren programet
Microsoft Office Excel (2007), SPSS version 20 (IBM statistics 2011). Të dhënat u
paraqitën si mesatare ± deviacionin standard të diferencës së mesatares (SD). Më
poshtë jepen testet statistikore të zhvilluara në këtë studim


Të dhënat u vlerësuan nëse kanë një shpërndarje normale nëpërmjet testit
Kolmogorov-Smirnov. Shpërndarja është konsideruar jo normale për p < 0.5



Për të krahasuar dy grupe me njëri tjetrin është përdorur testi Mann-Witney U,
pasi është vërtetuar se të dhënat kishin shpërndarje jo normale



Testi χ2 është përdorur në rastin e të dhënave nominale për të vlerësuar
shpërndarjen e të dhënave në kategori të ndryshme



Për të krahasuar më shumë se dy grupe është përdorur testi Kruskal-Wallis,
pasi është vërtetuar se të dhënat kishin shpërndarje jo normale



Për të përcaktuar një vlerë prag, cut off, dhe për të përcaktuar specificitetin
dhe sensitivitetin e testit të shenjuesve eshtë përdorur kurba ROC. Saktësia e
testit matet nëpërmjet sipërfaqes nën kurbë, AUC. Sipërfaqja në vlerën '1'
përfaqëson një test shumë të mirë, një sipërfaqe 0.5 përfaqëson një test jo të
volitshëm

nr. i rasteve pozitivë të vërtetë
Sensitiviteti =
numri total i individëve të sëmurë

nr. i rasteve negativë të vërtetë
Specificiteti =
numri total i individëve jo të sëmurë
AUC
0.90-1
0.80-0.90
0.70-0.80
0.60-0.70
0.50-0.60


Cilësia e testit
Shumë i mirë - (A)
I mirë - (B)
Mjaftueshëm i mirë - (C)
I keq - (D)
Testi nuk është i vlefshëm - (F)

Shenjuesit biologjikë u vlerësuan për lidhjen dhe sasisë së shoqërimit të
vlerave të tyre në lëng dhe serum (psh. ADA në serum dhe në lëng, si dhe
CRP në serum dhe në lëng) nëpërmjet analizës korrelative. Për variablat me
shpërndarje jo normale është llogaritur koefiçenti i Spearman, i cili paraqet një
lidhje pozitive ose negative me vlera rs= ±1
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Vlera absolute e rs
0.00-0.19
0.20-0.39
0.40-0.59
0.60-0.79
0.80-1.0

Fortësia e lidhjes
Lidhje shumë e dobët
Lidhje e dobët
Lidhje normale
Lidhje e fortë
Lidhje shumë e fortë



Lidhja mes variablave kategorikë me variabla të tjerë (kategorikë ose të
vazhduar) është përcaktuar me anë të regresionit logjistik. Paraprakisht janë
përcaktuar lineariteti mes vlerave të transformuara (logit) të variablit të varur
dhe vlerave të variablave të vazhduar, pavarësia e gabimeve dhe
multikolineariteti



Për të gjithë llojet e testeve statistikore që janë zhvilluar, ndryshimet janë
konsideruar statistikisht të besueshme për p<0.05, α=5%.
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3.1 Efuzioni pleural eksudat dhe transudat
Rastet me efuzion pleural eksudat dhe transudat janë klasifikuar në bazë të kritereve
të Light, ku në mostrën tonë vihet re se rastet me efuzion pleural transudat janë në një
përqindje më të madhe (59%) se ato me efuzion pleural eksudat (41%) (Fig. 3.1).
Rastet me efuzion pleural eksudat dhe transudat u vlerësuan për t'u klasifikuar duke
përdorur si plotësues dhe përforcues në këtë klasifikim shenjuesin biologjik CRP. Kjo
përqasje bazohet dhe në studime të ngjashme, të cilët kanë përdorur shenjuesin CRP si
lehtësues në diagnostikimin e efuzionit pleural transudat nga eksudat, kur kriteret e
Light japin rezultate false në dallimin e efuzionit eksudat dhe transudat Ahmed et.al.
(2014) dhe kur shenjuesit biokimikë nuk japin rezultate të mjaftueshme. Mostra e
marrë për studimin e shenjuesit biologjik CRP në lehtësimin e klasifikimit të efuzionit
përbëhet nga 583 individë (337 individë me efuzion pleural transudat dhe 246
individë me efuzion pleural eksudat). Mesatarja e moshës në efuzionin pleural
transudat është 48.82 (±16.83) dhe në efuzionin pleural eksudat është 47.88 (±18.25).
Në tabelën 3.1 paraqiten frekuencat sipas gjinisë të efuzionit pleural eksudat dhe
transudat dhe në figurën 3.2 paraqiten në mënyrë grafike efuzioni pleural eksudat dhe
transudat sipas gjinisë.

Figura 3.1: Raporti i rasteve me efuzion pleural eksudat dhe transudat, në total
Tabela 3.1. Efuzioni pleural eksudat dhe transudat sipas gjinisë

Efuzion pleural
Eksudat

Transudat

Gjinia
Femër
Mashkull
Total
Femër
Mashkull
Total
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Frekuenca
131
115
246
220
117
337

%
53.3
46.7
100.0
65.3
34.7
100.0
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Figura 3.2: Përqindja e meshkujve dhe femrave sipas tipit të efuzionit pleural eksudat dhe transudat

Nga figura 3.2, femrat kanë një frekuencë më të madhe si në efuzionin pleural eksudat
dhe në efuzionin transudat. Në tabelën 3.2 tregohet mesatarja±SD e shenjuesit CRP
sipas tipit të efuzionit pleural eksudat dhe transudat dhe në figurën 3.3 të dhënat e
shenjuesit CRP janë paraqitur në mënyrë grafike.
Tabela 3.2. Mesatare±SD të shenjuesit CRP sipas tipit të efuzionit pleural eksudat dhe efuzionit
transudat

Shenjuesi
CRP lëng
(mg/L)
CRP serum
(mg/L)
CRP lëng
/serum

Efuzion pleural eksudat

Efuzion pleural transudat

Mesatare

SD

Mesatare

SD

36.70

22.76

6.82

2.74

67.28

30.80

10.96

3.40

0.54

0.27

0.69

0.39

Nga tabela 3.2 dhe figura 3.3 vihet re se shenjuesi CRP në lëngun pleural ka vlera më
të larta në efuzionin pleural eksudat (36.70±22.76) në krahasim me efuzionin pleural
transudat (6.82±2.74) dhe CRP në serum ka vlera më të larta në efuzionin pleural
eksudat (67.28±30.80) në krahasim me efuzionin pleural transudat (10.96±3.40). Ky
rezultat vihet re dhe në studime të ngjashme që vërtetojnë këtë përfundim
(Alexandrakis et al., 2000; Kapisyzi et.al., 2009; Kapisyzi et.al, 2012; Yilmaz et al.,
2000; Hoda et al., 2010). Vlerat e CRP-së në efuzionin pleural transudat janë më të
larta në serum (10.96±3.40) se në lëngun pleural (6.82±2.74) dhe vlerat e CRP në
efuzionin pleural eksudat janë më të larta për CRP në serum (67.28±30.80) se në
lëngun pleural (36.70±22.76). Vlerat CRP-së u testuan nëse kanë diferencë të vlerave
të tyre në tipet e efuzionit pleural eksudat dhe të efuzionit pleural transudat. Testi që u
përdor është Mann-Witney U, rezultatet e të cilit paraqiten në tabelën 3.3.
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Figura 3.3: Vlerat e CRP-së në lëng dhe serum sipas efuzionit pleural eksudat dhe transudat
Tabela 3.3. Rezultatet e testit Mann-Witney U të shenjuesit CRP për efuzionin pleural eksudat dhe
transudat

Shenjuesi biologjik
CRP lëng pleural

Mann-Whitney U
7606.500

p
0.000

CRP serum

351.000

0.000

CRP
lëng/serum

33157.000

0.000

Në bazë të tabelës 3.3 (p<0.0005) vlerat e shenjuesit biologjik CRP ndryshojnë në
varësi të tipit të efuzionit pleural eksudat apo transudat. Për shenjuesin CRP
ndërtojmë kurbën ROC për rolin lehtësues në diagnostikimin e efuzionit pleural të
rasteve me efuzion pleural eksudat dhe transudat dhe në tabelën 3.4 u paraqitën
rezultatet e sipërfaqes nën kurbë, AUC. Duke u bazuar në tabelën 3.4 testi i shenjuesit
CRP është i besueshëm statistikisht në dallimin e efuzionit pleural eksudat dhe
transudat. Për të vlerësuar cilësinë e testit vërehet AUC që paraqiten në (Tab. 3.4).
CRP në lëng dhe në serum është një test i cilësisë A (shumë i mirë), përkatësisht
(0.908 dhe 0.996), duke e cilësuar atë si test të vlefshëm në këtë diferencim, dhe CRP
raport është test i cilësisë F (testi nuk është i vlefshëm).
Tabela 3.4. Sipërfaqet nën kurbën ROC të shenjuesit CRP

Sipërfaqja nën kurbë (AUC)
Shenjuesi
CRP lëng pleural
CRP serum
CRP lëng/serum

AUC
0.908
0.996
0.400
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p
0.000
0.000
0.000

95% Intervali
i konfidencës
CI
0.877-0.939
0.988-1
0.354-0.446
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Ndërtohet kurba ROC për shenjuesin CRP për vlerat në lëng, serum dhe raport (Fig.
3.4). Nga figura 3.4 vihet re që sipërfaqja nën kurbë e shenjuesit CRP në serum është
më e madhe se në lëng, si vijim CRP në serum është një test më i mirë në
diferencimin e efuzionit pleural eksudat dhe transudat. Duke u bazuar në kurbën ROC
(Fig.3.4) mund të përcaktojmë vlerën prag, cut off, të diferencimit të efuzionit pleural
eksudat dhe transudat për shenjuesin CRP në serum (Tab.3.5).

Figura 3.4: Kurba ROC e shenjuesit CRP për efuzionin pleural eksudat dhe transudat
Tabela 3.5. Vlera cut off e shenjuesit CRP serum në dallimin e efuzionit pleural eksudat dhe transudat

Sensitiveteti %

Specificiteti %

Cut off CRP serum
(mg/L)

98

99.7

18.82

Për dallimin e dy grupeve vlerat cut off për CRP në serum propozohet 18.82 mg/L me
sensitivitet dhe specificitet 98% dhe 99.7%. Në studime të ngjashme vlera cut off e
CRP në lëng, Yilmaz et al., (2000) propozohet >30 mg/L me sensitivitet 93.7% % dhe
specificitet 76.5% dhe Kapisyzi et.al. (2009) propozon vlerën cut off 15 mg/L me
sensitivitet 94.7% dhe specificitet 60.2%. Megjithatë në studime të tjera shenjuesi
biologjik CRP nuk cilësohet një shenjues i vlefshëm në diferencimin e efuzionit
eksudat (Kiropoulos, 2007). Në këtë punim CRP është një shenjues i vlefshëm në
dallimin e efuzionit pleural eksudat nga ai transudat dhe është më i saktë sesa duke
përdorur vetëm nivelin e proteinave, LDH, për rastet kur kriteret e Light japin
rezultate false në dallimin e efuzionit eksudat dhe transudat (Ahmed et al., 2014).
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3.2 Efuzioni pleural eksudat
3.2.1 Shenjuesit sipas gjinisë dhe moshës
Rastet me efuzion pleural eksudat të cilët u vlerësuan për shenjuesit biologjikë ADA,
CRP dhe IFN-γ u vlerësuan për lidhjen që ekziston me moshën dhe me gjininë. Në
efuzionin pleural eksudat u morën në studim 246 raste ndër të cilët 78 me efuzion
eksudat malinj, 59 me efuzion pleural tuberkular dhe 109 me efuzion pleural
parapneumonik, 131 femra, 115 meshkuj me moshë mesatare 47.88 (±18.25). Të
dhënat e përmbledhura në bazë të gjinisë të përfshira në këtë pjesë të studimit janë
dhënë në tabelën 3.6. Në studim femrat kanë një frekuencë më të madhe se meshkujt
në tipet e efuzionit eksudat. Ky vëzhgim vihet re vizualisht dhe në (Fig.3.5). Në
tabelën 3.7 është paraqitur frekuenca dhe mesatarja±SD i shenjuesve ADA dhe CRP
sipas gjinisë dhe në figurën 3.6 dhe 3.7 është paraqitur në mënyrë grafike frekuenca
dhe mesatarja e shenjuesve sipas gjinisë. Vlerat e ADA kanë një mesatare më të
madhe në rastin e të dhënave në lëng dhe vlerat e CRP-së kanë një mesatare më të
madhe në rastin e të dhënave në serum. Për shenjuesit biologjikë të këtij studimi
shikojmë nëse ekzistojnë ndryshime sipas dy grupeve të gjinisë (femra dhe meshkuj).
Rezultatet e matjeve të efuzionit pleural eskudat tregojnë që kemi një shpërndarje jo
normale dhe për të parë këtë diferencë u përdor testi jo parametrik Mann-Witney U
(p<0.05). Rezultatet e testit Mann-Witney U paraqiten në tabelën 3.8. Duke u bazuar
në tabelën 3.8 shenjuesit biologjikë ADA dhe CRP nuk kanë ndryshime të vlerave të
tyre sipas gjinisë femër ose mashkull (p>0.05).
Tabela 3.6. Efuzioni pleural eksudat sipas tipit të efuzionit pleural eksudat dhe gjinisë

Tipi i efuzionit

Frekuenca

Gjinia
Femër

Malinj

Mashkull
Total
Tuberkular

30

38. 46

48

61. 54
78

Femër
Mashkull

100. 00
54. 2 4
45. 76

32
27

7RWDO

Parapneumonik

%

59

100. 00

Fem ër

69

63. 30

M ashku ll

40

36. 70

Total
TOTAL

55

109

10 0. 00

246

100
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Figura 3.5: Tipi i efuzionit pleural eksudat sipas frekuencës së gjinisë

Tabela 3.7. Frekuenca dhe mesatare±SD të shenjuesve biologjikë sipas gjinisë

Shenjuesi
biologjik

Gjinia

Frekuenca Mesatare±SD

ADA lëng Femër
(IU/L) Mashkull
ADA serum Femër
(IU/L) Mashkull
ADA Femër
lëng/serum Mashkull
CRP lëng Femër
(mg/L) Mashkull
CRP serum Femër
(mg/L) Mashkull
CRP Femër
lëng/serum Mashkull

131
115
131
115
131
115
131
115
131
115
131
115

56

80.89±35.71
82.87±38.92
45.21±19.23
46.02±22.42
2.09±1.32
2.09±1.07
37.13±23.25
36.06± 22.10
68.11±32.28
66.02±28.52
0.54±0.28
0.54±0.26
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Figura 3.6: Mesatarja e shenjuesit biologjik ADA në lëng dhe serum sipas frekuencës së gjinisë në
efuzionin pleural eksudat

Figura 3.7: Mesatarja e shenjuesit biologjik CRP në lëng dhe serum sipas frekuencës së gjinisë në
efuzionin pleural eksudat.
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Tabela 3.8. Rezultatet e testit statistikor Mann-Witney U për shenjuesit biologjikë në lidhje me gjininë

ADA
lëng

ADA
serum

ADA
lëng/serum

CRP
lëng

CRP
serum

CRP
lëng
/serum

MannWhitney 7157.0
U

7191.0

6909.5

6906.5

7000.0

7128.0

0.899

0.948

0.561

0.557

0.678

0.857

Testi
statistikor

p

Për shenjuesin IFN-γ, i cili është i matur në mënyrë cilësore për të dhënat në serum
dhe në mënyrë sasiore për të dhënat në lëng, frekuencat e tij sipas gjinisë femër dhe
mashkull paraqiten në tabelën 3.9. Shenjuesi IFN-γ vlerësohet për vlerat e tij në
efuzionin pleural eksudat të klasifikuar tuberkular dhe jo-tuberkular. Femrat dhe
meshkujt kanë frekuencë më të madhe te nëngrupi jo-tuberkular si te IFN-γ lëng dhe
te INF-γ serum. Në figurën 3.8 janë paraqitur përqindjet e meshkujve dhe femrave për
shenjuesin INF-γ lëng dhe në figurën 3.9 janë paraqitur frekuenca e IFN-γ serum sipas
rezultatit pozitiv dhe negativ të tij në varësi të gjinisë. Për shenjuesin biologjik IFN-γ
shikojmë nëse ka ndryshime të rezultateve të tij sipas gjinisë. Testi statistikor i
përdorur është χ2 (p<0.05) për të dhënat në serum. Për IFN-γ serum (χ2 (1) =1.434, p =
0.231). IFN-γ në serum nuk ka ndryshime të rezultateve të tij sipas gjinisë femër dhe
mashkull. Për IFN-γ në lëngun pleural përdorin testin Mann-Witney U për të dhëna
jo-parametrike, (U = 537.500, p=0.688). IFN-γ në lëngun pleural nuk ndryshon vlerat
e tij sipas gjinisë, p>0.05.
Tabela 3.9. Frekuencat e INF-γ në në lëngun pleural dhe serum sipas gjinisë femër dhe mashkull

Tipi i efuzionit
pleural
eksudat

IFN-γ në lëngun pleural
Gjinia

Femër
Tuberkular Mashkull
Total
Femër
Jo-tuberkular Mashkull
Total

Frekuenca
32
27
59
30
21
51

58

Mesatare±SD
(pg/mL)
31.02±5.74
29.53±7.61
30.34 ±6.64
8.44±9.33
7.65±6.41
8.11 ±8.17

IFN-γ serum
Frekuenca e
rezultatit
Negative

Pozitive

11
7
18
25
16
41

17
24
41
5
5
10
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Figura 3.8: Mesatarja e shenjuesit biologjik IFN-γ në lëngun pleural sipas frekuencës së gjinisë në
efuzionin pleural eksudat (F femër, M mashkull)

Figura 3.9: Frekuenca e shenjuesit IFN-γ në serum sipas gjinisë

3.2.2 Shenjuesit tumoralë në efuzionin pleural eksudat
Një ndër grupet e studiuara të efuzioni pleural eksudat është efuzioni pleural eksudat
malinj, i klasifikuar në varësi të të dhënave citologjike, imazherisë etj. Përqasja
diagnostikuese e përdorur si citologjia, analiza biokimike etj., nuk kanë një sensitivitet
100%, si rrjedhim propozohen shenjuesit tumoralë të cilët shërbejnë si plotësues në
përcaktim e tumorit në mushkëri kryesisht të një kanceri të hershëm si në rastet me
NSCLC ose SCLC. Shenjuesit e përdour janë CYFRA 21-1, CEA për NSCLC dhe
NSE për SCLC. Këta shenjues janë vlerësuar në mostër me 71 individë me efuzion
eksudat (41 malinjë dhe 30 jo malinjë), 42 individë meshkuj (59%) dhe 29 individë
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femra (41%) dhe rastet malinje karakterizohen si duhanpirës. Në figurën 3.10 tregohet
mesatarja e shenjuesve tumoralë në lëng dhe në serum në efuzionin pleural eksudat
malinjë dhe jo malinjë. Shenjuesit tumoralë kanë vlera më të larta në rastet malinje se
në ato jo-malinje. Në këtë studim nuk vihen re ndryshime domethënëse ndërmjet
rasteve malinje dhe jo malinje për NSE (Atalas et.al.,2001). NSE në lëng mund të
ketë vlera të larta në rastet jo- malinje eksudat për shkak të shkatërrimit të qelizave të
gjakut, eritrocite, pllakëzat e gjakut, limfocite etj., të cilat kanë NSE në citoplazmën e
tyre (Atalas et.al., 2001). Për këta shenjues tumoralë vlerësohet nëse vlerat e tyre
ndryshojnë në varësi të një efuzioni malinj apo jo-malinj. Testi statistikor MannWitney U është përdorur për të dhënat në serum dhe në lëngun pleural për shenjuesit
tumoralë CEA, CYFRA 21-1 dhe NSE (Tab.3.10). Nga tabela 3.10 vihet re se
shenjuesit tumoralë në lëng dhe serum kanë ndryshim të vlerave të tyre në varësi të
tipit të efuzionit malinj ose jo malinj (p<0.05).

Figura 3.10: Mesatarja e shenjuesve tumoralë të marrë në studim (ng/ml)

MannWhitney
U
p

SERUM

Testi
statistikor

CEA

CYFRA
21-1

NSE

107

107

124

0.000

0.000

0.000

LËNG

Tabela 3.10. Rezultatet e testit Mann-Witney U për shenjuesit tumoralë

CEA

CYFRA
21-1

NSE

58

97

559.5

0.000

0.000

0.518

Për vlerat në serum dhe në lëng ndërtojmë kurbën ROC për të vlerësuar cilësinë e
shenjuesve në diferencimin e grupeve (Fig.3.11; Fig.3.12). Duke u bazuar në
sipërfaqen nën kurbë (Tab.3.11) CEA dhe CYFRA 21-1 janë shenjues të cilësisë (A),
shumë të mirë për të dalluar dy grupet Korczynski, (2009) dhe NSE është një test i
mirë në këtë diferencim. Shenjuesit karakterizohen nga vlera të larta të specificitetit
dhe sensitivitetit të tyre dhe një kombinim i të tre testeve njëkohësisht shërben për të
forcuar diferencimin e grupeve malinje dhe jo-malinje (Tab.3.12). Shenjuesi CEA ka
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një sensitivitet më të lartë se CYFRA 21-1 dhe CYFRA 21-1 ka një specifitet më të
lartë se CEA. Në studime të ngjashme është theksuar rëndësia e këtyre shenjuesve, me
specificitet dhe sentivitet të lartë, dhe rëndësia e kombinimit të tyre për një diferencim
më të mirë të grupeve (Okamura et.al., 2013: Tada et.al., 2002 Mehrabi et.al., 2005;
Mumbarkar et.al., 2006).
Tabela 3.11. Rezultatet e Kurbës ROC për sipërfaqen nën kurbë

Sipërfaqja nën kurbë (AUC)
Shenjuesi tumoral
CEA serum
CYFRA 21-1 serum
NSE serum
CEA lëng
CYFRA 21-1 lëng

AUC
0.913
0.903
0.899
0.953
0.921

p
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

95% Intervali
i konfidencës
CI
0.834-0.992
0.824-0.983
0.818-0.980
0.907-0.998
0.854-0.989

Tabela 3.12. Sensitiviteti dhe specificiteti i shenjuesve tumoralë

Shenjuesi tumoral
CEA serum
CYFRA 21-1 serum
NSE serum
CEA lëng
CYFRA 21-1 lëng

Vlera cut
off (ng/ml)
1.55
9.35
10.5
3.3
7.5

Sensitiviteti
%
92.7
85.4
93.3
92.7
85

Specificiteti%

Figura 3.11: Kurba ROC e shenjuesve tumoralë në lëng
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Figura 3.12: Kurba ROC e shenjuesve tumoralë në serum

3.2.3 Shenjuesit (ADA dhe CRP) sipas tipit të efuzionit pleural eksudat
Shenjuesit biologjikë janë vlerësuar për rezultatet e tyre sipas tipit të efuzionit pleural
eksudat. Në tabelën 3.13 paraqitet mesatarja±SD e shenjuesve biologjikë ADA dhe
CRP sipas tipit të efuzionit pleural. Për secilin nga shenjuesit biologjikë të marrë në
studim vlerësojmë mesataren dhe deviacionin standard. Në figurën 3.13 është
paraqitur mesatarja e ADA dhe CRP sipas tipit të efuzionit pleural eksudat.
Tabela 3.13. Mesatare±SD të shenjuesve biologjikë ADA dhe CRP në lëng dhe në serum sipas tipit të
efuzionit pleural eksudat

Tipi i efuzionit
eksudat
Malinj
Tuberkular
Parapneumonik
Tipi i efuzionit
eksudat
Malinj
Tuberkular
Parapneumonik

ADA lëng
(IU/L)
55.17±21.30
112.68±47.33
83.84±23.09
CRP lëng
(mg/L)
13.08±8.36
33.26±5.20
55.48±18.60

ADA serum
(IU/L)
33.40±15.02
55.24±24.35
48.95±17.47
CRP serum
(mg/L)
37.11±10.73
61.23±8.82
92.16±26.97

ADA
lëng / serum
2.16±1.68
2.34±1.18
1.90±0.75
CRP
lëng / serum
0.39±0.28
0.55±0.12
0.65±0.27

Në bazë të tabelës 3.13 dhe të figurës 3.13a vihet re se shenjuesi ADA ka vlera më të
larta në efuzionin pleural tuberkular në krahasim me atë parapneumonik dhe malinj, si
në lëng dhe në serum, kjo vihet re dhe në studimin Kapisyzi et.al. (2011). Gjithashtu
në figurën 3.13a, vihet re që vlerat e ADA janë më të mëdha në lëng se në serum për
të tre tipet e efuzionit pleural eksudat. Në bazë të tabelës 3.13 dhe të figurës 3.13b
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vihet re se shenjuesi CRP ka vlera më të larta në grupin parapneumonik në krahasim
me tuberkular dhe malinj, rezultat i cili është i ngjashëm me studimin kombëtar
(Kapisyzi et.al, 2009). Gjithashtu në bazë të figurës 3.13b, vihet re që vlerat e CRP
janë më të mëdha më serum se në lëng për të tre tipet e efuzionit pleural eksudat. Në
studimin Kiropoulosa et al., (2007), vihet re gjithashtu që vlerat e CRP-së janë më të
mëdha në serum se në lëngun pleural. Vlerat e CRP-së në lëngun pleural me shumë
mundësi reflektojnë nivelet e serumit, duke qënë se CRP-ja në lëng në të gjithë grupet
e marrë në studim ka vlera më të vogla se në serum, si vijim mund të themi që sasia
më e madhe e CRP-së nuk prodhohet në hapësirën pleurale, dhe prania e CRP-së në
lëngun pleural vjen si rezultat i rritjes së shpërndarjes nga serumi nëpërmjet gjakut
(Izhakian et al., 2016). CRP-ja prodhohet nga mëlçia dhe arrin në hapësirën pleurale
nëpërmjet plazmës. Kjo teori mbështetet dhe më tej nga fakti që raporti i lëngut
pleural dhe i serumit të CRP-së ka një mesatare afërsisht 0.5 dhe këto rezulate vihen
re edhe në këtë studim. CRP-ja ka vlera më të larta në grupin e efuzionit pleural
parapneumonik dhe kjo pasi CRP-ja luan një rol të rëndësishëm në inflamim, me
nivele që rriten shumë dhe mjaft shpejt në vendin e inflamimit (Agrawal et al., 2003).
Shenjuesit biologjikë ADA dhe CRP janë vlerësuar për shpërndajen e tyre në
nëngrupet e efuzionit pleural eksudat. Testi statistikor i përdorur për këtë vlerësim
është Kruskal-Wallis H. Në tabelën 3.14 paraqiten rezultatet e testit Kruskal-Wallis H
për shenjuesit biologjikë ADA dhe CRP. Për p<0.05 shenjuesit biologjikë kanë
ndryshim të vlerave të tyre, shpërndarje të ndryshme, në varësi të tipit të efuzionit
eksudat. Përjashtim kanë vlerat e raportit të ADA (lëng/serum), që nuk kanë ndryshim
sipas tipit të efuzionit pleural eksudat. Në studime të ndryshme vërtetohet që ADA
dhe CRP-ja kanë shpërndarje të ndryshme për secilin nëngrup të efuzionit pleural
eksudat si në studimin (Çirak et al., 2012; Ahmed et.al., 2014; Arnold et al., 2015).
Kjo vërteton që këta dy shenjues si vijim i ndryshimit të vlerave të tyre midis grupeve
mund të shërbejnë në dallimin e grupeve të efuzionit eksudat. Për të studiuar se cilët
nga tipet e efuzionit eksudat ndryshojnë më shumë nga njëri tjetri duke u bazuar në
shenjuesit biologjikë ADA dhe CRP vijnë në ndihmë rezultatet e testit statistikor post
hoc. Rezultatet e testit post hoc të Kruskal-Wallis H paraqiten në tabelën 3.15 për
shenjuesin biologjik ADA dhe në tabelën 3.16 për shenjuesin biologjik CRP. Testi
post hoc nuk është i zbatueshëm për vlerat e ADA raport (lëng/serum), duke qenë se
në bazë të rezultateve në tabelës 3.14, vlerat e ADA raport nuk kanë ndryshim sipas
tipit të efuzionit eksudat.
Tabela 3.14. Rezultatet e testit Kruskal-Wallis H për shenjuesit biologjikë ADA dhe CRP

ADA
lëng

ADA
serum

ADA
lëng/serum

CRP
lëng

CRP
serum

CRP
lëng/serum

χ2
Shkallët
e lirisë

79.380

37.858

5.108

175.890

179.803

41.804

2

2

2

2

2

2

p

0.000

0.000

0.078

0.000

0.000

0.000
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a)

b)

Figura: 3.13: Mesatarja e shenjuesve biologjikë në lëng dhe serum sipas tipit të efuzionit pleural
eksudat a) ADA dhe b) CRP.
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Testi post hoc tregon që vlerat e ADA në serum nuk kanë ndryshim domethënës të
vlerave të tyre në krahasimin e tipit të efuzionit pleural eksudat parapenumoniktuberkular, gjithashtu edhe vlerat e CRP lëng/serum nuk kanë ndryshim domethënës
në krahasimin e vlerave të tyre në tipin e efuzionit tuberkular-parapneumonik
(p>0.05). Nga tabela 3.15 vihet re që dallimi më i madh i vlerave të shenjuesit
biologjik ADA në lëng është në krahasimin e tipit të efuzionit eksudat malinj me
tuberkular (-103.264). Edhe për vlerat e shenjuesit biologjik ADA në serum vihet re
një diferencë më e madhe e vlerave në krahasimin e tipit të efuzionit malinj me atë
tuberkular (-67.377). Grupi parapneumonik dhe tuberkular nuk kanë dallime
sinjifikante të vlerave të tyre për vlerat e ADA në serum (p=0.780). Të njëjtin rezultat
vëmë re në studimin (Helmy et al., 2012), ku vërtetohet që ADA është një parametër i
vlefshëm në diferencimin diagnostikues të efuzionit pleural malinj nga ai tuberkular.
Shenjuesi biologjik ADA në këtë studim ka vlera më të mëdha në lëngun pleural se në
serum dhe me vlera më të larta në tipin e efuzionit pleural eksudat tuberkular, kjo
sikurse vihet re dhe në studimin (Kim et.al., 1998; Maldhure et.al., 1994). Gjithashtu
dhe në studimin Verma & Narang (2004), vlerat e ADA janë më të mëdha në lëngun
pleural se në serum duke treguar që qelizat në kavitetin pleural sintetizohen në
mënyrë lokale nga ADA. Aktiviteti i lartë i ADA në rastin e efuzionit tuberkular është
një refleksion i aktivizimit lokal të limfociteve. Nga tabela 3.16 vihet re që dallimi më
i madh i vlerave të shenjuesit biologjik CRP në lëng është në krahasimin e tipit të
efuzionit eksudat malinj me atë parapneumonik (-139.955).
Tabela 3.15. Rezultatet e testit statistikor post hoc në krahasimin e tipeve të efuzionit pleural eksudat
për vlerat e shenjuesit biologjik ADA

Tipi i efuzionit eksudat

ADA lëng
testi
p
statistikor

ADA serum
testi
p
statistikor

Malinj - parapneumonik

-71.135

0.000

-54.427

0.000

Malinj - tuberkular

-103.264

0.000

-67.377

0.000

31.949

0.016

12.95

0.780

Parapneumonik tuberkular

Tabela 3.16. Rezultatet e testit post hoc në krahasimin e tipeve të efuzionit pleural eksudat për vlerat e
shenjuesit biologjik CRP

CRP lëng
Tipi i efuzionit
testi
p
eksudat
statistikor
Malinj0.000
tuberkular -82.749

CRP serum
testi
p
statistikor

CRP lëng /serum
testi
p
statistikor

-76.948

0.000

-53.461

0.000

Malinj
parapneumonik

-139.955

0.000

-141.403

0.000

-66.662

0.000

Tuberkularparapneumonik

-57.206

0.000

-64.455

0.000

-13.201

0.753
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Për vlerat e shenjuesit biologjik CRP në serum vihet re një diferencë më e madhe e
vlerave në krahasimin e tipit të efuzionit malinj me atë parapneumonik (-141.403).
Grupi tuberkular dhe parapneumonik nuk kanë dallime domethënëse të vlerave të
tyre për vlerat e CRP-së raport (p=0.753). Për shenjuesin biologjik CRP, të dhënat në
serum janë më të larta se ato në lëngun pleural, duke cilësuar grupin parapneumonik
me vlera më të larta. Rezultat i ngjashëm për vlera më të larta të CRP-së në serum
ndeshet dhe në studimin (Kim et.al., 1998). Në rastin e CRP-së vihet re një ndryshim
më i madh i vlerave për CRP në serum, dhe një ndryshim më i madh i vlerave në
dallimin e grupit malinj me parapneumonik. Në studime të ngjashme Yilmaz et al.
(2000) raportohet se CRP në lëng shërben për diferencimin e nëngrupeve të efuzionit
eksudat. Castano & Antequera (1992) cilësohet që të dhënat e CRP-së në lëng në
grupin tuberkular janë dyfishi i vlerave të CRP-së në lëng për rastet malinje. Nga të
dhënat e studimit tonë, CRP-ja në lëng për efuzionin tuberkular ka vlera afërsisht tre
herë më të larta se CRP në lëng për efuzionin malinj. Studimi Kapisyzi et al., (2009),
sjell një rezultat të ngjashëm ku vlerat e CRP-së në lëng për efuzionin tuberkular, janë
pothuajse dyfish deri në tre fish më të mëdha se vlerat e CRP-së në lëng për efuzionin
malinj. CRP në lëng dhe serum ka vlera më të larta të mesatare±SD në nëngrupin
parapneumonik të efuzionit pleural eksudat, se në nëngrupin tuberkular të efuzionit
eksudat. Rezultat të ngjashëm ndeshim dhe në studimin Kapisyzi et.al (2009); Yilmaz
et.al. (2000) ku raportohet se efuzioni pleural parapneumonik ka vlera më të larta se
efuzioni pleural tuberkular për vlerat e CRP-së. Rezultatin e këtij studimit, ku CRP-ja
ka vlera më të larta në efuzionin pleural parapneumonik e ndeshim dhe në studimin
(Çirak et.al., 2011). Megjithatë në studime të tjera si dhe El-Shimy et al. (2014)
raportohet se CRP-ja në rastet tuberkulare ka vlera më të larta se grupi
parapneumonik. Në figurën 3.14 paraqiten në mënyrë grafike rezultatet post hoc të
krahasimit të tipeve të efuzionit eksudat sipas shenjuesve ADA dhe CRP. Nga figura
vihet re që për shenjuesin ADA në lëng, mesataret e tipit të efuzionit tuberkular,
parapneumonik dhe malinj janë në mënyrë të dukshme të largëta ndërmjet tyre, ndërsa
për ADA në serum mesataret e ADA nuk kanë një largësi të dukshme si dhe të
ndjeshme ndërmjet tyre. Grupi parapneumonik dhe tuberkular është në mënyrë
domethënëse larg grupit malinj në rastin e të dhënave të ADA në serum. Edhe në
shenjuesin CRP raport, çifti tuberkular-parapneumonik është i ngjashëm për nga vlera
e mesatares duke qënë afër me njëri tjetrin, por janë në mënyrë domethënëse larg
grupit malinj. Për vlerat e CRP-së në lëng dhe serum, çiftet e tipeve të efuzionit
eksudat janë në mënyrë domethënëse larg njëri tjetrit me mesataret e tyre. Për të
vlerësuar aftësinë diagnostikuese të niveleve të testit të CRP-së në diferencimin
ndërmjet grupeve të efuzionit pleural eksudat të origjinave të ndryshme përdoret
analiza me anë të kurbës ROC, zhvilluar për të gjitha ndryshimet domethënëse
ndërmjet grupeve të efuzionit eksudat. Në tabelen 3.17 tregohen rezultatet e analizës
ROC të shenjuesit CRP për diagnozën diferenciale të efuzionit pleural infektues dhe
malinj. CRP është një shenjues i mirë në dallimin e efuzionit pleural parapneumonik
nga tuberkular dhe/ose malinj. Vlera kufi për të dalluar efuzionin pleural
parapneumonik kundrejt atij tuberkular dhe malinj është 41.5 mg/L për CRP në lëng
dhe 73.9 mg/L për CRP në serum me sensitivitet dhe specificitet në lëng 71% dhe
100% dhe në serum 73% dhe 100 % përkatësisht. Në dallimin e krahasimit të
nëngrupeve duke u bazuar në analizën me anë të kurbës ROC të sipërfaqes nën kurbë,
në dallimin parapneumonik -tuberkular, parapneumonik - malinj, parapneumonik (tuberkular dhe malinj), si shenjues më të mirë shërbejnë vlerat e CRP në serum. Për
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dallimin e nëngrupeve (parapneumonik dhe tuberkular) - malinj dhe tuberkularmalinj, shenjues më të mirë janë rezultatet e testit të CRP në lëng. Ndërsa krahasimi
tuberkular- (parapneumonik dhe malinj) është një diferencim për të cilin testi i CRPsë nuk është test i vlefshëm, duke u bazuar në rezultatet e sipërfaqes nën kurbën AUC.
Shenjuesi biologjik CRP është vlerësuar si një shenjues i mirë në diferencimin e
grupit parapneumonik dhe (tuberkular me malinj) në studimin Kiropoulos et.al.
(2006) kjo vihet re dhe në këtë studim, dhe jo vetëm për këtë grupim, por dhe për
grupimin parapneumonik-malinj, (parapneumonik dhe tuberkular) -malinj, tuberkularmalinj, parapneumonik-tuberkular.
Tabela 3.17. Vlera diagnostikuese e CRP-së në diferencimin e efuzionit pleural të origjinave të
ndryshme në vlerat optimal cut off nëpërmjet analizës me anë të kurbës ROC.
Krahasimi i
grupeve të
efuzionit pleural
eksudat sipas
origjinave të
ndryshme
Parapneumonik tuberkular
Parapneumikmalinj
Parapneumonik(tuberkular dhe
malinj)
(Parapneumonik
dhe tuberkular)malinj
Tuberkular malinj
Tuberkular (Parapneumonik
dhe malinj)

CRP lëng

CRP serum

Cut
off
mg/L

Specificiteti
%

Sensitiviteti
%

AUC

Cut
off
mg/L

Specificiteti
%

Sensitiviteti
%

AUC

41.5

98.3

72.5

0.834

73.9

100

73.4

0.868

29.4

100

88

0.992

55.4

100

91.7

0.994

41.5

100

71

0.924

73.9

100

73

0.94

29.32

100

80

0.987

56.84

100

81.5

0.983

29.32

98.71

72.9

0.978

52

91.2

81.4

0.961

33.3

52.4

50.8

0.505

63.9

50.26

49.2

0.478
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Krahasimi i vlerave të ADA në
lëng për tipet e efuzionit pleural
eksudat

Krahasimi i vlerave të ADA në serum
për tipet e efuzionit pleural eksudat

Krahasimi i vlerave të CRP në lëng për
tipet e efuzionit pleural eksudat

Krahasimi i vlerave të CRP në serum
për tipet e efuzionit pleural eksudat

Krahasimi i vlerave të CRP (lëng/serum)
për tipet e efuzionit pleural eksudat

Figura 3.14: Paraqitja grafike e testit statistikor post hoc për diferencën midis grupeve të efuzionit
pleural eksudat sipas shenjuesve ADA dhe CRP

68

Hakani L. (2016): Studimi i plotë i patologjive pulmonare që shoqërohen me
formim të likidit pleural, nëpërmjet analizave të gjakut dhe likidit
3.2.4 Shenjuesit biologjikë dhe korrelimet e tyre
Shenjuesit biologjikë ADA dhe CRP vlerësohen për lidhjen që ekziston për secilin
prej tyre për rezultatet në lëng dhe serum, si dhe lidhjen që ekziston midis tyre dhe
moshës së individëve në studim. Për këtë u përdor koefiçenti i korrelacionit
Spearman.
Testojmë korrelimin ndërmjet vlerave të CRP-së në lëng dhe vlerave të CRP-së në
serum, koefiçenti i korrelacionit Spearman (rs=0.778, p=0.0005). Ndërmjet vlerave të
CRP-së në lëng dhe serum ka një korrelim të drejtë dhe të fortë. Rezultat i ngjashëm
për këtë korrelacion pozitiv të vlerave të CRP vihet re dhe në studimet (El-Shimy et
al., 2014; Kim et.al., 1998). Rritja e vlerave të CRP-së në serum shoqërohet me një
rritje të vlerave të CRP-së në lëng dhe anasjelltas. Në të njëtën mënyrë testohet
korrelimi ndërmjet vlerave të ADA në lëng dhe serum. Koefiçenti i korrelacionit
Spearman (rs=0.35, p=0.0005), tregon që midis vlerave të ADA në lëng dhe serum ka
korrelim dhe ky korrelim është i drejtë, por është një korrelim i dobët. Ky rezultat
vihet re dhe në studimin Kim et.al., (1998) ku ADA në serum dhe në lëngun pleural
nuk ka një lidhje të fortë duke treguar që ADA në lëngun pleural nuk vjen vetëm nga
serumi, por mund të këtë lidhje me infiltrime të limfociteve shkaktuar nga sëmundje
të pleurës. Në studimin Atta et.al., (2015) vihet re një korrelacion midis ADA në
serum dhe lëng dhe ky korrelacion është i fortë. ADA është raportuar në shumë
studime si një lehtësues në diagnostikimin e efuzionit pleural tuberkular, por në të
njëjtën kohë janë raportuar dhe raste false pozitive, kjo duke qenë se ADA luan rol në
mbrojtjen imunitare të organizmit (Castro et.al., 2003).
Shenjuesit biologjikë u testuan dhe për korrelimin e tyre me moshën e individëve të
marrë në studim. Për vlerat e ADA në lëng (rs= 0.04, p=0.537) dhe për vlerat e ADA
në serum (r s= 0.031, p=0.631). Midis shenjuesit biologjik ADA në lëng dhe serum
nuk ekziston një korrelacion me moshën. Megjithatë në studime të tjera është vënë re
që ekziston një lidhje midis moshës dhe ADA si në studimin e Ren Tay (2013), ku
vihet re një korrelacion negativ midis ADA dhe moshës së pacientëve. Pacientët me
moshë > 55 vjeç kanë vlera më të vogla të ADA në lëng se pacientët me moshë ≤ 55
vjeç sikurse edhe në studimin e Kapisyzi et al., (2011), mesatarja e ADA është më e
madhe në personat <35 vjeç. Për vlerat e CRP-së në lëng (rs=0.033, p=0.602) dhe për
vlerat e CRP-së në serum (rs=0.016, p=0.802). Midis shenjuesit biologjik CRP në lëng
dhe serum nuk ekziston një korrelacion me moshën (p>0.05).
3.2.5 Efuzioni pleural eksudat tuberkular dhe jo-tuberkular
Efuzioni pleural eksudat ndahet në dy nëngrupe të mëdha në, efuzionin pleural
eksudat tuberkular dhe efuzioni pleural eksudat jo-tuberkular, të cilët në mënyrë të
veçantë i janë nënshtruar analizave për shenjuesit biologjikë ADA dhe IFN-γ. Roli që
kanë këta dy shenjues në dallimin e efuzionit pleural tuberkular është i një rëndësie të
madhe. Dallimi i efuzionit pleural eksudat tuberkular dhe jo-tuberkular paraqet një
problem kritik klinik dhe shpeshherë pacientët e identifikuar me tuberkuloz sjellin
interes për tu studiuar. Në tabelën 3.18 paraqiten frekuencat e femrave dhe meshkujve
në efuzionin pleural eksudat sipas tipit të efuzionit tuberkular dhe jo-tuberkular. Në
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studim femrat kanë një frekuencë më të madhe se meshkujt në tipin e efuzionit
tuberkular. Ky vëzhgim vihet re dukshëm në figurën 3.15
Tabela 3.18. Frekuencat e femrave dhe meshkujve në efuzionin pleural eksudat sipas tipit të efuzionit
eksudat tuberkular dhe jo-tuberkular

Tipi i efuzioni
Jo tuberkular
Total
Tuberkular

Gjinia
Femër
Mashkull
Femër
Mashkull

Total
TOTAL

Frekuenca
30
21
51
32
27
59
110

%
59
41
100
54
46
100

3.2.5.1 Shenjuesit biologjikë ADA dhe IFN-γ
Shenjuesit biologjikë ADA dhe INF-γ studiohen për klasifikimin e tyre në efuzionin
pleural tuberkular dhe jo-tuberkular në efuzionin eksudat me 110 raste. Roli biologjik
i këtyre shenjuesve rritet në rastin e infeksionit të tuberkulozit duke i bërë ata shenjues
të konsiderueshëm për tu vlerësuar në afrimitetin e diagnostikimit të rasteve
tuberkulare dhe jo-tuberkulare të efuzionit pleural. Në tabelën 3.19 paraqitet
mesatarja±SD e shenjuesve biologjikë ADA dhe IFN-γ në lëng sipas tipit të efuzionit
pleural tuberkular dhe jo-tuberkular. Në figurën 3.16 është paraqitur në mënyrë
grafike mesatarja e shenjuesit ADA dhe në figurën 3.17 dhe 3.18, është paraqitur në
mënyrë grafike mesatarja e shenjuesit IFN-γ lëng dhe frekuenca e IFN-γ serum. U vu
re që vlerat më të larta ADA i ka në lëng dhe në efuzionin pleural tuberkular
(112.68±47.33) në krahasim me grupin jo-tuberkular (70.01±29.32), kjo paraqitet dhe
në studimet (Ren Tay, 2013; Kapisyzi et.al., 2011). IFN-γ në lëng ka mesatare më të
madhe në grupin tuberkular (30.34±6.64) se në grupin jo-tuberkular (8.11±8.17).

Figura 3.15: Frekuenca e meshkujve dhe femrave ne efuzionin eksudat tuberkular dhe jo tuberkular
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Tabela 3.19. Mesatare±SD i shenjuesve ADA lëng dhe serum dhe IFN-γ në lëng sipas grupit
tuberkular dhe jo tuberkular

Efuzion eksudat
Tuberkular
Jo-tuberkular

ADA lëng
(IU/L)
112.68±47.33
70.01±29.32

ADA serum
(IU/L)
55.24±24.35
41.62±19.18

ADA
lëng / serum
2.34±1.18
2.12±1.55

IFN- γ lëng
(pg/mL)
30.34±6.64
8.11±8.17

Figura 3.16: Mesatarja e shenjuesit biologjik ADA në lëng dhe serum sipas tipit të efuzionit pleural
eksudat (tuberkular dhe jo tuberkular)

Figura 3.17: Mesatare (pg/ml) e shenjuesit biologjik IFN-γ në lëng sipas tipit të efuzionit pleural
eksudat tuberkular dhe jo tuberkular
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Figura 3.18: Frekuenca e rezultateve pozitive dhe negative të IFN-γ në serum sipas tipit të efuzionit
pleural eksudat tuberkular dhe jo tuberkular

Nga figura 3.18 vihet re frekuenca më e madhe e rezultateve positive në rastin e
efuzionit pleural tuberkular për IFN-γ në serum. Në tabelën 3.20 paraqiten rastet
pozitive dhe negative të IFN-γ në serum.
Tabela 3.20. Rezultate e shenjuesit biologjik IFN -γ në serum

Efuzioni
pleural
eksudat

Rezultate e shenjuesit biologjik IFN-γ
serum
Negative

%

Pozitive

%

Tuberkular

18

30

41

70

Jotuberkular

41

80

10

20

Shenjuesit biologjikë (ADA dhe IFN-γ) i testojmë për të parë shpërndarjen e vlerave
të tyre ndërmjet dy grupeve tuberkular dhe jo-tuberkular. Përdoret testi Mann-Witney
U, rezultatet e të cilit paraqiten në tabelën 3.21. Nga tabela 3.21 shenjuesit biologjikë
ADA dhe IFN-γ kanë ndryshim të vlerave të tyre në varësi të grupit tuberkular dhe jo
tuberkular të efuzionit eksudat (p<0.05) me përjashtim të vlerave të ADA raport
(p>0.05). Shenjuesit biologjikë ADA dhe IFN-γ u testuan për vlerat e tyre kufi në
dallimin e dy grupeve tuberkular dhe jo-tuberkular. Ndërtohet kurba ROC për
shenjuesin biologjik ADA dhe për shenjuesin biologjik IFN-γ lëng, sipas grupit
tuberkular dhe jo-tuberkular. Sipërfaqet nën kurbë të secilit shenjues paraqiten në
tabelën 3.22.
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Tabela 3.21. Rezultatet e testit Mann-Witney U për ADA lëng dhe serum dhe IFN-γ lëng

ADA
lëng

ADA
serum

ADA
lëng/serum

IFN-γ
lëng

Mann-Whitney U 721.0

1031.0

1266.0

111.5

0.000

0.005

0.154

0.000

Testi statistikor

p

Tabela 3.22. Sipërfaqja nën kurbën ROC e shenjuesve biologjikë ADA (serum dhe lëng )
dhe IFN-γ lëng

95% Intervali i
konfidencës

Sipërfaqja nën kurbë (AUC)
Shenjuesi
biologjik

AUC

p

CI

ADA lëng

0.760

0.000

0.673-0.848

ADA serum

0.657

0.005

0.556-0.758

ADA raport

0.579

0.154

0.472-0.686

IFN γ lëng

0.963

0.000

0.933-0.993

Duke u bazuar në tabelën 3.21 testet e shenjuesve biologjikë ADA dhe IFN-γ janë të
besueshëm statistikisht (p<0.05), me përjashtim të ADA raport. Në të njëjtën kohë u
bazuam dhe në vlerën e AUC për të vlerësuar cilësinë e testit. Duke u bazuar në AUC
(Tab 3.22), ADA në lëng është një test i cilësisë C (mjaftueshëm i mirë), ADA në
serum është një test i cilësisë D (i keq), ADA në raport është test i cilësisë F (nuk
është i vlefshëm për të diagnostikuar grupin tuberkular dhe jo tuberkular). IFN-γ lëng
është test i cilësisë A, (shumë i mirë). Si vijim i referohemi testit laboratorik të ADA
në lëng dhe IFN-γ në lëng për të dalluar dy grupet dhe për të përcaktuar vlerën cut off
të dallimit të efuzionit pleural tuberkular dhe jo-tuberkular. Në figurën 3.19 paraqitet
kurba ROC e ADA në serum, lëng, raport dhe në figurën 3.20 paraqitet kurba ROC e
ADA dhe IFN-γ në lëng. Nga figura 3.19 vihet re që ADA në lëng ka një sipërfaqe
nën kurbë më të madhe se ADA në serum, pra është një shenjues më i mirë në
dallimin e dy grupeve e efuzion pleural tuberkular dhe jo-tuberkular në krahasim me
vlerat e ADA në serum, me një vlerë cut off të ADA në lëng 89.5 IU/L me sensitivitet
dhe specificitet përkatësisht 61% dhe 72.5%. Nga kurba ROC u identifikua
sensitiviteti dhe speciticiteti i vlerës cut off të testit ADA në lëng dhe serum, për
grupin tuberkular dhe jo-tuberkular (Tab.3.23). Rezultatet e këtij studimi për
shenjuesin biologjik ADA kanë mjaft ngjashmëri me studime ndërkombëtare dhe
kombëtare si në studimin Kapisyzi et.al., (2011) Për dallimin e dy grupeve tuberkular
dhe jo-tuberkular vlerësohet një cut off i ADA mbi 40 IU/L me sensitivitet dhe
specificitet përkatësisht 89.7% dhe 28.8% dhe si një vlerë më e mirë si cut off
cilësohet 95 IU/L me sensitivitet dhe specificitet 69.2% dhe 69.2%. Vlera e ADA më
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e madhe se 40IU/L cilësohet e lidhur me identifikimin e rasteve me efuzion tuberkular
në rast se testet e tjera laboratorike japin rezultate negative. Në studimin Gupta et.al.
(2010) efuzioni tuberkular nga ai jo-tuberkular dallojnë me një cut off 40 IU/L me
sensitivitet dhe specificitet 81-100% dhe 83-100%. Në studimin Lamsal et al. (2007)
propozohet 45 IU/L si cut off me sensitivitet dhe specificitet 76.10% dhe 100%. Në
Blanco et al. (1989) supozohet vlera 42 IU/L me sensitivitet 100% dhe specificitet
83%. Në Agrawal et.al. (2014) vlerat e ADA në lëng më të mëdha se 40 IU/L
cilësojnë një efuzion pleural tuberkular, me sensitivitet dhe specificitet 89.47% dhe
72.04%. Në studimin Arnold et al. (2015) vlera cut off e ADA popozohet 35 IU/L me
sensitivitet 87.5% dhe në Vinay et al. (2013) vlerësohet që ADA në lëng është një
shenjues i vlefshëm në diagnostikimin e efuzionit tuberkular dhe mund të futet në
investigimin e rutinës, vlera cut off që propozohet është 40 IU/L me sensitivitet
88.04% dhe specificitet 91.12%. Në studimin e Ren Tay (2013) propozohet cut off 72
IU/L me sensitivitet dhe specificitet përkatësisht 95.10% dhe 87.5%, dhe në Helmy et
al. (2012) cilësohet cut off ADA 77.5 IU/L me sensitivitet 84.2% dhe specificitet
71.4%. Raportohen dhe raste të një vlere cut off 100 IU/L të efuzionit tuberkular me
jo-tuberkular Verma et al. (2008) me sensitivitet dhe specificitet 100 % dhe 77.7 %.
Raportohen dhe raste të një vlere të ulët të ADA në Afrasiabian et.al. (2013) 14 IU/L
me sensitivitet 92.7% dhe specificitet 88.1%, dhe ADA në serum cilësohet si një
shenjues më i përshtatshëm për këtë dallim të efuzionit pleural tuberkular dhe jotuberkular. Duke u bazuar në tabelën kontigjente vihet re se shenjuesi biologjik IFN-γ
në lëng jep rezultate më përfaqësuese për popullatën për efuzionin tuberkular edhe pse
në Helmy et al (2012) ADA cilësohet si një shejues më i përshtatshëm.

Figura 3.19: Kurba ROC për testin e shenjuesit biologjik ADA në efuzionin pleural tuberkular me
jo tuberkular
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Në studimin Blanco et.al. (1989), as ADA në serum dhe as ADA në lëng nuk
vlerësohen që të kenë interes klinik. Rezultat të gjashëm me këtë studim ndeshet dhe
në Boonyagars & Kiertiburanakul (2010) ku ADA njihet si një enzimë që nivelet e saj
rriten në rast të tuberkulozit në sajë të stimulimit të qelizave T limfocite nga antigjeni
mykobakterial. ADA mund të kryhet më lehtësisht se IFN-γ dhe është më pak e
kushtueshme. ADA mund të përdoret për një diagnozë të hershme të efuzionit
tuberkular. Megjithatë rritja në kulturë është metoda më e mirë dhe është e
detyrueshme për konfirmimin e diagnozës. Kërkime të tjera të ADA duhet të
zhvillohen si psh. në rritjen e specificitetit, zvogëlimin e rasteve false pozitive dhe në
zgjedhjen e nivelit cut off.

Figura 3.20: Kurba ROC për testin e shenjuesit biologjik ADA në lëng dhe IFN-γ në lëng në efuzionin
pleural eksudat tuberkular me jo tuberkular

Tabela 3.23. Sensitiviteti dhe specificiteti i vlerës cut off e ADA në lëng dhe serum për grupin
tuberkular dhe jo-tuberkular dhe IFN-γ në lëng.

Sensitivitet % Specificitet %
ADA lëng
ADA serum

61

72.5

89.5

54.2

60.7

45.7

Sensitivitet % Specificitet %
IFN-γ lëng

Cut off
(IU/L)

84.7

90.1
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Testojmë nëse rezultatet pozitive të IFN-γ në serum kanë ndryshim në varësi të
efuzionit tuberkular dhe jo-tuberkular. Testi që u përdor për IFN-γ në serum është
Chi-square (χ2 (1)=8,838 p=0.004). Testi është domethënës, përqindjet e rezultateve
pozitive të IFN-γ në serum ndryshojnë sipas efuzionit tuberkular dhe jo-tuberkular. Si
vijim rezultatet e INF-γ në serum japim një informacion plotësues të vlefshëm për
efuzionin tuberkular. Specificiteti dhe sensitiviteti i IFN-γ në serum është 82% dhe
66.67%. Ndër shenjuesit biologjikë IFN-γ në serum dhe në lëng, IFN-γ në lëng ka
specificitetin dhe sensitivitetin më të lartë, duke e cilësuar atë si një test më të mirë në
diferencimin e efuzionit pleural eksudat tuberkular dhe jo-tuberkular. IFN-γ njihet për
aktivitetin në aktivizimin e makrofagëve, rritjen e aftësisë fagocituese të makrofagëve
kundrejt M. tuberculosis, si vijim prania e IFN-γ në lëng vjen dhe si rezultat i
stimulimit të limfociteve T nga antigjenët e tuberkulozit. Për shenjuesin IFN-γ, për të
cilin testi është relativisht i ri në zbatueshmërinë e tij, vlerësohet që të dhënat e INF-γ
në lëng japin rezultate më të sakta, kjo vihet re dhe në studimin e Ghanem et.al,
(2013) duke u përputhur me rezultatet e studimit tonë. Gjithashtu dhe në studimin Liu
et al. (2013) INF-γ në lëng cilësohet si një shenjues plotësues më i saktë në krahasim
me ADA në diagnostikimin e tuberkulozit, por saktësia e këtij testi duhet të provohet
në kërkime të tjera eksperimentale shkencore. Në studimin Liu et.al. (2013), testi i
INF-γ në lëng është më i saktë se testi i IFN-γ në serum. Në studimin Helmy et.al.,
(2012) testi i ADA është një test me specificitet dhe sensitivitet më të lartë se IFN-γ
për identifikimin e rasteve me efuzion pleural tuberkular. Testi i ADA megjithatë nuk
mund të cilësohet si një nga testet më të mirë në rastin e identifikimit të efuzionit
tuberkular duke qenë se nivelet e saj të larta ndeshen dhe në rastin e patologjive të
ndryshme, nga tuberkulozi. Në studimin Helmy et al. (2012) dhe Kobashi et al.
(2014) testet e ADA dhe IFN-γ vlerësohen si teste të vlefshme në dallimin e efuzionit
tuberkular, por testi i IFN-γ duke qenë se është një test me kosto të lartë dhe nuk është
aq i lehtë gjendshëm sa ADA, nuk reklamohet si i vetmi test i saktë që lehtëson
dallimin e efuzionit tuberkular (Villegas et.al., 2000). Organizata Botërore e
Shëndetit, Grupi Strategjik Teknik për Tuberkulozën, nuk e ka përfshirë përdorimin e
testit IGRA në vendet me burime të kufizuara (Helmy et al., 2012). Në studimin e
Afrasiabian et.al. (2013) vlerat e ADA në serum interpretohen si parametri më i
përshtatshëm për diagnostikimin e efuzionit tuberkular. Në studimin Krenke et al.
(2008), si ADA në lëng dhe IFN-γ janë të dy shenjues të volitshëm për dallimin e
efuzionit tuberkular dhe në studimin Garcia-Zamalloa & Taboada-Gomez (2012) dhe
Jiang et.al. (2007) nga diagnozat e ndryshme të propozuara, vetëm ADA dhe IFN-γ
kanë rezultuar si testet më të besueshme në dallimin e efuzionit tuberkular.
Ndër testet e shenjuesve biologjikë të përdorur, nga rezultatet u vu re që testet për
ADA dhe IFN-γ japin përfundime të kënaqshme në dallimin e grupeve (tuberkular
dhe jo-tuberkular). Regresi logjistik i shumëfishtë u perdor për të treguar sesa shumë
ndikon ADA (lëng dhe serum) dhe IFN-γ (lëng dhe serum) në tuberkuloz. Modeli i
regresit ishte statistikisht i besueshem (χ2(4) = 102,318 p <0.0005) dhe shpjegonte
80.9% te variacionit te tuberkulozit (Nagelkerke R2 =0.809). Specificiteti ishte 84.3%
dhe sensitiviteti 93.2% dhe me një sukses të përgjithshëm të rezultateve të sakta të
analizave 89.1%. Nagelkerke R² përfaqëson përqindjen e variablit tuberkular që
llogaritet nga variablat e pavarur (ADA dhe IFN-γ, serum dhe lëng). Në tabelën 3.24
paraqiten rezultatet e testit të regresit logjistik.

76

Hakani L. (2016): Studimi i plotë i patologjive pulmonare që shoqërohen me
formim të likidit pleural, nëpërmjet analizave të gjakut dhe likidit
Tabela 3.24. Rezultatet e testit të regresit logjistik

95% C.I.për OR
Kufiri
Kufiri
poshtëm sipërm

Shkallët
e lirisë

p

Odds
Ratio
(OR)

ADA lëng

1

0.453

0.992

0.970

1.014

ADA serum

1

0.290

0.983

0.952

1.015

IFN-γ lëng

1

0.000

1.25

1.36

1.14

IFN-γ serum

1

0.151

0.316

0.066

1.523

Shenjuesi

Nga 4 variablat parashikues, IFN-γ në lëng (OR=1.25; 95% CI: 1.36-1.14; p<0.05)
është shenjuesi i cili është më i mirë se shenjuesit e tjerë në identifikim e rasteve
tuberkulare; IFN-γ serum (OR=0.316; 95% CI: 0.066-1.523; p>0.05); ADA në lëng
(OR=0.992; 95% CI: 0.970-1.014; p>0.05); ADA serum (OR=0.983; 95% CI: 0.9521.015; p>0.05) nuk paraqesin aq interes sa INF-γ në lëng në diferencimin e rasteve
tuberkulare. Vlera të rritura të IFN-γ në lëng janë një tregues më i mirë për efuzionin
tuberkular në popullatë. Individët me IFN-γ pozitive në lëng janë 1.25 herë më të
prirur për t'u diagnostikuar me efuzion tuberkular në krahasim me ata që kanë IFN-γ
negativ në lëng. IFN-γ paraqitet si një faktor më i besueshëm për diagnostikimin e
efuzionit tuberkular.
Metodat tradicionale të diagnostikimi të tuberkulozit: si testi i lëkurës, interferon etj
nuk mund të dallojnë pacientët me tuberkuloz në gjendje aktive, nga ata që nuk janë
më të sëmurë ose që janë vaksinuar ndaj tuberkulozit. Në shkurt të vitit 2016, një test i
ri është zhvilluar në laboratorin Khatri duke u bazuar në një mostër të zakonshme
gjaku ku mund të sinjalizohet një infeksion i tuberkulozit edhe në personat që kanë
HIV (Baulkman, 2016). Në momentin që patogjenët infektojnë trupin, reaksioni që
nxitet nga patogjenët ndryshon shprehjen e qindra gjeneve. Grupi i punës identifikoi
tre gjene, shprehja e të cilëve ndryshon duke treguar në këtë mënyrë praninë e
infeksionit të tuberkulozit. Testi dallon pacientët që kanë tuberkuloz në fazën aktive,
gjithashtu testi shërben edhe për të monitoruar pacientët për të parë ecurinë gjatë
trajtimit. Testi mund të zhvillohet shumë thjesht dhe pa përgatitje të veçanta.
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Kufizime të studimit
Arsyet e formit të efuzionit pleural në mushkëri janë të shumta dhe ndërlikojnë
diagnostikimin. Megjithatë në këtë studim mund të përmendim disa kufizime përpara
paraqitjes së përfundimeve. Faktorë të cilët ndikojnë në kufizime të këtij studimi
mund të jenë:


Pacientët mund të ishin nën ndikimin e antibiotikëve përpara vlerësimit të
shenjuesve, gjë që ndikon në vlerat e përftuara të shenjuesve biologjikë.



Për shenjuesin biologjik IFN-γ një rezultat negativ, nuk përjashton mundësinë
nga infeksioni M. tuberculosis. Rezultatet fallco–negative mund të rezultojnë
nga stadi i infeksionit (mostra është marrë përpara zhvillimit të përgjigjes
imunitare qelizore), realizimi jo i saktë i vlerësimit, patologji të tjera ose
ndryshimet e sistemit imunitar.
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Përfundime
Bazuar në rezultatet e studimit u arrit në përfundimet e mëposhtme:
1. Midis vlerave të shenjuesit CRP në efuzionin pleural eksudat me efuzionin
pleural transudat ka dallime statistikore
Shenjuesi CRP mund të përdoret në mënyrë efikase në diagnostikim për
diferencimin e dy tipeve të efuzionit pleural
2. Vlerat e CRP-së janë më të larta në tipin e efuzionit pleural eksudat
parapneumonik
Shenjuesi CRP mund të përdoret për diferencimin e efuzionit pleural
eksudat parapneumonik nga tipet e tjera të efuzionit eksudat
3. Nivelet e shenjuesit ADA si në gjak dhe në lëngun pleural, janë të rritura në
efuzionin pleural eksudat tuberkular krahasuar me atë jo tuberkular
Shenjuesi ADA mund të përdoret për diferencimin diagnostikues të
efuzionit pleural eksudat tuberkular dhe përparësi ka matja e nivelit të
ADA në lëngun pleural
4. Në dallimin e efuzionit pleural tuberkular dhe jo-tuberkular matja e nivelit të
shenjuesit IFN-γ në gjak dhë në lëngun pleural është me vlerë
IFN-γ mund të përdoret në diagnostikim të efuzionit pleural eksudat
tuberkular me përparësi për matjen e nivelit të IFN-γ në lëngun pleural
5. Nga përpunimi statistikor rezultoi se të dy shenjuesit ADA dhe IFN-γ për
matjen e nivelit në lëngun pleural dhe në gjak mund të përdoren për
identifikimin e efuzionit pleural tuberkular nga ai jo-tuberkular
Shenjuesi IFN-γ është prioritar ndaj shenjuesit ADA
6. Bazuar në sensitivitetin dhe specificitetin e tre shënjuesve tumoralë (CEA,
CYFRA 21-1 dhe NSE) arrihet në përfundimin se kombinimi i tyre është me
vlerë në diagnostikimin e efuzionit pleural malinj
Evidentimi më i mirë i efuzionit pleural malinj arrihet nëpërmjet testimit
të njëkohshëm të tre shenjuesve tumoralë
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Rekomandime:


Shenjuesi biologjik ADA është një test i favorshëm ekonomikisht (si në dallimin
e efuzionit pleural tuberkular dhe jo-tuberkular), por sugjerohet që të kryhen
kërkime të tjera të ADA në mënyrë që të rritet specificiteti dhe të mirëpërcaktohet
vlera cut off (prag).



IFN-γ edhe pse në raste të ndryshme vlerësohet si një test shumë i mirë, kostoja e
tij nuk e bën atë testin e vetëm dominues për të lehtësuar diagnostikimin në
efuzionin pleural eksudat kryesisht tuberkular. Sugjerohet që në mungesë të testit
IFN-γ të përdoret ADA. Rritja e kulturës është një domosdoshmëri për
konfirmimin e diagnozës.
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